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1. INFORMAÇÕES GERAIS

1. Informações importantes antes de usar o Positivo P65
• O aparelho fará ligações somente se houver ao menos um cartão 

SIM inserido.

• Este aparelho acompanha uma base para carregamento fácil. Para 
utilizar esta base, primeiro conecte o carregador que acompanha 
este aparelho na porta Micro USB que se encontra na lateral da 
base. Em seguida, basta encaixar o aparelho em pé sobre a base. 
Se o aparelho estiver ligado, o ícone de bateria sinalizará que o 
aparelho está sendo carregado (canto superior direito da tela do 
aparelho). Também é possível conectar o carregador diretamente 
à porta USB na lateral do aparelho para recarregá-lo sem a base 
para carregamento fácil.

• A função SOS é importante para idosos ou pessoas em situação 
de risco. Esta função envia sinal de emergência (ligação e/ou men-
sagem SMS) para contatos pré determinados. Para acionar sinal 
de emergência, pressione o botão SOS (traseira do aparelho) por 
1 segundo. Para configurar esta função, vá em Configurações > 
Função SOS:

 -  Lista de Contatos: adicione os números de telefone que deseja 
contatar em caso de emergência.

 -  Opções > Conteúdo SMS: crie uma mensagem para que seja en-
viada aos contatos de emergência.

 -  Opções > Tipo de SOS: para o sinal de emergência escolha entre 
Somente Ligação, Somente SMS ou Ligação e SMS.

• Botão Destravar/Travar Teclado: é possível destravar ou travar ra-
pidamente o teclado do aparelho através do botão com ícone de 
cadeado na lateral direita do aparelho. Também é possível destravar 
o teclado pressionando a Tecla de Opção Esquerda e em seguida a 
tecla * (asterisco).

• Lanterna: é possível ligar/desligar a lanterna do aparelho movendo 
para cima / para baixo o botão com ícone de lanterna na lateral direi-
ta do aparelho.

• Aviso: não nos responsabilizamos por não cumprimento ou uso im-
próprio deste aparelho e suas funções. O conteúdo deste manual 
pode ser modificado sem aviso prévio e pode estar diferente do con-
teúdo exibido no aparelho.
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2. CONHECENDO SEU TELEFONE
2.1 Visualizando o seu aparelho 
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2.2 Funções
1. Tecla OK / Teclas de Navegação (cima/baixo)
2. Tecla de Opção Esquerda (Menu)
3. Tecla Atender / Realizar Chamada
4. Alto Falante para Chamadas
5. Tela LCD
6. Tecla de Opção Direita (Contatos)
7. Tecla Encerrar / Liga-Desliga
8. Microfone
9. Botão Lanterna
10. Botão Destravar / Travar Teclado
11. Botões Volume +/-
12. Botão Câmera
13. Lanterna
14. Botão SOS
15. Câmera
16. Auto Falante Principal
17. Porta Micro USB (Carregamento e Transferência de Arquivos)
18.  Base para carregamento

3.1 Guia Rápido
•  Fazendo uma ligação: digite o número de telefone e então pressione 

a tecla Atender / Realizar Chamada.

•  Encerrando uma ligação: pressione a tecla Encerrar / Liga-Desliga 
para fi nalizar a ligação em execução.

•  Atendendo a uma ligação: pressione a tecla Atender / Realizar Cha-
mada. Caso o número da ligação recebida esteja cadastrado em um 
contato, o nome deste contato deverá aparecer durante o recebimen-
to da ligação.

•  Discagem rápida: é possível adicionar contatos para serem discados 
rapidamente usando as teclas numéricas como atalho.

  Para adicionar contatos no Discagem rápida, vá em Menu > Conta-
tos > Opções (Tecla de Opção Esquerda) > Opções de Contatos > 
Discagem rápida. Vá em Estado para ativar ou desativar esta função. 
Vá em Defi nir Contatos para adicionar, editar ou remover contatos 
da função Discagem rápida. Cada número da lista de contatos do 
Discagem rápida corresponde à tecla numérica que deve ser manti-
da pressionada para executar a ligação por Discagem rápida.

•  Ajustando o volume durante uma ligação: para aumentar ou diminuir 
o volume da ligação, use os botões Volume +/- ou as teclas de nave-
gação (cima/baixo).

