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Instalação em Android 

Para instalar o aplicativo Conversor de Canais DWDM da Padtec em 

seu celular Android, siga os passos: 

 

1. Acesse o menu de configurações de seu celular Android: 

 Configurações  Aplicações  Fontes desconhecidas 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Habilite a opção Fontes desconhecidas.  

3. Aparecerá uma mensagem de alerta. Confirme acionando o 

botão OK.  

4. A opção Fontes desconhecidas deverá ficar habilitada. 
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5. Agora o apllicativo poderá ser instalado, baixe-o diretamente do 

site da Padtec e salve-o em alguma pasta do seu celular (a 

pasta Download geralmente é a pasta padrão). 

6. Toque no arquivo para iniciar a instalação.  

7. Confirme na tela seguinte tocando no botão Instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aguarde o final da instalação. 

9. Na tela seguinte, toque no botão Abrir. 

Pronto! O aplicativo já pode ser utilizado! 
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Instalação em Windows Phone 

Para instalar aplicativos e jogos a partir do cartão SD de seu telefone 

Insira um cartão SD que contenha um ou mais arquivos .XAP no seu 

telefone. 

Em Iniciar botão de início, toque em Armazenar bloco Marketplace e 

toque em Cartão SD. 

Observação: 

Se tiver recém inserido o cartão SD ou adicionado os arquivos .XAP, 

pode precisar esperar alguns minutos antes de poder acessar o 

cartão SD da Loja. 

Selecione os aplicativos que deseje e toque em Instalar. 

Observações 

Os aplicativos que podem ser instalados estão listados em Aplicativos 

compatíveis. 

Você precisará ter a última versão do arquivo .XAP da Loja no cartão 

SD antes de poder instalá-lo. Se não for a última versão, estará 

listado em Aplicativos incompatíveis. 

Os aplicativos instalados aparecem na Lista de aplicativos e os jogos 

aparecem no Hub Jogos. Dependendo do aplicativo ou jogo 

específico, você poderá usá-los da seguinte maneira: 

Aplicativos e jogos gratuitos podem ser usados imediatamente. 

Aplicativos e jogos pagos que tenham uma avaliação estarão 

disponíveis na versão de avaliação que você pode comprar mais 

tarde. 

Aplicativos e jogos pagos sem uma avaliação devem ser comprados 

antes de poderem ser usados. 

Fonte:  

http://www.windowsphone.com/pt-br/how-to/wp8/apps/how-do-i-

install-apps-from-an-sd-card  

 

 

http://www.windowsphone.com/pt-br/how-to/wp8/apps/how-do-i-install-apps-from-an-sd-card
http://www.windowsphone.com/pt-br/how-to/wp8/apps/how-do-i-install-apps-from-an-sd-card
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Dúvidas ou sugestões sobre o aplicativo? 

marketing@padtec.com.br 

 

Conecte-se também: 

www.padtec.com.br 

facebook.com/Padtec 

twitter.com/Padtec  

linkedin.com/Padtec-sa 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Padtec 

A Padtec é uma empresa voltada ao desenvolvimento, fabricação e 

comercialização de sistemas de comunicações ópticas de alta 

capacidade. Fornecedora de soluções para redes de longa distância, 

metropolitanas, redes de acesso e storage, a Padtec se destaca pela 

sua presença nas redes dos maiores provedores de serviços de 

telecomunicações da América Latina. 

Com negócios e representantes na América Latina, América do Norte, 

África, Europa e Ásia, a Padtec tem se consolidado como uma 

fornecedora de soluções de alta tecnologia em nível mundial.  

A Padtec está situada na cidade de Campinas – São Paulo, Brasil, e 

conta atualmente com escritórios regionais na Argentina, Peru, 

México, França e Israel. 
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