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1. PREFÁCIO

Obrigado por escolher o Celular Multilaser MS40. Para melhor utilização e ma-
nuseio do seu aparelho, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste 
manual.

O Celular Multilaser MS40 foi projetado para ambiente de rede GSM/WCDMA. 
Não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações. Possui 
funções como a criação de uma agenda de telefones com contatos customi-
zados, chamadas com fotos e toques diferenciados, SMS, MMS, Email, função 
Câmera e filmadora, MP3 player, reprodutor de arquivos de vídeo, gravador, 
relógio e alarme, calculadora, agenda de tarefas, relógio mundial, identifica-
ção de chamada, e-book, memória expansível até 32GB, conexão EDGE/3G/
Wi-Fi, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar 
seu dia-a-dia.

Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM/WCDMA, 
o Celular Multilaser MS40 é homologado pela Anatel, estando em acordo com 
os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requi-
sitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção 
Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de 
radiofreqüência. 

Conforme a resolução 506, 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.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria 
de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas 
deste aparelho.

Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o 
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conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja 
esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.
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2. ORIENTAÇÕES

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia este manual do usuário 
cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro para evitar perigos 
de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga 
as orientações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua 
vida útil. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso 
de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou 
agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI do seu 
celular (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu celular ao remover 
a bateria, e na embalagem do seu celular). Anote o código e mantenha-o em 
local seguro para posterior uso.
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3. CUIDADOS BÁSICOS

• Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);

• Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);

• Não esqueça o celular carregando em casa ou no carro; Ao carregar em 
casa, fazê-lo em local arejado e, de preferência onde ninguém estiver dor-
mindo.

• Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite 
que ele fique em contato com moedas, clipes ou artefatos metálicos que pos-
sam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;

• Evite apertar o telefone dentro de bolsos ou mochilas;

• Evite derrubar o celular, bateria ou o carregador.

• Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;

• Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para des-
carte de baterias usadas;

• Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares 
em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à 
explosão e/ou interferência.

• Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, 
aumento de volume etc.), entre em contato com o serviço de atendimento ao 
cliente (SAC).

• Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no telefone 
(11) 3198-0004 para saber como proceder na manutenção do aparelho.
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4.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos estão juntos à embalagem 
do seu celular: 

• Carregador TCBR-16
• Bateria de lítio MLB40

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

7  Câmera traseira
8  Botão de volume
9  Entrada micro USB
10  Entrada fone de ouvido
11  Flash LED
12  Alto-falante

4. SEU CELULAR MULTILASER MS40
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• Cabo Micro USB 
• Fone de ouvido CP508D
• Manual do usuário

4.2 Conhecendo seu celular

Tecla Liga/Desliga
Localizada na lateral esquerda de seu aparelho, essa tecla tem como função 
ligar o aparelho, ao pressionar e segurar por aproximadamente 2 segundos, e 
com o aparelho ligado, o mesmo tempo para opções de desligamento e perfis 
de áudio. Ao pressionar a tecla com a tela do aparelho ativada, o mesmo será 
bloqueado.

Tecla de Volume
Localizada na lateral direita do seu aparelho, tem como função aumentar e di-
minuir o volume do som. Utilizando essa tecla na tela principal, você poderá al-
terar 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 Menu : Abre o menu de funções da tela ou aplicativo ativos.
• Tecla Voltar : Desfaz uma ação ou volta à tela anterior.
• Tecla Início : Volta para a tela principal do seu telefone. Segure essa 
tecla por alguns segundos para acessar as aplicações que foram acessadas 
recentemente.

Utilizando o Touchscreen
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.
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• Toque um ícone para iniciar uma aplicação. 
• Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas ver-
ticais. 
• 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: 
Copiar, Colar, Apagar, Visualizar e etc.

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

**Para que a função touchscreen do seu celular esteja sempre funcionando 
corretamente, evite situações que possam riscar o LCD ou colisões do aparelho.

Teclado virtual:
Sempre que tocar uma caixa de texto 
ou houver a necessidade de digitar um 
texto ou senha, o teclado virtual abrirá 
automaticamente na parte inferior da 
tela. O teclado virtual funcional como 
um teclado QWERTY convencional e 
possui teclas especiais para auxiliá-lo 
na digitação.

