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ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

• Tela 5" 18:9  FW+TN
• Android 11.0
• Dual Sim
• Quadcore 1.3GHz - SC7731E 
• Memória RAM 1GB+ ROM 16GB
• Entrada para MicroSD até 64GB
•• 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz   
• 3G WCDMA: 850/2100 MHz
• Wi-Fi | Bluetooth | GPS
• Câmera Selfie: 5MP
• Câmera Traseira: 8MP
• Bateria: 2000mAh

2



MANUAL DO USUÁRIO

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
papara 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
comecomercialização pela Anatel.

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

07133-21-10997
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS

1. LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Se surgir uma emergência, disque a chamada local para 
obter ajuda de emergência.
NOTA:
DDevido à natureza da rede celular, o sucesso da chamada de 
emergência não é garantido.

2. PARA SUA SEGURANÇA
• Desligue o telefone em hospitais e aeronaves. Obedeça a 
todas as restrições. Dispositivos sem fio podem afetar em 
certos tratamentos médicos e causar interferência em 
aeronaves;
•• Alguns dispositivos médicos, como aparelhos auditivos e 
marca-passos, podem ser sensíveis a emissões externas de 
radiofrequência. Consulte os fabricantes do dispositivo ou 
seu médico antes de usar este aparelho próximo a 
dispositivos médicos deste tipo;
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• Preste bastante atenção ao volume do toque e às 
configurações de vibração, se você tiver algum problema 
cardíaco;
• Em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, 
como estações de gás, postos de combustíveis ou 
instalações de transferência ou armazenamento de 
produtos químicos, obedeça a todos os sinais e instruções;
•• Seu telefone emitirá radiofrequência mesmo no modo de 
espera. Desligue o telefone quando for instruído;
•• Sempre obedeça todas as leis e regulamentos locais. 
Não use o telefone enquanto dirige. Se disponível, utilize 
sistemas de interatividade para veículos conhecidos como 
“hands free” ou “mãos livres” para fazer chamadas 
telefônicas convenientemente com o Bluetooth® através do 
sistema Multimídia. Saia da estrada antes de fazer ou 
atender uma chamada se você estiver dirigindo.
•• Se o seu telefone for perdido ou roubado, notifique sua 
operadora imediatamente para impedir que o chip seja 
usado indevidamente;
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• Para evitar o uso indevido do telefone, bloqueie o cartão 
SIM ou o telefone e altere as senhas quando necessário;
• Ao sair do veículo, leve o telefone com você ou coloque-o 
no porta-luvas para evitar roubos;
• Mantenha o telefone e o carregador fora do alcance das 
crianças.

