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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.

PORTUGUÊS
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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.

ACESSÓRIOS 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.
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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.
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1. Alto falante
2. LCD
3. Botão esquerda
4. Botão direita
5. Botão cima / baixo
6. Botão receber / fazer chamada
7. Botão finalizar chamada / liga-desliga
8. Teclado Numérico
9. Pressione e Segure para alternar o perfil de toque / vibração
10. Entrada para fone de ouvido / microfone integrado
11. Entrada Micro USB
12. Lanterna de Led
13. Bloquear teclado
14. Desbloquear teclado
15. Pressione e Segure para ligar / desligar lanterna

2 SEU CELULAR BRIGHT

2.1 VISÃO GERAL DO CELULAR
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2.2 VISÃO GERAL DO CELULAR

Celular: Formato Barra
Dimensões: 121,6 x 54,4 x 14,3mm
Peso: 55g (sem bateria) / 75,6 (com bateria)
Bateria de Lítio BL-5C Li-Ion, 3.7V, 600 mAh 
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
Pressione na ranhura da tampa da bateria e retire a tampa da bateria.
Instale o(s) cartão(s) SIM conforme mostrado abaixo.
Instale o cartão micro SD com arquivos multimídia, como arquivos mp3 ou jpeg.
Instale a bateria.
Coloque de volta a tampa da bateria.
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EXEMPLO

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 1122 pelo fabricante. Se o código de bloqueio do telefone estiver definido, você
precisa inserir o código de bloqueio do telefone quando ligar o celular. 

4 DESCRIÇÃO DOS ÍCONES

          Mostra o nível real de GSM;              Você tem mensagem não lida;           Mostra o perfil atual do som;

Fone de Ouvido está conectado; Quando o despertador está ativado/configurado;

A interface do Bluetooth está ativada; Status da bateria;
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COMO LIGAR O CELULAR
Pressione e segure o botão FINALIZAR LIGAÇÃO por 3 segundos. Você sempre pode ligar sem considerar o 
bloqueio do teclado.

COMO DESLIGAR O CELULAR
Certifique-se de que o teclado esteja desbloqueado e, em seguida, pressione e segure o botão FINALIZAR 
LIGAÇÃO por 3 segundos.

COMO USAR A LANTERNA
Pressione e segure o botão da lanterna (do lado do celular) por 2 segundos, para a mesma operação para 
desligar a lanterna. A função funciona desconsiderando o bloqueio do teclado.

COMO USAR A FUNÇÃO SOS EMERGÊNCIA
Se você quiser fazer uma chamada definida como número SOS (o número 112 é definido pelos padrões de 
fábrica), pressione e segure o botão SOS por 2 segundos.

FAZENDO CHAMADAS
Discagem rápida - Pressione e segure o botão de 0 a 9 para conectar o número previamente atribuído, você 
também pode armazenar o número atribuído aos botões "LADO ESQUERDO" e "LADO DIREITO".
Quando a tela inicial é exibida, você pode pressionar o botão PARA BAIXO para revelar a lista de contatos da 
foto - números de telefone previamente definidos com ícones, cada ícone é descrito por dígito - pressione o 
dígito selecionado para conectar.
Quando a tela inicial é exibida, você pode pressionar a tecla DIREITA para entrar na lista telefônica, usar o 
botão ACIMA / ABAIXO para selecionar o contato, pressionar RECEBER CHAMADA para discar o número.
Quando a tela inicial é exibida, você pode usar o teclado numérico e digitar o número manualmente para 
discar, pressione o botão RECEBER CHAMADA para conectar-se.
Para encerrar a chamada, pressione o botão FINALIZAR CHAMADA.

USANDO O MENU
Use o botão "LADO DIREITO" ou botão "LADO ESQUERDO" para abrir a função descrita acima desses botões. 
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Use botão "CIMA / BAIXO" para navegar, você também pode usar o botão * (esquerda) e # (direita).

CONTROLE DE VOLUME
Durante a chamada de voz, pressione o botão "CIMA / BAIXO" para ajustar o nível do volume.

5 ESTRUTURA DO MENU 

LISTA TELEFÔNICA
Adicionar novo contato
Contato da foto
Item 1, Item 2...

Aqui você pode gerenciar contatos, editar, excluir, adicionar, enviar SMS para o contato selecionado, adicionar 
contato à lista negra (chamada recebida será automaticamente rejeitada como chamada oculpada)

MENSAGENS
Escrever mensagem
Caixa de entrada
Rascunhos
Caixa de Saída
Mensagens enviadas
Apagar mensagens
Modelos
Configurações de mensagem

REGISTRO DE CHAMADAS
Histórico de chamadas
Configurações de chamada
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USANDO O MENU
Use o botão "LADO DIREITO" ou botão "LADO ESQUERDO" para abrir a função descrita acima desses botões. 
Use botão "CIMA / BAIXO" para navegar, você também pode usar o botão * (esquerda) e # (direita).

