
4.Controle de Volume:

É possível controlar o volume de 
uma chamada, basta pressionar as 
teclas de navegação “para cima” 
ou “para baixo” para aumentar ou 
diminuir o volume. Quando estiver 
escutando músicas ou assistindo 
algum vídeo, o controle do volume é 
feito através das teclas * e #. 

 

5.Restauração de Fábrica:

Para restaurar as confi gurações 
do telefone para os padrões 
de fábrica, acesse o menu de 
“Confi gurações”, em seguida 
“Restaurar confi gurações” e utilize a 
senha padrão “1122”.

6.Certifi cação Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de 
acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requi-
sitos técnicos aplicados, incluindo os limites de 
exposição da Taxa de Absorção Específi ca re-
ferente a campos elétricos, magnéticos e eletro-
magnéticos de radiofrequência, de acordo com 
as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Os ensaios referentes a Resoluções nº 303/2002 
e 533/2009, foram realizados com a distância de  
2 cm do corpo.

4528-15-3589

Este equipamento opera em caráter secundá-
rio, isto é, não tem direito a proteção contra 

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

sistemas operando em caráter primário.
 

“As marcas de certifi cação se aplicam aos dispo-
sitivos Positivo modelo P28 com:

• Bateria Li-Ion: BT-P28
• Carregador: CR-0600PA
• Fone de Ouvido: 3.5mm HS-005CPA.”

Pra mais informações e consultas à ANATEL, 
utilizar o site www.anatel.gov.br
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1.Carregando a Bateria:

Desconecte o cabo da tomada e 
do telefone quando não estiver 
carregando. Evite deixar o celular 
carregando após a bateria estar 
100% carregada, este tipo de 
situação diminui o tempo de vida 
da sua bateria. A bateria perde sua 
carga mesmo se não utilizada com o 
passar do tempo. Quando a bateria 
está totalmente descarregada, 
o início da carga pode demorar 
alguns minutos. Espere entre 10 e 15 
minutos para o início da 
carga da bateria.

2.Tocando Músicas:

Todas as músicas que estão no 
seu cartão de memória aparecem 
disponíveis no tocador de músicas, 
basta selecioná-la. Caso tenha 
alguma difi culdade, verifi que se 
existem músicas armazenadas 
nas pastas “My Music” ou “Minhas 
Músicas”.

3.Alterando o Perfi l do Telefone:

Pressione por alguns segundos a 
tecla # para alterar do modo geral 
para o modo silencioso. São 2 perfi s 
possíveis, Geral e Silencioso. 
A tecla # permite navegar entre 

estes perfi s.
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7.Certifi cado de garantia

Parabéns você acaba de adquirir um equipa-
mento fabricado pela POSITIVO INFORMÁTICA.

A POSITIVO INFORMÁTICA quer que você des-
frute ao máximo o seu equipamento, para isso, 
por favor leia com atenção as recomendações 
de uso e informações sobre a sua Garantia.

A POSITIVO INFORMÁTICA disponibiliza 
uma opção cômoda, rápida e segura para 
tentar solucionar eventuais problemas em 
seu equipamento, sem que você tenha que 
sair de casa: www.positivoinformatica.com.br

1. Condições Gerais da Garantia
Como você sabe o Código de Defesa do Con-
sumidor garante a responsabilidade da POSITI-
VO INFORMÁTICA por vícios e defeitos no seu 
equipamento por 90 dias (“Garantia Legal”), 
salvo em casos comprovados de mau uso.

2. Da Garantia Contratual
Além da Garantia Legal, descrita neste Certi-
fi cado, a POSITIVO INFORMÁTICA concede 
mais 275 dias de garantia ao seu equipamento 
(“Garantia Contratual”). Esta garantia é válida 
para todo o território nacional e ela cobre ví-
cios e defeitos, desde que o seu equipamento 
seja utilizado de acordo com as normas e re-
comendações de manutenção e uso descritas 
neste documento e nos Manuais.

A POSITIVO INFORMÁTICA lembra que não 
presta serviços de garantia a domicílio. Para uti-
lização da garantia contratual, você deverá en-
trar em contato através de nossos telefones de 
contato, email ou chat disponível no nosso site.

Importante: Para utilização da garantia Contratu-
al, seu equipamento não estará coberto se houver 
danos decorrentes da instalação inadequada, bem 
como quaisquer modifi cações que alterem a fun-
cionalidade ou a sua capacidade do produto sem a 
permissão por escrito da POSITIVO INFORMÁTICA.