NOTAS SOBRE O USO DO TELEFONE
•• Seu telefone emitirá ondas eletromagnéticas. Não o 
coloque próximo a mídias de armazenamento, como discos 
rígidos;
• Usar o telefone próximo à televisão, telefone fixo, rádio e 
dispositivos de escritório pode causar interferência e afetar 
o funcionamento do telefone;
•• Mantenha o telefone seco; todos os tipos de líquido 
podem corroer o circuito eletrônico;
• Mantenha o telefone longe de temperaturas extremas;
• Mantenha o telefone longe do fogo ou de cigarro aceso;
• Não pinte o telefone;
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• Não deixe o telefone cair, nem aperte ou agite 
violentamente;
• Não mantenha o telefone próximo a ímãs e outros 
objetos com magnetismo. O magnetismo do telefone pode 
limpar as informações armazenadas em discos rígidos, 
cartões de telefone pré-pago e cartões de crédito;
•• Mantenha o telefone longe de locais quentes, onde a 
temperatura pode ultrapassar 60° C, como parapeito de 
janela ou áreas expostas à luz solar direta;
• Não desmonte ou modifique seu telefone. Isso pode 
danificar o telefone, causar vazamentos e danificar o 
circuito interno;
•• Use apenas um pano úmido ou um lenço para limpar o 
telefone;
• Não use álcool, diluente, benzeno ou outros produtos 
químicos de limpeza ou abrasivos para limpar o telefone;
• O telefone aquece com o uso normal e durante o 
carregamento da bateria;
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• Não deixe o telefone com a bateria vazia por um longo 
período de tempo. Isso pode causar perda de dados;
• As partes metálicas do telefone podem irritar sua pele, 
dependendo do seu estado de saúde;
• Não coloque o telefone no bolso de trás. Sentar sobre ele 
pode danificar o telefone. Não coloque o telefone no fundo 
de uma bolsa. Você pode quebrá-lo;
•• Quando o modo de vibração estiver ativado, posicione o 
telefone com cuidado para evitar quedas ou que seja 
movido para uma fonte de calor devido à vibração;
• Não pressione a tela de toque com agulhas, ponta de 
caneta ou outros objetos pontiagudos; isso pode danificar o 
LCD e violar os termos e condições da garantia.
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NOTAS SOBRE O USO DA BATERIA
• Mantenha objetos de metal (como moedas ou chaveiros) 
longe da bateria para evitar curto-circuito;
• Não remova a bateria sem desligar o telefone;
• Não segure a bateria com a boca. O líquido da bateria 
pode ser tóxico;
•• A bateria embutida deve ser substituída por 
revendedores autorizados. Use apenas baterias aprovadas 
pelo fabricante do telefone; caso contrário, isto pode causar 
explosão;
• Danos resultantes do uso de baterias e carregadores não 
autorizados não serão cobertos pela garantia;
•• Evite o contato com qualquer líquido proveniente de 
vazamento da bateria. Se este líquido entrar em contato 
com a sua pele, lave-a com água e vá ao hospital 
imediatamente;



MANUAL DO USUÁRIO

1.LAYOUT DO TELEFONE
1.1. BOTÕES E PEÇAS

1- Botões de Volume
2- Botão de Ligar/Desligar e 
Bloquear/Desbloquear
3- Câmera Frontal
4- Alto-Falante Superior
5- Entrada do Fone de Ouvido
6- 6- Porta USB
7- Microfone
8- Câmera Traseira
9- Flash
10- Alto-falante Inferior
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2.INTRODUÇÃO
Por favor, leia as instruções de segurança na seção "Avisos e 
informações de segurança" antes de usar.

2.1. INSERINDO CHIP E CARTÃO DE MEMÓRIA

• Desligue o celular e remova a tampa traseira;
• • Remova a bateria do aparelho;
• Certifique-se de que o canto cortado do Chip e do Cartão de Memória 
estejam voltados para a direção correta. Deslize o Cartão SIM no slot 
de chip;
• Coloque a bateria e recoloque a tampa traseira do telefone móvel.
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2.2. DESBLOQUEANDO O TELEFONE 
Pode ser necessário desbloquear o telefone com base no método de 
desbloqueio escolhido nas configurações.
Para definir o método de desbloqueio:
NoNo Menu, toque em Configurações> Segurança> Bloqueio de tela. 
Escolha o tipo de desbloqueio desejado: Nenhum, Deslizar, Padrão, 
PIN ou Senha.

2.3. USANDO O TOUCH SCREEN
Você pode usar a tela sensível ao toque das seguintes maneiras:
•• Toque:  toque em itens na tela, como ícones e botões para executar 
comandos, bem como digitar letras e símbolos usando o teclado da 
tela;
• Tocar e segurar: toque e segure um item na tela até que uma ação 
ocorra;
• Arraste: toque e segure um item e mova o dedo na tela até chegar a 
uma posição de destino;
•• Deslizar: deslize rapidamente o dedo pela superfície da tela. Por 
exemplo, deslize a tela para cima ou para baixo para subir ou descer 
em uma lista;
• Girar a tela: na maioria das telas, a orientação da tela muda conforme 
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você gira o aparelho. Você pode ativar e desativar esse recurso. 

