
• Conhecendo o seu telefone
Obrigado por escolher o smartphone Android da 
HUAWEI. 
Primeiro, vamos aprender algumas operações básicas: 
Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar o 
telefone. Depois de ligado, usa-se o mesmo botão para 
ligar e desligar a tela do telefone.
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• Preparando seu telefone
Para inserir o cartão SIM, a bateria e o cartão microSD 
siga os passos mostrados abaixo.
A bateria deste telefone já vem parcialmente carregada. 
No entanto, recomenda-se carregá-la completamente 
antes do primeiro uso.
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• Bloqueando e desbloqueando 

a tela
Quando não estiver usando o telefone, aperte o botão liga/
desliga para desligar a tela. 
Estando ocioso pelo período definido pelo usuário, o 
telefone bloqueará a tela automaticamente.

Siga as instruções na tela e arraste o para 
desbloqueá-la ou abrir um aplicativo. 



• Personalizando a tela inicial
Os aplicativos são exibidos na tela inicial, facilitando o 
acesso aos seus programas favoritos. 
O aplicativo exclusivo Me Widget agrupa os widgets mais 
usados. Toque no ícone do widget desejado para abri-lo.
Toque e segura o ícone do Me Widget, e toque em 

para personalizar seu Me Widget. 

Barra de status

Área de exibição

10:30



• Gerenciando contatos

Toque em para abrir Contatos. 

Na lista de contatos exibida, toque em  > Gerenciar 
contatos para importar os contatos do cartão SIM, 
microSD, ou de outro dispositivo com a função Bluetooth 
ativa.

Toque na aba para agrupar seus contatos, facilitando 
seu gerenciamento. 

Criar 
contato



• Fazendo uma chamada

Toque em para exibir o discador. 

Disque o número diretamente nele ou toque em para 
selecionar o contato desejado. 
Também é possível tocar em números do telefone em 
mensagens, e-mails ou páginas da Internet para fazer a 
chamada.

Para atender uma chamada, arraste até .

**********



• Enviando mensagens

Toque em para abrir Mensagens. 
Ao adicionar fotos ou arquivos de áudio a mensagem será 
convertida em mensagem multimídia (MMS). 
Também é possível salvar os anexos das mensagens 
multimídia. 

Feliz Aniversário!

Anexar 
arquivo

**********



• Tirando fotos ou gravando 

vídeos
Toque em para abrir Câmera. 
No modo foto, deixe a câmera focalizar automaticamente 
ou toque no visor no objeto que deseja focalizar. Toque 

em para tirar foto. 

No modo vídeo, enquadre a cena e toque em para 
gravar o vídeo. 
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• Escutando músicas

Toque em para abrir Música. 
Pode-se reproduzir músicas por nome da faixa, artista, 
álbum, etc. 
Também é possível marcar suas músicas favoritas e 
adicioná-las à lista de favoritos Favoritos. 
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• Navegando na Internet

Toque em para abrir Navegador. 
É possível navegar na Internet usando o navegador do 
seu telefone e ficar atualizado com as últimas notícias e 
informações.
O navegador do telefone suporta múltiplas abas. Toque 

em para alternar entre abas. 

www.huaweidevice.com.

10:23



• Para mais ajuda
Precisa de mais ajuda?

Toque em para abrir Central de ajuda. 

Deseja obter o manual do usuário?
Localizar e baixar o Manual do Usuário de 

www.huaweidevice.com. 

Deseja aprender mais sobre a interface Emotion da 
Huawei?
Acesse en.ui.vmall.com para saber das novidades.

??

www.huaweidevice.com
en.ui.vmall.com


• Perguntas Frequentes

Como libero mais memória do telefone?

•  Mova os arquivos e anexos de e-mail da memória do 
telefone para o cartão microSD.

•  Abra o aplicativo Navegador e apague o conteúdo 
local da memória cache.

•  Desinstale aplicativos não usados.

•  Restaure as configurações de fábrica do telefone. 

Como economizar bateria?

•  Desligue a conexão de dados quando não for usada 

abrindo o painel de notificação e tocando em . 

•  Se não precisar usar os serviços sem fio do telefone, 
como GPS, Bluetooth, ou Wi-Fi, abra o painel de 

notificação e toque em , , or para 
desativar essas funções.

