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1. Precauções
Por favor, leia com atenção as instruções
de segurança contidas neste Manual.

Instruções de segurança
Respeite as normas e as leis de trânsito. Não
use o telefone quando estiver dirigindo;
Não ocupe suas mãos com o telefone ao
dirigir. Dedique toda a atenção ao volante;
Não utilize o telefone celular próximo a
equipamentos médicos sem autorização;
Equipamentos sem fio causam interferência nas aeronaves, portanto o uso de telefones em aviões é perigoso e ilegal;
Não use o celular em postos de gasolina ou
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próximo a combustíveis ou produtos químicos;
Não use o telefone em locais de detonação.
Siga as regras ou regulamentos;
Para realizar chamadas de emergência, verifique com sua operadora as informações
sobre a prestação deste serviço;
Para evitar riscos, não descarte as baterias no
fogo ou próximo a ele;
Não jogue a bateria no lixo comum. Descarte-a em centros adequados de reciclagem;
Mantenha seu dispositivo longe do alcance
de crianças para evitar danos acidentais.

Cuidados com o seu celular
Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo.
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Ao usar outros tipos de baterias e carregadores, você coloca sua segurança e saúde
em risco, além de perder a garantia do telefone;
Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a assistência técnica NavCity;
Mantenha o aparelho longe de aquecedores,
radiadores e fornos;
Não derrube o aparelho. Evite quedas;
Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque;
Não segure o aparelho durante o carregamento da bateria, para evitar choque elétrico e danos ao mesmo;
Não carregue o aparelho perto de materiais
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inflamáveis, para evitar incêndios;
Use um pano seco para limpar seu aparelho. Não utilize nenhum tipo de solvente,
thinner, benzina ou álcool;
Não carregue o aparelho sobre móveis com
acabamento sensível;
O aparelho deve ser carregado em áreas
com boa ventilação;
Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira
em excesso; Mantenha o aparelho afastado
de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos, pois as informações gravadas nas
tarjas magnétcas podem ser danificadas;
Não toque na tela do aparelho com objetos
pontiagudos para não danifica-la;
Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos;
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2. Conhecendo seu
celular
1.

4.

5.
2.

3.
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Conteúdo da embalagem
Em caso de danos ou na falta de algum
item, entre em contato com a loja para acionar a assistência técnica.
Utilize apenas acessórios originais.

1. NP-325 ;
2. Bateria E701;
3. Carregador modelo CN-02B5-500;
4. Guia Rápido/ Termo de Garantia
5. Cabo USB
6. Capa Extra
Garantia de 1 ano para o celular, 6 meses
na bateria e os acessórios por 3 meses, a
partir da data da compra.
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Seu celular
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Alto falante
Tecla esquerda superior
Ligar SIM 1
Ligar SIM 2
Tecla direita superior
Rádio FM
Tecla Liga/ Desliga

8.
9.
10.
11.
12.
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Tecla cima
Tecla baixo
Tecla Esquerda
Tecla Direita
Tecla OK
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3. Primeiros Passos
3.1 Cartão SIM (chip)
Insira um cartão SIM válido antes de utilizar o dispositivo. Este dispositivo é DUAL
SIM, com entrada para dois cartões SIM.

10

MANUAL NAVCITY

3.2 Cartão de memória
Seu telefone aceita cartões de memória Micro SD com capacidade máxima de 8 GB.
Insira o cartão como mostra a imagem:
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4. Contato
Exibir: Exibe a informação do registro atual.
Enviar mensagem: envia mensagens de texto
para o registro atual.
Chamada: Faz uma chamada do número atual.
Editar: Edita os itens do número atual.
Deletar: Apaga o registro atual.
Copiar: Possibilita duas formas de copiar: do cartão SIM1/SIM2 para o aparelho móvel e do móvel
para o SIM1/SIM2.

