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Informações de Segurança 

 
Leia atentamente o manual Não utilizar em postos de 

gasolina 

 
Não utilizar enquanto dirige 

 
Este telefone pode produzir 
brilho ou luz   

 

Para operação junto ao corpo, 
manter uma distância mínima 
de 15 mm 

Não descartar o telefone ou 
acessórios no fogo 

 
Peças pequenas podem 
causar asfixia 

Evitar contato com objetos 
magnéticos 

 
Este telefone pode produzir 
som alto 

Evitar temperaturas 
extremas 

 

Manter distância de marca 
passos e outros dispositivos 
médicos eletrônicos 

Evitar contato com qualquer 
líquido mantenha-o seco 
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Desligar quando solicitado em 
hospitais e instalações 
médicas 

Não desmontar o telefone ou 
acessórios 

 
Desligar quando solicitado em 
aeronaves e aeroportos 

Não confiar somente neste 
telefone para comunicações 
de emergência 

 
Desligar em ambientes 
explosivos 

Usar somente acessórios 
aprovados 

Precauções com o telefone 
 Use somente acessórios originais ou aprovados pelo fabricante. O uso de 

qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho, danificar e 
causar riscos a sua saúde, além de violar as normas locais sobre 
equipamentos de telecomunicações. 

 Desligue o telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou antiestático para 
limpar o telefone. Evite a utilização de panos secos, pois a fricção pode gerar 
cargas eletroestáticas. Não utilizar produtos de limpeza contendo químicos ou 
abrasivos, os quais poderão danificar o telefone.  
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 O telefone poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo 
a objetos magnéticos. 

 Evite expor o telefone diretamente a luz solar ou mantê-lo em áreas quentes. 
Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil dos componentes eletrônicos. 

 Mantenha o telefone seco. Qualquer líquido poderá danificá-lo. 
 Não derrube, golpeie ou manuseie de modo abrupto o telefone, pois poderá 

danificar as placas de circuito interno. 
 Não tente desmontar o telefone, bateria e acessórios. 
 Não armazene o telefone junto a produtos inflamáveis ou explosivos.  
 Não conecte o carregador ao telefone sem a bateria. 
 Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética 

enviada pelo telefone. Use o telefone a uma distância mínima de 20 cm ou na 
maior distância possível da TV, rádio ou outros equipamentos eletrônicos a fim 
de evitar interferência eletromagnética. 

 Observe a limitação de uso em locais onde existam gases ou produtos 
explosivos sendo processados. Mesmo estando no modo “em espera”, o  
telefone ainda transmite energia de radiofreqüência (RF). Portanto, desligue-o 
quando requerido. 

 Evite armazenar o telefone junto á objetos metálicos, cortantes ou ponteagudos. 
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Esta prática evitará arranhões e outros danos físicos. 
 Não coloque objetos sobre o telefone. 
 Mantenha o telefone fora do alcance de crianças. O telefone poderá causar 

lesões se usado como brinquedo. 

Precauções operacionais 
 Ao realizar ou receber uma chamada, segure o telefone como um telefone de 

fio fixo. Certifique-se que o telefone esteja ao menos 1,5cm (hum centímetro e 
meio) do seu corpo. 

 Não obstrua ou toque na antena durante uma chamada ou transmissão de 
dados. Caso contrário, afetará a qualidade do processo e desperdiçará energia 
da bateria. A antena danificada poderá causar queimadura em contato com a 
pele. 

 Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epilépticos ou desmaios 
quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar 
jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir 
histórico familiar destas ocorrências, consulte um médico antes de jogar jogos 
eletrônicos no  telefone ou habilitar a função de luz piscante. (A função de luz 
piscante não está disponível em todos os produtos).  
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Precauções em aeronaves 
 Desligue o telefone antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de 

comunicação da aeronave contra interferência, é proibido utilizar o telefone 
durante vôos. As normas de segurança requerem a permissão de um membro 
da tripulação para utilizar o telefone enquanto a aeronave estiver no solo. 

 Se o telefone possuir a função de ativação automática, verifique as 
configurações para certificar-se que o telefone não ligará automaticamente 
durante o vôo. 

Precauções em veículos  
 Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso de 

dispositivos eletrônicos enquanto estiver dirigindo e as obedeça. 
 Use a função viva-voz do telefone, se disponível. 
 Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, 

quando necessário. 
 Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de 

injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio). 
Caso encontre algum problema, entre em contato com o fabricante de 
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automóveis.  
 Não coloque o telefone na área acima do airbag ou na área de abertura do 

airbag. Os airbags são inflados com enorme força e se o telefone estiver 
posicionado na área de abertura do airbag e este inflar, o telefone poderá ser 
lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo. 

 Desligue o telefone em postos de gasolina e em locais onde o uso de rádios de 
duas vias é proibido. 

Precauções para dispositivos e instalações 
médicas 

 Ao utilizar o telefone próximo a marca-passos, mantenha-o a uma distância 
superior a 20cm (vinte centímetros) quando o telefone estiver ligado. Não 
carregue o telefone no bolso próximo ao peito. Utilize o ouvido oposto ao 
marca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone 
imediatamente, se necessário. 

 Alguns telefones podem causar interferência em telefones auditivos. No caso 
de interferência, consulte o fabricante do telefone auditivo para discutir 
alternativas. 
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 Para outros dispositivos médicos pessoais, consulte o fabricante do dispositivo 
para determinar se está protegido adequadamente contra energia de 
radiofreqüência. 