•  Toque em  > Todos > Configurações de 
exibição   para reduzir o brilho e o tempo em que 

a tela fica ativa. Desligue a tela (aperte ) 
quando o telefone não for usado.

•  Feche os aplicativos que não estão em uso.

•  Diminua o volume dos tons.

Como importar contatos de outro telefone usando 

um cartão microSD?

Seu telefone suporta somente arquivos de contato no 
formato .vcf.

1. Salve os contatos que deseja importar como 
arquivo .vcf e o salve no cartão microSD. 



2. Insira o cartão microSD no telefone. Toque em 

Gerenciador de arquivos e depois em Cartão 
SD para localizar o arquivo .vcf.

3. Toque no arquivo .vcf. O telefone exibirá uma 
mensagem solicitando se você deseja importar 
os contatos.

4. Toque em OK para importar os contatos. 
 

Pode haver problemas de compatibilidade com 
arquivos .vcf criados por telefones celulares diferentes 
e algumas informações podem se perder depois de 
importar os contatos.

Como configurar uma música como toque de 

chamada?

Em Música, toque e segure a música que deseja 
configurar como toque de chamada, em seguida escolha 

Definir como toque no menu exibido.

Como desativar a função Girar tela 

automaticamente? 

Na tela inicial, toque em e então em Todos > 
Configurações de exibição e desmarque a opção 

Girar tela automaticamente. 

Como criar um padrão de desbloqueio?

Na Tela Inicial, toque em , depois toque em Geral > 
Bloqueio de tela > Bloqueio de tela > Padrão e 
siga as instruções da tela para configurar o padrão de 
desbloqueio.

Como alterar o método de entrada de texto?

Quando escrever alguma coisa, abra o painel de 
notificação e toque em Escolha o método de entrada 
para selecionar o método de entrada de texto desejado.



Como parar a reprodução de uma música em 

segundo plano?

Abra o painel de notificação, toque na música reproduzida 

para exibir a tela de reprodução e toque em .

Como voltar à tela de chamadas?

Para voltar de outra tela, abra o painel de notificação e 
toque na chamada ativa.

Como mover o ícone de um aplicativo na tela inicial?

Na tela inicial, toque e segure o ícone do aplicativo que 
deseja mover e arraste-o para a nova posição. 

Como ocultar o teclado?

Toque em até ocultá-lo.

Como encaminhar uma mensagem recebida?

Toque e segure a mensagem que deseja encaminhar e 
então escolha Encaminhar no menu de opções exibido. 

Como reiniciar o telefone?

Aperte e segure , e toque em Reiniciar > OK para 
reiniciar o telefone.



• Avisos e Recomendações
Esta seção contém importantes informações relativas às 
instruções de operação de seu aparelho. Além disso, 
também contém informações sobre como usá-lo de modo 
seguro. Leia as informações atentamente antes de usar 
seu equipamento.

Equipamentos Eletrônicos

Desligue seu aparelho quando seu uso for proibido. Não o 
use quando houver possibilidade de causar danos ou 
interferir com outros equipamentos eletrônicos.

Dispositivos Médicos

•  Atente às orientações e regras de hospitais e 
enfermarias. Não use seu aparelho quando seu uso for 
vetado.

•  Os fabricantes de marca-passos recomendam mantê-
los a uma distância mínima de 15 cm de aparelhos que 
possam causar interferências. Caso você seja portador 
de marca-passos, use o aparelho no lado oposto do 
corpo e não o carregue no bolso frontal de camisas.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Desligue seu aparelho quando estiver em ambientes com 
atmosfera potencialmente explosiva e siga as instruções e 
avisos de segurança. Áreas com atmosfera 
potencialmente explosiva incluem aquelas em que você 
seria normalmente aconselhado a desligar o motor de seu 
veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosões, 
levando a ferimentos ou até mesmo morte. Não ligue seu 
aparelho em postos de gasolina. Siga as restrições de uso 
de equipamentos de rádio em depósitos e áreas de 
distribuição de combustíveis, e fábricas de produtos 
químicos. Além disso, siga as orientações em áreas em 



que operações com explosivos estejam acontecendo. 
Antes de usar seu aparelho, observe com atenção as 
áreas com atmosferas potencialmente explosivas, 
geralmente, mas nem sempre, indicadas. Esses locais 
incluem áreas sob o convés de barcos, instalações de 
armazenamento ou transferência de produtos químicos, 
além de áreas em que o ar contenha produtos ou 
partículas químicas tais como grãos, poeira ou pó de 
metal. Informe-se com o fabricante de veículos que 
utilizam gás liquefeito de petróleo (tais como propano ou 
butano) se este aparelho pode ser utilizado próximo a eles 
com segurança.

