
REINSTALANDO O SISTEMA OPERACIONAL

AIRIS OnePAD (970, 1100B, 900BD, 900B,
735T, 735G e 735C)

AIRIS Kira Touch N1005B



ITENS NECESSÁRIOS

Cartão SD com micro SD.
Mínimo 1GB.

Leitor de cartão SD ou computador com entrada para estes cartões.

entrada.

OnePAD (970, 1100B,
900B, 900BD, 735T,
735G ou 735C) ou o
Kira Touch N1005B
com a fonte de
alimentação.

Computador com acesso a internet.



AVISO IMPORTANTE

- Para este processo usamos um cartão de
memória. É muito importante que você faça um
backup de seus arquivos deste cartão antes de

arquivos dele.

- Este processo apaga todos os arquivos e 
programas de seu produto.

OBS: Não altere o nome do arquivo,
ele deve permanecer com o nome
original.



Baixando o Sistema Operacional
Este é o arquivo que será utilizado para atualizar seu
produto. Você deve baixá-lo da página de suporte da
AIRIS, conforme explicado a seguir.

Vá para a página http://www.airissuporte.com
No final da página há um item chamado “Reinstalação do
sistema operacional e em seguida, “Download firmware”.
Lembre-se do local onde você baixou o arquivo, pois
você precisará utilizá-lo em alguns instantes.



Atualizando o seu produto
1. Copie o arquivo do sistema operacional para dentro do cartão
SD. Lembre-se de deixar apenas este arquivo no cartão SD.
OBS: Não altere o nome do arquivo, ele deve permanecer com o
nome original.

2. Conecte o produto ao carregador e este a rede elétrica. 

tela principal (com ícones dos programas), insira o cartão SD com
o sistema operacional dentro.

produto



Atualizando o produto
4. Após inserir o cartão SD com o sistema operacional
dentro, aparecerá a seguinte mensagem:

5. Clique em “Instalar” para que a atualização se
inicie.



Atualizando o produto
6. Neste processo de atualização, o produto
reiniciará e ao ligar novamente aparecerá a seguinte
mensagem:

7. Clique em “sim” para remover o arquivo do sistema
operacional do cartão SD e em “não” para não remover.
Caso não remova, será perguntado a cada vez que abrir a
tela principal se deseja atualizar o produto.


