
Seu Quantum MÜV já vem com Android 6.0, 
Marshmallow, a mais doce novidade do Android, 
com novidades como o Now a um Toque, 
melhor suporte a cartões de memória e novos 
recursos para economia de energia.

Para aproveitar ao máximo o que seu Quantum 
MÜV oferece, utilize a sua conta do Google™ 
(ou crie uma nova) informando-a durante a 
configuração inicial de seu smartphone, ou 
posteriormente em “Configurar” e depois “Contas”.
• Milhares de aplicativos disponíveis para 

download na Google Play™ Store.
• Arraste o ícone de início  para cima e 

encontre as informações certas na hora certa 
com o Google Now™.
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Para retirar a tampa, utilize 
a abertura indicada como 
alavanca, puxando-a 
para fora.

Para recolocar a tampa, 
encaixe primeiro a lateral 
esquerda da mesma ao 
produto.

Pressione toda a superfície 
da tampa, até que as travas 
sejam corretamente fixadas.

Conheça um pouco mais o seu novo Quantum 
MÜV/MÜV PRO e surpreenda-se com seu 
design elegante, curvas suaves, sua tela 
brilhante e os demais recursos Quantum que 
incluímos para você.
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Parabéns!

Faça parte da Comunidade Quantum+, um novo 
canal de comunicação entre a Quantum e seus 
fãs. Encontre informações sobre produtos, dicas 
de como aproveitar a tecnologia e benefícios 
exclusivos como cupons de desconto para 
produtos Quantum.

Comunidade
Quantum+



www.meuquantum.com.br

Android é uma marca registrada da Google Inc. 
Google, Google Play e Android são marcas registradas da Google Inc. 
Google, Android e outras marcas são marcas registradas da Google Inc. 
O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalhos criados e com-
partilhados pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença 
de atribuição Creative Commons 3.0. 
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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 refe-
rente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de 
acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.
Os ensaios referentes a Resoluções nº 303/2002 e 533/2009, foram realiza-
dos com a distância de 2 cm do corpo.

01788-16-03589

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br. Este equipamento 
opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra inter-
ferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferências a sistemas operando em caráter primário.
 
A marca de certificação se aplica ao dispositivo Quantum modelo Q5 com:
• Adaptador CA modelo CR-1010BA ou CR-1A;
• Bateria modelo BT-Q5;
• Fone de ouvido modelo HS-008CBA.

 
Para mais informações sobre ANATEL, 

consulte o site: www.anatel.gov.br.

Informações
Importantes

Utilize a câmera do seu smartphone para 
registrar cenas de trânsito.
Se envolveu em algum acidente? Agora você terá 
uma cópia em vídeo do que realmente aconteceu 
na rua!

• Grave em vídeo os últimos 20 min de trânsito
• Utilize o Quantum MÜV normalmente enquanto 

o DashCam está ativo: você pode usar seu 
aplicativo preferido de navegação GPS durante a 
gravação de vídeo.

Visite www.quantum.com.br e conheça o 
Quantum Drive, mum suporte veicular feito sob 
medida para uso do Quantum MÜV em seu carro.

DashCamAcessórios Oficiais

Deixe seu smartphone Quantum mais 
completo! 
Temos uma linha completa de acessórios 
com tampas coloridas, tampas de couro, 
capas coloridas e transparentes, capas flip de 
couro, caixa de som, fone de ouvido sem fio, 
acessórios para o carro, películas de vidro e 
muito mais.

Consulte o site e confira as opções disponíveis:
www.meuquantum.com.br

Utilize a câmera de 13MP do seu Quantum MÜV 
ou 16MP do seu Quantum MÜV PRO para registrar 
os melhores momentos de sua vida. As câmeras 
do seu Quantum MÜV foram cuidadosamente 
ajustadas para que suas fotos mantenham as 
cores vivas.

Câmera

A câmera frontal de seu Quantum MÜV/MÜV PRO 
possui 8MP e um aplicativo especial para te ajudar 
a conseguir a selfie perfeita!

Quer tirar uma selfie e está muito escuro?
Pressione o ícone  para que a tela do seu 
smartphone se transforme na fonte de luz perfeita 
para iluminar seu rosto.

Selfie