Segurança ao Dirigir

Respeite as leis e regulamentações locais ao utilizar o 
aparelho. Além disso, caso necessite utilizar o aparelho ao 
dirigir, siga as diretrizes abaixo:

•  Concentre-se na condução. Sua responsabilidade 
principal é a segurança ao volante.

•  Não converse ao dirigir. Utilize acessórios viva-voz.

•  Caso precise fazer uma chamada, pare o carro no 
acostamento antes de usar seu aparelho.

•  Sinais de radiofrequência podem causar interferência 
nos sistemas eletrônicos de automóveis. Para mais 
informações, consulte o fabricante do automóvel.

•  Não deixe seu aparelho sobre a área do airbag nem 
próximo a sua área de insuflagem. O telefone pode 
causar ferimentos no momento da insuflagem do 
airbag.

•  Não use seu aparelho dentro de aeronaves. Desligue o 
aparelho ao embarcar em uma aeronave. O uso de 
aparelhos sem fio pode representar risco ao 
funcionamento da aeronave e causar interferência na 



rede de telefonia sem fio. Seu uso pode ser 
considerado ilegal.

Ambiente Operacional

•  Não use nem carregue seu aparelho em locais 
empoeirados, úmidos e sujos, ou locais expostos a 
campo magnético. Do contrário, pode haver falhas de 
funcionamento do circuito.

•  O aparelho cumpre com as especificações de 
radiofrequência para uso próximo ao ouvido ou a 
distância de 1,5 cm do corpo. Certifique-se que os 
acessórios do aparelho, tais como a caixa e estojo, não 
contenham componentes metálicos. Mantenha o 
aparelho à distância de 1,5 cm do seu corpo, 
observando, assim, o requisito mencionado acima.

•  Durante tempestades, evite usar seu aparelho ao ser 
carregado, para não causar danos provocados por 
raios.

•  Não toque a antena durante uma chamada. Tocar a 
antena afeta a qualidade da chamada e gasta mais 
bateria. Desse modo, o tempo útil da carga da bateria 
será menor.

•  Ao usar o telefone celular, observe as leis e 
regulamentos locais, e respeite a privacidade e os 
direitos de terceiros.

•  Mantenha a temperatura ambiente entre 0ºC e 45ºC 
durante o carregamento da bateria. Mantenha a 
temperatura ambiente entre 0ºC e 45ºC durante o uso 
do equipamento alimentado pela bateria.

Evitando Danos Auditivos

O uso de fones de ouvido com volume alto pode causar 
perda auditiva. Para reduzir o risco de danos auditivos, 



baixe o volume dos fones para um nível seguro e 
confortável.

Segurança Infantil

Siga atentamente as orientações de segurança infantil. O 
uso do equipamento ou acessórios por crianças pode 
representar risco de sufocamento por haver partes 
pequenas que podem se soltar. Mantenha seu aparelho e 
acessório fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios

Use somente baterias, carregadores e acessórios 
aprovados pelo fabricante. O uso de quaisquer 
acessórios, carregadores ou baterias não recomendados 
pode invalidar qualquer garantia, violar a legislação e 
regulamentos locais, além de ser perigoso. Contate um 
revendedor para mais informações sobre a 
disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios 
autorizados.
Utilize apenas os adaptadores/carregadores CA listados a 
seguir: HUAWEI: HW-050100E1W, HW-050100A1W, 
HW-050100B1W, HW-050100U1W.

Bateria e Carregador

•  Desligue o carregador e o dispositivo da tomada 
quando não estiverem em uso.

•  A bateria pode ser carregada e descarregada 
centenas de vezes antes de se desgastar. Quando o 
tempo em modo de espera e o de funcionamento 
tornarem-se inferiores ao normal, substitua a bateria.

•  Utilize somente fontes de alimentação conforme as 
especificações do carregador. A tensão elétrica 
incorreta pode causar incêndios ou mau 
funcionamento.



•  Não conecte os dois pólos da bateria com materiais 
condutores, como metais, chaves e jóias. Do contrário, 
a bateria pode sofrer curto-circuito e causar danos e 
queimaduras em seu corpo.

