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Atenção: antes de usar seu telefone, leia as informações de 
segurança, regulatórias e legais fornecidas com o produto.

motorola.com

Este produto atende à diretriz de exposição a RF 

nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) 

quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou 

junto ao corpo, a uma distância de 1,5 cm do corpo. 

A orientação de SAR inclui uma margem 

considerável de segurança, destinada a garantir a 

segurança de todas as pessoas, independente-

mente de idade ou estado de saúde. 

 Informações gerais
Vamos começar. Guiaremos você nos primeiros passos 

e te mostraremos um pouco sobre as funções do seu 

telefone. 

Nota: atualizações do software ocorrem com 

frequência, então seu telefone pode ser um pouco 

diferente.
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Google Play Store

Botões de 
volume

Botão liga/desliga

Carregador/
Micro USB

Microfone

Câmera frontal

Bandeja dos 
cartões de 

memória 
Nano SIM e 

microSD

Pressione para ativar/
desativar a tela.
Mantenha pressionado 
para ligar/desligar o 
telefone.

Voltar
Início
Visão geral

Câmera e 
flash

(na parte 

traseira)

Entrada para 
fones de ouvido

IniciarColocar os cartões e ligar
Atenção: certifique-se de usar os cartões SIM (CHIP) do 

tamanho correto, não os corte e não use adaptadores.

Configurações do telefone dual SIM
Para configurar um telefone dual SIM, insira os dois 

cartões nano SIM, ligue o telefone e siga as instruções. 

Em seguida, deslize a barra de status na parte superior 

da tela inicial para baixo e toque em Bem-vindo(a) ao 
telefone Dual SIM. 

Empurre a bandeja de 
volta no telefone com 
os contatos dourados 
voltados para cima.

EEEEm
vo

2

1 Insira os cartões nano SIM e de memória. 

Nano SIM

SIM 2

microSD
(parte traseira e opcional)

SIM 1

Coloque os cartões SIM (CHIP) na 
bandeja com os contatos dourados 
voltados para cima. Vire a bandeja 
para inserir o cartão de memória.

Ligue.

Mantenha 

pressionada 

a tecla Liga/

Desliga até 

que a tela 

seja ativada.

LLLi3

Insira a ferramenta na 
abertura da bandeja 
do SIM e empurre 
gentilmente para 
soltar a bandeja. 

Login
Basta seguir as instruções na tela para começar.

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta do 

Google™. Caso contrário, você pode criar uma durante 

a configuração. Fazer login na sua conta do Google 

permite que você acesse, sincronize e faça backup de 

suas coisas. Veja seus aplicativos do Google, contatos, 

agenda, fotos e muito mais.

Insira seu e-mail

OU CRIE UMA NOVA CONTA

Adicione sua conta

PULAR

11:35

iFaça login para aproveitar ao máximo 
o seu dispositivo. Faça login para 

acessar e 

sincronizar seus 

contatos, 

agenda e fotos.

Migração Motorola
É fácil copiar seus itens pessoais do telefone antigo para 

o novo. Se você não fez a migração durante a 

configuração você pode fazê-la em outro momento.

Nota: se seu telefone antigo for Android™, baixe o 

aplicativo Migração Motorola na Google Play™ em seu 

telefone antigo antes de começar.

Localize: em seu novo telefone, toque em 

Aplicativos > Migração Motorola

Migre seus itens

SAIR PRÓXIMO

Enviar dados A ESTE dispositivo

Enviar dados DESTE dispositivo

11:35

Copie itens de seu telefone antigo para este 
em apenas alguns minutos.

Você poderá transferir fotos, vídeos, 
músicas, histórico de chamadas, 
mensagens, contatos e muito mais.

Selecione o tipo do seu telefone antigo Selecione o tipo 

do seu telefone 

antigo.

Tela inicial e AplicativosTela inicial e Configurações
Na tela inicial, você pode explorar aplicativos, verificar 

notificações, falar comandos e muito mais. 

• Adicione um atalho: toque em Aplicativos , 

toque e mantenha pressionado um aplicativo e, em 

seguida, arraste-o para sua tela inicial. 

• Configurações: para alterar seu Wi-Fi, o brilho da 

tela e muito mais, deslize a barra de status para baixo 

usando dois dedos. Para abrir mais configurações, 

toque em .

