
1. Seu Celular Multilaser VITA

1.1 INSTRUÇÕES 

2.4 Insira a bateria. 3.4 Realizando uma chamada a partir da lista telefônica

1. Pressione  (Contatos) para abrir a agenda. 

2.Use  para navegar entre os contatos ou pesquise rapidamente, 
digitando a primeira letra do nome. 
3.Pressione  para iniciar a chamada. 
4.Após tocar no botão de chamada será aberta uma tela com as opções 
“Chamada de voz SIM1/SIM2”, devemos então selecionar o SIM desejado 
para efetuar a ligação, e tocar na opção OK ou no botão de chamada para 
concluir a ligação.

4. Mensagens

4.1 Escrevendo e enviando SMS

1.Pressione Menu entre em Mensagens e pressione OK.
2.Selecione Escrever mensagem e pressione OK.
3.Digite a mensagem .

Pressione  para inserir símbolos, pressione  para mudar o método 
de entrada.
4.Pressione Opções para enviar a mensagem.
4.2 Pastas recebidas

1.Pressione Menu entre em Mensagens e pressione OK . 

2.Selecione Pastas recebidas e pressione OK. 
3.Selecione uma mensagem da lista e pressione Opções para visualizar a mensagem.

Outras opções:
Responder
Responder a mensagem.
Chamar remetente
Pressione selecionar para realizar uma chamada ao remetente.
Reencaminhar
Pressione selecionar para encaminhar a mensagem a outros destinatários
Eliminar
Pressione selecionar para eliminar a mensagem.
Eliminar tudo
Pressione selecionar para eliminar todas mensagens.
Deletar número igual
Deletar todas as mensagens enviadas pelo número.

4.3 Pasta enviadas

1. Pressione Menu vá em Mensagens e pressione OK . 
2. Selecione Pasta enviadas e pressione OK . 
3. Selecione a mensagem a partir da lista e pressione Opções para Ver/
Reenviar/Editar/Eliminar/Eliminar tudo/Deletar do mesmo número.

4.4 Rascunhos

Acesse aqui as mensagens editadas e guardadas

4.5 Enviadas
Acesse aqui as mensagens enviadas.

4.6 Definições de SMS
Aqui é possível checar  espaço livre/usado e definir as configurações.

5 Centro de Chamadas

Todas as ligações recebidas, perdidas e realizadas, são salvas aqui. É 
possível ver o histórico destas chamadas, e apagá-los, se desejável.

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  e  .
3.Digite o horário pelo teclado numérico.
4.Desça a tela para configurar repetições
5.Pressione Opções, Guardar para ativar o alarme, ou cancele apertando voltar
6.2 Bluetooth

1. Pressione menu, desça até Ferramentas e pressione Ok

2. Selecione Bluetooth e pressione OK para acessar as configurações:
3. Estado: Selecione ligado/desligado para ativar/desativar o bluetooth
4. Visibilidade: Selecione ligado/desligado para tornar o celular visível/invisível para 
outros dispositivos.
5. Meu dispositivo: Salve o nome do dispositivo e permite adicionar novos 
dispositivo
6. Buscar dispositivos de áudio: Procura por dispositivos de áudio disponíveis, 
procure pressionando OK. Se conectar a outro dispositivo e for necessário 
uma senha, digite a senha e pressione OK.
7. Alterar nome do dispositivo: editar nome de identificação Bluetooth do 
dispositivo.

6.3 Calendário

1. Pressione Menu, entre em Ferramentas, pressione OK para selecionar 
Calendário.
A data será exibida na tela.
2. Pressione Opções para fazer as seguintes configurações:
Ver: Mostra atividade para a data atual
Ver tudo: Ver todos eventos

6.4 Adicionar eventos:

A. Inclua assunto do evento.

3.2 Foto de contato
1. Em modo de espera, pressione Menu, vá até Lista telefônica e pressione OK .
2. Em Foto de Contatos pressione Opções. Em Editar - Digite o Nome e 
números para o contato.
3. Em Predefinição toque em Opções para selecionar a figura do contato. 
Selecione uma das opções a seguir e pressione Selecionar.
a) Selecione “A partir da câmera” e pressionar “Selecionar” para tirar uma 
foto a partir da câmera com o botão 5 .Feito isso clique em guardar
Note: Tamanho padrão recomendado: 160X128pixels.
b) Selecione “A partir do ficheiro” e pressione “Selecionar” para selecionar a 
partir de um arquivo (Telefone ou Cartão de Memória).
Note: Tamanho padrão recomendado: 160x128pixels.
4.Pressione Selecionar e Salvar.
5. Pressione  para retornar a tela inicial.