•  Se ocorrer vazamento de eletrólito da bateria, evite 
contato com sua pele ou olhos. Se houver contato dos 
eletrólitos com sua pele ou olhos, lave-os 
imediatamente com água corrente e consulte um 
médico.

•  Se houver deformação, mudança de cor ou 
aquecimento anormal na bateria em qualquer 
situação, remova-a imediatamente e descontinue seu 
uso. Do contrário, pode haver vazamento de eletrólito, 
superaquecimento, incêndio ou explosão.

•  Se o cabo de alimentação estiver danificado (fios 
expostos ou quebrados, por exemplo), ou se o 
adaptador estiver solto, descontinue seu uso 
imediatamente. Este tipo de defeito pode causar 
choque elétrico, curto-circuito do carregador ou 
incêndio.

•  Não descarte as baterias no fogo, pois podem explodir. 
As baterias também podem explodir se forem 
danificadas.

•  Nunca altere nem recondicione, insira objetos 
estranhos na bateria, submirja nem exponha à água ou 
outros líquidos, e sempre proteja do fogo, explosões e 
outros perigos.

•  Proteja a bateria e o dispositivo contra quedas. Caso 
sofram quedas, especialmente sobre superfícies muito 
duras, e suspeite-se de danos, leve ao serviço 
autorizado para inspeção.

•  O uso incorreto da bateria pode provocar incêndios, 
explosões ou outros perigos.



•  Descarte as baterias usadas conforme a legislação 
aplicável.

•  O dispositivo deve ser somente conectado a produtos 
com o logotipo USB-IF ou que tenham sido 
submetidos ao programa de compatibilidade USB-IF.

Limpeza e Manutenção

•  O dispositivo, a bateria e o carregador não são 
resistentes à água. Mantenha-os em local seco. 
Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador da água e 
do vapor. Não manuseie o dispositivo ou o carregador 
com as mãos molhadas. Do contrário, pode haver 
curto-circuito, mau funcionamento do dispositivo e 
causar choque elétrico no usuário.

•  Não deixe seu dispositivo, bateria ou carregador em 
locais em que possam sofrer danos por colisão. Isso 
pode causar vazamento de eletrólito, mau 
funcionamento do aparelho, superaquecimento, 
incêndio ou explosão.

•  Não coloque mídias magnéticas, como cartões 
magnéticos e disquetes perto do aparelho. A radiação 
do aparelho pode apagar as informações contidas na 
mídia.

•  Não exponha o aparelho, bateria ou carregador a 
temperaturas altas ou baixas demais. Do contrário, 
eles poderão não funcionar corretamente, além da 
possibilidade de haver incêndio ou explosão. Quando 
a temperatura estiver a 0ºC, o desempenho da bateria 
pode ser afetado.

•  Não coloque objetos metálicos pontudos, como 
alfinetes e grampos, próximos ao altofalante. O fone 
pode atrair estes objetos para dentro do dispositivo e 
causar ferimentos ao usar seu aparelho.



•  Antes de limpar ou realizar a manutenção do 
equipamento, desligue e desconecte-o do carregador.

•  Não empregue nenhum tipo de detergente químico, 
talco, ou qualquer outro agente (como álcool e 
benzeno) para limpar o aparelho e o carregador. Isso 
pode causar danos ou incendiar o aparelho. Pode-se 
limpar o aparelho e o carregador com um pano 
antiestático macio e levemente umedecido.

•  Não desmonte o aparelho nem seus acessórios. Seu 
aparelho e acessórios perdem a garantia quando 
desmontados e o fabricante não se responsabilizará 
por danos.

•  Se a tela do aparelho quebrar devido a impacto contra 
objetos duros, não a toque nem tente remover partes 
que venham a se partir. Neste caso, descontinue o uso 
do aparelho e contate a assistência técnica.

Chamada de Emergência

Pode-se usar seu aparelho para fazer chamadas de 
emergência dentro da área de serviço. Entretanto, não há 
garantia de que a conexão estará disponível em qualquer 
condição. Nunca confie somente em seu aparelho como 
meio essencial de comunicação.

