
1. Bem vindo
Obrigado por comprar esse telefone.

Para garantir que seu telefone funcione corretamente, favor seguir as 
instruções neste manual para evitar qualquer possível acidente ou mau 
funcionamento. Siga todos os avisos de segurança para evitar ferimentos 
ou danos à propriedade. As imagens de tela e ilustrações nesse manual do 
usuário foram projetadas para ajudar no melhor desempenho possível da 
operação de seu telefone. Nós buscamos a contínua melhoria de nossos 
produtos, portanto, reservamo-nos o direito de revisar esse manual ou 
retirá-lo de circulação sem aviso prévio.

1.1. Acessórios

1 Celular UP Dual 3G

1 Carregador

1 Manual de instruções

1 Bateria

1 Cabo micro USB

2. Seu Telefone
2.1. Visão geral do telefone

3. Início
3.1. Inserindo os Cartões SIM e a Bateria

Um cartão SIM carrega informações uteis, como seu número de telefone 
celular, PIN (Número de Identifi cação Pessoal), PIN2, PUK (Senha de liberação 
do PIN), PUK2 (Senha de liberação do PIN2),  IMSI (Identidade Internacional 
de Assinante Movel), informaçõesde rede, informações de contatos e dados 
de mensagens.

Instalação:

Mantenha a tecla Power pressionada para desligar o telefone.

Remova a tampa traseira explorando a lacuna localizada na parte inferior 
direita de seu aparelho. Remova a bateria.

Insira suavemente o cartão SIM no compartimento de cartão

SIM com o canto cortado do cartão alinhado com o detalhe do

compartimento e com a placa dourada para baixo, até que o cartão

SIM não possa mais ser empurrado.

3.2. Inserindo cartão SD

Empurre a trava metálica para suporte ao cartão SD em direção à borda do 
aparelho para destravar o compartimento.

3.4. Usando os Fones de Ouvido

O modo fones de ouvido ativará automaticamente quando os fones de 
ouvido forem inseridos no encaixe. Certifi que-se de inseri-los ate o fi m do 
encaixe, ou eles poderão não funcionar devidamente. Apos a conclusão da 
instalação descrita nas seções anteriores, você estará pronto para fazer e 
receber chamadas usando as informações básicas providas nessa seção.

Nota: Quando estiver usando fones de ouvido, conecte/desconecte 
gentilmente os fones de ouvido para evitar danos ao encaixe.

4. Método de Entrada
Esse telefone celular provê múltiplos métodos de entrada, incluindo entrada 
em português e entrada numérica. Você pode usar esses métodos de 
entrada ao editar sua agenda de contatos, mensagens, arquivos, etc.

Ícones para Métodos de Entrada

Após entrar em uma janela de edição como agenda de contatos, mensagens 
ou memorando, você pode pressionar “#” para acionar o método de entrada 
e um ícone será mostrado para indicar o método de entrada atual:

Entrada em maiúsculas e minúsculas: “Abc”
Entrada em caixa baixa: “abc”
Entrada em caixa alta: “ABC”
Entrada numérica: “123”
Idioma de introdução: Inglês, Português e Espanhol.

Para Alterar Métodos de Entrada
Pressione a tecla # para alterar métodos de entrada.

Entrada numérica
Você pode usar números com o método de entrada numérica. Pressione 
uma tecla numérica para o número correspondente.
Entrada em português
Cada tecla é usada para representar múltiplos caracteres. Pressione uma 
tecla rápida e continuamente até que o caractere desejado apareça. 
Selecione o próximo caractere após o cursor se mover.
Inserir um Símbolo
Pressione a tecla * para entrar na interface de seleção de símbolo e use as 
teclas de navegação para selecionar um símbolo.

5. Menu Principal
Na tela de descanso, pressione a tecla de seleção esquerda para entrar no 
Menu Principal. Você poderá então acessar as várias funções e operações. Com 
a tecla de direção você poderá entrar no Facebook®, navegador, Jogar, etc.