Quando o seu equipamento ou uma de suas 
peças for trocada pela POSITIVO INFORMÁ-
TICA ou por seus representantes, essa peça 
passa a ser de propriedade da POSITIVO IN-
FORMÁTICA.

Saiba o que a garantia contratual não 
cobre:
a.  Equipamentos adquiridos de mostruários 

de Lojas ou em saldão;

b.  Formatação do Sistema Operacional do equi-
pamento. Importante: mantenha cópias regu-
lares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, 
etc.) porque esta Garantia não cobre eventual 
perda deles, nem realização de cópias deles;

c.  A bateria e acessórios que acompanham o 
equipamento, tais como, fones de ouvido, 
carregador, teclado, capa protetora, cabo 
conversor mini, micro-USB, cartão removível, 
cartão SIM, caneta apontadora e demais itens 
que acompanham os equipamentos;

d.  Para segurança do seu equipamento, a 
POSITIVO INFORMÁTICA recomenda que 
ele seja ligado na rede elétrica com o au-
xilio de um estabilizador pois esta Garantia 
não cobre eventuais danos causados pela 
fl utuação de energia elétrica ou descargas 
elétricas na rede;

e.  Lembre-se que a utilização de acessórios não 
autorizados ou não homologados pela PO-
SITIVO INFORMÁTICA pode ocasionar pro-
blemas ao seu equipamento que não serão 
cobertos pela Garantia Contratual.

Cuidado - para não perder o direito a 
Garantia, você deve observar os seguin-
tes itens:
a) Você ou qualquer outra pessoa - que não 

seja um técnico autorizado pela POSITIVO 
INFORMÁTICA - não pode desmontar o equi-
pamento ou violar seus lacres;

b) Guarde a Nota Fiscal ou documento similar 
que comprova a data da compra do equipa-
mento e que ele é seu – este documento é 
indispensável para utilização desta garantia;

c) Cuide muito bem de seu equipamento por-
que quaisquer danos ou mal funcionamento 
decorrentes de mau uso ou uso inadequado - 
exemplo quedas, fogo, calor excessivo, água, 
produtos de limpeza, golpes, transporte ina-
dequado não são cobertos pela Garantia;

d) Você não pode substituir o Sistema Opera-
cional, ou seja, upgrades e expansões não 
original de fábrica. Esta garantia não cobre 
utilização de “programas piratas”;

e) Quaisquer problemas no seu equipamento 
ocasionados: i) pela contaminação pelos 
chamados vírus de computador - progra-
mas indesejados, ou ii) pela instalação de 
programas que sejam incompatíveis com a 
capacidade de processamento do seu equi-
pamento;

f) Tome cuidado no manuseio e conexão de ca-
bos, acessórios e dispositivos em geral ao seu 
equipamento - porque tal conexão se feita de 
forma inadequada pode causar danos ao seu 
equipamento – e uma vez constatado ocasio-
nará a perda desta Garantia;

g) Você não pode danifi car, rasurar ou de qual-
quer forma alterar o número de série do seu 
equipamento – ele é a forma de identifi cação 
e cadastro do seu equipamento na POSITIVO 
INFORMÁTICA.

Consumidor, saiba o que é de sua 
responsabilidade durante a Garantia:
A - Para sua comodidade, caso seu equipamen-

to apresente problemas - antes de qualquer 
ação - contate a POSITIVO INFORMÁTICA 
através de nosso site. Lá contém perguntas 
frequentes e as possíveis soluções, além de 
dicas importantes de utilização.

B - A POSITIVO INFORMÁTICA durante esta 
Garantia Contratual não se responsabiliza 
pelos custos para o envio do seu equipamen-
to para o local no qual ele será reparado ou 
devolução dele. Assim, estas despesas são 
exclusivamente de sua responsabilidade.

Canais de atendimento:
Entre em contato conosco através de nosso 
site - www.positivoinformatica.com.br, chat, 
telefone ou email.

Atendimento ao Cliente POSITIVO
*  Curitiba / Brasília / Belo Horizonte / 

São Paulo = 4002 6440
*  Demais regiões = 0800 644 7500
*  E-mail = celular@positivo.com.br

Horário: Segunda à sexta das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 14h.

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sem-
pre em mãos o número de série do seu equipa-
mento e a nota fi scal de compra emitida pelo 
Varejista ou Operadora de Telefonia Móvel.
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