
YZU
Smartphone

DS53

Manual do Usuário

Proteja sua audição

8

 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.

1
2

3



1 2 3

 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

3PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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Importante: Não manusear 
o aparelho celular conectado à 
tomada. Também não utilizar o 
aparelho celular durante 
tempestades ou dias chuvosos 
com incidência de raios devido a  
riscos de acidentes.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.

1 2 3
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.

1

2

3

4
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.

10

 Deslize a barra de status para 
baixo para ter rápido acesso a Wi-Fi, 
Bluetooth, Lanterna, GPS, Brilho, 
Modo avião e outras configurações.

11

1. Registrar uma foto.

2. Gravar vídeo.

3. Configurações gerais da Câmera.

4. Acessar galeria.

5. Alterar câmera Frontal / Traseira.

6. Ajuste de Flash.

7. Ajuste de HDR.

8. Capturar imagem quando gesto 

for detectado.

9.  Alterar para modo de captura 

Panorâmica.

10. Alterar para modo Beleza Facial.

11. Alterar para modo Normal.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.
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As baterias deverão ser descartadas de acordo com as 
normas ambientais locais aplicáveis.

Av. Emb. Bilac Pinto, 1005, Santa Rita do Sapucaí - MG - 37540-900

03323-16-07205

 Parabéns por adquirir o Smartphone DL. Este guia contém 
informações de uso e deverá ser guardado para futuras consultas.
 O Smartphone DL possui sistema operacional Android, 
suportando aplicações e downloads da Play Store.
 Para novidades e maiores informações, acesse nosso site 
www.dl.com.br.

 Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em 
volume alto no dispositivo durante muito tempo.
 Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido 
quando o alto-falante estiver em uso.

 Inserindo e retirando a bateria

 Retire a tampa traseira para ter acesso a bateria do produto.

 

 Inserindo o carregador

 Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o 
carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
 Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente 
antes de conectar o carregador.
 A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
 Ao usar seu smartphone pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
 Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando 
a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu 
carregador da tomada.
 O carregamento estará concluído quando a carga da bateria 
estiver em 100%.

 Descrição das teclas do seu aparelho

1. Tecla Voltar
- Pressione para voltar uma tela.

2. Tecla Início
- Pressione para voltar à área de trabalho.

3. Tecla Recentes
- Pressione para a visualização de aplicativos 
recentes.

4. Tecla Volume 
- [Volume+] Aumentar volume.
- [Volume - ] Abaixar volume.

5. Tecla Liga/Desliga
- Toque e mantenha pressionado para ligar / desligar o smartphone.
- Toque curto para ligar a tela caso esteja desligada.
- Toque curto para bloquear o aparelho quando a tela está ligada.

 Tela inicial e Configurações

 A tela inicial é a primeira tela exibida quando seu smartphone 
é ligado, nela você terá acesso a aplicativos e muito mais.
 Você pode personalizar esta tela alterando o papel de 
parede, adicionando widgets ou adicionando atalhos dos 
aplicativos mais usados.
 Para adicionar atalhos na tela inicial, toque em Aplicativos       ,                            
toque e segura o aplicativo desejado e arraste-o para sua tela ou 
em uma nova página.
 Para inserir widgets, toque e segura em um lugar vazio na 
tela inicial, vá na opção “Widgets” e escolha qual widgets deseja 
adicionar em sua tela inicial.
 Para alterar o papel de parede, toque e segura em um lugar 
vazio na tela inicial e toque na opção “Plano de fundo”.
 Para personalizar ou executar outras configurações como 
WiFi, Bluetooth entre outros, arraste a barra de status para baixo e 
toque em       para acessar outras configurações.

1. Deslize para baixo para acessar as 
configurações ou notificações.

2. Toque e segure em um espaço 
vazio da tela para alterar o papel de 
parede e adicionar widgets.

3. Adicione atalhos dos programas 
mais utilizados em sua tela inicial.

4. Toque em Aplicativos  para 
visualizar todos seus aplicativos 
instalados.

 Criando uma conta Google

 Alguns aplicativos utilizados em seu smartphone requerem 
pelo menos uma conta Google registrada. Crie novas contas ou 
adicione contas existentes para obter uma melhor experiência.

1. Na tela de configurações, toque em “Contas”, em seguida 
“Adicionar conta”.
2. Selecione um serviço de conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

 Para sincronizar conteúdos com as contas, selecione uma 
conta e marque os itens para sincronizar.

Importante: É recomendável que deixe sua agenda de 
contatos salva em sua conta Google, isso garante que você não 
a perca por qualquer imprevisto que aconteça com o smartpho-
ne, consulte a página de ajuda do Google para mais informa-
ções.

 Google Play Store

 O Google Play Store é um local onde você poderá encontrar 
e desfrutar de aplicativos, filmes, livros e jogos para seu Smartpho-
ne. Crie ou use sua conta Google para ter acesso.
 Toque em Aplicativos        e localize o Google Play Store      .

1.  Com o Google Play aberto, toque no campo busca.
2.  Digite o que deseja buscar.
3.  Selecione o aplicativo que deseja baixar.
4.  Toque em Instalar e aguarde.

           

 Transferência de dados com o computador 

   O usuário poderá acessar seus 
arquivos do smartphone pelo 
computador, para isso basta 
conectá-lo com o cabo USB no 
computador e abrir o Gerenciador 
de Arquivos. Enquanto isso o smartpho-
ne automaticamente começará a carregar.

    Importante: Nunca remova o cabo 
enquanto estiver transferindo 
arquivos, do contrário poderá 
corromper os arquivos levando a 
sua perda.

