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Certificação Anatel

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”.

Manter distância mínima de  1,5 cm do corpo humano
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Google e outras marcas são marcas registradas da Google Inc.

Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser 
limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.
Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

• Vazamento ou oxidação da bateria.
• Desgaste natural do equipamento.
• Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas 
(frio ou calor).
• Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
• Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de 
conserto por uma pessoa não autorizada.
• Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, 
queda ou umidade.
• Utilização em desacordo com este Guia rápido.
• Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este 
guia, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional 
do computador do usuário.
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. Os 
acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período 
de 3 meses a partir da data de sua aquisição.
O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de 
compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.
NF/Nº_______________________________Data da Compra____/____/____

Segurança

Você pode escolher o modo de proteção que deseja utilizar em seu 
aparelho acessando:
1. Configurar > Pessoais > Segurança > Bloqueio de tela.

Escolha o tipo desejado.
*Mesmo com a tela bloqueada, é possível executar ações básicas. 

Backup & Restauração
Se deseja alterar a conta do Google™ atrelada ao seu aparelho, ou 

restaurar as configurações iniciais de fábrica (Hard 
Reset) acesse Configurar > Pessoais> Fazer backup 
e Redefinir

Acessibilidade
Para utilizar as opções de acessibilidade, abra:
Configurar > Sistema > Accessibilidade.

Caminho pode variar de acordo com modelo de seu aparelho.
Imagens meramente ilustrativas.

Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso 
e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, 
sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da 
Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, 
modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional 
não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso 
de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da 

Seus Aplicativos
Para visualizar todos os aplicativos instalados, toque .
Este é o local que lhe permite visualizar todos os 
aplicativos instalados em seu aparelho, incluindo os que 
já vem pré-instalados e os que foram adquiridos pelo 
Google Play™.

Se desejar, é possível move-los para a sua Tela Inicial!
Nesta tela, é possível:
• Explorar os Aplicativos: Deslize o dedo sobre a tela e veja todos os 
aplicativos disponíveis
• Abrir os Aplicativos: Para inicializa-los, basta apenas tocar em cima 
do ícone desejado.
• Colocar Aplicativos na Tela Inicial: Toque e segure no ícone desejado, 
deslize seu dedo para área desejada na Tela Inicial e solte.
• Mais Aplicativos: Inicie o Google Play™  e tenha milhares de 
aplicativos prontos para download.
Para visualizar informações dos aplicativos instalados em seu aparelho, 
basta tocar no ícone desejado e arrasta-lo até a Informação do 
Aplicativo: .

Gerenciando o Tempo de Vida da Bateria
A barra de status mostra o quanto de bateria ainda resta para o 
seu dispositivo, mas é possível visualizar de forma mais detalhada o 
tempo restante de bateria e a porcentagem.
A bateria de seu dispositivo foi projetada para durar o dia todo, 
podendo variar de acordo com o uso. Para ativar o Modo de 
Economia de Energia, realize os seguintes passos:
Configurar  > Dispositivo > Bateria 

Gerenciando suas Configurações

As configurações controlam como o seu dispositivo 
Android irá funcionar. Algumas das configurações 
disponíveis para se realizar são: redes sem fio, 
dispositivo, pessoais e sistema.



Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

facebook.com/multilaser
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  ATENÇÃO

A Multilaser não se responsabiliza por danos ou defeitos causados 
por edição do sistema operacional.

A personalização do Sistema Operacional pode interferir no seu  
funcionamento.

A instalação de software de terceiros implicará na perda da garantia 
do produto e poderá causar danos ao seu dispositivo, portanto não 
instale outros sistemas operacionais e não edite a fonte do sistema.

Para qualquer atualização ou troca de software entre em contato 
conosco.

Realizando Login
Quando sugerido, faça login em sua conta Google™ ou crie uma 
nova. Estar conectado em sua conta Google™, permite que você 
acesse imediatamente tudo associado a ela, como o Gmail™ e o 
Calendário por exemplo.
Quando conectado, você pode facilmente realizar o download 
dos aplicativos já baixados anteriormente em outro aparelho pelo 
Google Play™, além de todos os emails, contatos, eventos de seu 
calendário e, qualquer outro tipo de dados associados à sua conta, 
serão automaticamente sincronizados com seu novo aparelho.

Importante: Tenha certeza de ter sua senha em mente, pois você irá 
precisar dela para realizar o login. Caso contrário, não será possível o 
acesso. Todas as vezes que for realizada a restauração de fábrica ou 
hard reset, será necessário realizar o login novamente.

Possui mais contas? Você pode facilmente adiciona-las seguindo os 
passos a seguir: 

Confi gurar > Pessoais > Contas. 

Você pode também adicionar novos usuários, caso seu aparelho 
tenha esta função, realizando os seguintes passos:

Confi gurar  > Dispositivo > Usuários.

Enviando um email
Utilize o Gmail™, ou aplicativo de sua preferência, para 
ler e enviar emails de sua conta Google™. Também é 
possível cadastrar outras contas de email.

1. Toque no ícone do Gmail™, ou procure-o clicando em  .
2. Se você já realizou o login durante a confi guração de seu aparelho, 
sua conta automaticamente estará disponível. Caso contrário, terá 
que adicionar seu endereço de email agora.

Tirando Fotos
Para tirar fotos:
1. Abra o aplicativo da câmera .
2. Toque no ícone  para tirar a foto.
Para ver a foto, simplesmente deslize o dedo para esquerda.

Confi gurações Rápidas
Para acessar as Cofi gurações Rápidas, deslize o dedo de cima para 
baixo duas vezes na tela do tablet. 
Veja a seguir, algumas funções que podem estar disponíveis em seu 
aparelho:
• Ajuste de Brilho : Deslize a barra para esquerda ou direita, de 
forma a defi nir o brilho ideal para você.
• Wi-Fi : Ligue e desligue a Wi-Fi.
• Bluetooth : Ligue e desligue o Bluetooth. (Esteja certo de que 
seu aparelho possui esta função)
• Silencioso : Ative ou desative o modo Silencioso.
• Pacote de Dados : Clique em   para visualizar a utilização de 
dados, também ativa-la ou desativa-la (Esteja certo de que seu 
aparelho possui esta função).
• Modo Avião : Ative ou desative o modo avião.
• Rotação Automática : Bloqueie a rotação automática de seu 
aparelho.
• Lanterna : Ligue ou desligue a lanterna (Esteja certo de que seu 
aparelho possui esta função)
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