3.2 Dicas de Transferência de Arquivos
Ao conectar o aparelho ao computador via cabo USB, aparecerão na tela
as seguintes opções:

•  Transferência de Arquivos: Transfi ra arquivos entre o celular e seu 
computador. Para esta opção é necessário incluir um cartão de me-
mória SD no aparelho. Este cartão SD estará disponível no computa-
dor como um dispositivo de armazenamento.

•  Cabo USB:  não é fornecido com o aparelho.

3.3 Ligando e Desligando o Aparelho
•  Ligando: Mantenha pressionada a tecla Encerrar / Liga-Desliga 

até que a tela do aparelho seja ligada. Se o aparelho estiver blo-
queado, é necessário inserir a senha de 4 dígitos (a senha padrão 
deste aparelho é 0000).

Caso esteja bloqueado por PIN insira o PIN do seu cartão SIM.

•  Desligando: com o teclado desbloqueado, mantenha pressionada a 
tecla Encerrar / Liga-Desliga até que a tela do aparelho seja desligada.
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3.4 Instalando o cartão SIM e Bateria 
O cartão SIM tem várias informações importantes, como seu número 
de telefone, o IMSI (International Mobile Subscriber Identity) que é um 
atributo de segurança do cartão, informações de rede, dados de conta-
tos, etc. Nota: Depois de desligar seu telefone, espere alguns segundos 
antes de remover ou inserir o cartão SIM e tenha cuidado na inserção ou 
remoção do cartão, ele pode ser facilmente danificado. Tenha cuidado 
ao deixar o telefone celular, seus componentes e até mesmo o cartão 
SIM com as crianças.

•  Cartão SIM:
 -  Desligue o aparelho segurando a Tecla Finalizar/Liga-Desliga por 

alguns segundos.

 -  Retire a tampa traseira e remova a bateria.

 -  Insira o cartão SIM no slot desejado, conforme a posição indicada 
no aparelho (SIM tamanho padrão para ambos os slots).

 -  Insira novamente a bateria e a tampa traseira.

•  Bateria:
 -  A bateria de lítio fornecida junto com o telefone pode ser inserida 

imediatamente após a abertura da caixa.

 -  Indicador de Nível de Bateria: um ícone de bateria no canto supe-
rior direito da tela do aparelho indica o nível de carga da bateria. 
Quando este nível se torna baixo, uma mensagem será apresen-
tada na tela. Outra mensagem é apresentada quando a bateria 
estiver sendo carregada.

Nota: Certifique-se de que os conectores do carregador sejam inseri-
dos corretamente, caso contrário o telefone apresentará problemas de 
carregamento ou outros problemas. Antes de iniciar a carga da bateria, 
tenha certeza que a tensão e a frequência da rede de energia elétrica são 
compatíveis com as características do carregador.

3.5 Utilizando a bateria:
O desempenho da bateria está ligada a vários fatores como a rede de 
comunicação, nível do sinal da operadora, temperatura ambiente e as 
funções que o usuário utiliza. Para otimizar a utilização da bateria, tome 
os seguintes cuidados:

• Somente utilize a bateria que vem na embalagem.

• Desligue o telefone antes de remover a bateria.

• Se algo de estranho acontecer com a sua bateria, como super 
aquecer, soltar fumaça ou odores estranhos, deixe de utilizá-la 
imediatamente.

Nota: Para segurança do meio ambiente e sua saúde, não descarte a 
bateria. Retorne a um posto de coleta adequado para descartes de pro-
dutos eletrônicos.

Atenção: curto circuitos na bateria podem causar explosão, fogo, feri-
mentos ou alguma outra consequência mais grave.

3.6 Contatos
• Adicione Novo Contato: adicione um novo contato, inserindo nome 

e número de telefone.

• Todos os contatos adicionados estarão visíveis em uma lista aces-
sando Menu > Contatos ou pressionando a Tecla de Opção Direita 
na tela inicial.

• Em Contatos, pressione a Tecla de Opção Esquerda para acessar as 
opções de Contatos, onde é possível selecionar e gerenciar contatos

• Com um contato selecionado, pressione a Tecla de Opção Esquerda 
para acessar as opções do contato: ver, chamar, enviar mensagem, 
editar, excluir, copiar, etc.