Informações sobre Certificação (SAR)

Este equipamento cumpre com a regulamentação sobre 
exposição segura a ondas de rádio.
Seu aparelho é um transmissor e um receptor de 
radiofrequência de baixa potência. Conforme 
recomendação de diretrizes internacionais, o 
equipamento foi projetado para não exceder os limites de 
exposição a radiofrequência. Essas diretrizes foram 
desenvolvidas pela organização científica independente 
Internacional Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) e incluem medidas de segurança 



para garantir a segurança de todos os usuários, 
independentemente de idade e condição física.
A Taxa de Absorção Específica (SAR) é a unidade de 
medida de quantidade de energia de radiofrequência 
absorvida pelo corpo humano durante o uso do aparelho. 
O valor da SAR é fixado nos níveis mais altos de potência 
certificados sob condições controladas em laboratório; 
contudo, o nível da SAR real de um aparelho em operação 
pode estar bem abaixo do valor de referência. Isso 
acontece porque o aparelho é desenvolvido para usar a 
menor potência necessária para seu funcionamento em 
rede.
O limite da SAR, adotado nos Estados Unidos e no 
Canadá, é de 1,6 watts/kg, média calculada sobre 1g de 
tecido. O mais alto valor da SAR reportado à FCC e à IC 
para este tipo de equipamento quando usado junto do 
ouvido é de 0,971 W/kg, 1,450 W/kg quando usado junto 
do corpo, e de 1,447 W/Kg quando usada a função 
hotspot Wi-Fi.
O limite da SAR adotado na Europa é de 2,0 W/kg sobre 
10 g de tecido. O mais alto valor da SAR para este tipo de 
dispositivo quando testado junto do ouvido é de 0,414 W/
kg, e quando usado próximo ao corpo adequadamente é 
de 0,686 W/Kg. 

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com os limites para dispositivos digitais 
classe B, consoante a Parte 15 das normas da FCC. 
Esses limites têm o objetivo de proporcionar proteção 
adequada contra interferências nocivas em uma 
instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e 
pode irradiar energia de radiofreqüência e, se instalado e 
utilizado de outro modo que não o especificado nas 
instruções, pode causar interferências nocivas nas 
comunicações por rádio. Contudo, não há garantias de 



que interferências não venha a ocorrer. Caso este 
equipamento cause interferência na recepção de ondas 
de rádio ou TV, o que pode ser determinado ligando e 
desligando o aparelho, recomenda-se ao usuário tentar 
corrigir a interferência por meio de uma das seguintes 
medidas:
-- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
-- Aumentar a distância que separa o equipamento do 
receptor.
-- Conectar o equipamento numa tomada em circuito 
diferente daquele em que o receptor está conectado.
-- Procurar a assistência técnica do distribuidor ou um 
técnico em TV / rádio qualificado.
Este dispositivo cumpre com as regras da Parte 15 das 
normas da FCC. Sua operação está sujeita às seguintes 
condições: (1) este aparelho não deve causar 
interferências nocivas; e (2) este aparelho deve aceitar 
qualquer interferência recebida, incluindo interferência que 
ocasione operação indesejada.

Caution

 

Alterações ou modificações não autorizadas 
expressamente pela Huawei Technologies Co., 
Ltd. podem invalidar a autorização da FCC para 
a operação deste aparelho.

Informações de Descarte e Reciclagem

Este símbolo (ou sem uma barra sólida) no dispositivo e/
ou em sua embalagem ou onde suas baterias foram 
incluídas indica que o dispositivo, incluindo seus 
acessórios elétricos (por exemplo, fone, adaptador, cabo), 
e as baterias não podem ser descartados como lixo 



doméstico normal. Tais items não devem ser descartados 
como resíduo municipal não selecionado e deve ser 
enviado a um ponto de coleta certificado para reciclagem 
ou descarte correto no fim de sua vida útil.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem do 
dispositivo ou baterias, contate seu representante local, 
serviço de descarte de lixo doméstico ou loja onde adquiriu 
o dispositivo/bateria.
O descarte do dispositivo e das baterias (se inclusas) está 
sujeito às Diretivas 2012/19/EU (WEEE Directive Recast) 
e 2006/66/EC (Battery Directive). O motivo para separar 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos e 
baterias de outros tipos de resíduos é mitigar possíveis 
impactos ambientais sobre a saúde humana causados 
por substâncias perigosas que possam estar presentes na 
composição deles.