2.4. CONECTANDO COM A REDE
QuandoQuando o Chip é ativado com sucesso, o telefone irá procurar 
automaticamente a rede disponível. O telefone mostrará as 
informações da operadora; a barra de status mostrará a força do sinal 
e a condição da rede assim que o telefone for conectado com sucesso 
a uma rede.

2.5. CARREGANDO A BATERIA
PPara carregar a bateria, conecte o USB do carregador no aparelho e, 
em seguida, conecte o outro lado em uma tomada de energia elétrica.
O ícone da bateria indica o estado de carregamento. Durante o 
carregamento, o ícone da bateria conterá um de raio. O ícone da 
bateria indica o estado de carregamento. 
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3. FUNÇÕES BÁSICAS

3.1. FAZENDO CHAMADAS
Quando houver sinal de rede da operadora, toque no ícone de telefone 
que aparece na parte inferior da tela inicial para fazer ligações. O 
indicador na parte superior direita deve mostrar a intensidade do sinal.
• • Fazendo Chamadas
Use o teclado virtual para inserir números de telefone e pressione o 
ícone de discagem para ligar.
• Fazendo Ligações Internacionais
 Fazendo Ligações Internacionais
 Para fazer ligações para um telefone internacional siga as seguintes 
instruções:
1 - Digite +;1 - Digite +;
2 -  Em seguida, digite o código do país;
3 - Depois digite o número de destino completo;
4 - Por fim, pressione o ícone de discagem.
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• Fazendo chamadas para contatos salvos
Os números de telefone salvos podem ser visualizados digitando o 
número do telefone.
• Chamadas de Emergência
VVocê pode ligar para o serviços de emergência enquanto possuir sinal 
de rede. 

3.2. ATENDER CHAMADAS
Arraste o ícone para atender uma chamada.

3.3. TELEFONE
TToque no ícone do telefone no menu principal ou na tela inicial para 
discar o número desejado. Você também pode pressionar o ícone do 
telefone para pesquisar contatos ou adicionar um novo contato. Ao 
adicionar um novo contato, você pode digitar o nome, número de 
telefone, etc.

3.4. MENSAGENS
TToque no ícone Mensagens no menu principal ou na tela inicial, você 
pode criar uma mensagem e enviá-la para outras pessoas. Insira o 
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número do telefone ou selecione o número nos contatos. Ao tocar no 
conteúdo, você pode adicionar anexos de imagem, vídeo, áudio, entre 
outros.

3.5. CALENDÁRIO
AcesseAcesse o calendário através do menu principal, ao entrar no aplicativo 
a data atual será marcada por uma moldura de fundo com uma cor 
especial. Deslize pela superfície da tela para navegar pelas datas e as 
informações do calendário serão atualizadas de forma 
correspondente.

3.6. RELÓGIO
EntEntre no aplicativo de relógio, pressione o ícone de alarme e pressione 
"+" para adicionar um novo alarme. Role a barra de rolagem para 
definir a hora do alarme. Pressione o alarme desejado na lista para 
editar a hora de ativação, o toque do alarme e o lembrete.
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Ao acessar a câmera, pressione os 
seguinte ícones para realizar as 
seguintes operações:

1- Altere o modo da luz do flash: 
Automático, Ligado, Desligado;
2- Ative/desative a função Grande Alcance 
Dinâmico (HDR - High Dynamic Range);
3- Modo Embelezamen3- Modo Embelezamento Facial;
4- Configurações da câmera;
5- Modo Fino;
6- Modo de Ampliação;
7- Modo Iluminação;
8- Modo Suave;
9- Desati9- Desativar modo de Embelezamento 
Facial;
10- Visualização de imagem;
11- Pressione o ícone de captura para tirar 
uma foto/gravar vídeo;
12- Selecionar câmera frontal ou traseira.