3.7 Chamadas
• Acesse Menu > Chamadas > Histórico de Chamadas para visualizar 

as chamadas recebidas, chamadas perdidas, chamadas discadas ou 
todas as chamadas.

• Acesse Menu > Chamadas > Opções de Chamadas para acessar op-
ções avançada.

• A partir da tela inicial, pressione a Tecla Atender / Realizar Chamada 
para visualizar rapidamente todas as chamadas feitas no aparelho.

3.8 Mensagens
• Acesse Menu > Mensagens > Escrever para escrever uma nova 

mensagem.

3.9 Rádio FM (Multimídia)
• Para acessar o Rádio FM, vá em Menu > Multimídia > Rádio FM.

• Pressione as teclas * e # para navegar entre as estações (frequências).

• Pressione a Tecla de Opção Esquerda para acessar as opções do 
Rádio FM:

 -  Lista de Estações: salve suas estações de rádio favoritas, adicio-
nando um nome e a frequência da estação.
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 -  Adicionar manualmente: digite manualmente a frequência da 
estação desejada.

 -  Busca Automática: busca automaticamente as estações de rádio 
FM disponíveis. As estações identificadas são automaticamente 
adicionadas em Lista de Estações.

-  Opções de Rádio: 

 1.  Ative/desative a função Tocar em 2º plano (Rádio FM continua 
tocando mesmo ao navegar em outras áreas do aparelho; para 
retroceder ao Rádio FM, simplesmente pressione a Tecla Con-
firma a partir da tela inicial).

 2.  Alterne entre qualidade de áudio baixa ou alta.

 -  Gravar: ative esta opção para iniciar uma gravação da estação de 
rádio atual.

 -  Lista de Gravações: acesse as gravações feitas anteriormente no 
Rádio FM.

3.10 Multimídia

• Câmera:
 -  Para acessar a câmera do aparelho, pressione o botão com ícone 

de câmera na lateral esquerda do aparelho, ou Menu > Multimídia 
> Câmera.

 -  Pressione a Tecla OK ou o botão com ícone de câmera na lateral 
esquerda do aparelho para tirar uma foto.

 -  Pressione as Teclas de Navegação (cima/baixo) para aumentar 
ou diminuir a imagem (zoom).

• Galeria de Imagem: navegue e visualize as fotos e imagens dispo-
níveis. Para definir uma imagem como papel de parede, com uma 
imagem selecionada ou aberta, vá em Opções > Definir Como > 
Papel de Parede.

• Gravar Vídeo:
 -  Pressione a Tecla OK para iniciar uma gravação de vídeo. Pres-

sione novamente a Tecla OK para pausar a gravação. Pressione 
mais uma vez a Tecla OK para continuar a gravação pausada. 
Pressione Parar para finalizar a gravação em andamento.

• Galeria de Vídeo: navegue e assista os vídeos disponíveis.

• Música:
 -  Acesse músicas e arquivos de áudio em Menu > Multimídia > Música.

 -  Pressione a Tecla OK para pausar / tocar uma música ou arquivo 
de áudio.

 -  Pressione as Teclas de Navegação (cima/baixo) para avançar 
ou retroceder entre músicas e arquivos de áudio disponíveis  
no aparelho.

 -  Músicas e arquivos de áudio devem ser adicionadas na pasta Mi-
nhas Músicas no cartão SD.

• Gravador de Áudio: acesse o Gravador de Áudio, pressione a Tecla de 
Opções Esquerda e vá em Nova Gravação para iniciar uma gravação 
de áudio. Pressione a Tecla de Opção Direita para finalizar a gravação.

3.11 Configurações

Para acessar as configurações vá em Menu > Configurações.

• Perfis: 
 -  Selecione entre os perfis Geral, Silencioso, Reunião ou Externo.

 -  Com um dos perfis selecionado, pressione a Tecla de Opção 
Esquerda para customizar ou restaurar as opções do perfil.

• Aparelho: acesse todas as opções gerais do aparelho como Data e 
Hora, idioma, Modo de Digitação, Tela e Teclas de Atalho.

• Segurança: configure senha de acesso do aparelho e tempo de 
bloqueio automático do teclado.