6. Registro de Chamadas
O histórico de chamadas registra todas as ligações recentes, incluindo 
chamadas perdidas, chamadas discadas e chamadas atendidas. As opções são:
Chamadas perdidas: Ver as chamadas perdidas e continuar a operação.
Chamadas discadas: Ver as chamadas realizadas e continuar a operação.
Chamadas recebidas: Ver as chamadas recebidas e continuar a operação.
Excluir todos: Excluir todas as entradas do cartão SIM.
Registro de tempo de chamadas: Última chamada, chamadas recebidas, 
chamadas realizadas, zerar. 
Contador GPRS: Estatísticas de última chamada realizada, última recebida, 
todas realizadas, todo o tráfego GPRS recebido.

7. Contatos
Esse capítulo descreve as funções da agenda de contatos. Você pode usar o 
alfabeto para uma busca rápida de contatos.
Cada entrada na agenda de contatos de seu cartão SIM consiste em um 
número de telefone e um nome. Ao trocar de telefone, as informações de 
contatos podem ser transferidas para seu novo telefone através do cartão 
SIM. O número total de entradas permitidas no cartão SIM varia de acordo 
com o cartão.
Os contatos guardados no telefone incluem nome, número do telefone celular, 
telefone residencial, grupo, imagem, toque e e-mail. Essas informações não 
serão transferidas com o cartão SIM para seu novo telefone.
7.1. Lista de Contatos
A lista de contatos é organizada em ordem alfabética. Você tem as seguintes 
opções: Novo, Escrever mensagem, Chamar, Excluir, Excluir múltiplos, 
Importar/Exportar, Enviar Cartão de Visitas, Outros, Buscar.

Novo: Criar novo contato.
Escrever mensagem: Enviar SMS ou MMS para o número selecionado.
Chamar: Discar o número selecionado.
Excluir: Apaga a entrada selecionada.
Excluir múltiplos: Apaga múltiplos contatos.
Importar/Exportar: Copia o contato selecionado para o cartão SIM ou telefone. 
Importa ou exporta o contato para o telefone ou cartão de memória.
Enviar Cartão de Visitas: Envia o cartão de visitas via SMS, MMS, E-mail ou Bluetooth™.
Outros: Defi nir a velocidade de discagem e o status da Memória.
Buscar: Buscar nos contatos registrados.

7.2. Grupos 
Você pode criar vários grupos para categorizar seus contatos. 

8. Rádio FM
Aqui você pode sintonizar e escutar rádios FM. Outras funções estão 
disponíveis no menu Opções:

Buscar e Salvar Automaticamente: Buscar e salvar automaticamente a estação.
Lista de estações: Há uma lista de 40 estações.
Salvar: Salvar na Lista de estações.
Busca manual: Buscar manualmente uma estação.
Abrir viva-voz: Ouvir a rádio FM através dos alto-falantes.
Música de fundo: Minimiza a interface para tocar de fundo.
Gravar: Grava a estação.
Registro de tempo: Abrir/fechar a gravação cronometrada, com tempo e 
frequência pré-defi nidos.
Lista de Gravações Arquivadas: Ver ou tocar a lista de gravações arquivadas.
Armazenamento: Telefone, cartão de memória.
Ajuda: Informações para ajuda.

9. Multimídia
Câmera, Gravação de vídeo, Imagem, Áudio, Vídeo, Sokoban, Serpente, 
Russia Square.

9.1. Câmera
Antes de utilizar a Câmera, tenha certeza de ter inserido um cartão de 
memória. As fotos serão salvas no formato JPG em seu cartão de memória.

Nota: A captura de fotos com luz fraca pode resultar em fotos de baixa qualidade.

Após selecionar Câmera, a tela inicial da câmera aparecerá com alguns 
ícones de status. Pressione tecla de navegação para capturar a foto.
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Abra o compartimento e insira o cartão Micro SD de forma alinhada ao 
detalhe, conforme a imagem abaixo:

Feche a compartimento e empurre à trava metálica em direção oposta à 
borda para travar o compartimento novamente.

Insira novamente a bateira com os contatos metálicos ligados aos contatos 
metálicos do compartimento da bateria, pressione a bateria até que se 
encaixe no lugar.

3.3. Conectando-se à Rede

Depois que o cartão SIM e o telefone forem devidamente liberados, o 
telefone busca automaticamente por redes disponíveis. Após encontrar uma 
rede, o telefone entra em modo de espera. Quando o telefone é registrado 
na rede, o nome da operadora de rede é exibido na tela. Então você poderá 
fazer ou receber uma chamada.

