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anteriormente, basta ativar o ícone WI-Fi através da sua barra de 
status, que o celular se conectará automaticamente.

4.5 Dados da Rede Celular
Essa função só ficará ativa enquanto utilizando a rede 3G de sua 
operadora. Para ativar a função Dados de Rede Celular, basta 
puxar para baixo sua barra de status duas vezes e selecionar o 
ícone de dados.

4.6 Bluetooth
Toque em Bluetooth para ativar essa função. Em configurações de 
Bluetooth, você tem a opção de alterar o nome do dispositivo, 
torná-lo detectável para outros dispositivos e procurar dispositivos 
para poder parear. Ao abrir o menú, há as seguintes opções: 
Atualizar, Renomear o dispositivo e Mostrar arquivos recebidos.

5. Entretenimento
5.1 Câmera 
Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital traseira 
de 5 MP e uma câmera frontal de 2 MP, o que proporciona uma 

enviar e receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução do 
SMS. As mensagens MMS podem ser enviadas com anexos como 
imagens, sons e gráficos.

4.4 Wi-Fi
Aprenda a usar a conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a 
uma rede Wi-Fi compatível com o protocolo padrão 802.11b/g/n. 
Você poderá acessar a internet compartilhada ou outro dispositivo 
disponível na rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso 
disponível.

4.4.1 Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi
1. Na tela principal, puxe para baixo sua barra de status duas vezes.
2. Selecione o ícone Wi-Fi e ligue-o, isso fará com que atualize 
automaticamente as redes disponíveis. (caso não haja nenhuma 
conexão já utilizada, toque na palavra “wi-fi” para ser redirecionado 
à tela de seleção)
3. Selecione a rede desejada.
4. Insira a senha (se necessário) e espere conectar.
5. Caso você já esteja em um local onde já tenha acessado o Wi-Fi 

para abrir o navegador.
. Tecla Menu: Abre o menu de funções da tela ou aplicativo ativos. 
Na tela principal abre o menu multifuncional.

Utilizando o Touch screen
Na tela do seu aparelho você terá a função Touchscreen, onde você 
poderá selecionar itens ou executar funções conforme mostradas 
na tela. A função Touchscreen é bem fácil de ser usada. Aprenda 
agora algumas funções básicas para manusear seu celular 
touchscreen.
. Toque um ícone para iniciar uma aplicação. 
. Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas 
listas verticais. 
. Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer 
pelas listas horizontais. 
. Mantenha pressionado um ícone ou um item para mostrar opções 
como: mover, excluir, remover etc. As opções variam de acordo 
com a tela que os ícones ou itens estão.

*Para aprimorar uso do seu celular, remova a etiqueta de plástico que cobre o 
acrílico da tela. 

2. Teclado
Tecla Liga/Desliga 
Localizada na lateral esquerda de seu aparelho, essa tecla tem 
como função principal ligar/desligar o aparelho, pressione e segure 
por aproximadamente 2 segundos, Ao pressionar a tecla, com a tela 
do aparelho ativada, fará o bloqueio de tela. Para desbloqueá-lo 
basta pressionar a tecla novamente.

Tecla de Volume 
Localizado na lateral esquerda do seu aparelho, tem como função 
aumentar e diminuir o volume. Utilizando essa tecla na tela 
principal, você poderá alterar o perfil de áudio, alterando o volume 
do toque para silencioso e vice-versa.

Teclas Touch 
Na parte inferior do seu aparelho você encontrará as Teclas Touch. 
São teclas sensíveis ao toque que desempenham funções 
específicas.

. Tecla Voltar: Desfaz uma ação ou volta à tela anterior.

. Tecla Início: Volta para a tela principal do seu telefone. Segure 

8 Botão de volume
9 Entrada fone de ouvido
10 Flash
11 Auto falante externo
12 Entrada Micro USB
13 Microfone
14 Abertura para remover a tampa

1 Botão Liga/Desliga
2 Alto-falante p/ chamadas
3 Câmera selfie
4 Menu
5 Home (início)
6 Voltar
7 Câmera traseira

1 Acessórios 

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos estão juntos à 
embalagem do seu telefone:
 
. Carregador CCS025
. Bateria de lítio BCS025
. Película protetora
. Cabo micro USB
. Fone de ouvido CP530O
. Guia rápido

Resolução 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

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda. Nossa 
responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer 
produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado 
corretamente.

