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MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

Tela 2.4" QVGA

Dual Chip

Qband GSM850/900/1800/1900 Mhz

Chipset: Mediatek MTK6261M

Memória 24MB RAM + 32MB ROM

Expansível até 32GB microSD

Câmera VGA com Flash LED

Função Lanterna (LED)

Função Vibra-call

Rádio FM

(via alto-falante ou fone de ouvido)

Bateria de 1950mAh
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IMPORTANTE:

O seu produto foi desenvolvido com a melhor tecnologia 
disponível no mercado, onde os melhores componentes fazem 
parte do aparelho Red Mobile.

Tudo foi pensado para proporcionar a melhor experiência para 
os nossos usuários.

É importante que você leia com atenção este manual para 
evitar danos ao seu produto e permitir que sua utilização 
ocorra em total segurança aos seus usuários.

Este aparelho foi submetido à todos os testes de qualidade e 
segurança em nosso laboratório, assim como testado e 
aprovado pelo organismo certificador para liberação da 
comercialização pela Anatel.

08691-17-10997
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1. Início:

Insira o SIM da sua operadora e a bateria no seu aparelho Red.
É importante verificar se o SIM está no tamanho correto e
inserir cuidadosamente evitando a quebra de algum 
componente do aparelho.

SD Card

O modelo Mega possui capacidade de expansão de até 32GB
através de um cartão MicroSD, onde você pode utilizá-lo como
fonte de memória suplementar para guardar imagens, músicas,
gravações efetuadas através do seu aparelho, contatos e muito
mais.

Carregamento da bateria

Um dos grandes destaques do modelo Mega é a sua potente
bateria de 1950mAh. Foi auferido uma capacidade de até 35
dias sem precisar carregar o aparelho no modo stand-by, o 
que significa que sem a utilização pelo usuário, o aparelho 
poderá ficar ligado até esta data limite. Importante: iluminação 
da tela, utilização da rede, podem fazer este tempo variar.
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As baterias de íon de lítio quando recebem carga 
demasiada, podem diminuir a vida útil 
consideravelmente, portanto, deve-se evitar manter o 
aparelho recarregando após atingir os 100% de carga.

2. Explorando o seu RED pelo menu principal 

Agenda Telefônica

Este modelo tem capacidade para armazenar até 600 
contatos na sua memória.

Mensagens

Você pode visualizar as mensagens recebidas, criar e 
enviar SMS para os seus contatos, além de conseguir 
bloquear mensagens indesejadas.
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Registro de Chamadas

Nesta função, você encontra todas as chamadas 
realizadas, perdias e recebidas.
Além de verificar a duração das chamadas, colocar 
números indesejados na lista negra e muito mais.

Configurações

Aqui reúne as principais atividades do aparelho, onde 
você ajusta Perfis de Usuários, Configurações de SIM, 
Configurações do Telefone, Exibir (funções de papel de 
parede, luminosidade...), Configurações de chamadas, 
Configurações de Rede, Configurações de Segurança, 
informações do Software e *Restaurar Configurações de 
Fábrica.

1. Restaurar Configurações: trata-se apenas dos 
parâmetros que foram modificados pelo usuário, 
levando-o novamente para o padrão da fábrica. 
2. Rest. Completa de Fábrica: apagará todos os dados 
gravados no dispositivo.

Para ambos os casos a senha padrão é 1234
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Multimídia

Está à disposição dos usuários Red um conjunto de 
funções que darão uma experiência única. Você pode 
visualizar suas fotos, gravar e visualizar vídeos, escutar 
seus áudios, utilizar o seu aparelho como um gravador e 
um dos nossos destaques, escutar FM sem precisar de 
antena para sintonizar as estações e também escutar as 
rádios através do potente alto-falante embutido.

Gerenciador de Arquivos

Manipule os arquivos contidos em seu celular, crie pastas, 
renomeie, tudo através do gerenciador.

Organizador

Aqui estão inseridas funções como Bluetooth, Alarme, 
Calculadora, Calendário e Lanterna.
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Câmera

Tire suas fotos ou grave os seus vídeos utilizando a 
câmera VGA do seu aparelho, aproveite também o 
benefício do Flash LED (também serve como uma 
potente lanterna) para melhor uma luminosidade das 
imagens.

Jogos

Já instalado no sistema vem o lendário jogo Snake 
(Cobra) para servir como uma fonte de diversão.

IMPORTANTE: Algumas funcionalidades do aparelho 
poderão sofrer limitações devido ao espaço de memória 
interna, tais como fotos, vídeos e gravações.
Isto se soluciona com a utilização de um cartão MicroSD 
de até 32GB para que haja uma utilização total do 
aparelho. 
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3. Qualidade e Segurança:

Este produto está homologado pela Anatel de acordo 
com os procedimentos regulamentados para avaliação 
da conformidade de produtos para telecomunicações 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 n° 303/2002 e Ato n° 955, de 08 de 
fevereiro de 2018. Manter distância mínima de 1,5cm do 
corpo humano.

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

NÃO RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS OU 
CARREGADORES QUE NÃO SEJAM DO MESMO MODELO 
FABRICADO PELA RED E QUE SEJA PARTE CONSTANTE 
DESTE CONJUNTO TESTADO E APROVADO PELA ANATEL, 
SOB RISCO DE DANOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO USUÁRIO.
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