
Câmera Frontal
Alto-falante (chamada de voz)
Botão Volume + (Aumentar)
Botão Volume - (Diminuir)
Botão Power (Liga/Desliga)
Saída alto-falantes
Entrada para Cartão microSD
Câmera Traseira
Flash
Entrada do SIM CARD
Entrada micro USB | Carregador Bivolt
Saída para Fone de Ouvido

TABLET
Guia Rápido: Tablet DL
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Manual do usuário

1 Localização dos controles
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Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. 
Para carregar a bateria, conecte o adaptador a uma tomada de 127V ou 
220VAC e conecte o cabo ao Tablet no conector Nº 12, ilustrado na página 
anterior. Durante o carregamento, o indicador ficará oscilando (   ). Quando 
a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará (    ).

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes 
que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 
minutos antes de ligar o aparelho.  

Cuidado ao conectar o carregador para não danificar o conector do seu 
tablet.

2 Recarga de bateria
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3 Ligar o Tablet

Para ligar o Tablet, pressione o botão Power por 3 segundos (    ) e aguarde o 
início completo. 

Para entrar no modo de espera, pressione o botão Power (     )  .
Para sair do modo de espera, pressione Power novamente e deslize o       até o    

Entrar e Sair do modo de espera4



Para realizar chamada de voz pelo Tablet, desligue o produto, insira um 
chip de celular na entrada do SIM Card do produto e ligue o mesmo.

Toque no ícone de telefone       localizado na parte inferior da tela. 
Toque no ícone     para abrir o teclado numérico 
Insira o número que deseja realizar a chamada e toque no ícone de um 

telefone para chamar      . 
Caso deseja cancelar a chamada, quando a mesma está ocorrendo, toque 

no ícone de um telefone     .
Para compor e enviar uma mensagem, toque em Menu principal / 

Mensagens / Nova mensagem. 
Digite o telefone no primeiro campo (Para) a quem deseja enviar a 

mensagem, toque no campo mais abaixo (Digitar mensagem) para digitar o 
texto da mensagem. 

Após preenchidos os dois campos, toque em Enviar e aguarde a mesma ser 
enviada.

Otimizar o uso da bateria5

6

www.dl.com.brMENU

VOL

* Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
* Carregue a bateria regularmente.
* Evite deixar a bateria descarregar completamente.
* Mantenha sempre o produto longe do calor.
* Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos, utilize o modo de espera 
(toque no botão Power).

Realizar chamadas e enviar mensagens



7 Acertar Data e Hora

8 Conectar à internet via rede Wi-Fi

 Para acertar a data e hora do produto, toque em Configurações (      ) / Data e 
hora. 

Desmarque a opção “Data e hora automáticas” e toque em Definir data ou 
Definir hora. 
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Para configurar a conexão Wi-Fi, acesse Configurações e deslize o ícone para 
direita e terá que mudar Desativado para Ativado para ativar o Wi-Fi, como na 
tela abaixo. A seguir, toque na rede encontrada que deseja se conectar.



Conectar à internet 3G

Digite a senha e toque em Conectar. Aparecerá o ícone          na tela indicando 
sucesso da conexão. 

9

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G, é necessário que você 
possua um plano de dados com sua operadora de celular. 
De posse de um chip celular com planos de dados habilitado, desligue o 
produto, insira um chip de celular na entrada do SIM Card do produto e 
ligue o mesmo, conforme ilustração abaixo: 
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Para ativar a Conexão 3G, vá em Configurações / Uso de dados e habilite os 
Dados da rede celular.

CHIP 1

Nota: Para ambas funções é necessário um chip celular devidamente cadastrado em sua operadora. 
As taxas cobradas são de responsabilidade do cliente diretamente com a operadora.



Aparecerá         na tela indicando sucesso da conexão.

10 Configurar opções de Som e Notificação
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Nesse menu é possível configurar:
- Volume de mídia.
- Volume de alarme.
- Volume do toque.
- Toque do telefone.
- Toque de notificação padrão.
- Notificações de apps.
Para deixar a opção de toque somente para 
vibrar, basta abaixar totalmente o volume do 
dispositivo.