 

Renomear: Renomeia a imagem selecionada.
Apresentação de Slide: Apresenta as imagens em forma de slide.
Detalhe: Nome do arquivo, tipo de arquivo, tamanho, data e local de 
armazenamento.
9.4. Áudio
Ao entrar em Áudio Player e pressionar Tecla de Seleção Esquerda, a lista 
de reprodução será mostrada. As opções são: Lista de Músicas, Adicionar, 
Defi nir como Toque, Misturar, Repetir, Confi gurações, Abra Revisão. 
Após selecionar uma música da Lista de Reprodução, você entrará na tela 
do Áudio Player e será possível visualizar o álbum, nome da música, artista, 
tempo de duração, número da música, etc.
Você pode pressionar Tecla de Navegação para pausar e continuar, Tecla de 
Navegação Esquerda para anterior, Tecla de Navegação Direita para próxima, 
Tecla de Navegação Cima para aumentar o volume e Tecla de Navegação 
Baixo para abaixar o volume.
As operações mencionadas também podem ser feitas selecionando o item 
correspondente no menu: Play/Pause, Stop, Repetir, Aleatório, Equalizador, 
Reforço de Graves, Toque de Fundo.

9.5. Vídeo
Entre em Vídeo Player e a lista de arquivos de vídeos será mostrada. 
Selecione o vídeo e você poderá fazer o seguinte: pressionar Tecla de 
Navegação Central para pausar e continuar, Tecla de Navegação Esquerda 
para anterior, Tecla de Navegação Direita para próxima, Tecla de Navegação 
Cima para aumentar o volume e Tecla de Navegação Baixo para abaixar o 
volume.
Algumas outras funções estão disponíveis no menu Opções: Tela Cheia, 
Detalhes.

As Confi gurações da Câmera incluem:
Visualizador de Imagens: Permite visualizar as imagens que foram salvas
Confi gurações:
Qualidade: Baixa, Normal, Avançada.
Ligando: 50Hz, 60Hz.
Som do Obturador: Ativado, Desativado.
Salvar Automaticamente: Ativado, Desativado.
Armazenamento Preferencial: Telefone, cartão de memória.
Ajuda: Informações para ajuda sobre a câmera.

Pressione tecla direita ou esquerda no menu de navegação entre opções:
Modo tirar foto: Modo DC.(câmera), Modo DV(gravação de vídeo).
Modo Noturno: Ativado, Desativado.
Brilho: Ajuste de brilho da câmera.
Contraste: Ajuste de contraste da câmera.
Ajustar Confi guração: Ajuste do valor de exposição da câmera.
Moldura: Sem moldura, Moldura 1, Moldura 2.
Fotos Contínuas: Desabilitado, 3 disparos, 6 disparos.
Balanço do Branco: Automático, Incandescente, Fluorescente, Luz do dia, Sombra.
Adiar: Desabilitado, 3 segundos, 10 segundos.
Efeito: Normal, P&B, Azul, Verde, Amarelo, Vermelho, Sépia, Negativo.

9.2. Gravação de Vídeo 
Antes de utilizar a Câmera, tenha certeza de ter inserido um cartão de 
memória. Os vídeos serão salvos no formato AVI em seu cartão de memória.
Nota: Gravar vídeos em luz baixa poderá resultar em vídeos de baixa qualidade.
Após selecionar Multimídia, clique em Grav. Vídeo. Pressione Tecla de 
Navegação para começar a gravação.

As Confi gurações de Gravação de Vídeo incluem:
Visualização do Diretório de Vídeo: Permite visualizar os vídeos que foram salvos.

Confi gurações:
Ligando: 50Hz, 60Hz.
Áudio: Ativado, Desativado.
Formato Compatível de Vídeo: AVI, 3gp.
Armazenamento Preferencial: Telefone, cartão de memória.
Ajuda: Informações para ajuda.
Pressione tecla direita ou esquerda no menu de navegação entre opções: 
Modo tirar foto: Modo DC.(câmera), Modo DV(gravação de vídeo).
Tamanho: 240*320, 144*176, 128*160, 96*128
Brilho: Ajuste de brilho da câmera.
Contraste: Ajuste de contraste da câmera.
Efeito: Normal, P&B, Azul, Verde, Amarelo, Vermelho, Sépia, Negativo.