• Tecla Shift: Use essa tecla para mudar o teclado virtual para inserção de 
letras maiúsculas. Ao inserir a letra maiúscula, o teclado retornará automatica-
mente para o teclado de letras minúsculas.
• 
Nota: Se você mantiver a tecla shift pressionada por alguns segundos, um sinal 
azul aparecerá sobre a tecla, indicando que o teclado está travado para inserir 
apenas letras maiúsculas. Para destravar a tecla shift, mantenha novamente 
pressionada até que a marca azul se apague.
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• Teclado Numérico: Pressione a tecla  para acesso ao teclado numérico e 
de símbolos. Para retornar ao teclado alfabético, pressione a tecla ABC.

• Teclado de símbolos: Quando o teclado numérico estiver ativado, você en-
contrará a tecla < =\< > que abrirá um novo teclado com mais opções de 
caracteres para você usar. Para voltar ao teclado numérico, toque a tecla [?123] 
ou para voltar ao teclado alfabético, toque a tecla <ABC>.
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5. MONTANDO SEU TELEFONE

• Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça 
isso com o telefone ligado na tomada elétrica.
• 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 Configurações / Redes sem fio e outras / 
Mais... / Redes móveis / Serviço 3G  e selecione o chip desejado em Habilitar 
3G. Após isso, volte a tela Configuração / Gerenciamento SIM e em Conexão de 
dados, habilite o chip desejado para utilizar como padrão para uso de dados.
• O compartimento SIM 1 é compatível com chips de tamanho padrão e o 
compartimento SIM 2 com chip tamanho micro SIM.
• Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a 
tampa traseira.

*os cartões SIM (chip) e Micro SD são vendidos separadamente.

5.1 Carregar a Bateria

Advertências:
• Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa 
ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o car-
regador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar 
em perigo. 
• Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, 
recarregue a bateria. 
• O tempo de stand-by e tempo de conversa informado são baseados em am-
biente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia 
de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso. 
• Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida ade-
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quadamente. 
• Não remova a bateria durante a recarga. 
• Não é recomendável deixar o telefone carregando por muito tempo após a 
carga total, devido a bateria voltar a ser consumida e recarregada, podendo 
impactar negativamente na vida útil de sua bateria.

Para carregar a bateria:
• Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. 
• Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica. 
• Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do seu celular, que está 
localizada na parte superior do aparelho. 
• Durante a carga, o ícone de nível de bateria aparecerá com o símbolo de um 
raio. Quando a carga estiver completa, o ícone exibirá o nível máximo.
• Caso seu aparelho esteja desligado durante a recarga, uma imagem de re-
carga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, este 
símbolo da recarga aparecerá após alguns minutos. 
• Esse processo levará aproximadamente 3 horas. Durante a recarga, seu apa-
relho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em 
muitos aparelhos eletrônicos. 
• Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de 
energia e do seu aparelho celular.

5.2 Para ligar seu telefone

• Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar  – consultar tópico 4 para 
localização da tecla.
• Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solici-
tado, e então toque em OK.

5.3 Para desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar  até que seja aberto um menu 
de opções. Toque na opção Desligar e em seguida em OK.
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5.4 Para ativar a tela do seu telefone

Pressione a tecla Ligar/Desligar  e então toque e arraste o ícone “cadeado” 
para a direita na tela do seu aparelho. A tela também será ativada quando 
receber uma ligação ou mensagem.

5.5 Ícones

Os ícones exibidos na tela podem variar dependendo da sua operadora de ser-
viços ou aplicativos instalados no seu telefone.

Especificações Descrição

Nivel de sinal SIM 1

Nível de sinal SIM 2

Recebendo dados móveis. 

SIM em modo avião.

SIM sem sinal de rede 

Chamada de voz em andamento. 

Viva voz ativado 

Wi-Fi ativado. 
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Bluetooth Ativado

Nova mensagem de texto

Rádio Ativado 

Alarme ativado

Vibração ativado

 
Sem som 

Geral

Hora atual

 
Nível de energia da bateria

Bateria carregando
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6. CONECTE À REDE

6.1 Cartão SIM (Chip)

Existem dois slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao 
colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, incluindo comu-
nicação de dados, numero de celular, um código PIN (verificação de identidade), 
agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.

Antes de utilizar o celular, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave 
para entrar na rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à conexão 
de rede estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica 
(nomes e números) e SMS armazenados. Você pode remover o cartão SIM do 
seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.

Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar 
automaticamente as redes aplicáveis. Quando a conexão for estabelecida, o 
nome da operadora da rede será exibido na tela.
Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos 
contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou 
magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguira se co-
nectar a rede GSM.

Nota: Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você esta fora da cober-
tura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda 
fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

6.2 Protegendo e bloqueando o seu telefone

Definir PIN
PIN - Personal Identification Number ou Número de Identificação Pessoal e 
a senha de acesso ao seu cartão SIM. Se estiver configurada corretamente, 
essa senha ira protegê-lo caso alguém tente usar seu cartão SIM para efetuar 
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ligações sem sua autorização. Toda a vez que um aparelho celular for ligado 
com seu cartão SIM inserido, será solicitado o seu número PIN.

