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Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 
nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção 
Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as 
Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.
Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br
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Manual do Usuário

Parabéns por adquirir este celular DL. Este manual contém informações 
de uso e deve ser guardado para consultas futuras.

Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar seu 
aparelho celular.

Para novidades e maiores informações sobre como usar o telefone e 
fazer download do manual, acesse nosso site. Além disso, no site é 
possível consultar as perguntas frequentes de como atualizar o software, 
etc.

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no 
dispositivo durante muito tempo.

Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-
falante estiver em uso.

Garantia do telefone
A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de 

fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e 
cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

A empresa DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida, e 
demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir 
de comerciantes de produtos ou terceiros. Para acessórios a garantia limita-se à 90 
(Noventa) dias.

Esta garantia limita-se a consertos no aparelho por pessoal técnico da DL.
Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do 

cliente.
O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste 

termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:
a)  Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;
b) Más condições meteorológicas, raios, incêndio, umidade, infiltração de líquidos 

ou alimentos, produtos químicos, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.
c) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro 

acidente de ordem física;
d) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 

autorizada;
e) Por defeitos cujas causas sejam provocadas utilizando acessórios não originais 

como bateria, carregadores, cabos, etc;
f) Telas, touchs, gabinetes, conectores, chaves, teclas riscadas, trincadas ou 

quebradas não são considerados defeitos de fabricação, pois são danos físicos 
ocasionados pelo usuário.

g) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.
Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões sobre nossos aparelhos entre em 

contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

SAC:
0800 031 4201 | sac@dl.com.br

Nosso endereço:
Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000 - 

www.dl.com.br

• Personalizar sua tela principal.
Certifique-se que o cartão de MicroSD (Cartão microSD não incluso) 

está inserido corretamente antes de tirar fotos e gravar vídeos. 
8.2 Imagem 
Seu celular possuí uma biblioteca que liga você às imagens 

armazenadas no cartão de memória (Cartão microSD não incluso). 
Através dela você pode definir a imagem como papel de parede, imagem 
ligar / desligar aparelho.

8.3 Áudio
Com esse recurso no menu “Multimídia”, você terá toda 

flexibilidade de gerenciar músicas no seu cartão de memória (Cartão 
microSD não incluso).

8.4 Gravador de som
Acessar o “Gravador de som” permite que se efetue gravações de 

voz ou sons.
8.5 Rádio FM
Seu telefone é equipado com um Rádio FM.
Você pode usar o aplicativo como um rádio tradicional, com canais 

gravados, podendo ouvir as estações enquanto utiliza outros aplicativos.
O cartão microSD não está incluso ao aparelho, você poderá fazer a 

aquisição separadamente desse acessório.

9 Gerenciador de arquivos
Neste menu, você terá acesso a todos os arquivos de imagens, 

vídeos e áudios do cartão de memória (cartão microSD não incluso).
Para isso basta acessar qualquer uma das pastas: Áudios / Músicas, 

Imagens, Vídeos, etc.
Como inserir o cartão de memória:

Com o celular na posição em pé, para soltar o suporte do cartão MicroSD, 
deslize-o para a esquerda e suspenda-o. Em seguida, insira o cartão 
MicroSD com os contatos dourados virado para baixo e deslize-o na 
direção oposta para trava-lo.

 O cartão microSD não está incluso ao aparelho, você poderá fazer a 
aquisição separadamente desse acessório.

10 Configurações
No menu principal, selecione o ícone do menu       e selecione a função de 
sua escolha para personalizar seu celular: Telefone, Segurança, Rede, 
Configurações de SIM duplo, Conectividade e Restaurar 
configurações.

 Sua senha bloqueio / desbloqueio e Restaurar Configurações é 1122, 
no processo de restauração você apagara todos os arquivos salvos no 
aparelho.

11 Organizador
Seu aparelho possui recursos extras: Calendário, Alarme, Relógio 
Mundial e Calculadora. 

12 Perfis do Usuário
Seu celular possui os perfis de usuário que você pode personalizar com 
toques para diferentes eventos e ambientes.

13 Serviços
Contate sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço.

14 Lanterna
Seu parelho possuí uma Lanterna para iluminação de ambientes escuros. 
Para Ligar / Desligar a lanterna, basta acionar a tecla localizada na lateral 
do aparelho.

Você pode utilizar o recurso de lanterna mesmo com o aparelho desligado.
Para utilizar a lanterna com o aparelho desligado, certifique-se que a 

bateria do aparelho esteja com carga. 