9.3. Imagem
Ao entrar em Imagem, as imagens e fotos estarão listadas como miniaturas. 
Várias funções estão disponíveis no menu Opções:
Confi gurações: Efeito, Tempo de atraso, Mudar Pasta.
Ao entrar no Álbum de Fotografi as, as fotos estarão listadas como miniaturas. 
Várias funções estão disponíveis no menu Opções:
Defi nir como Papel de Parede: A imagem selecionada será defi nida como 
papel de parede. 
Ligar tela: A imagem selecionada aparecerá na tela de inicialização.
Desligar tela: A imagem selecionada aparecerá na tela de encerramento.
Defi nir como Ícone de Contato: A imagem selecionada será defi nida como 
ícone de um contato.
Excluir: Exclui a imagem selecionada.
Compartilhar: Escolha compartilhar por MMS ou por Bluetooth.



9.6. Sokoban 
Jogo Sokoban.

9.7. Serpente 
Jogo da Serpente.

9.8. Russia Square 
Jogo Russia Square.

10. Mensagem 
Este capítulo apresenta os serviços de mensagens fornecidos pela rede GSM. 
Alguns serviços podem estar indisponíveis pela rede local.

10.1. Escrever Mensagem

10.1.1.SMS 
Entre na tela de edição de SMS. Você poderá usar o teclado de entrada 
para texto em português, dígitos e pontuação. Após escrever o texto da 
mensagem, você terá as seguintes opções: 
Enviar: Envia a mensagem. 
Inserir Modelo: Por favor me ligue! Onde você está agora? Obrigado! Só um 
momento! Hoje estou ocupado! 
Adicionar Informação de Contato: Adiciona informação de contato à mensagem. 
Adicionar Expressão: Adiciona emoticon à mensagem. 
Salvar como Rascunho: Salva a mensagem em Rascunhos.

10.1.2. MMS 
A função MMS permite que você envie mensagens de texto e multimídia 
como imagens, áudio e vídeo para outro telefone. Após criar a mensagem, 
você terá as seguintes opções: 
Enviar: Envia a mensagem. 

Visualizar: Visualiza o conteúdo da MMS. 
Adicionar Receptor: Adiciona um novo contato. 
Adicionar: Texto, Adicionar Emoticon, Inserir Modelo, Próximo Slide, Slide 
Anterior, Áudio, Gravação, Anexo. 
Excluir: Exclui o conteúdo/imagem que foram adicionados. 
Salvar como Rascunho: Salva a mensagem em Rascunhos. 
Definir o Tempo de Slide: Define o tempo do slide. 
Formato do Texto: Texto acima, Texto abaixo. 
10.2. Caixa de Entrada 
A Caixa de Entrada lista as mensagens SMS e MMS recebidas. Você terá as 
seguintes opções: Responder, Excluir, Copiar para o Telefone/Cartão SIM 
Chamar, Mover e Adicionar remetente 
A função Selecionar serve para que você selecione mensagens para uma 
operação posterior, como convenientemente excluir todas as mensagens 
selecionadas de uma vez. 
10.3. Caixa de Saída 
As mensagens enviadas ficam listadas aqui. Suas opções incluem: Excluir, 
Excluir Todas, Encaminhar, Mover, Copiar, Marcar e Classificar.. 
10.4. Rascunhos 
Mensagens salvas e não enviadas são salvas aqui. As opções incluem: Excluir, 
Copiar para o Telefone/Cartão SIM, Editar, Mover, Marcar e Classisificar. 
Após selecionar uma mensagem para ler, você entrará no editor de 
mensagens. 
10.5. Enviados 
As mensagens enviadas são salvas aqui. Suas opções incluem: Excluir, Copiar 
para o Telefone/Cartão SIM Encaminhar, Mover, Marcar e Classificar. 
Após selecionar uma mensagem para ler, você terá as seguintes opções: 
Encaminhar, Excluir, Chamar Destinatário, Mover para o Telefone/SIM e 
Detalhes.

