1. Seu Celular Multilaser FLIP VITA

2. Instalando o Cartão de memória, SIM e a Bateria

1.1 Instruções

2.1 Remova a capa traseira

2.4 Insira a bateria.
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2.5 Recoloque a capa traseira

2.2 Insira o cartão de memória.
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3. Lista Telefônica

manual
1.Lanterna 2.Porta Micro USB 3. Acessa o menu na tela inicial 4.Botão
de Chamada 5.Botão da lanterna 6.Abertura da capa traseira 7.Tecla*
8.Acessa a agenda de contato na tela inicial 9.Finalizar chamada /ligar
aparelho / desligar aparelho 10.Tecla #, segure para entrar em modo de
silêncio / mudar método de entrada 11.Tecla 0, tocar música (somente para
o rádio) 12.Câmera 13.Botão SOS 14.LED/ Bateria 15.LED/Mensagem
16.Microfone 17.Alto-falante/chamadas 18.Tecla para cima 19.Tecla para
baixo 20.Tecla M1 (discagem rápida) 21.Disparo da câmera 22.Acessar a
câmera 23.Tecla M2 (discagem rápida) 24.Alto-falante

Nota: Pressione e segure

caso queira adicionar o prefixo +

Sempre adicione + antes do DDI para números internacionais.
3.2 Foto de contato
1. Na tela inicial, pressione Menu, vá até Lista telefônica , pressione OK e
depois Opções .
2. Em Foto Contato pressione Selecionar. Em Editar - Digite o Nome e
números para o contato.
3. Em “Predefinição” da “Imagem do autor da chamada”, pressione Opções
para selecionar a figura do contato.

2.3 Insira o cartão SIM com cuidado, deslizando-o sobre o espaço indicado
abaixo. Tenha certeza de que o cartão está com o contato voltado para baixo.

5. Pressione Opções e Salvar
6. Pressione

4.2 Pastas Recebidas

Apagar todas

1. Digite o número (incluindo o código de área caso necessário), caso precise
apagar um número digitado errado, pressione Limpar.

1.Pressione Menu entre em Mensagens e pressione OK .

Pressione selecionar para deletar todas mensagens.

2.Selecione Pasta Recebida e pressione OK.

Salvar para lista telefonica

2.Pressione

Aqui você pode salvar este número direto para sua lista.

3.4 Realizando uma chamada a partir da Lista telefônica

3.Selecione uma mensagem da lista e pressione Opções para visualizar a
mensagem.

1. Pressione “Contatos” na tela inicial para abrir a “lista”.

Outras opções:

2.Use para navegar entre os contatos ou pesquise rapidamente, digitando
a primeira letra do nome.

Responder

3.Pressione

Chamar remetente

4.3 Pastas enviadas
Pressione Menu vá em Mensagens e pressione OK .
2.Selecione Pastas enviadas e pressione OK .
3.Selecione a mensagem a partir da lista e pressione Opções para Ver/
Reenviar/Editar/Apagar/Deletar o mesmo número/Apagar todas.

para ligar e Abortar para cancelar a ligação.

para iniciar a chamada.

Responder a mensagem.
Efetuar ligação para remetente da mensagem

4.1 Escrever mensagem

Reencaminhar

1.Pressione Menu entre em Mensagens e pressione OK.

Pressione selecionar para encaminhar a mensagem a outros destinatários

2.Selecione Escrever mensagem e pressione OK.

Apagar
Pressione selecionar para deletar a mensagem.

3.Digite a mensagem .

c) Selecionar Predefinição, para deixar o contato sem foto.

Pressione
entrada.

4.Pressione Opções e Salvar.

4.Pressione Opções para enviar a mensagem.

5. Pressione

para retornar.

3.3 Realizando uma chamada

a) Selecione “A partir da câmera” e pressione “Selecionar” para tirar uma foto
a partir da câmera.

Nota: Tamanho padrão recomendado: 220x176pixels.

2. Selecione Adicionar novo contato e Opções logo em seguida.
4. Digite o Nome e o Número.

4. Mensagens

b) Selecione “A partir do arquivo” e pressione “Selecionar” para selecionar a
partir de um arquivo (Telefone ou Cartão de Memória).

1. Pressione Menu para acessar a Lista Telefônica, em seguida pressione OK.
3. Pressione Selecionar para escolher entre Telefone ou SIM.

Selecione uma das opções a seguir e pressione Selecionar:

Nota: Tamanho padrão recomendado: 220x176pixels.

3.1 Adicionando contatos

para inserir símbolos, pressione

para mudar o modo de

4.4 Rascunhos
Acesse aqui as mensagens salvas que não foram enviadas.
4.5 Enviadas
Acesse aqui as mensagens enviadas.
4.6 Definições de SMS
Aqui é possível checar espaço livre/usado e definir as configurações.