Nota: Caso o produto esteja sem cartão SD, será possível adicionar somente 
imagens predefinidas como “foto de contato”.

3.3 Realizando uma chamada
1. Digite o número (incluindo o código de área caso necessário), para apagar 
pressione Limpar. 
2.Pressione  para ligar.(Após tocar no botão de chamada será aberta 
uma tela com as opções “ Chamada de voz SIM1/SIM2”, devemos então 
selecionar o SIM desejado para efetuar a ligação, e tocar na opção OK ou no 
botão de chamada para concluir a ligação) 

3.Pressione Abortar para cancelar a ligação. (Podemos também tocar no botão 
“Finalizar chamada/ ligar e desligar o aparelho”, para cancelar uma chamada.)
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2. Instalando os cartões SIM, SD Card e a Bateria
2.1 Remova a capa traseira

1. Lanterna   2. Porta Micro USB   3. Pressione-o para acessar o menu     
4. Botão de Chamada    5. Botão da lanterna    6. Abertura do case traseiro    
7. Tecla *,em modo de espera, pressione para bloquear ou desbloquear o teclado    
8. Pressione para acessar a lista telefônica    9. Finalizar chamada /ligar 
aparelho / desligar aparelho    10. Tecla #, segure para entrar em modo de 
silêncio / mudar método de entrada  11.Tecla 0 (função de espaço durante a 
inserção de texto)   12. Câmera    13. Botão SOS

2.2 Deslize a trava  do compartimento do cartão SD, insira-o com os contatos 
voltados para baixo, em seguida deslize a trava novamente  para fechar

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

2.5 Recoloque a capa traseira

3. Lista Telefônica

3.1 Adicionando contatos

1. Pressione Menu para acessar a Lista Telefônica, em seguida pressione OK.
2. Selecione Adicionar novo contato e Opções logo em seguida. 
3. Digite o Nome e o Número. 
4. Pressione Selecionar para escolher entre Telefone, SIM1 ou SIM2.
5. Pressione    para retornar.
Nota: Pressione e segure    caso queira adicionar o prefixo +
Sempre adicione + antes do DDI para números internacionais.



8. Pressione o botão  para iniciar ou parar o Rádio FM.
Nota: as funções de reprodução e pausa só funcionam na tela da Rádio FM

7.4 Leitor de áudio

1. Antes de começar a reproduzir, transfira para seu aparelho ou para o cartão de 
memória arquivos de áudio ou música dentro da pasta ‘My Music’ (caso a pasta não 
exista, será necessário criá-la).
2. Pressione Menu, entre em Multimídia ,pressione OK para selecionar Leitor de áudio.
3. Selecione a música desejada e pressione  para reproduzir ou parar
Nota: as funções de reprodução e pausa só funcionam na tela do reprodutor de áudio. 

4. Pressione  para selecionar a última música ou a próxima música.
5. Para controlar o volume, pressione  e  .
6. Pressione  para voltar à tela inicial.

8. Configurações

8.1 Configurações SOS

1. Pressione Menu, entre em Configurações . 
2. Selecione SOS e pressione OK. 
3. Em Estado, configure o estado do SOS para Desativado/ Ativado. 
4. Entre em Números para configurar os números de emergência. É possível 
configurar até 5 números.
5. Entre em Estado SOS para escolher se deseja enviar ou não SMS de 

emergência optando entre ativado ou desativado. 
6. Entre em SOS SMS para editar a mensagem que será disparada ao 
pressionar o botão SOS. 
7. Entre em Toque 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. 
Ao segurar 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. As chamadas poderão ser 
interrompidas ao pressionar novamente o botão SOS 

8.3 Configurações do telefone

1. Pressione Menu, desça até Configurações. 
2. Selecione Configurações do telefone e pressione OK. 
Assim, é possível configurar:
Hora e data: 
1. Selecione Definir cidade e escolha seu fuso horário. 
2. Selecione Data e hora e pressione OK. 
3. Selecione Definir formato e pressione OK. 
4. Entre com a hora e a data e pressione Salvar.