 Em ambientes como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de 
utilização de telefones celulares. Desligue o telefone, se necessário.  

Precauções para ambientes 
potencialmente explosivos 

 Desligue o telefone antes de entrar em qualquer área com atmosferas 
potencialmente explosivas como: postos de combustível ou fábricas de 
produtos químicos. 

 Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma 
atmosfera potencialmente explosiva poderão causar explosões ou incêndios. 

 Para evitar possíveis interferências desligue o telefone quando estiver próximo 
a zonas de explosões elétricas, detonação ou com o aviso de “Desligar 
dispositivos eletrônicos”. Observar todos os avisos e instruções. 
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Precauções para dispositivos eletrônicos  
 Alguns dispositivos eletrônicos sem proteção são suscetíveis a interferência 

eletromagnética enviada pelo telefone, como o sistema eletrônico de veículos. 
Consulte o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone, se necessário. 

Acessórios 
 Utilize somente acessórios aprovados pelo fabricante. 
 Este telefone utiliza os seguintes modelos de acessórios: 

Bateria: Li3708T42P3h553447 
Carregador: STC-A22O50I400M5-A 
Fone de ouvido: A(MK04+EK87) 

 A utilização de equipamentos terceirizados, cabos ou acessórios não fabricados 
ou autorizados pelo fabricante podem invalidar a garantia do telefone e também 
afetar de modo adverso à segurança/operações do telefone. 

Precauções para a utilização da bateria 
 Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela ZTE, os quais foram 

especificamente desenvolvidos para este telefone. A utilização de baterias ou 
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carregadores não aprovados pode danificar o telefone, causar incêndios, 
explosões, vazamentos ou ferimentos graves. 

 Não modifique a bateria inserindo ou retirando elementos ou materiais. Isto 
pode causar explosões e conseqüentemente ferimentos graves. 

 A vida útil da bateria é limitada e a duração da carga se torna menor após 
diversas recargas. Havendo repetidas falhas ao recarregá-la é recomendado 
que seja feita a troca por uma bateria nova. 

 Não pressione com força ao instalar a bateria, pois poderá danificá-la e causar 
vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão. 

 Caso a bateria caia e seja danificada, antes de continuar utilizando-a, procure 
uma Assistência Técnica autorizada próxima ou entre em contato com o SAC. 

 Em caso de aquecimento, mudança de cor ou deformação da bateria ao ser 
utilizada, recarregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e 
providencie a substituição. 

 Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir danos a seus 
componentes e conseqüente mau funcionamento. 

 Não incinere ou exponha a bateria diretamente ao fogo, este tipo de ação 
pode causar explosões. 

 Não deixe a bateria em locais com alta temperatura como dentro de carro, pois 
isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o 
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desempenho da bateria e diminuir sua vida útil. Mantenha a bateria em local 
fresco, ventilado e longe da luz solar direta. 

 Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas. 
 Mantenha a bateria fora do alcance das crianças e não a coloque na boca em 

hipótese alguma. 

 Nota: Se a bateria estiver danificada não toque em seus materiais internos. 
Em caso de contato com a pele ou olhos lave a área atingida com água em 
abundância e procure assistência médica imediatamente. 

Descarte do produto, bateria e demais 
acessórios 

 Para descarte do telefone, baterias ou demais acessórios utilize a rede de 
Assistências Técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no 
site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada 
próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC para 
orientações de descarte. 

 Nunca faça o descarte próximo a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de 
mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode 
trazer sérios danos ao meio ambiente.  
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 Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, 
líquidos inflamáveis ou lixo. Descarte-os em locais apropriados de acordo com 
as regulamentações específicas. 

 Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim 
de evitar danos ao meio ambiente ou à saúde pública decorrente do descarte 
descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos 
materiais. 

 A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre 
integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, 
tratamento e destruição do telefone, bateria e demais acessórios. 

Declaração Geral sobre Energia RF  
Este telefone contém um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e 
transmite energia de radiofrequência (RF). Ao se comunicar com o telefone a rede 
celular gerencia a chamada controlando o nível de energia de sinal no qual o 
dispositivo transmite. 
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Informações da Taxa de Absorção  
Específica (SAR) 
Este telefone está projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de 
rádio recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas 
pela organização científica independente ICNIRP e estabelecem margens de 
segurança projetadas para assegurar a proteção de todas as pessoas, 
independentemente de idade e saúde.  
As normas usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção 
Específica (em inglês, SAR). O limite do SAR para dispositivos móveis é de 2 watts 
por quilograma (W/kg) calculados sobre dez gramas de tecido corporal.  
Como o SAR é medido quando o telefone está em sua maior potência de 
transmissão, o SAR efetivo deste dispositivo durante sua operação é sempre 
inferior aos níveis de 2 W/Kg*. Isto se deve ao fato do telefone alterar 
automaticamente o nível de potência para assegurar o uso do nível mínimo 
requerido para alcançar a rede.  
Como os dispositivos móveis oferecem uma variedade de funções, podem ser 
usados em outras posições, conforme descrito no manual do usuário. 
Para sua maior segurança certifique-se que o telefone esteja ao menos 1,5cm do 
seu corpo durante a transmissão. 
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 Nota: * Os testes são realizados em conformidade com as Normas IEC PT 
50360: 2001, 62209-1: 2006 e 62209-2: 2007 

Desmagnetização 

Para evitar o risco de desmagnetização não permita dispositivos eletrônicos ou 
mídias magnéticas próximas ao telefone por longos períodos. 