Deletar o mesmo número
Pressione selecionar para deletar números repetidos.

para retornar a tela inicial.

5. Lente de aumento

6.2 Bluetooth

6.4 Calculadora

A partir da tela inicial, pressione Menu, e vá até Lente de aumento.

1. Pressione menu, desça até Ferramentas e pressione OK

Com a câmera aberta, aponte para o local que quer ampliar.

2. Selecione Bluetooth e pressione OK para as seguintes configurações:

1. Pressione Menu, entre em Ferramentas selecione Calculadora e
pressione OK.

Esta função permite uma leitura mais prática e fácil de jornais, revistas e
outros.

3. Alimentação: Selecione Ativar/Desativar para ligar ou desligar o Bluetooth.

6. Ferramentas
6.1 Alarme
1.Pressione menu e entre em Ferramentas, selecione Alarme e pressione OK
2.Pressione editar e selecione Ativar/Desativar, utilizando os botões 4 e 6
do teclado.
3.Digite o horário pelo teclado numérico.
4.Desça a tela para configurar repetições

4. Visibilidade: Selecione Ativar/Desativar para tornar o telefone visível/
invisível para outros aparelhos.
5. Meu dispositivo: Permite conectar novos Dispositivos.
6. Buscar dispositivo de áudio: Procura por dispositivos de áudio disponíveis,
procure pressionando Sim. Se conectar a outro dispositivo e for necessário
uma senha, digite a senha e pressione OK.
7. Alterar nome do dispositivo: alterar o nome do identificador do dispositivo.
6.3 Calendário

5.Pressione Salvar para ativar o alarme, ou cancele apertando Voltar

1. Pressione Menu, entre em Ferramentas, pressione OK para selecionar
Calendário.

6.Para editar o alarme, pressione Editar, e selecione Desativar

A data é mostrada na tela.
2. Pressione Opções para fazer as seguintes configurações:
Ir para a data: Digite a data e pressione OK
Ir para hoje: Ver o dia atual
Ir para vista semanal: Ver calendário da semana

2. Digite primeiro o valor inicial da operação, use
casas decimais.
3. Use

para digitar

para selecionar os operadores matemáticos ( + - * ÷).

3. Para ver as fotos, pressione Opções e selecione Fotos. Atenção! Se não
houver espaço disponível no cartão de memória, apague alguns arquivos ou
obtenha um cartão com mais espaço de armazenamento.
7.2 Visualizador de imagens
Veja todas as fotos salvas neste menu.
7.3 Rádio FM

Digite o segundo valor da operação e pressione OK. O resultado será exibido
na tela.

1. Pressione Menu, entre em Multimedia, pressione OK para selecionar
Rádio FM.

6.5 Gestor de arquivos

2. Pressione Opções para ver a lista de canais.

Use-o para gerenciar seus arquivos. Você pode renomear, copiar apagar ou
mover os arquivos.

3. Selecione Introdução manual para inserir a estação de sua preferência.

1. Pressione Menu, vá até Ferramentas, selecione Gestor de arquivos e
pressione OK.

4. Selecione Procura automática para procurar automaticamente pelas
estações de rádio locais.

2. Selecione a memória interna do aparelho ou do cartão Micro SD.

5. Entre em configurações para ativar a reprodução de fundo.

7. Multimídia

6. Pressione o botão

7.1 Câmera

7. Pressione o botão

e

1. Pressione Menu, vá até Multimídia, selecione Câmera, e pressione OK.
Alternativamente é possível utilizar a tecla de atalho
no teclado.

8. Pressione o botão

para iniciar ou parar o Rádio FM.

2. Pressione
no teclado para tirar a foto, pressione ‘1’ para ajustar a
resolução da foto e ‘2’ para ajustar a qualidade da foto.

para iniciar a busca .
para controlar o volume.

7.4 Player de música

8. Configurações

8.3 Configurações do telefone

Configurações de ligação

1. Antes de começar a reproduzir, transfira para seu aparelho ou para o
cartão de memória arquivos de áudio ou música.

8.1 Configurações de SOS

1. Pressione Menu, desça até Configurações.

1. Pressione Menu, entre em Centro de chamadas e pressione OK .

1. Pressione Menu, entre em Configurações .

2. Selecione Configurações do telefone e pressione OK.

2. Pressione Menu, entre em Multimídia, pressione OK para selecionar Leitor
de áudio.

2. Selecione Configurações SOS e pressione OK.

Assim, é possível configurar:

2. Selecione Definições de chamada, depois Definições avançadas e
pressione OK.

3. Entre em Status e configure o estado do SOS para Ativar/Desativar.

Definir data e hora:

3. Pressionar Listar, Opções, e depois Adicionar

4. Desça até SOS Números para configurar o número SOS. Aqui é possível
selecionar 5 números.

1. Selecione Definir cidade e escolha seu fuso horário.

3. Aqui você pode ativar ou desativar as seguintes funções:
Lista negra (números bloqueados), Remarcação automática (rediscagem),
aviso de duração, Modo de atender.