• Conectividade: opções avançadas de rede e operadora.

• Função SOS:
 -  Lista de Contatos: adicione os números de telefone que deseja 

contatar em caso de emergência.

 -  Opções > Conteúdo SMS: crie uma mensagem para que seja 
enviada aos contatos de emergência.

 -  Opções > Tipo de SOS: para o sinal de emergência escolha entre 
Somente Ligação, Somente SMS ou Ligação e SMS.

• Restaurar Configurações: restaura todas as configurações de fá-
brica do aparelho.

3.12 Ferramentas

Para acessar as configurações vá em Menu > Ferramentas.
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• Perfis: 
 -  Selecione entre os perfis Geral, Silencioso, Reunião ou Externo.

 -  Com um dos perfis selecionado, pressione a Tecla de Opção 
Esquerda para customizar ou restaurar as opções do perfil.

• Aparelho: acesse todas as opções gerais do aparelho como Data e 
Hora, idioma, Modo de Digitação, Tela e Teclas de Atalho.
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 -  Lista de Contatos: adicione os números de telefone que deseja 
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 -  Opções > Conteúdo SMS: crie uma mensagem para que seja 
enviada aos contatos de emergência.
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• Lupa de Aumento: ao ativar a Lupa de Aumento, mantenha pres-
sionado as Teclas de Opção Esquerda e Direita para diminuir ou 
aumentar a imagem visualizada na tela. Utilize esta função para en-
xergar letras e imagens muito pequenas.

• Calendário: navegue entre os dias, meses e anos. 

• Alarme: ative alarmes configurando horário, tempo de “soneca”, 
número de repetições e toque do alarme. É possível ativar até 5 
alarmes ao mesmo tempo.

• Calculadora: execute operações de soma, subtração, divisão e 
multiplicação.

• Bluetooth: acesse as opções de Bluetooth, podendo ligar/desligar o 
sinal Bluetooth, ligar/desligar a visibilidade do seu aparelho, buscar 
por outros aparelhos e dispositivos de áudio Bluetooth, editar nome 
do seu aparelho e opções avançadas.

• Navegador de Internet: navegue e adicione aos favoritos páginas 
da internet. Verifique os serviços de internet móvel da sua opera-
dora pois navegar na internet pode acarretar em custos adicionais 
de telefonia.

• Ferramentas do SIM (STK): serviços adicionais da operadora do 
cartão SIM.

• Arquivos: navegue entre as pastas e arquivos encontrados no cartão SD.

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se você encontrar problemas ao operar o telefone celular, restaure as con-
figurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para resol-
ver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com a Positivo:

Erro Causa Solução

Erro no  
cartão SIM 

O cartão SIM está  
danificado.

Entre em contato com o seu 
provedor de serviço de rede

O cartão SIM não está  
na posição correta.

Verifique o  
cartão SIM

A face de metal do  
cartão SIM está suja.

Limpe o cartão SIM com um 
pano limpo

Má qualidade do 
sinal recebido

Os sinais estão obstruídos. Por 
exemplo, as ondas de rádio não 
podem ser transmitidas eficaz-
mente nas proximidades de um 
edifício alto ou em um porão.

Mover-se para um  
lugar onde os sinais possam 
ser eficazmente transmitidos.

Congestionamentos de linha 
ocorrem quando você usa o 
telefone móvel em horários  

de alto tráfego.

Evite usar o telefone celular 
em horas de alto tráfego.

O telefone  
celular não pode 

ser ligado

A bateria está  
esgotada. Carregar a bateria.

As chamadas 
não podem ser 
completadas

A restrição de chamadas 
está ativada.

Cancelar a restrição de 
chamadas no menu de 
Opções de chamadas.

O telefone celular 
não se conecta  

à rede

O cartão SIM  
é inválido

Entre em contato com a sua 
operadora.

O telefone não está em uma 
área com serviço de rede GSM

Mover para a área de serviço 
da operadora de rede.

O sinal é fraco
Mover-se para um  

lugar onde a qualidade do 
sinal é alta.

A bateria não 
carrega

A tensão de carga não  
corresponde à faixa de tensão 

indicada no carregador.

Certifique-se de que a tensão 
de carga corresponde à 

faixa de tensão indicada no 
carregador.

