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Teclas e conectores
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Início
1     Inserir ou retirar o USB
2    Inserir ou retirar o cartão SD
3    Inserir ou retirar o SIM
4    Inserir ou retirar o fone de ouvido 
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Tela inicial
Você pode mover todos os itens (aplicativos, 
atalhos, pastas e widgets) preferenciais ou 
utilizados com maior frequência para a sua 
tela inicial para acessá-los rapidamente.
Toque na tecla Início para acessar a tela 
inicial.

Toque para abrir 
o Painel de 
configurações 
rápidas.

Tocar e arrastar para baixo 
para abrir o painel de 
notificações

Aplicativos da barra 
Favoritos

Deslize o dedo para 
a esquerda ou para a 
direita para visualizar a 
mais telas

Abrir lista de aplicativos



Chamada 
telefônica
Realizar uma chamada
Insira o número desejado no teclado e 
toque em  para realizar uma chamada.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, deslize  
para a esquerda, direita, ou para cima para:

Toque para rejeitar a 
chamada enviando uma 
mensagem pré-definida

Atender a chamada

Rejeitar a chamada



Contatos
Você pode visualizar e criar contatos 
no seu telefone e sincronizá-los com 
os seus contatos do Gmail ou outros 
aplicativos na Web ou no seu telefone.

Pesquisar em Contatos

Painel de contato
Pressionar e segurar para 
selecionar o(s) contato(s) a 
excluir

Adicionar novo contato



Mensagens
Você pode criar, editar e receber SMS e 
MMS.
Uma SMS será automaticamente convertida 
em MMS quando forem anexados arquivos 
multimídia (imagem, vídeo, áudio, slides, etc.)

Enviar a mensagem 
de texto

Inserir emoticons

Adicionar 
destinatários



Ajuda
Para obter ajuda:

• Consulte o manual do usuário e a seção 
Perguntas frequentes

• Atualize o software do telefone
Abra o aplicativo Atualizações para 
verificar por atualizações de software.

• Faça backup de seus dados pessoais
Acesse Configurações > Backup e 
restauração > Fazer backup de meus 
dados e ative-o.

• Restaure seu telefone
Acesse Configurações > Backup e 
restauração > Restauração de dados 
de fábrica e, em seguida, toque em 
RESTAURAR TELEFONE.

Para obter mais informações, você pode 
acessar o aplicativo User Care.