2.Entre com a hora e a data e pressione Salvar.

Perfis de usuário

5. Desça até SMS SOS ON/OFF Ativar/Desativar para escolher se deseja
enviar ou não SMS de emergência.

Definir idioma
1. Selecione Idioma e pressione OK.

1.Pressione Menu, desça até Configurações.

6. Entre em SOS SMS para editar a mensagem

2. Use a tecla
pressione OK.

4. Abra a pasta em que se encontram o arquivos de áudio e clique em OK nas
músicas que deseja Listar.
5. Selecione a música desejada e pressione
6. Pressione

para selecionar a última música ou a próxima música.

7. Para controlar o volume, pressione
8. Pressione

para reproduzir ou parar

e

.

para voltar ao modo de espera.

Informações de segurança
Para utilizar o seu telefone móvel com segurança e eficiência, por favor ler as
instruções antes de usar:
1. Tenha cuidado quando estiver perto de fábricas de produtos químicos,
postos de gasolina e outros materiais inflamáveis. Mesmo se o telefone
celular está em modo de espera, ele ainda envia sinais de RF. Portanto, por
favor, desligue-o.
2. Quando estiver dirigindo, não utilize o seu telefone celular. Se tiver quer
usá-lo estacione o carro, em seguida, faça sua ligação.
3. Mantenha o telefone celular e todos os acessórios fora do
alcançe crianças.

7. Entre em Toque de Emergência para controlar se o tom será ativado
ou não
8.2 Fazer uma ligação de emergência
Antes de fazer uma ligação de emergência (SOS), tenha certeza que o status
do SOS está Ligado, e que você já finalizou as configurações do SOS.
Pressione longamento o botão SOS, o telefone irá enviar automaticamente
mensagens de emergência para os números de SOS que foram
configurados, e realizará ligações para cada telefone, um de cada vez. Um
tom de alerta ficará tocando até que uma ligação seja atendida.

5. Antes de retirar a bateria, desligue o celular para não causar danos ao
aparelho.
6. Este telefone celular não é à prova d’água. Por favor, mantenha-o seco.
7. Evite usar o telefone em uma temperatura excessivamente alta ou baixa.
8. Não danifique a estrutura do telefone celular.
9. O padrão de radiação é denominado SAR. A norma internacional da
limitação SAR é de 2,0 W / kg. A máxima SAR deste telefone é 0,482 W / Kg.
Ele atende o critério de estado de GB 21.288-2007.
10. Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo.

e desça para selecionar o idioma desejado da lista e

Configuração de modo de entrada
1. Selecione Métodos preferencial para introdução de informação e
pressione OK.

Geral, Silencioso, Reunião, Exterior
Personalizar toque de chamada no modo geral:
1.Pressione Menu, vá até Configurações .

2.Escolha o Método preferencial e pressione OK.

2.Selecione Perfis de usuário e pressione OK.

Mudar o Papel de parede

Selecione Geral e pressione Opções.

1. Selecione Display, entre em padrão de fundo.

3.Selecione Personalizar e pressione Selecione .

2. Aqui você pode selecionar o papel de parede armazenado na memória
interna do telefone ou no cartão de memória.

4.Em tipo de alerta pressione Opções para alterar o toque.

Bateria de Lítio MLB021

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 desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao
superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.
Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por
outros 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, pois se o líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas,
poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa
imediatamente e procure um médico se necessário.

4. Acessórios e bateria: use apenas os acessórios e a bateria originais
fornecidos pela empresa. Não danifique ou modifique a bateria. Se o
telefone estiver a uma temperatura excessiva, com alteração no tamanho
ou formato, ou outro fenômeno incomum, pare de usá-lo imediatamente.
Deposite as baterias usadas ou danificadas em postos de coleta específicos.

2.Selecione Perfis de usuários e pressione OK. Você terá os 4 perfis
disponíveis:

Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

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 Multilaser disponibiliza pontos de
coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link
http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem

Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar
superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.

Carregador TCBR-21

TERMOS DE GARANTIA

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque
elétrico, incêndio ou danos ao mesmo.

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.
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 guia rápido.
• Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este guia, utilização de
softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. Os acessórios 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.

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

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 elétrico 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.

Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo
de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

CP524AN_RV5

Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso
pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

NF/Nº_______________________________________Data da Compra_____/_____/_____

Imagens Ilustrativas.

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

01751-16-03111