10.6. Modelos 
Você pode pré-definir aqui mensagens usadas frequentemente para evitar a 
repetição ao escrever uma mensagem.

10.7. Mensagem de Transmissão 
Você pode escolher ligar/desligar a mensagem de rede, selecionar o idioma e 
configurações do Canal.

10.8. Servidor de Mensagem de Voz 
Você pode Editar Número da Linha, Número de Fax e Número de Dados.

Clicando em Opções com a Tecla de seleção esquerda, encontramos: 
10.9. Configurações 
Aqui você pode ajustar as várias configurações das funções de mensagem, 
incluindo SMS, MMS, Mensagens na Caixa de Saída. 
10.10. Excluir Todos 
Exclui todas as mensagens limpando todas as caixas de mensagens.

11. Calendário 
Aqui você pode ver seu calendário e programar tarefas e eventos. As opções são: 
Adicionar Tarefa: O editor será mostrado e você poderá adicionar um 
compromisso ou um evento ao longo do dia. Os campos disponíveis para 
entrada de dados são: Assunto, Repetir, Iniciar Horário. Seu telefone irá 
lembrá-lo desse evento criado conforme sua configuração de alerta. 
Exibir Tarefas: Visualiza os eventos de um dia específico. 
Todas as Tarefas: Visualiza todos os eventos. 
Limpar as Tarefas de Hoje: Limpa os eventos de um dia específico. 
Limpar Tudo: Limpa todos os eventos. 
Ir Para: Vai para uma data escolhida por você. 
Diariamente: Mostra as tarefas da semana. 
Todos os dias: Mostra as tarefas do dia.

12. Aplicativos 
12.1. Lista de Arquivos 
O Gerenciador de Dados lista todos os arquivos armazenados em seu 
telefone ou cartão de memória. 
12.2. Internet 
Você pode navegar na internet. Certifique-se de ter habilitado a rede GPRS 
ou EDGE. 

Opções: 
Marcadores: Visualizar, Adicionar, Excluir Marcadores. 
Histórico: Mostra o histórico do navegador. 
Páginas Offline: Salva páginas web para visualização posterior.

Clicando em Opções com a Tecla de seleção esquerda temos:  
Página Inicial: Editar, visualizar a página inicial. 
Configurações: Configuração de opções de navegação.

12.3. Facebook® 
Aplicativo de terceiros.
12.4. E-mail 
Você pode escolher entre uma conta personalizada, Yahoo™, Gmail™ ou 
Hotmail™ para utilizar em seu telefone.
12.5. Calculadora 
Seu telefone possui uma calculadora básica.
12.6. Gravador 
Entre na função Gravador, pressione Tecla de Navegação Central para iniciar 
e parar a gravação. A mensagem poderá ser ouvida imediatamente ou você 
pode usar o menu de Opções para as seguintes funções: 
Iniciar Gravação: Inicia uma nova gravação. 
Lista de Arquivos de Gravação: Visualiza os arquivos gravados. 
Armazenamento: Telefone, cartão de memória. 

Formato do Arquivo: AMR (Baixa qualidade), MP3 (Alta qualidade), WAV 
(Melhor qualidade).
12.7. Hora Mundial 
Aqui você pode adicionar ou remover fuso horário de uma cidade, definir 
horário de verão.
12.8. Timer 
O Timer funciona em contagem regressiva. Uma vez que a contagem é definida, 
o relógio irá retroceder até chegar a zero, desta forma acionando o alarme.

12.9. Cronômetro 
O cronômetro conta o tempo de forma crescente, podendo contar vários 
tempos dentro deste mesmo período.

12.10. Lanterna 
Aqui você pode escolher ligar ou desligar a lanterna.

12.11. Conversão de Unidade 
Aqui você pode fazer conversão de comprimento e peso. Kg – Libra e Kg - 
Onça 

12.12. Notas 
Aqui você pode criar um novo memorando, editar memorando, excluir 
memorando.

12.13. eBook 
A função eBook lista os livros digitais em formato TXT armazenados 
no cartão de memória. Pressione Tecla de Navegação Cima ou Tecla de 
Navegação Baixo para rolar a lista para cima ou para baixo, e pressione Tecla 
de Navegação para abrir o livro selecionado.  

