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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O ETPICK é uma nova aplicação da SDILAB que com as suas caraterísticas, funcionalidades e 

versatilidade agilizará o processo de gestão de inventários, através da leitura de artigos com 

códigos de barras. 

O que é?O que é?O que é?O que é?    

O ETPICK é uma aplicação desenvolvida para a plataforma Android e IOS que permite agilizar 

o processo de gestão de stocks. 

Efetua o registo de compras, vendas, etiquetas e inventários através da leitura dos códigos de 

barras dos artigos, controlando simultaneamente o inventário, simplificando o cumprimento 

das obrigações fiscais impostas (envio do ficheiro de controlo de inventários). 

Para quem é? Para quem é? Para quem é? Para quem é?     

Dada a versatilidade do ETPICK, destina-se a múltiplos negócios, dependendo das 

necessidades e especificidades de cada área de negócio. 

Como permite registar compras, vendas, etiquetas e gerar eletronicamente a informação 

relativa ao inventário de existências, agilizando a obrigação fiscal imposta pela AT é ideal para 

as áreas de negócio que trabalham essencialmente com prateleiras, tais como: 

� Mini-mercados 

� Garrafeiras 

� Pronto-a-vestir 

Onde está disponível?Onde está disponível?Onde está disponível?Onde está disponível?    

O ETPICK está disponível para todos os utilizadores de Android e iOS na Google Play Store e 

na Apple Store respetivamente, uma vez que pode ser utilizada em modo standalone ou em 

conjunto com o ETPOS. 

IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas    

O ETPICK está disponível em Português (PT), Espanhol (ES), Francês (FR), Inglês (EN) e 

Neerlandês (NL). 
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Principais benefíciosPrincipais benefíciosPrincipais benefíciosPrincipais benefícios    

� Simplicidade nas obrigações fiscais 

� Integração direta com clientes ETPOS 

� Rigor no controlo de existências 

� Diminuição de risco de erro humano 

� Aumento da produtividade 

Principais funcionalidadesPrincipais funcionalidadesPrincipais funcionalidadesPrincipais funcionalidades    

� PickingPickingPickingPicking: efetua registos através da leitura de códigos de barras, com associação da 

respetiva quantidade; 

� Modos de leituraModos de leituraModos de leituraModos de leitura: configuração do modo de leitura dos códigos de barras, através da 

câmara do dispositivo ou via leitor quando aplicável; 

� Exportação de registosExportação de registosExportação de registosExportação de registos: exportação dos registos para ficheiro em formato csv ou xml; 

� Consulta ráConsulta ráConsulta ráConsulta rápida de artigospida de artigospida de artigospida de artigos: consulta de artigos incluindo o respetivo preço e 

quantidade em stock; 

� Importação de dadosImportação de dadosImportação de dadosImportação de dados: Importação de dados de artigos, clientes e fornecedores 

através do ficheiro SAFT-PT; 

� Controlo nas leiturasControlo nas leiturasControlo nas leiturasControlo nas leituras: opção para leitura apenas de artigos existentes na tabela de 

artigos, com possibilidade de validação do valor da quantidade; 

� Autoridade TributáriaAutoridade TributáriaAutoridade TributáriaAutoridade Tributária: uso do formato xml definido pela AT com associação do NIF, 

para facilitar a obrigatoriedade da comunicação dos inventários. 
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2.2.2.2. RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos    

Para utilizar o ETPICK, considere os requisitos seguintes:  

� Possuir um dispositivo móvel com sistema: 

o Android (versão mínima 4.0) e descarregar a aplicação ETPICK da Google Play 

Store; 

ou 

o iOS e descarregar a aplicação ETPICK da App Store; 

� Ter um cartão de memória no dispositivo móvel; 

� Para utilizar o produto ETPICK com o ETPOS; 

o Acesso a um terminal servidor ETPOS com o módulo ETPICK licenciado; 

o Acesso a uma rede sem fios (Wi-Fi). 
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3.3.3.3. Instalação e definiçõesInstalação e definiçõesInstalação e definiçõesInstalação e definições    

Após instalação da aplicação ETPICK deverá aparecer um novo ícone no ambiente de trabalho 

do dispositivo móvel: 

