
Noções básicas do dispositivo
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1 Luz de carregamento/notificação

2 NFC

3 Tecla de zoom/volume

4 Tecla de energia

5 Compartimento do nano SIM/cartão de memória

6 Tecla da câmera

7 Carregador/porta do cabo USB Type-C™

Para inserir cartões nano SIM e o
cartão de memória

Não corte os seus cartões SIM, por exemplo, usando
uma faca ou uma tesoura, pois isso pode danificar seu
dispositivo.

1 Usando sua unha, retire a bandeja do cartão SIM.
2 Coloque com firmeza o cartão SIM primário (SIM 1) na

orientação correta na posição (1), conforme mostrado na
ilustração.

3 Coloque com firmeza o cartão SIM adicional (SIM 2) na
orientação correta na posição (2), conforme mostrado na
ilustração.

4 Insira o cartão de memória no compartimento de cartão de
memória na orientação correta, conforme mostrado na
ilustração.

5 Empurre com cuidado a bandeja para dentro do
compartimento até ela se encaixar.

Para ligar o dispositivo
É importante utilizar o USB Type-C™ cabo (fornecido) ao
carregar o seu dispositivo, uma vez que outros tipos de
cabo USB podem danificá-lo. Recomenda-se que a
bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes
de ligar o dispositivo pela primeira vez.

1 Pressione e segure a tecla de energia  até que o
dispositivo vibre.

2 Espere um pouco até que o dispositivo seja iniciado.

Para ativar a tela
• Pressione rapidamente a tecla liga-desliga .

Proteção de tela
Antes de usar seu dispositivo, remova a película de
proteção puxando a aba saliente para cima.

Recomenda-se proteger o dispositivo com uma capa ou
protetor de tela da marca Sony específico para seu modelo de
Xperia™. O uso de acessórios para proteção de tela de
terceiros pode impedir que seu dispositivo funcione
corretamente por cobrir sensores, lentes, alto-falantes ou
microfones e pode anular a garantia.

Suporte para você
Acesse nosso website de suporte diretamente do seu
dispositivo ou visite support.sonymobile.com em qualquer
navegador suportado. As opções de suporte incluem guias de
usuário, conteúdos para download, dicas de solução de
problemas e informações de contato.

Mesmo se não tiver uma conexão de rede, você pode
acessar as informações de contato do suporte no seu
dispositivo. Dependendo do país ou região de compra do
dispositivo, você pode encontrar essas informações
diretamente no aplicativo de suporte.

Para acessar o aplicativo Suporte
1 Na Tela inicial, toque em .
2 Localize e toque em .

Conecte-se à Internet ao usar o aplicativo Suporte para
obter o melhor suporte disponível.

Garantia, SAR e diretrizes de uso
Para obter informações sobre a garantia, a SAR (Taxa de
Absorção Específica) e as diretrizes de segurança, leia as
informações importantes mostradas em Config. > Sobre o
telefone > Informações legais no seu dispositivo.

Transferência de contatos e
conteúdo
Se você precisar de ajuda para transferir contatos, mensagens,
fotos e outros dados de um dispositivo antigo para o novo,
recomendamos o aplicativo Xperia™ Transfer. Para obter mais
informações, visite www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Para ver a marca CE e a ID da FCC
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1 Usando sua unha, retire a bandeja do cartão nano SIM.
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2 Remova o cartão de memória do seu compartimento.
3 Retire as bandejas do rótulo simultaneamente, conforme

mostrado na ilustração. Para consultar o texto completo da
declaração de conformidade da UE, acesse:
http://www.compliance.sony.de/.

4 Para ver o ID FCC, vire o dispositivo. O ID FCC é exibido no
outro lado das bandejas do rótulo.

Certifique-se de retirar as duas bandejas simultaneamente
para evitar quebrá-las.

Para visualizar a marca de
conformidade regulamentar
• Abra o discador do celular e digite *#07#.

Informações legais
Número da publicação: 1306-5912.1
Este Guia de inicialização foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local,
sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia de inicialização, necessários devido a erros
tipográficos, imprecisões das informações atuais ou melhorias de programas e/ou equipamentos, podem ser
feitos pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas
alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia de inicialização. Todas as imagens são meramente
ilustrativas e podem não representar precisamente o dispositivo real.
Consulte as informações regulatórias, como a marca CE, na bandeja do rótulo relevante no dispositivo.
Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas
dos respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste documento são
reservados. Visite www.sonymobile.com/global-en/legal/ para obter mais informações.
Fabricante: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio 140-0002,
Japão. Conformidade do produto para a UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.
© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Todos os direitos reservados.

Informações de modelo e faixas de frequência
Algumas faixas de frequência podem estar desativadas em determinados mercados ou por algumas
operadoras.
G3112
UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)
WLAN, 2.4G/5G, NFC
G3116
UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39,
40, 41M) WLAN, 2.4G/5G, NFC

Guia de Iniciação

Xperia™ XA1
G3112/G3116

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan
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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 radiofreqüência, de 
acordo com as Resoluções No. 303/2002 e 533/2009.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não 
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo 
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário. 
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – 
www.anatel.gov.br

00159-17-02435