MANUAL DO USUÁRIO
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3.8. GALERIA
OO aplicativo Galeria escolhe imagens e vídeos da memória interna do 
celular e do cartão de memória para mostrar todas as imagens e 
vídeos de forma gerenciada. A Galeria também permite que você 
visualize fotos e vídeos capturados. Além disso, você pode acessar as 
funções de edição, definir uma imagem como foto de contato ou 
papel de parede e compartilhar imagens e vídeos.

3.9. ARQUIVOS
GeGerencie seus arquivos como você faz em seu computador ou 
notebook. Você pode gerenciar arquivos, incluindo Downloads, 
Arquivos recebidos, Aplicativos, Imagens, Vídeos, Arquivos de aúdio e 
Documentos, pode também fazer transferências rápidas de arquivos 
para amigos próximos sem internet.

3.10. CONFIGURAÇÕES

Rede e Internet
NesteNeste menu, você pode configurar a conexão Wi-Fi, HotSpot, Tethering 
(Roteamento), VPN e o Modo Avião, você também pode verificar o 
status da rede móvel, cartões SIM e uso de dados do telefone.
Por exemplo:
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Para navegar na Internet via Wi-Fi: Ative o Wi-Fi, selecione a rede Wi-Fi 
listada com a qual deseja se conectar e insira a senha.
Nota: Certifique-se de que a rede Wi-Fi com a qual você deseja se 
conectar esteja dentro do alcance e ativa.

Cartões SIM
Acesse Rede e Internet> Planos paAcesse Rede e Internet> Planos para dispositivos móveis.
Você pode verificar as informações do cartão SIM, definir o uso de 
dados do celular, definir preferências de cartão SIM para realizar 
chamadas e assim por diante.
Nota: Você pode redefinir todas as configurações de rede, incluindo 
Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth®, pressionando o ícone na parte 
superior direita.
PPara navegar na Internet via Wi-Fi: Ative o Wi-Fi, selecione a rede Wi-Fi 
listada com a qual deseja se conectar e insira a senha.
Nota: Certifique-se de que a rede Wi-Fi com a qual você deseja se 
conectar esteja dentro do alcance e ativa.

Dispositivos Conectados
NesteNeste menu, você pode verificar os dispositivos que estão conectados 
ao seu telefone, como impressoras e  conexões USB, bem como 
configurar o Bluetooth®.
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Bluetooth®
Acesse Dispositivos conectados > Preferências de conexão > 
Bluetooth®.
SeSe o Bluetooth® estiver desligado, mude a chave de posição para 
ativar o Bluetooth®. Toque em Parear novo dispositivo, seu telefone 
verifica e exibe os dispositivos Bluetooth® ao alcance. Selecione o 
dispositivo com o qual deseja se conectar na lista para emparelhá-los. 
Se o pareamento for bem-sucedido, seu telefone se conectará ao 
outro dispositivo.

Impressão
Acesse DispositiAcesse Dispositivos conectados > Impressão.
Conecte a impressora para utilizar a função de impressão.

Apps e notificações
Neste menu, você pode ver os aplicativos abertos recentemente, 
alguns aplicativos padrões e todas as permissões dos aplicativos em 
seu telefone. Nele você também pode configurar notificações aqui.

Bateria
NesteNeste menu é possível visualizar os detalhes da bateria. Você pode 
escolher o modo de economia inteligente, o modo de baixo consumo 
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e o modo de ultra economia.

Tela
Neste menu, você pode definir o papel de parede do seu telefone e 
definir as configurações da tela, como nível de brilho, tempo de 
suspensão, rotação automática da tela, etc.

Ligar/desligar pLigar/desligar programado 
Neste menu, você pode definir horários para ligar e desligar 
automaticamente.

Som
Menu para escolha de perfis de áudio predefinidos: Geral / Silencioso 
/ Vibração / Exterior, por falar nisso, você pode usar perfis de áudio 
definidos por você mesmo.

