BEMVINDO À CAIXA MÁGICA 12!
O Linux Caixa Mágica 12 é o software constituído
pelo sistema operativo Linux e aplicações adicionais
que permite obter a máxima produtividade da sua
estação de trabalho.

As directorias pessoais dos utilizadores serão
mantidas mas não os utilizadores que foram criados
no sistema. Se quiser pode adicionar de novo os
utilizadores e associálos às directorias pessoais
guardadas.

Após o arranque do sistema surge o ecrã de
autenticação de utilizadores.

A opção "Total" repõe todo o seu sistema,
formatando o seu disco e criando de novo as
partições neste. Atenção, nesta opção não serão
mantidas as directorias pessoais dos utilizadores,
sendo aconselhado que faça primeiro uma cópia de
segurança de todos os documentos.

Aqui entre no sistema inserindo “convidado” como
nome de utilizador, “convidado” como senha (tudo
em minúsculas), e pressione a tecla “Enter”.

A opção "Consola" permite ter acesso a uma linha
de comandos de modo poder a executar comandos
de correcção do sistema.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Existe um utilizador que permite executar tarefas de
administração no sistema (por exemplo, adicionar
utilizadores), o utilizador root. Para entrar com este
utilizador insira o nome "root" e a password
"eescola" e carregue na tecla "Enter".
Atenção, para a utilização normal do sistema entre
com o utilizador "convidado", utilize o root apenas
para executar tarefas de administração.

REPOSIÇÃO DO SISTEMA
A Reposição do Sistema permite restituir o seu
Linux Caixa Mágica 12 ao seu estado original, ou
seja, aquando da recepção do seu PC.
Para efectuar a reposição reinicie o seu computador
e, quando surgir o gestor de arranque Grub
seleccione a opção "Reposição do Linux Caixa
Mágica 12" e carregue na tecla Enter.
Ao entrar na aplicação de reposição, carregue em
"Sim". No ecrã seguinte são apresentadas várias
opções.
Ao seleccionar a opção "Sistema" o seu sistema irá
ser formatado e será restituído o sistema original.

CONFIGURAÇÃO DE ACESSO 3G
A primeira vez que entra no sistema fica na área de
trabalho do utilizador "convidado" e precisa de
configurar o modem. Para isso siga os passos
seguintes:
1. Faça duplo clique com o botão do rato sobre o
ícone "Configurar Internet" que se encontra na área
de trabalho. Surgirá uma janela a pedir a password

do administrador do sistema, insira a palavra
"eescola" em minúsculas e carregue em Enter.

ACTIVAR E DESACTIVAR A LIGAÇÃO

2. No primeiro ecrã, seleccione a opção
"GPRS/Edge/3G" e carregue em "Próximo".

Se estiver na área de trabalho faça clique com o
botão direito do rato sobre o ícone Internet que se
encontra no canto superior direito, e clique com o
botão esquerdo sobre o interface de rede ppp0. Se
a ligação não estiver activa ela será inicializada
após alguns segundos.

3. Na secção de configuração dos modems 3G,
seleccione o modem correcto e clique em "Próximo".

Para desligar basta fazer os mesmos passos que no
passo anterior, mas para quando a ligação estiver
activa.

4. No ecrã seguinte é pedido o PIN. Coloque o PIN
associado ao seu cartão 3G, ou deixe vazio caso
não use PIN, e clique em “Próximo”.
5. Se colocou o PIN correcto devem agora ser
mostradas todas as redes disponíveis . Marque a
opção correspondente à sua rede e clique no botão
“Próximo”.
6. Deve agora escolher da lista a opção
correspondente ao seu operador móvel. Clique no
botão “Próximo” para continuar.
7. Coloque agora os dados abaixo do seu operador
móvel e clique em "Próximo":
Nome do Ponto de Acesso: internet
Utilizador: tmn
Senha: tmn
8. Seleccione agora o tipo de controlo sobre a
ligação. Marque a opção de "Permitir aos
utilizadores gerir a conexão", e não marque a opção
de "Iniciar a conexão no arranque". Clique no botão
“Próximo” para continuar.
9. Escolha activar a ligação neste momento.
Aconselhamos que escolha "Sim" para testar a
ligação. Clique em “Próximo” para continuar.
Se tudo correu bem deve ver o ecrã de finalização
da configuração.

SUPORTE
Para esclarecer dúvidas relacionadas com o
software ou fazer sugestões utilize o suporte
incluído na Caixa Mágica 12:
1º Passo: registese como utilizador em
http://rdc.caixamagica.pt com os dados abaixo:
Username:
Password:
2º Passo: contacte o nosso helpdesk através
 Web: http://rdc.caixamagica.pt
ou
 Telefone: (+351) 217 826 485
(Linha de Suporte a Clientes)