Idioma 
1. Selecione Idioma e pressione OK. 

2. Selecione o idioma desejado da lista e pressione OK.
Método preferencial para introdução de informação 
1. Selecione o modo de entrada desejado e pressione OK.
Tela 
1. Selecione Tela, entre em Padrão de fundo. 
2. Aqui você pode selecionar um papel de parede armazenado na memória 
do telefone ou no cartão de memória.
Perfis de utilizador 
1.Pressione Menu, desça até Configurações.
2.Selecione Perfis de utilizador e pressione OK. Você terá os 4 perfis 
disponíveis:
Geral, Silencioso, Reunião, Exterior

Personalizar modo geral:
1.Pressione Menu, entre em Configurações .
2.Selecione Perfis de utilizador e pressione OK.
Selecione Geral e pressione Opções.
3.Selecione Personalizar e pressione Selecionar .
4.Em Tipo de alerta, pressione Opções para alternar entre os perfis.

Para restaurar as configurações originais de seu aparelho:
1. Pressione Menu, desça até Configurações;

2. Selecione a opção “restaurar definições”;

3. Restaure as configurações padrão de fábrica através da senha “1122”.

9.Informações de segurança
Para utilizar o seu telefone móvel com segurança e eficiência, por favor ler os 
avisos 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 estiver 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 que 
usá-lo estacione o carro, em seguida, faça sua ligação. 
3. Mantenha o telefone celular e todos os acessórios fora do alcance 
de crianças. 
4. Acessórios e bateria: use apenas os acessórios e a bateria originais for-
necidos 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. 
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.

B. Entre com uma data e horário inicial do evento.
C. Entre com uma data e horário final do evento.
D. Entre com um assunto para o evento.
E. Ative alarme e repetições do evento
F. Entre com o local do evento
G. Salve o evento

Eliminar evento: Apaga o evento selecionar
Ir para data: Digite a data e pressione OK
Ir para vista semanal: Ver calendário da semana

6.5 Calculadora

1. Pressione Menu, entra em Ferramentas, pressione OK para selecionar a 
Calculadora.
2. Digite o primeiro valor da operação, e use  para digitar casas decimais.

3. Use  para selecionar os operadores matemáticos ( + - * ÷).
Digite o segundo valor da operação e pressione OK. O resultado será exibido na tela.

6.6 Gerenciador de arquivo
Use-o para gerenciar seus arquivos. Você pode renomear, copiar, apagar ou 
mover os arquivos.
1. Pressione Menu, vá até Ferramentas, selecione Gerenciador e pressione OK.
2. Selecione a memória interna do aparelho ou do cartão Micro SD.

7. Multimídia

7.1 Câmera

1. Pressione Menu, vá até Multimídia, selecione Câmera, e pressione OK. 
2. Pressione 5 para tirar a foto.

3. Para ver as fotos, pressione Opções e selecione Fotos. 

Atenção! Se não houver espaço disponível do cartão de memória, apague 
alguns arquivos ou insira um cartão de memória com mais espaço de 
armazenamento.

7.2 Visualizador de imagens
Veja todas as fotos salvas neste menu.

7.3 Rádio FM
1. Pressione Menu,  entre em Multimídia, pressione OK para selecionar Rádio FM. 
2. Pressione Opções para ver a lista de estações. 
3. Selecione Introdução manual para inserir a estação de sua preferência. 
4. Selecione Procura automática para procurar automaticamente pelas 
estações de rádio locais.
5. Entre em configurações para ativar a reprodução de fundo. 

6. Pressione o botão  para iniciar a busca . 

7. Pressione o botão  e  para controlar o volume. 
C

P5
59

W
_R

V2

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 interfe-
rência 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.

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

04357-15-03111

10.Acessórios:
. Carregador (TCBR-21)
. Bateria de lítio (BL-4D)
. Manual do Usuário

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.
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.

NF/Nº_______________________________________Data da Compra_____/_____/_____