O seu número PIN e informado na embalagem do seu cartão SIM. Se o numero 
PIN for inserido incorretamente por até três vezes consecutivas, o seu cartão 
SIM ficara bloqueado. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua 
operadora). Para desbloquear, será solicitado o seu número PUK (Personal 
Unblock Key ou Chave Pessoal de Desbloqueio).

O seu número PUK também e informado na embalagem do seu cartão SIM. 
Tome muito cuidado ao inserir o seu número PUK, pois se inserido incorre-
tamente após uma certa quantidade de tentativas, o seu cartão SIM será de-
sativado e impróprio para fazer ligações. (consulte o manual de instruções do 
cartão SIM de sua operadora).

Como alterar seu número PIN
1. Abra o Menu e entre em Configurações>Segurança>Configurar bloqueio 
do cartão SIM. 
2. Escolha qual cartão deseja fazer a alteração. 
3. Toque em Bloquear cartão SIM para ativar o bloqueio.
4. Insira o numero PIN atual e selecione Ok. O número PIN é fornecido junto 
com o cartão SIM.
5. Selecione Alterar PIN do SIM e insira novamente o PIN atual
6. Insira um novo PIN e selecione Ok.
7. Confirme o novo numero PIN e toque em Ok.

Nota: Cuidado ao fazer uso do cartão SIM. Evite atrito e nunca dobre o mesmo 
para não danificá-lo.

Número IMEI
Mantenha anotada uma cópia dos números IMEI (Identificação Internacional de 
Equipamento Móvel) do seu celular. Para encontrar seus números IMEI remova 
a bateria do seu aparelho e verifique a etiqueta referente ao IMEI.
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Você também poderá encontrar seus números IMEI na parte traseira da em-
balagem do seu celular.

Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para 
a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso 
indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora se necessário).
Você também poderá solicitar o bloqueio do telefone, tornando o aparelho inu-
tilizável. Para isso, a operadora irá solicitar os códigos IMEI do seu telefone.



20

7. COMUNICAÇÃO

7.1 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 dois ícones de chamada, um de cada operadora, 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. 

7.2 Histórico de Chamadas

Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, pressione o ícone Cha-
mada, ela abrirá uma tela onde você poderá verificar as chamadas efetuada, 
recebidas e não atendidas, toque na tela o número registrado para verificar as 
informações particulares desse registro. 

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

Acessando Mensagens
Na tela principal, você verá um ícone de mensagem ao lado do ícone central 
do Menu. Também se pode acessar as mensagens através do Menu, para isso 
basta tocar no ícone Menu, na parte inferior central de sua tela e selecionar 
mensagem.

Enviando uma mensagem SMS
Para enviar uma mensagem SMS:

1. Toque que em nova mensagem,
2. Selecione os destinatários,
3. Escreva a mensagem,
4. Toque no ícone enviar correspondente ao SIM Card (chip) que deseja utilizar.

NOTA: Quando você receber uma mensagem de texto, um ícone aparecerá na 
barra de status.

Enviando uma mensagem MMS
Para enviar uma mensagem MMS:

1. Toque em nova mensagem
2. Selecione os destinatários
3. Insira um texto caso desejar
4. Toque no Ícone Anexar e escolha o arquivo que queira junto com a men-
sagem.
5. Toque no ícone enviar correspondente ao SIM Card (chip) que deseja utilizar.

Caixa de Entrada
Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS 
recebidas dos cartões SIM ativos. Para visualizar suas mensagens, selecione a 
mensagem desejada e toque-a para abrir.
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O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é de-
terminado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do aparelho, 
portanto, não existe um número definido. 

Caso alguma de suas mensagens não tenha sido enviada ou você não enviou 
para modificar futuramente, as mensagens  são automaticamente salvas na 
caixa de entrada, onde podem ser acessadas para edição e envio.
Todas as suas mensagens são salvas em conversas na caixa de entrada, onde 
podem ser visualizadas e continuadas. 

7.4 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.

Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi
1. Na tela principal, puxe para baixo sua barra de status, e toque o ícone de 
configurações ao lado da data, ou toque o ícone de Menu e toque no ícone de 
configurações. 
2. Selecione o ícone Wi-Fi e ligue-o, isso fará com que atualize automatica-
mente as redes disponíveis.
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 anterior-
mente, basta ativar o ícone WI-Fi através da sua barra de status, que o celular 
se conectará automaticamente.