• Compartilhe seu telefone: para adicionar um 

usuário visitante, deslize a barra de status para baixo 

com dois dedos e toque em .
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Google Play Store

Faça pesquisas digitando 

ou diga "OK, Google".

Toque em Aplicativos          

para visualizar todos 

os seus aplicativos.

Deslize com um dedo para 

baixo para ver as notificações 

ou deslize com dois dedos 

para perfis e configurações.

Mantenha pressionado em 

um local vazio para alterar 

widgets, plano de fundo e 

muito mais.

Volume e interrupções 
Pressione os botões laterais de volume para cima ou 

para baixo para selecionar o volume da campainha, de 

alto até vibração . Ou, toque em uma das opções 

abaixo:

• Tudo: recebe todas as interrupções e alarmes.

• Prioridade: toque em  para selecionar quais 

interrupções serão permitidas e muito mais. Você 

sempre ouvirá alarmes. 

• Nenhum: desliga todos os sons e alarmes. Cancela 

as configurações de som de outros aplicativos.

11:35

Google Play Store

11:35

Nenhum Prioridade Tudo

Ajuste o volume usando as 
teclas laterais de volume.

Defina notificações e 
alarmes.

Mude para vibração ou 

selecione novamente 

para toque.
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Descubra seus aplicativos Moto
Localize:  Aplicativos > Moto
• Assist: defina seu telefone para se adaptar ao que 

você está fazendo, onde você estiver. 

• Ações: aprenda a ativar a câmera movendo o punho 

usando a Câmera instantânea.

• Voz: defina sua frase de inicialização e controle seu 

Moto X com sua voz.

• Tela: veja mensagens, chamadas e outras 

notificações, mesmo quando seu telefone estiver em 

modo de espera.

Nota: seu telefone pode não ter todos os recursos.

11:35

Veja o que posso fazer.

Tela
Notifico 

rapidamente

Voz
Escuto e 
respondo

Ações
Sou sensível a 
movimentos

Assist
Ajusto 

automaticamente

Toque em uma 

opção para 

saber mais

NavegarFotos
Com dois movimentos de seu punho e um toque na 

tela, capture fotos nítidas e claras com uma câmera de 

21 megapixels.

• Ative: mesmo com o telefone bloqueado, abra a 

câmera movimentando seu punho duas vezes 

rapidamente.

• Veja: deslize para esquerda para visualizar sua 

galeria de fotos. ( Galeria).

• Compartilhe: veja uma foto ou um vídeo de sua 

galeria e, em seguida, toque em Compartilhar . 

Dica: deslize para a direita para obter efeitos e 

configurações, como panorama.

Deslize para a direita 

para obter efeitos e 

configurações.

Troque para câmera 

frontal.

Troque para filmadora.

? Toque em qualquer 

lugar para tirar uma foto. 

Mantenha pressionado 

para capturar várias 

fotos.

Google Maps™
Encontre uma cafeteria por perto e obtenha direções ou 

navegação detalhada usando o Google Maps que você 

conhece e confia.

Localize: Aplicativos > Maps
Digite ou fale o que deseja pesquisar e, em seguida, 

toque em um resultado para ver mais informações e 

opções. 

Chicago, IL

Chicago, IL
EUA Trajeto

11:35

Busque um endereço 

ou localização por voz.

Consulte sua 

localização atual.

Obtenha direções 

e instruções de 

navegação.

Veja as configurações.

E-mail
Verifique e responda a mensagens de e-mail.

Localize: Aplicativos > Gmail
Você pode configurar o Gmail™ e suas outras contas de 

e-mail ao ligar seu telefone pela primeira vez ou mais 

tarde. 

Dica: prefere conversar? Para usar o Hangouts™ 

para vídeos ou bate-papo, toque em Aplicativos  

> Hangouts.

13:51

10:17

08:44

2 de dezembro

2 de dezembro

Principal

B

11:35

Toque para procurar o e-mail.

Deslize para a esquerda 

ou para a direita para 

arquivar uma conversa.

Toque para selecionar 

várias mensagens, em 

seguida toque em        para 

selecionar uma opção.

Toque para escrever 

um novo e-mail.