      Sempre que for remover o cabo, 
utilize a opção “Remover com 
segurança”.

 Configurações rápidas

 

 

 Câmera

 Para desfrutar dessa função em seu aparelho basta acessar 

aplicativos        , em seguida toque em Câmera        .

 Despertador

 Em aplicativos       toque em Relógio      para acessar o 
despertador.

1. Despertador

2. Relógio mundial

       

3. Contador regressivo

4. Cronômetro

 Aplicativos recentes e aplicativos abertos

      Para visualizar os aplicativos que foram abertos recentemente ou 
que ainda estão em execução, 
toque e mantenha pressionada a 
tecla da direita por alguns segundos, 
será exibido uma tela com todos os 
apl icat ivos recentemente abertos ou 
que ainda estão em execução.

1. Toque no aplicativo para abri-lo 
novamente.
2. Arraste um aplicativo para 
esquerda ou direita para encerra-lo.
3. Toque no ícone da lixeira para 
encerrar todos os aplicativos abertos.

 Discagem e histórico de chamadas

 
 Toque em         para entrar na tela de discagem e histórico de 
chamadas.

1.  Toque no ícone      para exibir o Histórico de 
Chamadas, Importar / Exportar contatos, 
Adicionar novo contato e Configurações.
2. Toque em discagem rápida para 
realizar chamada para os contatos 
frequentes.
3. Toque em recente para verificar as 
chamadas realizadas e recebidas 
recentemente.
4. Toque em contatos para abrir a 
agenda.
5. Toque sobre o contato para realizar 
chamada.
6. Toque no ícone   para exibir o 
teclado de discagem.

 
 
 Agenda

 Entre na aplicação para ter acesso aos contatos, é possível 
visualizar, editar ou apagar o contado.

1. Ativa ou desativa a busca de 
contatos por voz.
2. Configurações da agenda.
3. Lista de contatos Favoritos.
4. Lista de todos contatos.
5. Contados da Agenda.
6. Toque para adicionar um novo 
contato.
     Importante:  É recomendável que deixe 
sua agenda salva em sua conta Google, 
isso garante que você não a perca por 
qualquer imprevisto que aconteça com o 
smartphone. Consulte a página de ajuda do 
Google para mais informações.

Capturando uma tela

 Para registrar o que está sendo 
executado na tela de seu Smartpho-
ne, basta pressionar simultaneamen-
te a tecla de Volume - e a tecla 
Liga/Desliga.
 Uma segunda opção é manter 
pressionado a tecla Liga/Desliga até 
ser exibido um menu, basta escolher 
a opção “Screenshot”.
 

 Esse produto destina parte de sua memória interna para que 
o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc.
 Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema 
operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança 
e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica 
presente na maioria dos dispositivos similares e tem como 
objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

TERMO DE GARANTIA
 A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação 
no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e 
cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota 
fiscal de compra.
 A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a 
partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
  Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e 
defeitos, desde que o seu equipamento seja utilizado de acordo com as 
normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste documento e 
nos manuais.
 É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 
manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de 
garantia.
 Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 
técnico da DL.
 Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é de 
responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, 

caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em 
plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para 
baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada 
antes do envio.

O que a Garantia não cobre

• Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 
atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;
• Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, 
alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro 
acidente de ordem física;
• Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação 
imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não 
original.
• Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a 
embalagem inadequada.
• Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
• Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 
autorizada;
• Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o 
atendimento, no período de garantia.
• Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 
homologados pela DL.
• Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 
dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
• Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando 
material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.
• Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou 
que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na 
perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.
• O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas 
na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 
conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.
   Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma 
cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 
informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 
segurança.
 Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 
o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será 
totalmente formatado.
    A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados ou 
outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.
• Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer 
atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem 
aviso prévio.
 Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 
Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 
Atendimento e saiba como proceder. Este guia/termo pode sofrer 
alterações sem aviso prévio.

Canais de Atendimento

 Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos 
o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de 
compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço 
completo.
 Para sua comodidade a DL oferece vários canais de 
atendimento: Pelo site www.dl.com.br, temos uma página 
exclusiva de suporte. Pelo e-mail sac@dl.com.br ou se preferir 
através do nosso 0800 031 4201.

Acessórios compatíveis com o produto:

Bateria: B-38V2A3-075
Carregador: CG-5V1AR2-USB

Otimizando o uso da bateria

- 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 aparelho por até 10 minutos, utilize o modo de 
espera (toque no botão Power). 
- Após o aparelho estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador)

 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 interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

 Este produto está 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 da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos 
e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

 A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 2,0 cm.

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

PRIMEIROS PASSOS

 Remova a capa traseira

 Remova a capa traseira para ter acesso à bateria, SIM cards e 
SD card.

Importante: Não use nenhuma ferramenta para remover a 
parte traseira, isto pode danificar a capa ou até mesmo a bateria, 
podendo causar queimaduras ou ferimentos.

 Para remover a tampa traseira, procure a cavidade na parte 
inferior do aparelho, encaixe o dedo e puxe-a fazendo pressão 
para trás, conforme imagem abaixo:
 

 

 Inserindo os SIM Cards e o SD Card

 Insira os SIM Cards fornecidos pelas operadoras de sua 
preferência nos slots assim como o micro SD Card (não incluso).

1. Slot do SIM Card 1 (Micro SIM Card)

2. Slot do SIM Card 2 (Micro SIM Card)

3. Slot do cartão MicroSD

Importante: Os Chips (SIM CARDs) e cartão micro SD são 
apenas ilustrativos e não acompanham o produto.


