
Câmera Frontal
Câmera Traseira
Entrada para Cartão microSD / TF
Entrada micro USB / Carregador 
Bivolt
Botão Reset
Conexão de Fone de Ouvido
Botão Power (Liga/Desliga)
Botão Volume + (Aumentar)
Botão Volume - (Diminuir)

TABLET
Guia Rápido

IMPORTANTE

(GERENCIADOR DE ARQUIVOS)/
MEMÓRIA INTERNA/

ARQUIVOS DL.

1 Localização dos controles
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Este guia rápido contém informações genéricas para a maioria dos 
modelos de tablets DL e pode conter funções que variam para cada modelo, 
como por exemplo: número de câmeras, localização das teclas de acesso, 
diferentes funcionalidades (bluetooth, capacidade de memória,etc). 
Recomendamos que acesse o manual completo do aparelho.
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Entrada para carregador Bivolt
Chave on/off
Botão para conexão Bluetooth
Luz que indica que teclado está ligado
Luz que indica que o teclado esta 
carregando
Luz que indica que o Bluetooth está 
pronto para ser pareado
Luz que indica que o Caps Lock está
 ligado
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Para entrar no modo de espera, pressione o botão Power (     )  .
Para sair do modo de espera, pressione Power novamente e deslize o       até o    

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

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 4 ilustrado na página anterior. Durante 
o carregamento, o indicador fica 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.  

2 Recarga da bateria

3 Ligar o Tablet

Entrar e Sair do modo de espera4
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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.

Otimizar o uso da bateria5

6 Acessar o Google Play

* 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).
* Após o produto 100% carregado, evite deixar o mesmo no carregador.



 Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. Para 
carregar a bateria, conecte seu carregador à uma tomada de 127V ou 220V e 
conecte o cabo no teclado Bluetooth. Durante o carregamento, o led charger 
ficará piscando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o led se 
apagará. 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 teclado Bluetooth.

7 Carga da bateria do Teclado
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8 Conectar o Teclado Bluetooth com seu dispositivo

Carregador de bateria

Led Charger

 Posicione a chave “on/off” (1) na posição “on” , automaticamente a luz do led 
Power (3) se manterá acesa.

Pressione o botão “Connect” (2) e o led de Bluetooth (   )  começará a piscar. 

1234
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Em seu tablet acesse Configurações/Bluetooth e deslize o “DESL” para a direita 
até que se torne “LIG” para ativar o Bluetooth, como na tela abaixo. 

A seguir selecione a opção “Bluetooth 
Keyboard", automaticamente irá 
apa r ece r  uma So l i c i t ação  de 
pareamento Bluetooth, digite o código 
predefinido que será exibido na tela 
em seu teclado Bluetooth seguido do 
botão “Enter”.
Pronto, seu teclado já está conectado 
com seu tablet. Caso não consiga 
conectar, repetir o procedimento a 
cima.

9 Funções do Teclado

 Funções usando o Fn

Fn+T

Fn+Y

Fn+U

Fn+I

Fn+C

Fn+o

Fn+P

Fn+L

Fn+;

Fn+,

Fn+.

Fn+Esc

ã

á

ü

ê

ç

´

‘’

[

]

{

}

Voltar ao
 início

Retornar

Pesquisar

Copiar

Colar

Recortar

Retornar música

Play/Pause

Avançar música

Diminuir aúdio

Aumentar aúdio

Bloquear tela

Funções usando Command

Calculadora

Calendário

E-mail

Music Player

Contatos

Browser

Funções usando Alt

´

¨

^

~

Ç

ß

Fn+1

Fn+2

Fn+4

Fn+5

Fn+6

Fn+7

Fn+8

Fn+9

Fn+0

Fn+-

Fn+=

Command+A

Command+L

Command+E

Command+P

Command+C

Command+B

Alt+E+Letra

Alt+U+Letra

Alt+I+Letra

Alt+N+Letra

Alt+C

Alt+S

Nota= Após o teclado Bluetooth ficar inativo por 5 minutos, o teclado Bluetooth entrará em modo de espera. Para voltar a 
usá-lo normalmente pressione qualquer tecla e após 3 segundos, seu teclado Bluetooth já estará ativo para uso.
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Digite a senha e toque em Conectar. Aparecerá o ícone          na área superior 
direita da tela indicando sucesso da conexão. 

10 Conectar à internet via rede Wi-Fi

Para configurar a Conexão Wi-Fi, acesse Configurações e deslize o ícone DESL 
para a direita até que se torne LIG para ativar o Wi-Fi, como na tela abaixo. A 
seguir, toque na rede encontrada que deseja se conectar.

Wi-Fi_1

Wi-Fi_2

Wi-Fi_3

Wi-Fi_4

Wi-Fi_5

Wi-Fi_6

Wi-Fi_7

Wi-Fi_8

11 Conectar à internet via Modem 3G

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G, é necessário que você possua 
um modelo de modem compatível com o Tablet e um plano de dados com sua
operadora de celular. Para verificar os modelos de modems compatíveis, 
acesse nosso site. De posse de um chip celular com plano de dados,
conecte o Modem 3G na porta micro USB do aparelho (através de um cabo 
OTG*).

MTG-1100 *
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10 Conectar dispositivos USB e cartão microSD

Conecte o seu dispositivo USB (através de um cabo OTG*) na porta micro USB 
do seu tablet.

Além de pen drive, poderá ser conectado na entrada micro USB (através de um 
cabo OTG*) , teclado ou mouse USB .

Toque no gerenciador de arquivos (ex: File Browser, File Manager, Explorer e 
etc.), para explorar os arquivos dos seus dispositivos conectados. Realize as 
operações desejadas entre seu Tablet, dispositivos USB e/ou cartão microSD 
como por exemplo: executar, copiar, colar, salvar, deletar, etc.

Cartão microSD *

* O modem, pendrive, cabo OTG e cartão MicroSD são apenas ilustrativos e não acompanham o produto.

Aparecerá       na área 
direita superior da tela 
i n d i c a n d o  s u c e s s o  d a 
conexão.

Para ativar a Conexão 3G, vá em Configurações, Mais... ,Redes móveis e 
marque a opção Dados ativados, como na imagem abaixo:

3G

3G

Taxas poderão ser cobradas de 
acordo com seu plano de dados.
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TERMO DE
GARANTIA

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 certifique que ele é compatível 

com o modelo de seu tablet. Caso seja possível, aconselhamos que primeiro teste o modem 
em questão antes de adquiri-lo.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo 
ficando sem efeito sob as 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) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de 

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

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

são considerados defeitos de fabricação, pois são danos físicos ocasionados pelo usuário.
g) 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.

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

Nosso endereço:
Av. Embaixador Bilac Pinto, 1005 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000

www.dl.com.br
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