Quer mais?Ajuda e mais
Obtenha respostas, atualizações e informações:

• A ajuda está aqui: toque em Aplicativos > 

Ajuda para acessar a ajuda em seu dispositivo de 

todo o conteúdo disponível em tutoriais detalhados, 

vídeos com instruções, glossários de ícones, FAQs e 

dicas para os que ainda não conhecem o Android. 

• Tudo sobre o Moto X: obtenha software, guias de 

usuário e muito mais em 

www.motorola.com/mymotoxplay
• Acessórios: acessórios para seu telefone em 

www.motorola.com/mobility.

• Obtenha aplicativos: toque em Aplicativos  

> Play Store para comprar ou baixar aplicativos.

• Notícias: saiba como nos encontrar:

YouTube™ www.youtube.com/motorolabrasil
Facebook™ www.facebook.com/motorolabrasil 
Twitter www.twitter.com/motorola_br 
Google+™ www.google.com/+motorolabrasil/posts

Bumper protetor
Se seu kit veio com um Bumper, coloque-o para ter uma 

proteção extra sem cobrir o design premium do seu 

telefone. O uso é opcional.

Atenção: não use ferramentas para remover o bumper 

protetor, pois isso pode danificar seu telefone.

Coloque o bumper protetor. 

Coloque a parte superior do telefone dentro do bumper 

protetor. Encaixe toda a lateral do telefone, pressionando 

com os dedos. 

Para sua segurança
Para sua segurançaAviso: não tente remover ou substituir a bateria. Isso poderá danificá-la e causar 
queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo — mantenha a 
tecla Liga/Desliga pressionada até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Taxa de absorção específica (ICNIRP)
SAR (ICNIRP)

SEU DISPOSITIVO MÓVEL ATENDE ÀS DIRETRIZES 
INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO.
Seu dispositivo móvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não 
exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de 
radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram 
desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma 
margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as 
pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.
As diretrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida 
como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR para 
dispositivos móveis é de 2 W/kg.
Testes de SAR foram conduzidos utilizando posições operacionais padrão com o 
dispositivo transmitindo em seu nível máximo de potência certificado em todas as 
bandas de frequência testadas**. Os valores de SAR mais elevado de acordo com as 
diretrizes da ICNIRP para o modelo do seu dispositivo estão listados abaixo:

Durante a utilização, os valores reais de SAR para seu dispositivo são, geralmente, muito 
abaixo dos valores mencionados. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema 
e minimizar a interferência na rede, a potência de operação de seu dispositivo móvel é 
automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a ligação. 
Quanto mais baixa a saída de potência do dispositivo, menor o seu valor de SAR.
Se estiver interessado em reduzir ainda mais a sua exposição à radiofrequência, você 
deverá limitar o uso ou simplesmente usar um kit de vivavoz para manter o dispositivo 
longe da cabeça e do corpo.
Informações adicionais poderão ser encontradas em 
www.motorola.com/rfhealth.
** Os testes são desempenhados de acordo com [CENELEC EN50360] [Norma IEC 
PT62209-1].

Uso
Este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. 
Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre 
em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes. Determinados 
aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

SAR junto à cabeça WCDMA 2100 MHz, WiFi, Bluetooth 0,58 W/kg

SAR junto ao corpo LTE B4, WiFi, Bluetooth 0,796 W/kg

Direitos autorais e marcas registradas
Direitos autorais e marcas registradasAlguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam 
disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser 
aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as 
informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes 
disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A 
Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou 
especificações sem aviso prévio ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da 
Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google e outras marcas comercias são de 
propriedade da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de 
trabalho criado e compartilhado pelo Google e usado de acordo com os termos 
descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. Todos os demais nomes de 
serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.
© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Modelo: XT1563 
Número do manual: 68017969012-A

MODELO: XT1563 

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução n.242/2000, e atende os 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 n.533/2009.
“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.”
Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, 
carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, 
visite o site: www.motorola.com/suporte, selecione “Telefones celular” e faça o 
download do manual “Baterias, Carregadores, Acessórios e Taxa de Absorção” ou ligue 
para a central de atendimento Motorola.
www.anatel.gov.br

(01)0789259790447-1

Anatel: 1842-15-0330
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