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GUIA PRÁTICO

Seu telefone celular
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Lanterna

Câmera traseira

Sensor de 
impressão digital

Now key
1    Toque para expandir

Barra de navegação
1    Toque para ocultar a barra de navegação.
2    Passe o dedo para cima para exibir a barra 

de navegação.



4 5

Início
1    Carregar a bateria
2    Insira a chave no orifício e retire a bandeja
3    Insira ou retire o SIM ou cartão microSD

Tela inicial
Você pode trazer todos os itens (aplicativos, 
atalhos, pastas e widgets) que utiliza com 
mais frequência para a sua tela inicial para 
obter um acesso rápido.
Tocar no botão Início sempre levará você de 
volta à tela inicial principal.

Abra Configurações, 
para visualizar a 
lista completa de 
opções

Tocar e arrastar para 
baixo para abrir o 
painel de notificações

Exclua todas 
as notificações 
(notificações 
em andamento 
permanecem 
inalteradas)



6 7

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

Atender uma chamada
Quando você receber uma chamada, toque 
para:

Toque para rejeitar a 
chamada enviando uma 
mensagem pré-definida

Atender a chamada

Rejeitar a chamada

Rejeitar por alarme

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
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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

E-mail
Ao configurar seu telefone pela primeira 
vez, poderá sincronizar uma conta de e-mail 
existente ou criar uma nova.

Filtrar favoritos

Ver as opções e 
configurações

Deslize o dedo para a 
direita para excluir o e-mail
Deslize o dedo para a 
esquerda para adicionar 
uma estrela ao e-mail

Criar um e-mail
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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 Proteção do telefone > 
Centro de suporte.