12.14. Bluetooth™ 
As opções de função para configurar o seu bluetooth são: Ligar/Desligar, 
Dispositivos Pareados, Procurar Dispositivos, Configurações.

13.Alarme 
Você pode definir até 3 despertadores diferentes. As configurações do 
despertador incluem: Nome, Hora, Status, Toque musical, Modo repetição. 
As configurações do Modo repetição são: Uma vez, Todos os dias, 
Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e 
Domingo. As funções do despertador funcionam mesmo quando o telefone 
está desligado. Uma caixa de diálogo será mostrada na tela quando o 
despertador tocar, onde você poderá escolher desligar o despertador ou ligar 
a soneca por 5 minutos.

14. Configurações
14.1.  Configurações de Chamada
Desvio de Chamadas: Define o cartão SIM para o qual as chamadas serão 
encaminhadas.
Chamada em espera: Define o cartão SIM para chamada em espera.
Chamada Proibida: Define o cartão SIM para restringir chamadas.
Ocultar ID: Define o cartão SIM para ocultar o ID.
Outros: Lembrete de Minuto em Chamada, Rediscagem Automática, Vibrar 
Quando Conectado, Gravação Automática de Chamada de Voz.
14.2.  Configurações do Telefone
Data e Hora: Define hora, formato da hora, formato da data.
Configuração de Idioma: Seleciona o idioma geral: português e outros, 
Idioma de escrita: português e outros. 
Ligar/Desligar Automaticamente: Podemos programar um horário para ligar 
e outro para desligar o celular automaticamente todos os dias.
Gerenciador de Energia: Mostra a porcentagem da bateria.
Restaurar Configuração de Fábrica: Através dessa opção é possível restaurar 
o seu telefone para as configurações padrão ou de fábrica. Você precisará 
inserir o código do seu telefone (o padrão é 1122) para essa operação. Todos 
os dados são excluídos quando o seu telefone é restaurado para os padrões 
de fábrica.

14.3.  Tela
Animações: Define Efeitos de Interface, Menu Principal de Efeitos, Lista de 
Efeitos, Ligar a Tela, Desligar a Tela.
Configurações de Papel de Parede: Define entre papel de parede estático, 
Mais Fotos, Filme de Desktop. 
Configuração de Display Ocioso: Define Hora e Data, seleciona SIM, Eventos 
de Hoje, Cronômetro, Áudio Player, Rádio FM.
Configurações de Proteção de Tela: Define a proteção de tela como 
Desligado, Sea world, Estrela, Serpente, Jogo da Vida, Imagem Personalizada.
Contraste: Define em até sete níveis a intensidade do brilho da luz de fundo da tela.
Luz de Fundo: Define a Luz de Fundo.
Tempo da Luz do Teclado: 5,10 ou 20 segundos.
Modo Noturno: Luz do teclado permanentemente acesa.
Desligado: Luz do teclado desligada.
14.4.  Segurança
Aqui você pode definir o bloqueio do telefone, o bloqueio do cartão SIM e o 
bloqueio automático do teclado.
PIN: Define e modifica o código PIN.
Modificar PIN2: Muda as senha do PIN2. Você precisará dos números padrão 
de PIN da operadora.
Telefone Bloqueado: Liga ou desliga o bloqueio do telefone, editar a sua 
senha de desbloqueio. A senha padrão é 1122.
Modificar a senha do telefone: Define uma nova senha de quatro a oito 
dígitos. A senha padrão é 1122. 
Privacidade: Ativa ou desativa a privacidade. A senha padrão é 1122.
Bloqueio de tela pela tecla Fim: ativa ou desativa a função de bloqueio.
Discagem Fixa: Define a discagem fixa do cartão SIM.
Bloqueio de Teclado Automático: Aqui você define em quanto tempo sem 
utilização do telefone o teclado é bloqueado automaticamente.
Lista Negra: Aqui você pode definir contatos que você deseja bloquear.