 

Ao abrir a aplicação aparece o menu principal que permite o acesso às várias opções: 

     

1 

2 
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Descrição da interface: 

1.1.1.1.    Barra de notificação 

2.2.2.2.    Opções 

 

Para aceder, toque na opção pretendida: 

 

 

Sempre que for necessário voltar ao menu principal, tocar no botão RetrocederRetrocederRetrocederRetroceder do próprio 

equipamento ou no ícone ETPICK existente no topo: 
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Ao topo, na barra de notificação são visualizadas algumas informações sobre o estado da 

aplicação: 

ÍconeÍconeÍconeÍcone    Descrição do estadoDescrição do estadoDescrição do estadoDescrição do estado    

    
O ETPICK não está conectado ao ETPOS (Offline) 

    
O ETPICK está conectado com o ETPOS (Online) 

 

Durante a utilização das opções na parte inferior aparecem várias opções: 

 

ÍconeÍconeÍconeÍcone    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

    
Adicionar 

    
Pesquisar 

    
Apagar 

    

ImportarImportarImportarImportar (Clientes, fornecedores, artigos) 

ExportarExportarExportarExportar (Vendas, compras, inventários, etiquetas) 

 

Dependendo da operação em curso, podem aparecer ainda: 

ÍconeÍconeÍconeÍcone    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

    
Anular 

    
Confirmar 
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Caso se trate da introdução de dados, dependendo do tipo, aparece automaticamente o teclado 

adequado: 

Teclado numéricoTeclado numéricoTeclado numéricoTeclado numérico Teclado alfa numéricoTeclado alfa numéricoTeclado alfa numéricoTeclado alfa numérico 

     

 

O primeiro passo para utilizar o ETPICK é configurar as Definições. 

O acesso às definições de configuração é realizado através do botão ConfigurarConfigurarConfigurarConfigurar: 
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Interface das definições de configuração: 

  

 

As definições de configuração estão divididas em 4 áreas principais: PreferênciasPreferênciasPreferênciasPreferências, 

Exportação doExportação doExportação doExportação do    ficheiro, Servidorficheiro, Servidorficheiro, Servidorficheiro, Servidor e InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações. 

PreferênciasPreferênciasPreferênciasPreferências    

OpçõesOpçõesOpçõesOpções DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

Opções de leituraOpções de leituraOpções de leituraOpções de leitura 

Define a forma como são captados os códigos de barras 

OpçõesOpçõesOpçõesOpções: Câmara ou Leitor 
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IdiomaIdiomaIdiomaIdioma 

Idioma da aplicação 

OpçõesOpçõesOpçõesOpções: Português, Espanhol, Francês, Inglês e Neerlandês 

 

Ocultar o botão ScanOcultar o botão ScanOcultar o botão ScanOcultar o botão Scan Oculta o botão Scan  

RestaurarRestaurarRestaurarRestaurar Restaura todas as definições e dados da aplicação 

Validar Código de Validar Código de Validar Código de Validar Código de barrasbarrasbarrasbarras Se ativa, só aceita códigos de barras existentes na base de dados 

Confirmar quantidadeConfirmar quantidadeConfirmar quantidadeConfirmar quantidade Forma a que o utilizador confirme a quantidade introduzida 

 

Exportação do ficheiroExportação do ficheiroExportação do ficheiroExportação do ficheiro    

OpçõesOpçõesOpçõesOpções DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

XMLXMLXMLXML Se ativa exporta a informação em formato XML (opção predefinida) 

CSVCSVCSVCSV Se ativa exporta a informação em formato CSV 

InventárioInventárioInventárioInventário 
Exporta o inventário de existências no formato especificado pela AT 

(XML, opção disponível unicamente no idioma Português) 

Contribuinte da empresaContribuinte da empresaContribuinte da empresaContribuinte da empresa NIF da empresa (conforme configurado no ETPOS) 
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ServidorServidorServidorServidor    

OpçõesOpçõesOpçõesOpções Descrição 

Autenticação ETPOSAutenticação ETPOSAutenticação ETPOSAutenticação ETPOS 

Se conetado com o ETPOS, armazena o Endereço IP do ETPOS e 

código PIN 

 

 

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações    

OpçõesOpçõesOpçõesOpções Descrição 

VersãoVersãoVersãoVersão Versão atual da aplicação ETPICK  
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4.4.4.4. FuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidades    

O ETPICK possui várias funcionalidades, entre elas, o registo de vendas, compras, inventários, 

etiquetas, assim como consultar os registos efetuados, as tabelas de artigos, clientes e 

fornecedores. 