O carregador utilizado  
é impróprio.

Utilize o carregador que 
acompanha este produto.

Problema de contato.

Verifique se plugue do 
carregador está encaixado 

corretamente no aparelho ou 
na base de carregamento.
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5. CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS POSITIVO
Parabéns você acaba de adquirir um Equipamento fabricado pela POSITIVO INFORMÁTICA.
A POSITIVO INFORMÁTICA quer que você desfrute 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 Consumidor garante a responsabilidade da 
POSITIVO INFORMÁTICA por vícios e defeitos no seu Equipamento por 90 dias (“Ga-
rantia Legal”), salvo em casos comprovados de mau uso.

2. Da Garantia Contratual
Além da Garantia Legal, descrita neste Certificado, 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 vícios e defeitos, desde que o seu Equi-
pamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e 
uso descritas neste documento e nos Manuais.
A POSITIVO INFORMÁTICA lembra que não presta serviços de garantia a domicílio. Para 
utilização da garantia contratual, você deverá entrar em contato através de nossos telefo-
nes de contato, email ou chat disponível no nosso site.
Importante: Para utilização da garantia Contratual, seu Equipamento não estará coberto se 
houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações 
que alterem a funcionalidade 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 INFOR-
MÁTICA ou por seus representantes, essa peça passa a ser de propriedade da POSI-
TIVO INFORMÁTICA.

Saiba o que a garantia contratual não cobre:
a.  Equipamentos adquiridos de mostruários de Lojas ou em saldão;

b.  Formatação do Sistema Operacional do Equipamento. Importante: mantenha cópias 
regulares 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 auxilio de um estabilizador pois esta Garantia não cobre even-
tuais danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede;

e.  Lembre-se que a utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela 
POSITIVO INFORMÁTICA pode ocasionar problemas ao seu Equipamento que não serão 
cobertos pela Garantia Contratual.

Cuidado - para não perder o direito a Garantia, você deve observar os seguintes itens:
a) Você ou qualquer outra pessoa - que não seja um técnico autorizado pela POSITIVO 

INFORMÁTICA - não pode desmontar o Equipamento ou violar seus lacres;

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

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

d) Você não pode substituir o Sistema Operacional, 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 cha-
mados vírus de computador - programas indesejados, ou ii) pela instalação de programas 
que sejam incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Equipamento;

f) Tome cuidado no manuseio e conexão de cabos, 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 ocasionará a perda desta Garantia;

g) Você não pode danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do 
seu Equipamento – ele é a forma de identificação 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 Equipamento 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; e

B - A POSITIVO INFORMÁTICA durante esta Garantia Contratual não se responsabiliza pe-
los custos para o envio do seu Equipamento 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

Canal Exclusivo para CELULAR POSITIVO
* Para todas as capitais = 3004 4250
* Demais regiões, incluindo a capital Rio de janeiro = 0800 704 4885
* E-mail = celular@positivo.com.br
Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu 
Equipamento e a nota fiscal de compra emitida pelo Varejista ou Operadora de Te-
lefonia Móvel.
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6. CERTIFICAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regu-
lamentados 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 Reso-
luções nº 303/2002 e 533/2009.

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

05313-16-0358906083-16-03589

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

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 interfe-

rências sistemas operando em caráter primário.

 “As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivo modelo P25 com:

• Adaptador CA modelo CR-0502PA. 
• Bateria modelo BT-P65. 
• Base carregadora modelo BC-P65.”

Para mais informações sobre ANATEL,  
consulte o site: www.anatel.gov.br.
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05313-16-0358906083-16-03589

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

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 interfe-

rências sistemas operando em caráter primário.

 “As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivo modelo P25 com:

• Adaptador CA modelo CR-0502PA. 
• Bateria modelo BT-P65. 
• Base carregadora modelo BC-P65.”

Para mais informações sobre ANATEL,  
consulte o site: www.anatel.gov.br.

88888888_P65_manual_Positivo_novoformato.indd   15 27/12/2016   17:59:08



©2016 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade 
da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcial-
mente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-
-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar ne-
cessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados 
são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as 
cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.

88888888_P65_manual_Positivo_novoformato.indd   16 27/12/2016   17:59:08