ORGANIZADOR
Calendário (ver calendário, adicionar eventos)
Calculadora
Alarme (você pode configurar até 5 despertador diferente)
Função Lanterna
Programar liga / desliga

MULTIMÍDIA (funções requerem cartão micro SD)
Player de vídeo
Leitor de áudio
Gravador de som
Radio FM
Gerenciador de arquivos

CONFIGURAÇÕES
Perfis
Geral
Silencioso
Função Meeting (reunião)
Função Outdoor (Notificações)

CONFIGURAÇÕES DUAL SIM
Configurações do telefone
Hora e data (insira a data e hora reais)
Idiomas (selecione o idioma do menu)
Pref. Método de Entrada (selecione o método de imputação preferido como ABC, Abc, PL, pl e etc.)
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DISPLAY
Papeis de parede
Display Ligado

Display desligado
Mostra data e hora

Atalho de tecla para cima / para baixo (o usuário pode alterar os atalhos dos comandos, para CIMA - 
Mensagens, para BAIXO - lista de contatos da foto)

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO TEMPO

MODO AVIÃO

CONFIGURAÇÕES
Iluminação de LCD traseira

DISCAGEM RÁPIDA
Tecla M1 /   M2 (atribuir número de telefone para o botão de mudança para a esquerda e para a direita)
Status ligado / desligado
Definir números
Número 1-9 (atribua número de telefone para a função de discagem rápida)
Status ligado / desligado
Definir números

CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Segurança do SIM1
Segurança do SIM2
Segurança do telefone
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CONECTIVIDADE
Bluetooth 3.0
Ligar / desligar
Visibilidade on / off
O meu aparelho
O meu nome

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
Configurações de chamadas do SIM1
Chamada em espera
Reencaminhamento de chamadas
Bloqueio de chamadas
Mudança de chamada
Configurações avançadas
Lista negra
Autoredial
Lembrete de ligação
Modo de resposta

Restaurar configurações de fábrica (a senha padrão é: 1122)

CONFIGURAÇÕES SOS
Status (ligado / desligado)
Números SOS (você pode configurar até 5 números)
SOS SMS on / off
SOS SMS (digite a mensagem que será enviada para números SOS)
Status do tom de aviso (ligado / desligado)

Nota! A função, quando ativada, chamará todos os números da lista até que a conexão seja bem-sucedida. 
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Ele irá discar em todos os números, respectivamente, em três rodadas.

Dicas úteis
Como alterar o toque para arquivo MP3 armazenado em cartão micro SD?
Vá para menu / configurações / perfis / geral / opções / personalizar / toque SIM1 / mudar / selecione o arquivo 
e clique em OK, em seguida, selecione SALVAR para confirmar e sair.

Como adicionar contato à lista telefônica?
Vá para o menu / agenda / adicionar novo contato / opções / selecione / Para telefone digite o nome e vá para 
baixo, digite o número e vá para baixo, clique em opções / selecione Salvar.

Como adicionar um contato com foto?
Vá para o menu / agenda / foto contato / pressione OK / pressione para cima ou para baixo para selecionar a 
posição desejada / editar / digite o nome e vá para baixo / digite número de celular e ir para baixo / chamar 
imagem  / clique opções / selecionar / do arquivo / cartão de memória - selecione o arquivo JPEG / pressione 
OK / clique em opções / clique em SALVAR.

Como adicionar números à função de discagem rápida?
Ir para menu / configurações / discagem rápida / 1-9 números / status - ajuste ON. Vá para menu / 
configurações / discagem rápida / 1-9 números / definir números / opções - digite o número manualmente ou 
selecione na lista telefônica.

Como enviar SMS?
Ir para menu / mensagens / escrever mensagem / insira o texto sms / clique em opções / envie para / digite o 
número manualmente ou selecione o número da lista telefônica / clique em OK / clique em opções / clique em 
Enviar.
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0485
03441-14-07561

CARACTERÍSTICAS 
Bluetooth V3.0
Tecla SOS
Chipset: MTK6261M
Tamanho de Tela: 1.77” QQVGA  
Resolução 120 x 160px 
Memória: 32+24MB de RAM; Velocidade: 360GHz
Speaker: 2030
Dimensões: 121,6x 55,4x 14,3 mm      
Peso: 55g (sem bateria), 75.6g (com bateria)
Mensagem: SMS
Discagem Rápida: 1/ 2/ 3/ */ # 
Rede 2G:  GSM850/ 900/ 1800/ 1900 mAh
Interfaces: USB 5pin; 1 entrada micro USB; 1 entrada para 
cartão TF; 1 entrada de 3,5mm para fone de ouvido estéreo;
1 entrada DC (entrada AC100-240V. 50-60Hz) 
Carregador: DC 5V    2A 
Formatos de Vídeo: AVI, 3GP   
Formatos de Áudio: MIDI, WAV, AMR, MP3, AAC
Bateria: BL-5C Li-Ion, 3.7V, 600mAh (Max 1000mAh)
Linguagem: Português
Material: Plástico e borracha
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Distribuído por:
Bright.Com Comercial LTDA.
CNPJ: 01.184.287/0003-81
Garantia: 1 ano / Origem China
SAC: suporte@bright.com.br




