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1. Apresentação

As soluções Totem para a plataforma Android são fornecidas gratuitamente e não temos suporte
técnico obrigatório nem ostensivo.

� Sugerimos então que você leia os documentos FAQ, tutoriais antes de solicitar suporte técnico.

� No entanto podemos ajudá-lo, sem compromisso, caso não consiga resolver o problema.

2. Hardware e Versão de Android Suportados

Os aplicativos Totem para Android são criados para funcionar em Android 2.3 ou mais

� Há uma variedade muito grande de equipamentos com android assim como um grande volume de
versões de sistema operacional android

� Os aplicativos da Totem são desenvolvidos e testados em plataformas confiáveis especificamente no
Samsung Tablet 10.1 com android 3.2

� Além disso há um volume ainda maior de equipamentos fabricados em empresas desconhecidas e com
qualidade questionáveis e sem qualquer marca (os conhecidos tablets e celulares “chineses”).

Sendo assim não há nenhum tipo de garantia de que os aplicativos vão funcionar em todos os
hardwares e versões de android existentes.

3. Para solicitar suporte técnico

� Para que possamos fornecer suporte técnico e tentar entender a origem do problema você precisa nos
enviar os seguintes dados:

Versão Android (versão do Sistema operacional)

� Envie para nós a versão do sistema operacional Android

� Execute [ Configurações ] e escolha [ Sobre o Telefone ] ou [ Sobre o Dispositivo ] e nesta tela você
encontra a versão do Android

Versão e dados do fornecidor pelo SOBRE do Totem RB

Se o aplicativo TotemRB estiver funcionando no menu
escolha a opção [ Sobre ]

Envie nos todos os dados apresentados nesta tela
(dependendo da versão do APK podem existir outros

dados)

� Com estas informações o suporte técnico pode ser mais ágil.