7.5 Modem 3G

Essa função só ficará ativa enquanto utilizando a rede 3G de sua operadora. 
Para ativar a função Modem 3G, basta tocar no ícone que está em sua tela 
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principal. Aqui teremos algumas opções:

Vínculo USB
Primeiramente conecte um cabo Micro USB em seu celular e conecte junto a 
um computador ou Notebook. Ative a função Vinculo USB para que seja feita 
uma ligação direta com seu computador ou Notebook utilizando a conexão 3G 
de seu celular.

Wi-Fi Portátil
Ativando essa função você tornara seu celular um ponto Wi-Fi onde qualquer 
outro dispositivo poderá se conectar para utilizar de sua conexão 3G. Para con-
figuração dessa função, vide tópico 4.5.

Manter ponto de acesso Wi-Fi ligado
Essa opção define se você quer que sua função Modem 3G – Wi-Fi fique ativa:

• Sempre
• Desligar quando ocioso por 5 minutos; ou
• Desligar quando ocioso por 10 minutos.

Configurar ponto de acesso Wi-Fi
Essa opção permite que você altera o nome de sua Rede, como padrão a rede 
tem o nome de Multilaser MS40.

Selecione o tipo de segurança para sua rede.
Como padrão o celular já vem com uma senha de proteção para a função Mo-
dem 3G, mas você pode alterá-la a qualquer momento. Para visualizar a senha 
padrão selecione a opção ‘Exibir Senha’.

Tethering Bluetooth
Essa função permite a outros dispositivos que possuam a função de internet 
através de Bluetooth possam utilizar sua conexão 3G através desse tipo de 
rede.
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8. ENTRETENIMENTO

8.1 Câmera 

Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital traseira de 8.0 MP 
e uma câmera frontal de 1.3 MP o que proporciona uma ótima experiência de 
fotografia, além de filmadora. Para acessar a função câmera, na tela principal, 
toque no ícone câmera. 

Você pode tirar uma foto utilizando a câmera traseira ou frontal. Para trocar 
utilizar . Você pode tirar uma foto utilizando o modo Foto Panorâmica  
e Foto Sequencial .Para outras configurações de foto e vídeo toque em .

Na função câmera, você pode tirar uma foto ou começar a filmar rapidamente, 
para isso, toque em um dos ícones  para ativar a função filmadora e 
foto, respectivamente.

No canto superior, encontra-se uma barra de funções, onde pode escolher 
algumas funções de foto rapidamente, como Detecção de Sorriso, Foto Panorâ-
mica, Foto Multiângulo entre outras.

Nas configurações , você terá acesso a opções gerais do modo câmera, e 
funções específicas para foto e para vídeo.

8.2 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 arqui-
vos de foto e vídeo do seu telefone e cartão de memória. Selecione uma pasta 
e então selecione o arquivo que deseja visualizar.

8.3 Música 
Esse aplicativo procura automaticamente por todos os arquivos de áudio em 
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seu telefone e cartão de memória. Você poderá ouvir músicas, ver informações 
do arquivo e criar listas. 

8.4 Transmissão FM 

Para acessar a rádio, toque no Ícone do Menu, no centro inferior da tela então 
toque no ícone Transmissão FM . 

. Configurações : Pesquisar – procura todas as frequências disponíveis sal-
vando em sua lista; Alternar entre fone de ouvido e autofalante; Gravar FM 
– Recordar trechos da transmissão em seu celular; Sair.

. Lista de Canais : Mostra todas as rádios gravadas pela pesquisa. Selecio-
ne até ate 5 canais diferentes como favorito.

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 .
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9. INFORMAÇÕES DE USO E SEGURANÇA

9.1 Restaurar configurações de fábrica 

Vá para Menu>Configurações>Backup e redefinir. Toque em Redefinição de 
dados de fábrica. 

Se desejar apagar todo o conteúdo de armazenamento do telefone, selecione 
a opção Apagar cartão SD. 

CUIDADO! Se você selecionar esse item, todos os arquivos salvos no telefone 
como, fotos, músicas e contatos serão excluídos do telefone e não será possível 
recuperá-los. 

Em seguida toque em Redefinir telefone e o seu celular irá iniciar o processo 
de redefinição do telefone. Seja paciente durante o processo de redefinição. 
Remover a bateria durante o reinício ou redefinição pode danificar o telefone 
permanentemente.

9.2 Chamadas de emergência

Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou cir-
cunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de 
emergências não dependendo apenas o aparelho celular.