15 Configurações SOS
Seu aparelho possui exclusiva função SOS, esse recurso permite que 
você configure até 05 (cinco) números para realizar chamadas e/ou 
mensagens de emergência. Para configurar a função SOS basta acessar 
Menu > Configurações SOS > Configurações de números > Opções > 
Editar. Após concluir e salvar o contato, seu aparelho está pronto para 
realizar chamadas de SOS.
Você pode definir quais números de sua lista de SOS irão receber a 
mensagem de SOS acessando Menu > Configurações de SOS > 
Selecionar objetos, após selecionar os números basta concluir a seleção 
para envio de mensagem de SOS. Além desse recurso você pode também 
editar a mensagem de SOS que será enviada em Menu > Configurações 
de SOS > Conteúdo SMS.
Você pode definir o tempo de espera da chamada de emergência a ser 
realizada após o acionamento da tecla de SOS em Menu > 
Configurações de SOS > Tempo de espera, esse recurso permite que a 
chamada seja realizada: Imediatamente, 05 segundos, 10 segundos e 15 
segundos, após o acionamento da tecla de SOS.

Para realização de chamadas de SOS seu aparelho precisa estar 
com SIM Card ativo e com cobertura da rede de sua operadora.

Uso e cuidados 
O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso 
inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

• CUIDADOS AO DIRIGIR
Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para 
falar, ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além 
de ser proibido em alguns lugares.
Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem 
causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o 
sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que 
não ocorra nenhum problema:
-   Não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área 
de ação do airbag,
-   Consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o 
painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

• CONDIÇÕES DE USO:

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.
Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção 
das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de 
equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em 
dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam 
radiofreqüência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. 
Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de 
depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de 
combustível), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam 
altamente explosivos.
Para evitar danos à audição, atenda à chamada antes de colocar o 
aparelho junto ao seu ouvido. Mantenha seu aparelho distante de seu 
ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume 
amplificado poderá causar danos à sua audição.

• BATERIA:
Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho 
esteja desligado.
Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:
-Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos, queimaduras e 
explosões).
- Não perfure, desmonte nem provoque curto-circuito na bateria.
- Não queime nem jogue fora uma bateria usada em um recipiente de lixo 
doméstico, nem guarde-a a temperaturas superiores a 60 °C.
  Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca 
use baterias danificadas ou aquelas que não sejam originais, para mais 
informações sobre bateria original de seu aparelho entre em contato com 
nosso SAC.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO 
CELULAR:
Bateria: BAT047
Carregador: CAR037C
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As baterias deverão ser descartadas de acordo com as 
normas ambientais locais aplicáveis.

!PROTEJA  SUA  AUDIÇÃO



1.1 Teclas
Para confirmar uma opção. 
Atender / Realizar chamadas.

Na tela principal: 
Pressionando na tela principal, irá exibir o registro de chamadas ou 
rediscagem.

 Ligar / Desligar o aparelho: Pressione e segure a tecla por 03 
segundos.
Encerrar uma chamada.
Retornar para a tela principal.

Tecla SOS: 
Realizar chamadas e/ou enviar mensagem de SOS.

Tecla virtual esquerda: Acessar menu de aplicações.
Tecla virtual direita:

Na tela inicial:
- Acessar a lista Telefônica.
No modo aplicação:
- Voltar a função anterior. 

 Acessar correio de voz: Pressione e segure.

Na tela inicial:
- Pressione e solte: *
No modo edição: 
- Pressione e solte: acessa a tabela de símbolos

Na tela principal:
 - Pressione e solte: #
 - Mantenha pressionado: Ativa / Desativa o modo de vibração
No modo edição: 
 - Pressione e solte: Altera métodos de entrada

1.2 Ícones da tela principal
 Nível de carga na bateria.
 Desvio de chamadas ativo 
Alarme ou compromissos programados.
 Nível de recepção de rede
 Mensagem de voz recebida
 Modo silencioso: o seu telefone não tocará nenhuma campainha, 

somente vibrará.

SOS

3 Bloqueio / Desbloqueio 
Para Bloquear / Desbloquear seu aparelho celular, basta pressionar           

____e em seguida a tecla       . 

4 Chamadas
4.1 Fazendo uma chamada
Disque o número desejado e, em seguida, pressione a tecla       para 

fazer a chamada. Se você cometer um erro, poderá apagar os dígitos 
incorretos pressionando a tecla          .

Para encerrar a chamada, pressione a tecla       .

