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1 Utilização de um dispositivo USB

Uma porta USB conecta um dispositivo externo opcional, como um teclado, mouse, unidade de disco,
impressora, scanner ou hub USB ao computador ou a um produto de expansão opcional.

Alguns dispositivos USB podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente
acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo,
consulte as instruções do fabricante.

O computador tem duas ou três portas USB que suportam dispositivos USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0.
Para adicionar mais portas USB, conecte um hub ou um produto de expansão opcional.
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Conexão de um dispositivo USB
CUIDADO: Para evitar danos a um conector USB, utilize pouca força para conectar um dispositivo
USB.

▲ Para conectar um dispositivo USB ao computador, conecte o cabo USB do dispositivo à porta
USB.

Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

NOTA: Se for a primeira vez que conecta um dispositivo USB, a mensagem "Instalando software do
driver do dispositivo" será exibida na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

Remoção de um dispositivo USB
CUIDADO: Para evitar perda de informações ou o travamento do sistema, use o procedimento a
seguir para remover um dispositivo USB com segurança.

CUIDADO: Para evitar danos a um conector USB, não puxe o cabo para remover o dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Clique no ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança na área de notificação, no
lado direito da barra de tarefas.

NOTA: Para exibir o ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança, clique no ícone
Mostrar ícones ocultos (a seta no lado esquerdo da área de notificação).

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

NOTA: Você será avisado de que já pode remover o dispositivo com segurança.

3. Remova o dispositivo.
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2 Utilização de um dispositivo eSATA

Uma porta eSATA conecta um componente opcional eSATA de alto desempenho, como uma unidade
de disco rígido externa eSATA.

Alguns dispositivos eSATA podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente
acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo,
consulte as instruções do fabricante.

NOTA: A porta eSATA também oferece suporte a um dispositivo USB opcional.

Conexão de um dispositivo eSATA
CUIDADO: Para evitar danos a um conector de porta eSATA, utilize o mínimo de força para conectar
um dispositivo eSATA.

▲ Para conectar um dispositivo eSATA ao computador, insira o cabo do dispositivo na porta
eSATA. 

Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.
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Remoção de um dispositivo eSATA
CUIDADO: Para evitar perda de informações ou o travamento do sistema, use o procedimento a
seguir para remover um dispositivo eSATA com segurança.

CUIDADO: Para evitar danos a um conector eSATA, não puxe o cabo para remover o dispositivo
eSATA.

Para remover um dispositivo eSATA:

1. Clique no ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança na área de notificação, no
lado direito da barra de tarefas.

NOTA: Para exibir o ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança, clique no ícone
Mostrar ícones ocultos (a seta no lado esquerdo da área de notificação).

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

NOTA: Você será avisado de que já pode remover o dispositivo com segurança.

3. Remova o dispositivo.
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3 Utilização da porta de expansão

A porta de expansão conecta o computador a um dispositivo de acoplamento opcional ou produto de
expansão, de forma que portas e conectores adicionais possam ser utilizados com o computador.

NOTA: O computador possui apenas uma porta de expansão. O termo porta de expansão 3 descreve
o tipo de porta de expansão.
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