Registo de vendasRegisto de vendasRegisto de vendasRegisto de vendas    

Registo de vendas, através da leitura de código de barras, com associação do cliente e 

respetiva quantidade. 

AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar    

Para registar vendas, deve: 

� Tocar em Registo de vendas; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher e confirmar o campo Código cCódigo cCódigo cCódigo clientelientelienteliente: 
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� Preencher o campo Código de BarrasCódigo de BarrasCódigo de BarrasCódigo de Barras, tocando em  e apontando o 

dispositivo para o código de barras existente no artigo: 

 

Também é possível preencher o código de barras através do teclado numérico. 

� Introduzir a quantidade e confirmar. 

O dispositivo fica preparado para o registo seguinte. Retrocedendo é possível visualizar os 

registos de vendas efetuados: 
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EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir a alteração na quantidade: 

 

� Confirmar. 

PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

Para pesquisar vendas, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo Pesquisar: 
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A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar vendas, deve: 

� Selecionar a(s) venda(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 

 

ExportarExportarExportarExportar    

A exportação das vendas gera um ficheiro com a designação “vendas.xml”, ou “vendas.csv”, 

dependendo do formato definido nas configurações. 

Para exportar vendas, deve: 

� Tocar em ExporExporExporExportartartartar; 

� Escolher a pasta pretendida e confirmar: 
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É exportada a informação visível no ecrã no momento da exportação. 

É possível conciliar a pesquisa de informação, só será exportada a informação correspondente 

ao critério introduzido. 

Caso o ficheiro já exista, o utilizador é questionado sobre a substituição do mesmo: 

 

O utilizador é informado da exportação das vendas com sucesso: 
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Registo de comprasRegisto de comprasRegisto de comprasRegisto de compras    

Registo de compras, através da leitura de código de barras, com associação do fornecedor e 

respetiva quantidade. 

AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar    

Para registar compras, deve: 

� Tocar em Registo de compras; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher e confirmar o campo Código fCódigo fCódigo fCódigo fornecedorornecedorornecedorornecedor: 

 

� Apontar o dispositivo para o código de barras existente no artigo para ser preenchido 

o campo CCCCódigódigódigódigo de barraso de barraso de barraso de barras do artigo: 
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Tocando em  pode ser digitalizado um novo código de barras ou usar o 

teclado numérico. 

� Introduzir a quantidade e confirmar. 

O dispositivo fica preparado para o registo seguinte. 

Retrocedendo é possível visualizar os registos de compras efetuados: 

 

EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir a alteração na quantidade: 



 
 
 
_  Manual ETPICK 
 

Página 23 de 48 

 

� Confirmar. 

PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

Para pesquisar compras, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo Pesquisar: 
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A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar compras, deve: 

� Selecionar a(s) compras(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 

 

ExportarExportarExportarExportar    

A exportação das compras gera um ficheiro com a designação “compras.xml”, ou 

“compras.csv”, dependendo do formato definido nas configurações. 

Para exportar compras, deve: 

� Tocar em ExportarExportarExportarExportar; 

� Escolher a pasta pretendida e confirmar: 
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É exportada a informação visível no ecrã no momento da exportação. 

É possível conciliar a pesquisa de informação, só será exportada a informação correspondente 

ao critério introduzido. 

Caso o ficheiro já exista, o utilizador é questionado sobre a substituição do mesmo: 

 

O utilizador é informado da exportação das compras com sucesso: 

 

Registo de inventáriosRegisto de inventáriosRegisto de inventáriosRegisto de inventários    

Registo de inventário, através da leitura de código de barras, com associação do armazém e 

respetiva quantidade. 

AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar    

Para registar inventários, deve: 

� Tocar em Registo de inventários; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher e confirmar o campo Armazém nº: 
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� Preencher o campo Código de Barras, tocando em  e apontando o 

dispositivo para o código de barras existente no artigo: 

 

Também é possível preencher o código de barras através do teclado numérico. 

� Introduzir a quantidade e confirmar. 

O dispositivo fica preparado para o registo seguinte. 

Retrocedendo é possível visualizar os registos de inventário efetuados: 
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EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir a alteração na quantidade: 

 

� Confirmar. 
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PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

Para pesquisar inventários, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar: 

 

A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar inventários, deve: 

� Selecionar o(s) inventário(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 
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ExportarExportarExportarExportar    

A exportação do inventário gera um ficheiro com a designação “inventários.xml”, de acordo 

com o formato especificado pela AT. 

Para exportar o inventário, deve: 

� Tocar em ExportarExportarExportarExportar; 

� Escolher a pasta pretendida e confirmar: 

 

É exportada a informação visível no ecrã no momento da exportação. 

É possível conciliar a pesquisa de informação, só será exportada a informação correspondente 

ao critério introduzido. 

Caso o ficheiro já exista, o utilizador é questionado sobre a substituição do mesmo: 

 

O utilizador é informado da exportação do inventário com sucesso: 
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Registo de etiquetasRegisto de etiquetasRegisto de etiquetasRegisto de etiquetas    

Registo de etiquetas, através da leitura de código de barras, com associação do registo e 

respetiva quantidade. 

AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar    

Para registar etiquetas, deve: 

� Tocar em Registo de etiquetas; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher e confirmar o campo RegistoRegistoRegistoRegisto    nºnºnºnº: 

 

� Preencher o campo Código de Barras, tocando em  e apontando o 

dispositivo para o código de barras existente no artigo: 
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Também é possível preencher o código de barras através do teclado numérico. 

� Introduzir a quantidade e confirmar. 

O dispositivo fica preparado para o registo seguinte. 

Retrocedendo é possível visualizar os registos de etiquetas efetuados: 
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EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir a alteração na quantidade: 

 

� Confirmar. 

PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

Para pesquisar etiquetas, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar: 
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A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar etiquetas, deve: 

� Selecionar a(s) etiqueta(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 

 

ExportarExportarExportarExportar    

A exportação das etiquetas gera um ficheiro com a designação “etiquetas.xml”, ou 

“etiquetas.csv”, dependendo do formato definido nas configurações. 

Para exportar etiquetas, deve: 

� Tocar em ExportarExportarExportarExportar; 

� Escolher a pasta pretendida e confirmar: 
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É exportada a informação visível no ecrã no momento da exportação. 

É possível conciliar a pesquisa de informação, só será exportada a informação correspondente 

ao critério introduzido. 

Caso o ficheiro já exista, o utilizador é questionado sobre a substituição do mesmo: 

 

O utilizador é informado da exportação do inventário com sucesso: 
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Consultas de registosConsultas de registosConsultas de registosConsultas de registos    

Visualiza num só local e por categoria os registos efetuados em relação às Vendas, Compras, 

Inventários e Etiquetas: 

 

Toque na categoria pretendida para visualizar a informação correspondente. 

Pode deslizar nas categorias até visualizar e aceder à categoria pretendida: 

 

Na parte inferior estão disponíveis as opções de Pesquisa, Apagar e Exportar, com o mesmo 

funcionamento abordado anteriormente: 
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Em relação à exportação a opção predefinida é a da categoria ativa, contudo, para agilizar, 

podem ser escolhidas outras categorias: 

 

Também é possível editar os dados introduzidos em cada categoria, tocando de forma 

prolongada nos registos para introduzir as alterações. 

ArtigosArtigosArtigosArtigos    

Regista os artigos. 

AdicionAdicionAdicionAdicionarararar    

Para adicionar artigos, deve: 

� Tocar em ArtigosArtigosArtigosArtigos; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher os campos: 

o Código do Artigo 

o Designação 

o Código de Barras 

o Stock 

o Unidade 

o Preço compra 

o Preço venda 

o IVA 

 

 

� Confirmar. 
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EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir as alterações: 

 

� Confirmar. 

PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

A pesquisa de artigos pode ser efetuada através da câmara ou do leitor, variando deste forma 

o ícone apresentado, de acordo com a opção escolhida nas configurações para a captura de 

códigos de barras. 

Para pesquisar, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar: 
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Modo de leitura através da Câmara Modo de leitura através de Leitor 

  

A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar artigos, deve: 

� Selecionar o(s) artigo(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 

 

ImportarImportarImportarImportar    

Para importar artigos, deve: 

� Selecionar a opção(ões) desejadas 
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� Confirmar; 

� Selecionar a origem: 

 

� Selecionar o ficheiro do SAFT (formato XML); 

� Confirmar. 

  



 
 
 
_  Manual ETPICK 
 

Página 40 de 48 

ClientesClientesClientesClientes    

Regista os clientes 

AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar    

Para adicionar clientes, deve: 

� Tocar em ClientesClientesClientesClientes; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher os campos: 

o Código 

o Nome 

o Contribuinte 

o Telefone 

o Telemóvel 

o E-mail 

 

 

� Confirmar. 

EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir as alterações: 
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� Confirmar. 

PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

Para pesquisar clientes, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo Pesquisar: 
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A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar clientes, deve: 

� Selecionar o(s) cliente(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 

 

ImportarImportarImportarImportar    

Para importar clientes provenientes do SAFT, deve: 

� Selecionar a opção(ões) desejadas: 

 

� Confirmar; 

  



 
 
 
_  Manual ETPICK 
 

Página 43 de 48 

� Selecionar a origem: 

 

� Selecionar o ficheiro do SAFT (formato XML); 

� Confirmar. 

 

FornecedoresFornecedoresFornecedoresFornecedores    

Regista os fornecedores. 

AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar    

Para adicionar fornecedores, deve: 

� Tocar em Fornecedores; 

� Tocar no botão AdicionarAdicionarAdicionarAdicionar; 

� Preencher os campos: 
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o Código 

o Nome 

o Contribuinte 

o Telefone 

o Telemóvel 

o E-mail 

 

 

 

EditarEditarEditarEditar    

Para editar um registo, deve: 

� Tocar de forma prolongada; 

� Introduzir as alterações: 

 

� Confirmar. 
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PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar    

Para pesquisar fornecedores, deve: 

� Tocar em PesquisarPesquisarPesquisarPesquisar; 

� Preencher o campo Pesquisar: 

 

A pesquisa é dinâmica, introduzido o critério e a informação é exibida (independentemente do 

campo onde esteja contida). Caso o critério de pesquisa não corresponda ou não exista, o 

resultado ficará em branco. 

ApagarApagarApagarApagar    

Para apagar fornecedores, deve: 

� Selecionar o(s) cliente(s) a apagar; 

� Tocar em Apagar Apagar Apagar Apagar e confirmar: 
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ImportarImportarImportarImportar    

Para importar fornecedores provenientes do SAFT, deve: 

� Selecionar a opção(ões) desejadas: 

 

� Confirmar; 

� Selecionar a origem: 

 

� Selecionar o ficheiro do SAFT (formato XML); 

� Confirmar. 
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5.5.5.5. Importação de dados paraImportação de dados paraImportação de dados paraImportação de dados para    o ETPICKo ETPICKo ETPICKo ETPICK    

A importação de dados do ETPOS para o ETPICK necessita da permissão do utilizador para 

atualizar a base dados existente no ETPICK. 

Quando o operador acede no ETPOS ao menu OpçõesOpçõesOpçõesOpções + ETPICKETPICKETPICKETPICK + Enviar dadosEnviar dadosEnviar dadosEnviar dados, aparece no 

ETPICK a mensagem seguinte: 
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6.6.6.6. Restaurar oRestaurar oRestaurar oRestaurar o    ETPICKETPICKETPICKETPICK    

É possível restaurar o ETPICK, repondo todas as definições e dados da aplicação. 

O restauro é irreversível e implica a perda total da informação. 

Para restaurar o ETPICK, deve: 

• Aceder ao botão Configurar:Configurar:Configurar:Configurar:  

 

• Escolher a opção Restaurar e confirmar: 

 

 