ArmaArmazenamento
Exibe a situação de armazenamento. Mostra o armazenamento usado 
para fotos e vídeos, música e áudio, jogos, aplicativos de filmes  e TV, 
outros aplicativos, arquivos e o espaço ocupado pelo sistema.
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Segurança 
NesteNeste menu, você pode ver o status de segurança e, para garantir a 
segurança do dispositivo, configure o bloqueio de tela e o bloqueio 
inteligente, altere as configurações de localização, senhas, aplicativos 
do administrador do dispositivo, criptografia e credenciais, fixação de 
tela e aplicativos com Acesso ao uso.

Contas
Permite adicionar, remover e gerenciar as contas de usuários.

Google™Google™
Permite gerenciar os serviços do Google™ no telefone. Inclui os 
serviços de localização, conexões do dispositivo, anúncios, entre 
outros.

Sistema
NesteNeste menu, você pode fazer alterações no sistema como Idiomas e 
entrada, Gestos, Data e hora, Backup, Atualizações do sistema, 
Opções de redefinição, Acessibilidade, Bem-estar digital e controle 
dos pais, além disso, é possível verificar as informações do seu 
aparelho dispositivo.
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4.DÚVIDAS FREQUENTES E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

4.1. NÃO CONSIGO LIGAR O TELEFONE
• Pressione a tecla ligar/desligar por mais de 3 segundos;
• Verifique se a bateria está carregada adequadamente.

4.2. NÃO CONSIGO CONECTAR A REDE DE TELEFONIA
•• Sinal fraco. Tente ir para um local com sinal forte e se conectar à rede 
novamente;
• Certifique-se de não estar fora da rede; cobertura de prestadores de 
serviços;
• Certifique-se de ter um cartão SIM válido. Entre em contato com sua 
operadora para obter mais informações.

4.3. INFORMAÇÕES EXIBIDAS AO LIGAR O APARELHO
• • Verifique se o cartão SIM está instalado corretamente;
Senha de bloqueio do telefone: Se o bloqueio do telefone estiver 
ativado, você terá que inserir a senha do telefone antes de usar;
• PIN de entrada: Se o aparelho estiver configurado para ligar somente 
após a digitação do código PIN ao ligar, você terá que inserir o código 
PIN;

23



MANUAL DO USUÁRIO

Insira o código PUK: inserir o código PIN errado por 3 vezes 
consecutivas bloqueará o cartão SIM. Então você precisará inserir o 
código PUK fornecido pela sua operadora.

4.4.BAIXA QUALIDADE DE CHAMADA
• Verifique se o volume do som está ajustado corretamente;
•• Em áreas com más condições de recepção, por exemplo: porões, o 
sinal pode ser fraco. Tente chegar a um local com melhor recepção de 
sinal e ligue novamente;
• Ao usar o telefone celular no período de pico da comunicação, você 
pode não conseguir ligar devido ao congestionamento da linha.

4.5.REDE MÓVEL EM ESPERA
•• A duração do modo de espera é relativa ao período necessário para o 
aparelho obter o sinal de rede. Enquanto o celular estiver em uma área 
com sinal fraco e não puder receber o sinal, o telefone procurará 
continuamente por uma estação base. Isso reduzirá 
significativamente a carga da bateria;
•• É recomendável desligar o celular em áreas sem recepção de sinal 
para economizar bateria. Se necessário, troque a bateria por uma 
nova.
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4.6.ERRO DO CARTÃO SIM
• Sujeira na superfície metálica do cartão SIM. Use um pano limpo para 
limpar as áreas metálicas de contato no cartão SIM;
• O cartão SIM não está instalado;
• O cartão SIM está danificado;
• • Entre em contato com sua operadora.

4.7.NÃO CONSIGO EFETUAR UMA CHAMADA
• Confirme se você pressionou a tecla de discagem após digitar o 
número;
• Confirme se a chamada é proibida devido às configurações padrões;
• Por favor, confirme se o cartão SIM é válido;
• Confirme se o seu número não foi bloqueado;
• • Confirme se a função de discagem fixa está definida.