Descarga eletrostática (ESD) 

Não toque os conectores de metal do cartão SIM. 

 Nota: As imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos 
esquemáticos para a demonstração de função. Se eles são diferentes quando 
comparados com o telefone, use o telefone como o padrão. Caso a 
inconsistência com o manual esteja relacionada com a atualização das 
funções do telefone, consulte as informações públicas fornecidas pela ZTE 
CORPORATION. 
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Function Description 

Função Esquerda Executa a função indicada no canto inferior esquerdo da tela.
Função Direita Executa a função indicada no canto inferior direito da tela. 
Central Pressione para confirmar as ações e seleções. 

Navegação 
Essas teclas (PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA e 
DIREITA) permitem a navegação através das opções de 
menu e o acesso rápido a alguns menus de função. 

Chamar Pressione para discar um número de telefone ou atender uma 
chamada ou para visualizar o histórico de chamadas. 

Ligar/Desligar Pressione para sair do modo de espera. 
Mantenha a tecla pressionada para ligar/desligar o telefone. 

Teclado QWERTY  
 

Pressione para introduzir os caracteres de 0-9, as letras do 
alfabeto de a-z e símbolos.  

 Nota: Neste manual do usuário, “pressione uma tecla” significa pressionar a 
tecla e soltá-la, e “mantenha a tecla pressionada” significa pressioná-la por pelo 
menos dois segundos e depois soltá-la. 
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Ícones de Interface 
Ícone Função Ícone Função 

 
Intensidade do sinal 

 
Geral 

 
GPRS ligado 

 
Externo 

 
Chamada perdida 

 
Silencioso 

 
Chamada encaminhada 

 
Reunião 

 
Nova SMS, caixa de 
mensagens cheia ao 
piscar. 

 
Bluetooth ligado 

 
Nova MMS 

 
Teclado 
bloqueado 

 Status da bateria 
 

Alarme 
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Bateria 
A bateria do telefone é feita, principalmente, de Lítio (Li-ion 820mAh), modelo 
Li3708T42P3h553447 e poderá ser usada imediatamente após a 
desembalagem. 

Instalando a bateria 

1. Abra a tampa da bateria na parte de trás do telefone.  
2. Insira a bateria alinhando os contatos de metal com os contatos no encaixe da 

bateria. 
3. Empurre a parte superior da bateria para baixo até que ela se encaixe. 
4. Posicione a tampa no compartimento e feche-a suavemente até ouvir um clique. 

     
              Remova a tampa da bateria                Empurre a bateria para baixo      
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   Reposicione a tampa  

Removendo a bateria 

1. Certifique-se de que o telefone está desligado.  
2. Retire a tampa da bateria. 
3. Puxe a bateria para cima e retire-a do telefone. 

       
Remova a tampa da bateria                   Puxe a bateria para cima 
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Carregando a bateria 

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Para o máximo 
desempenho da bateria é recomendável que você use primeiro a bateria e em 
seguida carregue-a completamente. O desempenho de uma bateria nova só 
será alcançado após três ciclos completos de carga e descarga. 
O carregador fornecido possui as seguintes características: 

Modelo: STC-A22O50I400M5-A 
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 200mA 
Saída: 5.0V ~ 400mA 

1. Conecte o carregador na interface USB do telefone, como mostrado na figura 
abaixo. 

2. Ligue a outra extremidade do carregador à tomada. 
3. Ao carregar a bateria, o indicador de carga da bateria aparecerá no canto 

superior à direita. 
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador. 
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5. Reponha a bateria primeiro. 
6. Reponha a tampa da bateria.  

 
  Inserindo o Cartão SIM      

O cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante) é um microchip que mantém 
suas informações pessoais, tais como nomes e números de telefone. Seu 
telefone precisa de um cartão SIM (chip) válido para operar. Se você já tem 
contatos no seu cartão SIM, eles podem ser transferidos na maioria dos casos. 

Como Inserir o Cartão de Memória 
Você pode utilizar o cartão de memória para expandir a capacidade de 
armazenamento do telefone. Você pode armazenar ou copiar arquivos como: 
vídeos, fotos, músicas entre outros. 
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Não retire o cartão nem desligue o telefone durante a transmissão ou o 
armazenamento de dados. A remoção pode causar perda de dados ou danificar 
o telefone ou o cartão. 
Insira o cartão de memória conforme segue: 
Abra a tampa da bateria e retire-a. Insira o cartão com os contatos de metal 
voltados para baixo até encaixar na posição correta. 

 
Inserindo o cartão de memória 

Ligando/Desligando o Telefone 
Verifique se o cartão SIM está inserido no telefone e se a bateria está carregada. 
Pressione a tecla Ligar/Desligar para ligar/desligar o telefone. O telefone irá 
procurar automaticamente pela rede. 
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Bloqueio e Desbloqueio do Teclado 
Na tela principal, mantenha a tecla   pressionada para bloquear o teclado. 
Para desbloquear o teclado, pressione a tecla de função esquerda e depois 
pressione a tecla  . 
Bloquear o teclado pode prevenir o uso acidental de operações no telefone. É 
possível receber chamadas com o teclado bloqueado. 