Redução de Substâncias Perigosas

Este dispositivo está de acordo com a Regulamentação 
REACH [Regulamentação (EC) Nº 1907/2006] e Diretiva 
2011/65/EU (RoHS Directive Recast). As baterias inclusas 
estão de acordo com a Diretiva 2006/66/EC (Battery 
Directive). Para mais informações sobre a compatibilidade 
do aparelho com o REACH e o RoHS, visite o website 
www.huaweidevice.com/certification. 
Recomendamos consultar o website regularmente para 
informações mais atualizadas.

Conformidade com os Regulamentos de UE

Pelo presente, a Huawei Technologies Co., Ltd. declara 
que este aparelho está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outros dispositivos relevantes da 
Diretiva 1999/5/EC.
A declaração de conformidade está disponível no website 

www.huaweidevice.com/certification.



 

Observe os regulamentos do local em que o aparelho 
será usado. Este aparelho pode ter seu uso restrito 
em alguns Estados-membros da União Europeia 
(UE).

Noruega: Esta subseção não se aplica a esta área 
geográfica num raio de 20 Km do centro de Ny-Ålesund.

Para proteger sua audição, evite ouvir áudio em volume 
alto.



• Informações Pessoais e 

Segurança de Dados
O uso de algumas funções ou aplicativos de terceiros em 
seu dispositivo pode resultar em perda ou acesso indevido 
de outros às informações ou dados pessoais. Diversas 
medidas são recomendadas para ajudá-lo a proteger 
suas informações pessoais e confidenciais.

•  Coloque seu dispositivo em uma área segura para 
evitar uso não autorizado.

•  Configure seu dispositivo para bloquear a tela e crie 
uma senha ou um padrão de desbloqueio.

•  Faça backups periódicos de informações pessoais 
mantidas em seu cartão SIM/UIM ou na memória de 
seu dispositivo. Se você trocar de dispositivo, certifique-
se de mover ou apagar quaisquer informações 
pessoais de seu dispositivo antigo.

•  Se está preocupado com vírus quando receber 
mensagens ou emails de estranhos, você pode apagá-
los sem abrir.

•  Se você utiliza seu dispositivo para navegar na Internet, 
evite sites que podem representar riscos de segurança 
para evitar o roubo de suas informações pessoais.

•  Se você utiliza serviços como tethering de Wi-Fi ou 
Bluetooth, configure as senhas para estes serviços a 
fim de evitar acesso não autorizado. Quando tais 
serviços não estiverem em uso, desligue-os.

•  Instale ou atualize o software de segurança do 
dispositivo e utilize o anti-vírus.



•  Certifique-se que os aplicativos de terceiros provém de 
uma fonte legítima. Aplicativos de terceiros baixados 
devem ser analisados pelo anti-vírus.

•  Instale software ou patches de segurança publicados 
pela Huawei ou outros provedores de aplicativos.

•  Alguns aplicativos precisam de e transmitem 
informações de localização. Como resultado, um 
terceito pode ser capaz de compartilhar suas 
informações de localização.

•  Seu dispositivo pode fornecer informações de 
detecção e diagnóstico para outros fornecedores de 
aplicativos. Empresas terceiras podem utilizar tais 
informações para melhorar seus produtos e serviços.

•  Se você se preocupa com a segurança de suas 
informações e dados pessoais, por favor, entre em 
contato com mobile@huawei.com.



• Aviso Legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. 

Todos os direitos reservados.

Marcas Registradas e Licenças

, , e são marcas comerciais ou 
registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.
Android™ é uma marca registrada do Google Inc.

A marca e logotipo Bluetooth® são propriedade da 

Bluetooth SIG, Inc. sendo usados pela Huawei 
Technologies Co., Ltd. sob licença.
Outras marcas registradas, produtos, serviços e nomes 
comerciais mencionados neste documento podem ser 
propriedade de seus respectivos detentores.

Política de Privacidade

Consulte a política de privacidade disponível em nosso 
site para mais informações sobre proteção às suas 
informações pessoais.
O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É MERAMENTE 
INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI QUALQUER TIPO 
DE GARANTIA.



Certificado de Garantia 
O Produto é garantido pela Huawei do Brasil 

Telecomunicações Ltda. (Huawei) nos limites aqui 
estabelecidos:  
1. A Huawei garante em todo o território nacional: o 
aparelho por um período determinado de 01 (um) ano 
contra quaisquer vícios de fabricação; carregador ou 
bateria por um prazo de 6 (seis) meses; outros 

acessórios extras por um prazo de 3 (três) meses, 
contado a partir de sua aquisição e atendidos aos critérios 
estabelecidos neste Certificado de Garantia.  