ótima experiência de fotografia, além de filmadora. Para acessar a 
função câmera, na tela principal, toque no ícone câmera. Também 
pode acessar através da tela de bloqueio, segurando e arrastando o 
ícone de desbloqueio para esquerda.
Você pode tirar uma foto utilizando a câmera traseira. Para alternar 
entre as câmeras frontal e traseira, nos dois modos foto e vídeo, 
toque no ícone    , localizado no canto inferior direito. Lá estão os 
ícones para alternar as câmeras       e outros ícones                          .
Para acessar a filmadora basta deslizar o dedo da esquerda para a 
direita e tocar no ícone    .

5.2 Galeria
Para acessar a galeria toque no Ícone do Menu no centro inferior da 
tela então toque no ícone Galeria. Nesse aplicativo você poderá 
visualizar todos os arquivos de foto e vídeo do seu telefone e cartão 
de memória. Selecione uma pasta e então selecione o arquivo que 
deseja visualizar.

3. Montando seu Telefone
. Encaixe o cartão Micro SD* no local indicado com o símbolo 
. Insira nos compartimentos indicados, os cartões SIM* (chip) da 
operadora conforme imagem indicativa no aparelho. Você pode 
utilizar seu CHIP (3G) em qualquer um dos compartimentos, pois 
ambos possuem a tecnologia 3G.
. Apenas 1 chip pode ser utilizado no modo 3G de cada vez. Para 
configurar qual chip quer usar com 3G, vá em Configurar/ Mais/ 
Redes Celulares/ Operadores de Rede/ e selecione entre Buscar as 
Redes ou Escolher Automaticamente, para selecionar as redes 
disponíveis. Após isso, vá para Configurar/ Cartões Sim e selecione 
o cartão primário para uso de dados.
. Ambos compartimentos de chip são compatíveis com cartões 
micro SIM.
. Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. 
Encaixe a tampa traseira.

*os cartões SIM (chip) e Micro SD são vendidos separadamente.
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5.3 Rádio FM 
Para acessar a rádio, toque no Ícone do Menu, no centro inferior da 
tela então toque no ícone Rádio FM. 

.Configurações: Pesquisar – procura todas as frequências 
disponíveis salvando em sua lista; Gravar FM – Recordar trechos da 
transmissão em seu celular; Lista de Canais – Mostra todas as 
rádios gravadas pela pesquisa; Sair.

Para navegação toque na seta    para procurar a próxima rádio 
diminuindo a frequência;    para a frequência imediatamente 
anterior a atual;    para a frequência imediatamente posterior a 
atual;    para procurar a próxima rádio aumentado a frequência.

Para desligar a Transmissão FM, clique no ícone    .

SAC: (11) 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil.

Acesse o nosso manual completo
através do QR CODE abaixo:

Entrada do SIM CARD MICRO, o cartão SIM é inserido na parte superior do 
slot logo abaixo da chapa de ferro, ele deve ser inserido conforme a figura 

acima, com os contatos (lado do circuito) virados para baixo.
Entrada do SIM CARD MICRO 2, o cartão SIM é inserido na parte superior 
do slot logo abaixo da chapa de ferro, ele deve ser inserido conforme a 
figura acima, com os contatos (lado do circuito) virados para baixo.

O cartão deve ser inserido conforme a figura acima com os contatos para 
baixo.

3.1 Para ligar seu telefone
Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar
Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), 
se solicitado, e então pressione OK.

3.2 Para desligar seu telefone
Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar até que seja aberto um 
menu de opções, e então toque na opção Desligar.
Nota: Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você está fora da 
cobertura normal da rede de sua operadora (alcance de serviço), mas poderá 
ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível de sinal.

4. Comunicação 
4.1 Fazendo ou recebendo uma chamada 
Toque no ícone de chamada, um teclado virtual    aparecerá. Digite 
os números no teclado virtual ou use sua agenda de telefones. Você 
terá na parte de baixo do teclado virtual o ícone de chamada, se 
possuir dois SIM card (chip) ativos, você terá duas opções de SIM 
para usar, basta escolher qual usar.
Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM 
(chip) está recebendo uma ligação, toque e segure o ícone de 

chamada que aprece no meio da tela e arraste para direita. As 
barras de sinal no canto superior direito mostram o nível do sinal 
das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou 
mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.2 Histórico de Chamadas 
Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, pressione o 
ícone Chamada, em seguida abra o histórico de chamadas, usando 
tanto o ícone    como o menú  , nessa tela você terá as seguinte 
opções: Todas, Perdidas, Saída e Entrada. Toque no número 
registrado para verificar as informações particulares desse registro. 

4.3 Enviando uma mensagem SMS/MMS
SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é 
um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o 
envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode 
ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do 
plano associado.

MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens 
Multimídia é uma tecnologia que permite aos aparelhos celulares a 
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