Escrevendo um Texto 
• Modo texto 

O seu telefone possui os seguintes métodos de entrada: alfabeto (pt, pt 
inteligente, abc, abc inteligente) e numérico (123). O método de entrada 
atual é exibido na tela a cima do campo de entrada de texto. Você pode ir em 
Opções→Método de entrada para selecionar o método de entrada 
desejável. 

• Alfabeto 
♦ Pressione A ~ Z para inserir os caracteres desejados.  

♦ Pressione  para alterar de letras minúsculas para maiúsculas. 
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♦ Pressione  para selecionar símbolos. 

♦ Pressione  para começar um novo parágrafo. 

♦ Pressione  para dar espaço. 

♦ Pressione  para apagar letras a esquerda do cursor. 
• Numérico 

No modo numérico, use as teclas númericas para inserir números. 
Nota: Letras não podem ser inseridas nesse modo. 

• Inserindo Símbolos 
Vá em Opções→Inserir símbolo e selecione o símbolo desejado.   

Como Adicionar Contatos à Agenda 
Existem alguns números que você pode querer chamar várias vezes, por isso 
faz sentido adicioná-los à sua agenda. Com isso você poderá acessá-los de 
forma rápida e fácil. 
1. Vá em Menu→Agenda→Adicionar novo contato. 
2. Selecione para salvar o número no cartão SIM1, SIM2 ou no telefone. 
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3. Edite as informações e confirme pressionando a tecla central e em seguida 
Sim. 

• Você também poderá salvar um número logo após ter originado ou recebido 
uma ligação ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não está em 
sua agenda. 

• Para excluir um contato da sua agenda selecione primeiro o nome, e em 
seguida selecione Opções→Excluir. 

Como Originar e Receber Chamadas 
• A forma mais básica de realizar uma chamada é digitar o número na tela 

principal e pressionar a tecla chamar. Você também pode originar uma 
chamada a partir da agenda. 

• Originar chamada a partir da Agenda 
Vá até Menu→Agenda. Use as teclas Para cima/Para baixo para encontrar 
o nome que se deseja chamar. Você também poderá digitar a primeira letra 
do nome desejado para encontrá-lo, e pressionar a tecla chamar. 

• Chamada de emergência 
Você pode realizar chamadas de emergência contanto que esteja em uma 
área com cobertura de rede celular e com o cartão SIM inserido. 
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• Receber uma chamada 
Pressione a tecla chamar. 

• Terminar uma chamada 
Pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla de função direita. 

Certifique-se de que você está em uma área com cobertura suficiente para 
realizar chamadas. A potência do sinal da rede é indicada na barra de status na 
tela. 

Chamadas 
Vá em Menu→Chamadas. 
• Histórico de chamadas 

Você pode visualizar o histórico de chamadas do SIM1 ou do SIM2. 
Chamadas discadas, Chamadas perdidas e Chamadas recebidas estão 
salvas no Histórico de chamadas. Se os registros estiverem cheios, as 
chamadas mais antigas armazenadas serão excluídas. Vá em Opções para 
acessar o submenu:  
♦ Ver: Ver os detalhes da chamada registrada. 
♦ Chamar: Ligar para o número registrado. 
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♦ Enviar mensagem: Envia uma mensagem para o número registrado. 
♦ Salvar na Agenda: Salva o número selecionado na Agenda. 
♦ Adicionar à lista proibida: Adiciona o número selecionado à lista 

proibida. 
♦ Editar antes de chamar: Edita o número antes de realizar a chamada. 
♦ Excluir: Exclui o número selecionado do registro. 
♦ Excluir tudo: Exclui todas as chamadas registradas. 
♦ Avançadas: Vê a duração, contagem de mensagens de texto e 

contador GPRS. 

 Nota: A opção “Avançadas” é apenas informativa e de controle 
pessoal, não havendo nenhuma relação com os informes da operadora. 
Para maiores informações sobre o seu consumo, valores e conta entre em 
contato com a operadora. 
• Configurações de chamadas 

♦ Ident. do remetente: Você pode selecionar o padrão da rede, ocultar ou 
enviar a identificação. 

♦ Chamada em espera: Depois que esta função for ativada, o sistema 
informará se houver outra chamada recebida. Por favor entre em 
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contato com a sua operadora para detalhes. 
♦ Desvio de chamadas: O serviço de desvio de chamadas permite que 

você desvie uma chamada recebida (voz e/ou dados) para um número 
de telefone específico, sob condições previamente definidas. Você 
pode entrar em contato com sua operadora para ativar este serviço. 

♦ Restrição de chamadas: Você pode restringir chamadas realizadas e/ou 
recebidas. 

♦ Configurações avançadas: Você pode definir a lista de bloqueio de 
chamada, a rediscagem automática, chamada IP, som de fundo, a 
exibição do tempo de chamada, lembrete de duração de chamada, 
terminar automaticamente, rejeitar por SMS, notificação de conexão e 
modo de atendimento. 

Como Enviar e Receber Mensagens 
• Enviando mensagens 

Você pode usar o seu telefone para enviar e receber mensagens 
1. Vá até Menu→Mensagens→Escrever mensagem. 
2. Escreva a mensagem. Para obter mais informações sobre o método 

de texto, consulte a seção ‘Método de entrada’. O tipo de mensagem 
padrão é SMS. 
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3. Caso deseje mudar para MMS, pressione Opções e depois 
selecione Alterar para MMS; ou você pode pressionar Opções e 
selecionar Adicionar imagem, Adicionar áudio ou Adicionar vídeo 
para inserir a mídia diretamente no conteúdo da mensagem que será 
automaticamente alterada para MMS.  