14.5.  Perfis
Há sete perfis disponíveis: Modo Normal, Modo Silencioso, Modo 
Reunião, Modo Externo, Modo Fone de Ouvido, Modo Bluetooth e Modo 
Personalizado. Você pode selecionar ou personalizar o seu próprio perfil 
ajustando os parâmetros de perfil.
14.6.  Conectividade
Tipo de Rede: Aqui você pode selecionar o tipo de conexão de rede desejada.
Serviço GPRS: Liga ou desliga a função GPRS.
Dados de Roaming: Liga ou desliga a função de Dados de Roaming.
Configuração da conexão de Dados: Somente um cartão SIM pode ser 
escolhido. As opções são: conectar quando necessário, sempre conectar, 
modo econômico de energia. 
Seleção de Rede: Seleciona a rede automática ou manualmente. 

15. Modo USB
Enquanto seu telefone estiver conectado à uma porta USB, você poderá 
usá-lo como um dispositivo de armazenamento,  
Para a função Modem, localize o software no seu cartão de memória 
externo. Conecte seu telefone ao seu computador e selecione seu telefone 
como modem. Use o assistente de instalação do sistema operacional do 
seu computador para guiá-lo através da instalação. Você poderá encontrar 
Modem no gerenciador de dispositivos do seu computador e verificar se o 
driver foi instalado com sucesso. 
Nota: O aplicativo de telefone será desativado enquanto as funções acima 
citadas estiverem sendo utilizadas. 
Quando seu telefone for conectado à uma porta USB, e nenhuma função for 
selecionada, o telefone entrará em modo de carregamento.

16.Apêndice
16.1. FAQ
O telefone não liga 
Quando a bateria está muito baixa, o telefone pode não ligar apropriadamente. Favor 
recarregar a bateria.
Não é possível realizer determinadas chamadas
Verifique se a restrição de chamadas está ativa. Se estiver, você não será capaz de fazer 
chamadas ou apenas algumas chamadas serão permitidas. 
Minhas chamadas recebidas são atendidas por outro número de telefone
Verifique se o desvio de chamadas está ativo. Se estiver, suas chamadas recebidas serão 
direcionadas a outros números ou dispositivos.
16.2. Mensagens de Erro
Por favor, insira o cartão SIM
Certifique-se de ter inserido o cartão SIM. Se estiver inserido e mesmo assim não for 
detectado, favor tentar limpar os contatos dourados do seu cartão SIM com um pano seco. 
Se ainda assim não funcionar, favor entrar em contato com a sua operadora.
Sem Serviço
Se você está em uma área sem cobertura da sua operadora, ou há um obstáculo físico, como 
uma área fechada, a mensagem “Sem Serviço” aparecerá na sua tela de descanso e você não 
poderá fazer ou receber chamadas. Você pode tentar se aproximar de uma janela para uma 
recepção melhor.
Somente Chamada de Emergência
Quando você estiver fora do alcance da sua operadora, mas dentro do alcance de outra 
operadora, você poderá fazer apenas chamadas de emergência.
Nenhum cartão SIM válido
Seu cartão SIM está bloqueado ou há um erro. Favor inserir o cartão SIM correto ou entre em 
contato com a sua operadora.
Insira código PUK
Após três tentativas consecutivas sem sucesso de entrar com o código PIN, o código é 
bloqueado e você precisará do código PUK para desbloqueá-lo. Contate sua operadora. 
Após sete tentativas consecutivas sem sucesso de inclusão do código PUK, o cartão SIM será 
inutilizado. Favor entrar em contato com a sua operadora para adquirir um novo cartão SIM.
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RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

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.
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução n° 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 a Resolução n° 303/2002 e n° 533/2009.”
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Imagens Ilustrativas.

04961-17-03111

Acompanhe a gente! 
www.multilaser.com.br 
facebook.com/multilaser

17.Responsabilidade ambiental 
Logística Reversa Multilaser
Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. Não 
descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.
Através do programa de logística reversa a Multila¬ser disponibiliza pontos 
de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o 
link 
http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem

18.Termos de garantia
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso 
e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, 
sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da 
Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, 
modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional 
não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso 
de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da 
Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a 
consertar ou substituir o produto defeituoso.
 
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e seus 
acessórios pelo período de 3 meses.
 
O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. 
Leia com atenção os termos de garantia acima.
 
NF/Nº____________________________ Data da Compra____/____/____