2. O Produto que eventualmente apresentar defeitos de 
fabricação, terá os defeitos sanados em até 30 (trinta) dias 
de sua entrega na Assistência Técnica Autorizada Huawei.  

3. Na impossibilidade de solução do problema, a Huawei 
realizará a substituição do Produto, sem qualquer custo 
para o adquirente. Eventuais peças e/ou aparelhos 

substituídos serão retidos pela Assistência Técnica 
Autorizada para avaliação da origem do defeito.  
4. Para o exercício da garantia o adquirente deverá 

apresentar, juntamente com o Produto a via original da 
nota fiscal de compra do produto, em qualquer 
Assistência Técnica Autorizada Huawei. A relação de 

assistência técnicas autorizadas será atualizada 
regularmente e esclarecimentos suplementares poderão 
ser obtidos pelos seguintes meios:  

E-mail: brterminal@huawei.com  
Web site: www.huaweidevice.com/br  
Telefones: 4003-0828 (capitais e grandes cidades) ou 



0800-8830808 (demais regiões)  

5. A Garantia oferecida pela Huawei não contempla danos 
causados ao Produto por culpa exclusiva do adquirente ou 
de terceiro, assim entendidos mas não limitados a:  

a) utilização em desacordo com as orientações contidas 
no manual do usuário;  
b) danos provocados por acidentes tais como: queda, 

batida, descarga elétrica, imersão ou exposição a fontes 
de calor intensas;  
c) oxidação, deformação, manchas, remoção de tinta, 

provocados por umidade, transpiração excessiva, 
exposição excessiva à luz solar, salinidade, exposição a 
temperatura excessivamente fria, armazenamento 

inadequado, uso de produtos abrasivos, diluentes, 
inflamáveis;  
d) conexão à rede elétrica imprópria, sem aterramento 

e/ou sujeita a flutuações excessivas e seus efeitos;  
e) utilização de acessórios não homologados pela Huawei, 
tais como carregadores, cabos, baterias, etc.  

6. Não são cobertos pela GARANTIA:  
a) serviços de configuração e/ou reinstalação de 
programas fornecidos pela Huawei do Brasil, quando 

allerados ou danificados através de comandos externos;  
b) serviços de inslalação do produto, limpeza, orientações 
de uso, (disponibilizados no manual de instruções do 

produto);  
c) eliminação de interferêcias externas e/ou falha durante 
comunicação decorrente de vírus, campos magnéticos, 

sinais de comunicação fracos, etc., que prejudiquem o 



som e/ou a imagem ou mesmo o fucionamento do produto;  

d) serviços de manutenção preventiva ou atualizações de 
programas do produto:  
e) serviços de manutenção em opcionais não fornecidos 

com o produto;  
f) orientação de uso e suporte técnico para eliminação de 
incompatibilidades com programas, componentes e 

acessórios adquiridos de outros fornecedores;  
g) perda de arquivos, inclusive aquelas ocorridas no 
Serviço Autorizado Huawei do Brasil, cabendo ao 

consumidor efetuar as devidas cópias de segurança.  
7. Ocorrerá perda do direito de Garantia sempre que 
sobrevier modificação das características originais do 

Produto, notadamente quando restarem constatadas:  
a) violações externas e internas do Produto, ou ainda, 
alterações da configuração realizadas por pessoal não 

autorizado;  
b) adulteraçoes e/ou rasuras no certificado de garantia ou 
a nota fiscal de compra;  

c) adulteraçoes e/ou rasuras no número de série do 
produto ou etiquetas de certificação  

 

 

 

 

                 



 

Nota sobre Conformidade com a 
Regulamentação Brasileira 
 
Produto Telefone Móvel Celular – modelo: G510 
  

 
 

 
 
Site para consulta: www.anatel.gov.br  
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 radiofreqüência, de acordo com 
as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009. 
Aviso: 

Siga as regulamentações nacionais e locais onde o 
dispositivo for usado. O dispositivo pode ter seu uso restrito, 
dependendo da rede local. 

Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline 
para obter o número de telefone e o endereço de e-mail 
atualizados recentemente em seu país ou região. 
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