4. Você pode selecionar Opções→Opções do slide para adicionar um 
novo slide. E selecionando Opções→Avançadas é possível inserir 
um anexo, número de contato, nome de contato ou algum favorito. 

5. Ao terminar de escrever a mensagem, pressione Opções→Enviar 
para para inserir o destinatário ou adicionar da Agenda. Caso esteja 
escrevendo uma MMS, após adicionar os destinatários, pressione 
Opções→Mudar para Cc ou Mudar para Cco para alterar o contato 
atual para Cc ou Cco. 

6. Selecione Opções→Enviar para enviar a mensagem. Caso deseje 
salvar a MMS como rascunho, pressione Opções→Salvar em 
Rascunhos. Caso seja uma SMS, selecione Opções→Salvar. 

• Recebendo mensagens 
Ao receber uma mensagem, o telefone irá alertá-lo com um toque, um alerta 
ou um ícone de nova mensagem. 
1. Pressione Ver para abrir a nova mensagem. Você também pode ir para a 
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caixa de entrada para ler a mensagem. 
2. Enquanto a mensagem estiver aberta, use Opções para responder, 

excluir ou encaminhar a mensagem. Você também pode ligar ou salvar o 
número do remetente. 

Você pode ver as caixas de mensagens pela interface de Mensagens. 
♦ Selecione Caixa de entrada para ver as mensagens recebidas. 
♦ Selecione Rascunhos para ver as mensagens salvas não enviadas. 
♦ Selecione Caixa de saída para ver as mensagens que sofreram 

alguma falha ao enviar. 
♦ Selecione Enviadas para ver as mensagens que foram enviadas 

com sucesso e salvas. 
♦ Selecione Email para ver e configurar as contas e mensagens de 

email. 
♦ Selecione Mensagem de Broadcast para ver e configurar as 

mensagens de broadcast. 
• Configurações de mensagens 

Vá até Menu→Mensagens→Configurações de mensagens→Mensagem de 
texto. 
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♦ Configurações de perfil: O perfil é automaticamente definido pelo 
provedor de serviços, por favor, entre em contato com sua 
operadora caso não esteja disponível. 

♦ Servidor de correio de voz: Editar seu número da caixa postal. 
♦ Configurações comuns: Ative ou desative o Relatório de entrega, 

Caminho de resposta e a opção de salvar as mensagens enviadas. 
♦ Status de memória: Visualizar status de memória do SIM e do 

telefone. 
♦ Armazenamento preferido: Escolher o local preferido para 

armazenamento entre o SIM ou telefone. 
Vá até Menu→Mensagens→Configurações de mensagens→Mensagem 
Multimídia. 
♦ Conta de dados: Ver a conta primária e secundária. 
♦ Configurações comuns: Em Compor, você poderá configurar tempo 

de slide, modo de criação, redimensionamento de imagem, 
assinatura automática e assinatura. Em Enviar, você poderá 
configurar o período de validade, relatório de entrega, relatório de 
leitura, prioridade, tempo de entrega, enviar e salvar. Em Recuperar, 
você poderá configurar a rede local, roaming, filtros, relatório de 
leitura e relatório de entrega. Em Armazenamento preferido, você 
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poderá configurar o local preferido para armazenamento, entre 
telefone ou cartão de memória. Em Status de memória, você 
poderá visualizar as informações da memória do telefone e do cartão 
de memória. 

Como Configurar os Perfis do Usuário 
Vá para Menu→Configurações→Perfis de Usuário e selecione o perfil 
desejado. As Opções de perfil são: Geral, Silencioso, Reunião, Externo e Meu 
estilo. As configurações padrão para cada perfil são pré-configuradas de fábrica. 
Você poderá alterá-las no menu Opções→Personalizar e selecionando 
Opções→Ativar, ativará o perfil. 

Como Configurar o seu Telefone 
Você poderá ajustar diversas configurações do seu telefone. Vá para 
Menu→Configurações. 
• Opção de SIM padrão: Selecionar se ao ligar o telefone o SIM será habilitado 

de acordo com o seu status ou utilizando a última configuração. 
• Configurações do SIM: Selecionar entre Habilitar os dois SIM, Habilitar 

apenas SIM1, Habilitar apenas SIM2 ou Modo avião.  
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• Configurações do telefone: Configurar hora e data, agendar ligar/desligar, 
selecionar idioma, configurar tela, tecla dedicada, etc. 

• Configurações de rede: Configurar para selecionar automaticamente ou 
manualmente a rede, e configurar as redes favoritas. 

• Configurações de segurança: Configurar funções de segurança para proteção 
contra uso não autorizado do seu telefone e Cartão SIM. 

Nota: Você poderá ser solicitado a digitar o código de bloqueio do telefone em 
algumas das interfaces de configurações de segurança. O código de bloqueio 
padrão é 1122. Vá para Menu→Configurações→Configurações de 
Segurança→Alterar senha→Senha do telefone para alterar o código de 
bloqueio do telefone. 
• Conectividade 

♦ Bluetooth: Consulte o capítulo “Bluetooth”. 
♦ Gerenciador de conexão: Visualiza as ações da sua conexão GPRS. 
♦ Conta de dados: Adicionar e visualizar detalhes das contas de dados. 