4.8.NÃO RECEBO CHAMADAS
• Confirme se o celular está ligado e conectado à rede;
• Por favor, confirme se sua linha não foi cancelada por falta de 
pagamento;
• Confirme se o cartão SIM é válido;
• Por favor, confirme se o bloqueio de chamadas está definido.
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4.9.NÃO CONSIGO CARREGAR O APARELHO
• Mal contato;
• Verifique se o carregador está conectado adequadamente;
• Confirme se a temperatura ambiente está na faixa de 0ºC - 40ºC 
durante o carregamento;
•• A bateria ou o carregador estão danificados. Você precisa 
substituí-lo.

4.10.NÃO CONSIGO UTILIZAR ALGUNS SERVIÇOS
• Operação errada;
• A sua operadora não oferece o serviço ou seu plano não cobre o 
serviço.
Nota:
SeSe a instrução acima não for suficiente para resolver os problemas, 
entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da 
assistência técnica especializada, através do telefone 0800 008 7001.

5.0.MECANISMO DE ELIMINAÇÃO DE LIXO ELETRÔNICO

LiLixo eletrônico' são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 
(REEE). Em outras palavras, o lixo eletrônico é um nome popular e informal 
para produtos eletrônicos que estão chegando ao m de sua "vida útil". 
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Para obter mais detalhes sobre o lixo eletrônico, consulte 
https://coopermiti.com.br

5.1. O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER QUANTO AO DESCARTE DE LIXO 
ELETRÔNICO
O que você deve fazer:
• • Certique-se de que uma pessoa autorizada conserte seus produtos;
• Ligue para nossos centros de coleta autorizados locais para descartar 
produtos;
• Sempre deixe seus produtos eletrônicos, baterias ou quaisquer acessórios 
usados após o m de sua vida útil no Ponto de Coleta Autorizado ou Centro 
de Coleta mais próximo;
•• Separe o material da embalagem adequadamente  e entregue para 
reciclagem;
• Sempre remova a bateria do produto, quando não pretender mais usá-lo 
no futuro.

5.2. O QUE NÃO FAZER
• Não desmonte seu produto sozinho;
• Não descarte o lixo eletrônico em aterros sanitários;
• Nunca jogue li• Nunca jogue lixo eletrônico em latas de lixo;
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• Não descarte seu produto em lixeiras públicas;
• Não jogue baterias usadas no lixo doméstico. 

5.3 CONSEQUÊNCIAS DO MANUSEIO E DESCARTE IMPRÓPRIO DE LIXO 
ELETRÔNICO
•• O descarte inadequado de resíduos evita que os recursos naturais sejam 
reutilizados;
• Alguns resíduos contêm produtos químicos perigosos e, se não forem 
descartados de maneira adequada, podem liberar toxinas no solo e na 
água, além de liberar Gases do Efeito Estufa (GEE) no meio ambiente;
•• Se o lixo eletrônico não for descartado de maneira adequada, pode ser 
uma ameaça à saúde e ao bem-estar de humanos e animais, além de ter 
efeitos adversos no meio ambiente;
• Colocar baterias ou dispositivos sobre ou dentro de dispositivos de 
aquecimento, como microondas, fornos, fogões ou radiadores e o descarte 
inadequado de baterias pode causar explosão;
•• Se os terminais da bateria estiverem em contato com objetos de metal, 
pode causar um incêndio.
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6.QUALIDADE E SEGURANÇA

EsEste 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 Especíca 
referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de 
radiofrequência. Informamos que os máximos valores de SAR medidos 
para este produto são: 0,5150 W/kg (cabeça) e 1,9600 W/kg (corpo).

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

NNÃO 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.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - 
https://www.gov.br/anatel/pt-br/
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7.OUTRAS INFORMAÇÕES 

Google™, Android™, Google Play™, Google Maps™ e outras marcas são 
marcas comerciais da Google™ LLC.
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