11 Configurar modo de interrupção

Para alterar as configurações, entre em Configurações (      ) / Som e 
Notificação.

Para configurar o produto para modo sem interrupções ou interrupções 
prioritárias.
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Sem nenhuma interrupção:
Aperte a tecla de volume + ou - e escolha a 
opção “Nenhum”.
- Nessa configuração, o produto não irá 
receber nenhuma ligação, mensagem e 
notificação.

Com interrupções prioritárias:
- Nessa configuração, o produto irá 
receber somente as interrupções das 
opções solicitadas. Essas opções podem 
ser configuradas tocando no ícone   . 

Através do Google Play, pode-se encontrar inúmeros jogos e aplicativos para 
serem instalados em seu Tablet.
Para acessá-lo, toque em Play Store (     ), entre com sua conta gratuita do 
Google (Gmail), pesquise e baixe o jogo e/ou aplicativo de sua preferência. 
Obs: Necessário conexão com à internet.

12Acessar o Google Play

Modo normal:
- Nessa configuração, o produto irá receber 
ligações, mensagens e notificações normalmente.



TERMO DE
GARANTIA

SAC:
0800 031 4201 | sac@dl.com.br

Nosso endereço:
Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-900

www.dl.com.br

A empresa DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida, e demais 
modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de 
produtos ou terceiros. Para acessórios a garantia limita-se à 90 (Noventa) dias.

 Esta garantia limita-se a consertos no aparelho por pessoal técnico da DL.
Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.
Antes de adquirir um modem para utilizar com o produto é absolutamente necessário consultar o 

site da empresa ou o SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) para verificar quais são os modems 
compatíveis. Caso seja possível, aconselhamos que primeiro teste o modem em questão antes de 
adquiri-lo.

O conserto do aparelho não ocorrerá por conta do fabricante e não se aplicará a garantia 
estabelecida neste termo nas seguintes condições:

a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;
b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, 

inundações, incêndios, etc;
c) Não deixe o produto exposto diretamente à luz solar ou no painel de um veículo. A exposição ao 

calor excessivo poderá causar sobreaquecimento e até mesmo fogo além de prejudicar sua 
performance e vida útil;

d) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem 
física;

e) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
Por defeitos cujas causas sejam provocadas utilizando acessórios não originais como 

carregadores, cabos, etc;
g) Telas, touchs, gabinetes, conectores, chaves, teclas riscadas, trincadas ou quebradas não são 

considerados defeitos de fabricação, pois são danos físicos ocasionados pelo usuário;
h) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.
Este produto destina aproximadamente 1/3 de sua memória interna para o usuário armazenar 

fotos, músicas, vídeos arquivos, etc. Aproximadamente 2/3 desta memória é destinado ao sistema 
operacional tendo parte deste valor totalmente ocultado por questões de segurança e expansão de 
novos aplicativos. Esta é uma característica presente na maioria dos dispositivos similares com o 
objetivo de permitir expansão em termos de recursos e aplicações de seu tablet.

Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões sobre nossos aparelhos entre em contato com o SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor).

A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos 
de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 
(Duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e 
sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal 
de venda.

Este produto esta homologado pela Anatel 
de acordo com os procedimentos 

regulamentados pela Resolução no. 
242/2000 e atende aos requisitos técnicos 

aplicados, incluindo os limites de exposição 
de taxa de Absorção Específica referente a 

campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos de radiofrequência de 

acordo com as Resoluções no. 303/2002 e 
no. 533/2009.  

www.anatel.gov.br

´´Este equipamento opera em caráter 
secundário, isto é, não tem direito à proteção 

contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar 

interferência a sistemas operando em 
caráter primário´´

Manter distância mínima de 2 cm em relação 
ao corpo humano, deve-se utilizar um fone 

de ouvido com o produto para realizar 
chamadas telefônicas
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(01) 07898567771906

3032-15-7205
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