• Restaurar configurações de fábrica: Digite o código de bloqueio do telefone 
para restaurar as configurações de fábrica. Algumas informações pessoais 
podem ser perdidas ao usar esta função. Use com atenção. 

• Efeitos de áudio: Configurar os efeitos de áudio do telefone. 
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• Perfis de usuário: Selecionar e personalizar os perfis do usuário. Para mais 
detalhes consulte o capítulo “Como configurar os perfis do usuário”. 

Bluetooth 
Vá para Menu→Configurações→Conectividade→Bluetooth. Os dispositivos 
Bluetooth devem ser pareados antes de realizar a comunicação. 
• Ligue ou desligue a função Bluetooth em seu telefone 

Vá para Ligar. Você poderá ligar ou desligar o Bluetooth. 
• Tornar seu telefone visível 

Vá para Visibilidade. Você poderá selecionar estar visível ou não. Quando 
seu telefone estiver visível e o Bluetooth estiver ligado, todos os demais 
dispositivos com Bluetooth ativo na área poderão detectar seu telefone. 

• Criar um pareamento Bluetooth   
1. Vá para Meu dispositivo→Procurar novo dispositivo para buscar 

outros dispositivos com Bluetooth ativo e listá-los. 
2. Selecione o nome do dispositivo desejado na lista e pressione Parear. 
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3. Digite uma senha (1 a 16 caracteres) e pressione OK. Quando a outra 
parte digitar a mesma senha, a conexão será estabelecida. Algumas 
vezes os dispositivos podem ser pareados automaticamente sem a 
inserção da senha. 

• Envio de informações usando Bluetooth 
Depois de estabelecer o pareamento Bluetooth, você poderá trocar 
informações, como contatos e itens de calendário, assim como arquivos do 
seu telefone para outro dispositivo Bluetooth ativo. 
Por exemplo, se você desejar enviar um item da Agenda, localize o item, 
pressione Opções→Enviar cartão de visitas→Via Bluetooth, e selecione 
o nome do dispositivo. Se desejar enviar um arquivo multimídia, localize o 
arquivo da pasta de mídia e pressione Opções→Enviar→Via Bluetooth, e 
selecione o nome do dispositivo. 

• Conecte a um viva-voz ou fone de ouvido Bluetooth 
Para conversas ou para ouvir música, você poderá usar um viva-voz ou fone 
de ouvido estéreo Bluetooth. 
Vá em Procurar dispositivo de áudio para buscar um viva-voz ou fone de 
ouvido estéreo Bluetooth. 
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Ferramentas 
Vá para Menu→Ferramentas.  
• Gerenciador de arquivos 

Ver capítulo “Gerenciador de arquivos”. 
• Leitor Ebook 

Leia documentos armazenados na pasta ..\Ebook . 
• Calculadora 

Você poderá realizar cálculos simples. Você poderá adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir. Selecione M+, M-, MC e MR para realizar as operações 
correspondentes.  
Nota: Esta calculadora possui precisão limitada e erros de arredondamento 
podem ocorrer, especialmente em divisões longas. 

• Conversor de moeda 
Seu telefone fornece as funções básicas de conversão de moeda. Insira a 
Taxa, selecione OK e insira um valor no campo Local, e pressione OK para 
obter o resultado. 

• Calendário 
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Acesse Calendário e o calendário do mês atual será exibido na tela e a data 
atual estará destacada por uma cor especial.   

• Tarefas 
Você poderá adicionar tarefas. 

• Alarme 
Você poderá tanto visualizar e editar as configurações do alarme, como 
também habilitar ou desabilitá-lo. Ao pressionar Editar, você poderá 
configurar  funções do alarme como: Repetir, Hora, Soneca, Tipo de alerta, 
etc. 

• Horário mundial 
Você poderá visualizar a hora em diferentes cidades. 

• Notas 
Você poderá adicionar notas. 

Redes Sociais 
Vá para Menu→Redes Sociais. Você poderá configurar uma conta e navegar 
pelas redes sociais listadas. 
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Gerenciador de Arquivos 
Vá para Menu→Ferramentas→Gerenciador de Arquivos. Você poderá 
verificar todas as pastas do telefone ou do cartão de memória. Também pode 
criar novas pastas ou renomear, excluir, classificar, etc. Os arquivos baixados 
da internet serão automaticamente armazenados em uma pasta. 
Nota: Ao selecionar Opções→Formatar, os dados serão perdidos. Use esta 
função com atenção. 

Jogos e Aplicativos 
Vá para Menu→Jogos e Diversão.  
Seu telefone possui jogos clássicos e aplicativos pré-carregados. Selecione um 
jogo e inicie-o, selecione Ajuda para ver as regras do jogo. 

Multimídia 
Vá para Menu→Multimídia. 
• Câmera 

Foque a lente da câmera no objeto e pressione a tecla central para capturar 
a imagem. 
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Pressione a tecla de função esquerda para configurar a câmera. Você 
pode alterar o modo da câmera para gravar vídeos. 

• Galeria 
As imagens que você deseja visualizar na Galeria devem ser colocadas 
na pasta ..\ Fotos no telefone ou no cartão de memória. Em 
Opções→Armazenamento, o armazenamento deve ser configurado para o 
telefone ou cartão de memória correspondente.  
Você poderá selecionar uma imagem e visualizá-la. 