9.3 Limpeza & Manutenção 

• Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o 
conector estiver ligado, tire carregador da tomada e desligue o telefone, para 
evitar que ocorra choque elétrico. 
• Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem cau-
sar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em 
seu telefone.
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• Não use nem guarde o telefone em lugares empoeirados, para que as partes 
ativas do seu aparelho não sejam danificadas. 
• Não guarde o telefone em um local de alta temperatura. Alta temperatura 
encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças 
de plástico. 
• É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar 
arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma 
flanela macia para tirar a poeira suavemente. 
• Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. 
Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo. 
• Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo. 
• Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-
falantes de seu aparelho. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante 
a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar 
ferimentos ao usuário ou danificar o aparelho. 

Bateria de Lítio MLB40

• Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaqueci-
mento, queima da bateria ou danos à saúde. 
• Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por ou-
tros fabricantes. 
• Use apenas o carregador que acompanha seu telefone, assim como bateria e 
acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido 
pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados. 
• Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir. 
• Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de 
cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus 
olhos e depois procure um médico. 
• Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor 
ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa 
seu uso e substitua por uma nova. 
• Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar quei-
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madura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure 
um médico se necessário. 
• Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar supe-
raquecimento, incêndio ou erosão da bateria. 
• Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz 
direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e 
pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil. 
• Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas. 
• Carregador TCBR-16
• Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque 
elétrico, incêndio ou danos ao mesmo. 
• Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá 
causar incêndio ou choque elétrico. 
• Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte 
o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elé-
trico e falhas do carregador. 
• Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, 
choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador. 
• Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso 
pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador. 
• Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode 
resultar em choque elétrico. 
• Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode 
resultar em choque elétrico ou incêndio. 
• Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo 
de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio. 

Carregador TCBR-16

• Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque 
elétrico, incêndio ou danos ao mesmo. 
• Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá 
causar incêndio ou choque elétrico. 
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• Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte 
o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elé-
trico e falhas do carregador. 
• Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, 
choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador. 
• Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso 
pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador. 
• Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode 
resultar em choque elétrico. 
• Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode 
resultar em choque elétrico ou incêndio. 
• Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo 
de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.
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10. ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, 
pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem 
machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, 
bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB for-
necido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos 
ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A 
utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto 
anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia 
por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usu-
ário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

11. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Multilaser acredita que agir de maneira Sustentável é assumir responsabilida-
de pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua 
produção até o final de sua vida útil.

Logística Reversa Multilaser

Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. 
• Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.
• Após o termino de sua vida útil este deve ser descartado de forma adequada 
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o descarte em lixo comum pode ocasionar danos ao 
meio ambiente e a saúde
• A Multilaser oferece opções para facilitar e viabili-
zar o descarte de forma responsável e adequada dos 
dispositivos.
• Através do programa de logística reversa a Multila-
ser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais 
do país. Para mais informações consulte o site www.
multilaser.com.br  
• Saiba que ao depositar o aparelho no coletor, você está doando a Multilaser, 
permanentemente e sem possibilidade de retratação
• Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir

 ATENÇÃO

Ao depositar o dispositivo móvel, bateria ou acessório em um coletor deve haver 
ciência de os objetos descartados estão sendo doados, em caráter irrevogável, 
permanente e sem possibilidade de retratação, ao gestor do Sistema de Logís-
tica Reversa, sendo certo que os dados que estiverem armazenados no disposi-
tivo e ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que, 
não poderão ser atendidas solicitações de recuperação desses dados, estando 
o fabricante totalmente isento de qualquer tipo de responsabilidade ou dever 
de indenização.

Sendo assim, antes de descartar, lembre-se de: 
• Remover o cartão SIM (SIM Card) e o cartão de memória (Memory Card) e se 
necessário, desabilitar o celular na operadora;
• Apagar os dados pessoais do dispositivo;
• Desligar o celular 

Reciclagem de embalagens
São as embalagens de aparelhos Multilaser são recicláveis e podem ser des-
cartadas em pontos de coleta seletiva!
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12. 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 limita-
ções, 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, mo-
dificações, 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 Multi-
laser 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.

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

• Vazamento ou oxidação da bateria.
• Desgaste natural do equipamento.
• Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas (frio 
ou calor).
• Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
• Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por 
uma pessoa não autorizada.
• Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, 
queda ou umidade.
• Utilização em desacordo com este manual de instruções.
• Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este ma-
nual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do 
computador do usuário.
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Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e os acessó-
rios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses 
a partir da data de sua aquisição.

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 ____/____/______

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a prote-
ção 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 re-
ferente 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 res-
ponsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer pro-
duto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado 

corretamente.
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