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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.
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Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

1.

2.

3.

4.

6.

10.

11.

8.
5.

7.

9.

1. Carcaça
2. TP
3. LCD
4. Tecla Menu
5. Tecla Voltar
6. Tecla Chamada

7. Tecla de finalização
8. Tecla OK
9. Tecla numérica
10. Espelho da Câmera
11. Saísa de som/ tampa protetora contra poeira

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Tecla Caracter ou função  
Tecla Número 1 . , - ? ! ’@ : # $ /_ 1  
Tecla Número 2 ABCabc 2 
Tecla Número 3 DEFdef 3 
Tecla Número 4 GHIghi 4 
Tecla Número 5 JKLjkl5 
Tecla Número 6 MNOmno 6 
Tecla Número 7 PQRSpqrs 7 
Tecla Número 8 TUVtuv 8 
Tecla Número 9 WXYZwxyz 9 
Tecla Número 0 0  
# Tecla Pressione para alternar entre métodos de entrada 
Tecla direção esq.  Pressione para mover para a esquerda 
Tecla direção direita  Pressione para mover para a direita 
Tecla de função esq. Equivalente a OK ou opções  
Tecla de função dir. Equivalente a voltar ou limpar  
Tecla de finalização Pressione par voltar à interface standby  

 
Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as 
instruções antes de operar a unidade.
 
1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em 
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso 
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o 
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e 
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente, 
consulte seu celular para mais informações.

1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que 
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário). 
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as 
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem 
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone

1.3 AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz 
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns 
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!

DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor, 
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de 
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar 
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque 
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo 
de detonação está em curso.

OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, 
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for 
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não 
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos, 
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, 
pois pode causar interferência em tais aparelhos.

INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por 
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular, 
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma 
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.

SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou 
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo 
além de violar as regras de garantia.

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de 
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de 
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não 
termine a chamada até ter permissão.

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular 
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste 
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão. 
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de 
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para 
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor, 
consultar o operador de rede local.

1.4 PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período 
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de 
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade, 
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos 
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que 
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta 
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a 
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se 
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o 
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os 
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO TELEFONE

2.2 FUNÇÕES DAS TECLAS

O celular oferece as seguintes teclas: 
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função 
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado 
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber 
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os 
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma 
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao 
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções. 
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No 
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as 
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados 
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados 
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e 
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre 
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para 
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de 
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de 
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado, 
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla * 
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir 
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são 
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma 
chamada internacional.

2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede) 
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a 
bateria e o carregador.

3 INICIALIZAÇÃO

3.1 INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de 
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN 
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede, 
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.

Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns 
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha 
cuidado ao operar um cartão SIM, como um  atrito ou flexão poderá 
danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e seus 
acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das crianças. 

INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o. 
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a 
bateria imediatamente. 
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de 
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do 
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda 
mais empurrado para dentro 
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos 
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se 
encaixe no lugar. 

UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de 
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados 
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos 
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida, 
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla 
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.  
 Código de bloqueio do telefone 
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o 
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido 
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do 
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de 
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de 
bloqueio do telefone quando ligar o celular. 
 PIN 
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para 
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 
Desbloquear por métodos a seguir: 
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para 
desbloquear o cartão SIM. 
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK. 
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla 
OK. 
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o 
PIN será reposto. 

Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código PIN 
errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você precisa 
inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir do 
operador de rede. 

 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar 
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso 
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK 
errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a 

operadora de rede para substituir o cartão SIM. 
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento 
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir 
a função de restrição de chamadas.

3.2 INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular. 
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado 
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava. 
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o 
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.

Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente o 
cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve 
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone 
possa identificar o cartão SD. 
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do 
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!

3.3 CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso 
imediatamente após ser desembalada. 

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria. 
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de 
nível da bateria no canto superior direito da tela do display. 
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de 
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta 
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa. 
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo 
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação 
desaparece.

USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.

 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de 
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente 
inserido. 
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada. 
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da 
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente 
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de 
carregamento. 
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de 
carregamento termina.

Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone de 
ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção correta. 
Inseri-los de maneira errada pode causar falha no carregamento ou 
outros problemas. Antes do carregamento, verifique se a voltagem 
padrão e frequência da tensão de corrente local coincidem com a 
tensão nominal e a potência do carregador de viagem.

USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a 
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente, 
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz, 
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar. 
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as 
seguintes regras: 
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário, 
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o 
carregamento. 
 Desligue o celular antes de remover a bateria. 
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma 
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa 
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria 
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até 
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga. 
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num 
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura 
ambiente. 
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor, 

superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir 
o vazamento de eletrólitos. 
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de 
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de 
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo 
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM 
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de 
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular 
ou até mesmo risco de perigo! 

Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio 
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga para 
a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais de 
reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer bateria no 
lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de bateria pode 
causar explosão, incêndio, danos pessoais ou outras consequências 
graves!

3.4 LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A 
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do 
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código 
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e 
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é 
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura. 
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla 
de finalização por um tempo. 

3.5 CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com 
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível. 
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera. 
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede 
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.

3.6 DISCAGEM DE CHAMADAS

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o 
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla 
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada, 
pressione a tecla Término. 
 Discando uma chamada por um número na agenda 
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para 
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar. 
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente 
o número de telefone escolhido. 
 Remarcar o último número 
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as 
chamadas discadas. 
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar 
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem. 
 Adaptar o volume 
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para 
cima ou para baixo para ajustar o volume do som. 
 Atender chamadas recebidas 
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para 
atender uma chamada. 
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual. 
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla 
de função direita. 

Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá apresentar o 
número chamado. Se o número de chamadas existe na agenda, o 
celular irá apresentar o nome e o número de telefone de quem está 
chamando. Se o chamador não pode ser identificado, o celular irá 
apenas apresentar o número que está chamando. Você pode atender 
uma chamada quando se utiliza uma lista de funções ou navegar na 
agenda. 

 Usando opções durante uma conversa 
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar 
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda, 
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para 
mais detalhes, consulte o guia de menu. 

3.7 USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você 
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na 
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.

4 MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês 
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar 
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.

4.1 ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA 

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a 
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é 
exibido para indicar o método de entrada atual: 
Entrada numérica: "123" 
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC" 
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc" 

4.2 PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.

4.3 ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica. 
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.

4.4 ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos 
na tabela seguinte:

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e 
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado 
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover. 
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada 
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada 
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0. 
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita. 

4.5 INSERINDO UM SÍMBOLO

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use 
as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

5 USANDO OS MENUS

5.1 PERFIS DE USUÁRIO

1           Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode 
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e 
ambientes específicos. 
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em 
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são 
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta 
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode 
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.

5.2 CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por 
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função. 
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar 
chamadas recebidas para outro número que você especificou 
anteriormente. 
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em 
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e 
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de 
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá 
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você, 
enquanto você já está em uma conversa. 
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir 
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você 
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir 
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro 
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de 
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá 
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em 
seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá 
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular. 

 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou 
exibição por ID de rede. 
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto, 
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto 
chamar etc através desta função. 

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da 
localização detalhes. 
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular. 
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas 
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de 
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente 
no menu de função correspondente a essa tecla de direção. 
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será 
automaticamente ligado ou desligado. 
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones 
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja 
desativada para evitar acidentes. 
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante 
através desta função. 
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as 
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234. 

CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz 
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de 
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta 
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos) 
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em 
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a 
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que 
você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você 
introduzir o código PIN errado por três vezes. 

 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função 
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário 
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por 
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu 
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por 
três vezes, o PIN2 será bloqueado. 
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o 
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é 
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234. 
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio 
do telefone através desta função. 
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de 
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item 
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você 
deseja inserir esse item para realizar outras operações. 
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear / 
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s, 
1min e 5 minutos estão disponíveis. 
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta 
função. 
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta 
função. 
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te 
chamar ou mandar mensagem a você. 

CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:                
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta 
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função. 
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão 
quando necessário ou sempre que conectado. 
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático 
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de 
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o 
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está 
definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede 
em que o cartão SIM está registrado.

5.3 CÂMERA

O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de 
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de 
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera. 

5.4 LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os 
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da 
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone 
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda. 
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos. 
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se 
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que 
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os 
contatos que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione 
as teclas de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos 
e selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros 
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante. 

5.5 MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de 
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber 
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas 
existentes. 

ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar 
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você 
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta 
item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são 

armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens 
de difusão desta interface. 
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio 
de voz nesta interface. 

5.6 REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
   Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.

Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas são 
perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista de 
chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e, 
em seguida, pressione a tecla de discagem para discar o número que 
originou a esse chamado. 

CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e 
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou 
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc

CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas 
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar, 
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.

CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as 
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado 
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc. 

DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha 
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de 
chamadas.

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o 
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as 
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para 
repor o tempo todo. 

CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos 
enviados e todos receberam.

5.7 ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a 
calculadora: 
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar 
+, -, ×, ÷ respectivamente. 
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura. 

ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você 
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada 
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos. 

STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta 
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM 
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do 
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM. 

BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros 
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores, 
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar 
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir 
arquivos do seu PC compatível.

5.8 CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista 
mensal para que você possa manter o controle de compromissos 
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados. 

5.9 MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de 
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e 
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema 
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações 
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de 
câmera.

GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode 
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda 
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de 
captura.

LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio 
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do 
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção / 
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à 
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar 
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de 
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para 
baixo para o volume de sintonia.

LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao 
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de 
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o 
último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou 
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e 

voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do 
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para 
baixo para sintonizar o       direction key to tune volume.

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com 
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você 
deve inserir o fone de ouvido como antena. 

GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e 
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de 
arquivos automaticamente. 

IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.

5.10 INTERNET

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a 
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização 
de forma correspondente.

5.11 JOGOS

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais 
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo. 

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.

MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.

5.12 GERENCIADOR DE ARQUIVO

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os 

arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é 
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar 
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão 
SD. 
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá 
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser 
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de 
formatação. 

6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as 
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para 
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o 
distribuidor ou fornecedor de serviços. 
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Falha       Causa                  Solução

Erro no cartão SIM O cartão SIM está 
danificado. 

Contacte o seu fornecedor de serviços 
de rede 

Má qualidade do 
sinal recebido 

Sinais obstruídos. 
Ex.: ondas de rádio 

não podem ser 
eficazmente 

transmitida nas 
proximidades de um 
edifício alto ou em 

um porão. 

Vá para um lugar onde os sinais 
podem ser eficazmente transmitidos 

O cartão SIM não 
está na posição. 

Verifique o cartão SIM 

O telefone celular 
não pode ser 

ligado 

A energia da bateria 
se esgotou

Carregue a bateria

Congestionamento de 
linha ocorrer ao usar 
o celular em horas de 

alto tráfego 

Evite usar o telefone celular em horas 
de alto tráfego

As chamadas não 
podem ser discadas 

Restrição de 
chamadas está ativado 

Cancelar o bloqueio de chamadas 

O telefone celular 
não consegue se 
conectar à rede 

O cartão SIM é 
inválido 

Contacte o seu fornecedor de serviços 
de rede 

O celular não está em 
uma área de serviço 

da rede GSM 

Mover-se para área de serviço do 
operador de rede 

A bateria não pode 
ser carregada 

A tensão de carga 
não corresponde à 

faixa de tensão 
indicada no 
carregador 

Verifique se a tensão de carga 
corresponde à faixa de tensão indicada 

no carregador 

Um carregador 
impróprio é usado 

Utilize o carregador projetado 
especialmente para o telefone móvel 

Mau contato Verifique se o plugue do carregador 
está em bom contato com o celular

O sinal é fraco Mover-se para um lugar onde a 
qualidade do sinal é alta 

O  metal do cartão
SIM está sujo 

Limpe o cartão SIM com um pano 
limpo 
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