• Media player 
Você pode reproduzir os arquivos de áudio e vídeo que estão no seu 
telefone ou no cartão de memória.  

• Gravador de som 
Vá para Opções→Nova gravação para gravar um áudio. Vá para 
Opções→Configurações para configurar o armazenamento preferido, 
formato de arquivo e qualidade de áudio. Vá para Opções→Lista para 
visualizar as gravações. 

• Rádio FM 
Com o rádio, você poderá buscar canais de rádio e ouvir. Na interface de 
rádio FM, você poderá pressionar as teclas cima/baixo para ajustar volume, 
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pressionar as teclas direita/esquerda para sintonizar a freqüência, e 
pressionar a tecla central para pausar. Selecione Opções para acessar o 
submenu.  
Nota: A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da 
estação de rádio na área em particular. 

Como Usar os Serviços 
Seu terminal oferece serviços que permitem visualizar conteúdo da Internet. 
Você poderá usar os serviços do Cartão SIM e serviços de Internet. 
• Serviços do Cartão SIM 

Vá em Menu. Acesse o Menu da operadora, onde haverá a opção Serviços 
referente a sua operadora.  
Os serviços Cartão SIM Toolkit (STK) são serviços de valor agregado 
fornecidos pelo seu provedor de rede.  
Seu telefone celular suporta serviço STK, mas se o seu Cartão SIM e 
provedor de rede não suportarem o serviço, estas funções não poderão ser 
usadas. 

• Serviço de internet  
Vá em Menu. Acesse a opção WAP e logo após o Portal da operadora.  
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Seu telefone suporta Wireless Application Protocol (WAP). Você poderá 
obter acesso a este serviço através de seu provedor de rede. O serviço de 
internet permite obter informações sobre notícias, previsão do tempo e 
outras. 
Você poderá realizar as seguintes operações: 
♦ Página Inicial: Homepage é um site WAP que você poderá configurar 

como sua página inicial em Configurações→ Página Inicial. 
♦ Favoritos: Acese seus sites favoritos. Selecione um favorito e 

pressione Opções→Ir para para carregar o website. 
♦ Inserir endereço: Insira o endereço (URL) de um site WAP e 

pressione Opções→Ir para para visitar o site. 
♦ Último endereço: Visitar o último endereço acessado. 
♦ Páginas recentes: Exibe as páginas visitadas recentemente. 

Selecione um item e Opções→Ir para para visitar a página 
novamente.  

♦ Páginas armazenadas: Ver as páginas web armazenadas. 
♦ Configurações: Você poderá configurar a páginal inicial, selecionar o 

perfil de acesso, a conta de dados, as opções do navegador, 
preferências, configurações de segurança e restaurar as 
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configurações padrões do serviço de internet. 
• Gerenciador de licenças   

Vá em Menu. Acesse a opção WAP e logo após Gerenciador de licenças.  
♦ Lista de licenças: Exibe a lista de licenças. 
♦ Status: Verifique a versão e data. 
♦ Avançadas: Selecione Varredura para remover licenças sem uso e 

reiniciar seu telefone. 

Wi-Fi 
Wi-Fi permite que você utilize o Email , as Redes Sociais e os serviços de 
internet do seu telefone através de uma conexão sem fio em distâncias de até 
100 metros. 
Para maiores informações sobre os serviços de dados disponibilzados pelo seu 
telefone, consulte os capítulos ‘Como Enviar e Receber Mensagens’ (Email), 
‘Redes Sociais’ e ‘Como Usar os Serviços’.  
• Ligando Wi-Fi 

Vá para Menu→Wi-Fi. Selecione Sim para ligar Wi-Fi. Após ligada, o seu 
telefone irá procurar por redes disponíveis e listá-las. 



 

48 

• Conectando-se a uma rede Wi-Fi 
Selecione a rede Wi-Fi desejada contida na lista e pressione 
Opções→Conectar. 
♦ Se você tiver selecionado uma rede aberta, seu telefone irá 

automaticamente ser conectado à rede. 
♦ Se você tiver seIecionado uma rede segura, será preciso inserir a senha 

correta. 
• Desligando Wi-Fi 

♦ Caso não haja nenhuma rede disponível, você pode pressionar Desligar 
para desligar Wi-Fi.  

♦ Quando o seu telefone tiver sido conectado a rede Wi-Fi, você pode 
pressionar Opções→Desativar Wi-Fi para desligar Wi-Fi. 

Especificações 
Dimensões  110×60×10.9 mm 
Peso 90g 
Tecnologia / Banda GSM/GRPS/EDGE 900/1800MHz
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Tela 2.4” com 262K cores 
Câmera 2.0 MP 

Memória interna  Aprox. 20MB 
Capacidade máxima do cartão 
de memória  

8GB 

Modelo Li3708T42P3h553447 
Capacidade 820mAh 
Tempo em 
Standby  

400h 

Bateria 

Tempo de conversa 
de voz 

8h 

Fone de ouvido modelo A(MK04+EK87) 
Carregador modelo STC-A22O50I400M5-A 
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Resolução de Problemas e Perguntas 
Frequentes 
Se encontrar problemas ao utilizar o terminal, consulte as informações na tabela 
abaixo. Se o seu problema não puder ser solucionado utilizando as informações 
no quadro, entre em contato com o revendedor do telefone. 

Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

• O sinal da rede está 
muito fraco no local atual.  