4.2 Chamadas de SOS
Seu aparelho possui exclusiva função de chamadas SOS, esse 

recurso permite que você cadastre até 05 (cinco) números para realizar 
chamadas e/ou mensagens de SOS em caso de emergência. Para 
configurar a função SOS de seu aparelho vá para o tópico 15 
“Configurações de SOS” desse manual.

Após configurada a função SOS pressione por alguns instantes a 
tecla SOS. Será ativado um alarme de emergência, em seguida será 
realizada uma chamada e envio de mensagem para os números 
cadastrados pelo usuário.

Para encerrar a chamada SOS, pressione por alguns instantes a 
tecla SOS ou a tecla        .

         
4.3 Chamando correio de voz
Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla       .

4.4 Recebendo uma chamada
Quando receber uma chamada, pressione a tecla         para atender 

e a tecla        para desligar.

4.5 Funções disponíveis durante uma chamada
Durante uma chamada, você   poderá   usar   seus   contatos, 

historio de chamadas, SMS, Gravar ligação, sem perigo de a ligação cair, 
basta pressionar a tecla “Opções” e navegar entre as opções. 

Mensagem não lida 
Sem cartão SIM ou fora da área de cobertura
Teclado do aparelho bloqueado

Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidas somente para fins de 
informação.

2 Inicio
2.1 Configuração
Retirar e inserir a tampa traseira 

Retirar e inserir a bateria 

Inserir e retirar o cartão SIM

1 – Tecla virtual esquerda 
2 – Atender/Efetuar chamada 
3 – Correio de voz 
   (Pressione e segure)
4 – Tecla Virtual Direita 
5 – Ligar / Desligar / Finalizar chamada
6 – Tecla de navegação:
(Tecla central) confirmar opção
(Para cima) Atalhos 
(Para baixo) Alarme 
(Direita) Mensagens
(Esquerda) Perfis de usuário 
7 – Tecla SOS 
Realizar chamadas e/ou enviar mensagem de SOS para os números 
programados pelo usuário.
8 – Teclas na lateral 
Liga / Desliga Lanterna 
Aumenta / Diminui volume

Coloque o cartão SIM com os conectores virados para baixo e 
deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. 
Para remover o cartão, pressione e deslize-o para fora.

Carregando a bateria

Conecte o carregador da bateria ao seu celular e na tomada de 
energia respectivamente.

- Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o carregamento 
pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue. 

- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de 

conectar o carregador.
- A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a 

bateria por aproximadamente 05 horas.
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a 

bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador da 
tomada; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

O carregamento estará concluído quando a animação da bateria 
parar de piscar.

2.2 Como ligar o aparelho
Pressione e segure a tecla       por 03 segundos para ligar o aparelho.
2.3 Como desligar o aparelho
Pressione e segure a tecla    por 03 segundos para desligar o 

aparelho.

5 Agenda telefônica
5.1 Consultando seus contatos
Para acessar os contatos da tela principal, pressione a tecla         > 

Agenda Telefônica.
Você também pode utilizar um atalho quando estiver na tela inicial 

para acessar sua Agenda Telefônica, basta pressionar a tecla       .

5.2 Adição de um novo contato
Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM 

selecionando         > Agenda telefônica > Adicionar novo contato.

6 Mensagens
Para criar uma mensagem de texto entre em Menu > Mensagens > 

Escrever mensagem. É possível digitar e também modificar uma 
mensagem predefinida em Modelos.

Ao escrever uma mensagem, selecione “Opções” para acessar 
todos os recursos de mensagens disponível em seu aparelho celular.

Após escrever uma mensagem, selecione Opções > Enviar para, 
selecione um contato de sua Agenda Telefônica ou Digite o número do 
destinatário para realizar o envio.

7 Registro de chamadas
Acesse seu histórico de chamadas por meio das opções a seguir:
• Selecione Menu > Chamadas > Histórico de Chamadas, essa 

função permite que você visualize todas chamadas perdidas, realizadas e 
recebidas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.

• Pressione a tecla de efetuar chamada na tela principal, para acessar 
todos registros de chamadas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho, quando 
você pressionar "Opções", terá acesso às funções Exibir, Chamada, 
Enviar Mensagem, Salvar na Agenda Telefônica, Adicionar para Lista 
Negra ou Excluir o contato ou número selecionado.

8 Multimídia
8.1 Câmera
Seu celular é equipado com uma câmera para tirar fotos e gravar 

vídeos você pode utilizar de diferentes formas:
• Armazena-los no “Gerenciador de arquivos”.
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