Mude para outro local de 
melhor sinal da rede. 

Recepção 
fraca 

• A rede está ocupada no 
momento (por exemplo, 
durante horários de pico, 
pode haver muito tráfego 
na rede). 

Tente novamente após um 
curto espaço de tempo. 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

• Está muito longe da área 
de cobertura de sua 
operadora. 

Você pode solicitar um 
mapa da área de serviço da 
sua operadora. 

• Má qualidade da 
chamada por parte de sua 
operadora. 

Pressionar a Tecla 
Ligar/Desligar e disque 
novamente. Você pode 
conseguir uma chamada de 
melhor qualidade. Eco ou 

barulho 

• Qualidade de linha de 
telefone local fraca. 

Pressionar a Tecla 
Ligar/Desligar e disque 
novamente. Você pode 
conseguir uma chamada de 
melhor qualidade. 

Incapaz de • Seu provedor de serviço Entre em contato com sua 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

selecionar 
certas 

característic
as 

não suporta essas 
características, ou você 
não solicitou serviços que 
fornecem essas 
características. 

operadora. 

• A bateria ou o 
carregador da bateria está 
danificado. 

Entrar em contato com o 
revendedor. 

• A temperatura do 
telefone está abaixo de 
0°C ou acima de 45 °C. 

Ajustar o ambiente de 
carregamento da bateria 
para evitar extremos de 
temperatura. 

A bateria 
não carrega. 

• Mal contato entre a 
bateria e o carregador. 

Verificar todos os 
conectores para ter certeza 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

que todas as conexões 
foram realizadas 
apropriadamente. 

• O tempo que a carga da 
bateria dura está 
relacionado com a 
configuração do sistema 
da operadora. O mesmo 
telefone utilizado com 
diferentes sistemas de 
operadora não fornecerá 
exatamente o mesmo 
tempo de vida útil da 
bateria. 

Se estiver localizado em 
uma área onde o sinal é 
fraco, desligue 
temporariamente o 
telefone. 

Vida útil da 
bateria 

reduzida 

• A bateria está esgotada. 
Em ambientes com 

Utilizar uma nova bateria. 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

temperaturas altas, a vida 
útil da bateria será 
reduzida. 

• Se não conseguir 
conectar à rede, o telefone 
continuará a mandar sinais 
para tentar localizar rede. 
Isso consome potência da 
bateria e irá 
consequentemente reduzir 
o tempo de vida.  

Mudar a sua localização 
para um local onde a rede 
está acessível, ou desligar 
temporariamente o seu 
telefone.  

Não 
consegue 
ligar o seu 
terminal. 

• A bateria está esgotada. Recarregue a bateria do 
terminal. 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

• Mau funcionamento ou 
dano do cartão SIM. 

Entre em contato com sua 
operadora. 

• Cartão SIM inserido de 
modo errado. 

Siga as instruções do 
manual para inserir o 
cartão SIM. 

Erro do 
cartão SIM 

• Fragmentos nos contatos 
do cartão SIM. 

Utilizar um pano de tecido 
macio e seco para limpar os 
contatos do cartão SIM. 

• Cartão SIM inválido. Entre em contato com sua 
operadora. 

Não 
consegue 
conectar a 

rede. • Você não está dentro da 
área de serviço da rede. 

Verifique a área de serviço 
com a sua operadora. 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

• Sinal fraco. Mudar para um local de 
melhor sinal. 

Você não 
pode atender 
as chamadas 

recebidas. 

• Você ativou a 
característica Restrição de 
chamadas. 

Ir para Chamadas > 
Configurações de 
chamadas > Restrição de 
chamadas, e depois 
selecionar Cancelar todas. 

• Você ativou a 
característica Restrição de 
chamadas. 

Ir para Chamadas > 
Configurações de 
chamadas > Restrição de 
chamadas, e depois 
selecionar Cancelar todas. 

Você não 
pode realizar 
chamadas. 

• Você não está dentro da 
área de cobertura de sua 

Verificar a área de 
cobertura com o sua 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

operadora. operadora. 

• Você ativou a 
característica Discagem 
fix. 

Ir para Agenda > Opções 
> Configurações da 
Agenda > Configurações 
Avançadas > Discagem 
fixa e selecionar Modo 
Desligado para desligar 
essa característica. 

Código PIN 
bloqueado. 

• Você inseriu um código 
PIN incorreto três vezes 
consecutivas. 

Entre em contato com sua 
operadora. Se a sua 
operadora fornecer o 
código PUK do cartão 
SIM, utilizar o código PUK 
para desbloquear o cartão 
SIM. 
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Problema Possíveis Causas Possíveis Soluções 

Não é 
possível 
inserir as 

informações 
na agenda 

do terminal. 

• A memória da agenda do 
terminal já está cheia. 

Apagar dados 
desnecessários dos 
contatos. 
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Informações do fabricante 
 
ZTE do Brasil Comércio, Serviços e Participações Ltda. 
http://www.ztebrasil.com.br 
mobile@ztebrasil.com.br 
 
Central de Atendimento ao Consumidor: 
Áreas Metropolitanas: 4007-1022 
Outras Localidades: 0800 701 0983 
Segunda à Sexta, das 08:00 às 20:00 
Aos Sábados, das 08:00 às 14:00 
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ANATEL 
Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos 
aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica 
referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, 
de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009. 
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a 
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e 
não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.  
 

 

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br. 