Configurações de contato
Armazenamento preferencial: É possível escolher SIM1/SIM2/telefone/todos.
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Número extra: podem ser definidos mostradores
fixos SIM1/SIM2.
Estado da memória: Checar o cartão SIM e a condição de armazenamento do aparelho móvel.
Contatos de cópia: todos os contatos armazenados
serão copiados para um outro volume de armazenameto.
Mover contatos: todos os contatos armazenados
serão movidos para um outro volume de armazenamento.
Deletar todos os contatos: Apaga todos os registros
dentro dos cartões SIM1/SIM2 ou no aparelho móvel.
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5. Mensagem
Escrever mensagem: Editar o conteúdo.
É possível enviar do Sim1 e do Sim2.
Inserir número: edita o número de entrada.
Adicionar formulário de contato: a partir
do número de aquisição do contato.
Método de entrada: Escolha do método de
entrada.
Definições avançadas: É possível inserir
número de contato/nome de contato/lista
dos favoritos.
Salvar para rascunhos: quando o editor de
SMS estiver completo, escolha salvar.
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Caixa de entrada
Exibir: Exibe mensagens de texto recebidas
do SIM1 ou do SIM2.
Resposta: Responde diretamente a mensagem.
Chamar remetente: escolha o cartão SIM1
ou SIM2 para chamar o remetente.
Mandar: manda a mensagem para outros.
Deletar: Apaga o SMS atual no cartão SIM.
Deletar todos: Apaga todos os SMS atuais
no cartão SIM.
Filtrar por: automaticamente exibe a informação SIM recebida.
Rascunhos: Salva as informações não enMANUAL NAVCITY
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viadas.
Caixa de saída: Lê e modifica as mensagens armazenadas na caixa de saída do
SIM1 e do SIM2.
Mensagens enviadas: Salva as informações
que já foram enviadas.
Serviço de mensagem: Coleta informações
da rede.
Configurações de SMS: Configura os parâmetros relativos para mensagens.
Configurações de perfil: Perfis 1/2/3/4.
Nota: As mudanças no menu de exibição
dependem do cartão SIM.
Tipo de mensagem
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Configurações públicas: Ative ou inative a
função de enviar um relatório\retornar um
atalho\selecione para salvar mensagens
enviadas.
Estado da memória: Exibir o estado da memória do cartão SIM ou do telefone.
Caixa postal: Escolha o SIM1 ou o SIM2
para receber mensagens de voz.
Chamar caixa postal: conecta rapidamente
o número atual da caixa postal.
Editar: Adiciona ou modifica o número da
caixa postal.
Nota: A função caixa postal necessita de
suporte da rede.
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6. Chamadas
É possível exibir para o usuário sua posição de chamadas recentes.
Histórico de chamada:
Para ver o histórico de chamadas atuais do
cartão SIM pressione a tecla esquerda e
selecione uma das opções abaixo:
Todas as chamadas: mostra todas as chamadas perdidas, recebidas e discadas na
lista de telefone. É possível selecionar
modo detalhado no telefone para então
exibir data, duração, número do telefone e
frequência.
Chamadas perdidas Sim1/Sim2 Exibe as
chamadas perdidas informando a última
vez e a data, o número chamado e a dura-
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ção das chamadas.
Chamadas discadas Sim1/Sim2 Exibe as
chamadas discadas informando a última
vez e a data, o número chamado e a duração das chamadas.
Chamadas recebidas Sim1/Sim2 Exibe as
chamadas respondidas informando a última
vez e a data, o número chamado e a duração das chamadas.
Deletar histórico de chamadas: escolha
apagar as chamadas não recebidas, as já
discadas, as já gravadas ou apagar todas.
Pressione a tecla direita para acessar o
menu de opções, como mostrado a seguir:
Exibir: Exibe o registro atual.
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Chamar: chama o número atual.
Enviar mensagem de texto: envia mensagens de texto para o registro atual.
Salvar em contatos: salvar no SIM ou no
telefone.
Editar antes de chamar: vai até o registro
atual para editar.
Deletar: escolha para apagar o registro
atual.
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Configuração de Chamada
Estrutura do cartão SIM atual
Configurações de chamada do SIM1/
SIM2:Transferência de chamadas, chamadas em espera e outras funções que podem
ser configuradas no menu.
Chamada em espera: Selecione as funções
de abrir, fechar ou pesquisar chamada em
espera.
Desvio de chamada: Escolha as funções
abrir, fechar ou pesquisar desvio de chamada.
Chamada restrita: Selecione para restringir
alguma função da conversa. Nota: será solicitado suporte de rede.
Trocar linha: selecione linha 1 ou linha 2.
MANUAL NAVCITY
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Nota: se a linha 1 está selecionada, isto
pode gerar falha na discagem externa e o
menu irá interromper a exibição, em função
das diferentes categorias de cartão SIM
utilizados.
Configurações avançadas
Lista negra: Ao abrir as opções da lista negra, acrescente o número desejado e este
se oporá a todos os números de chamadas.
Rediscagem automática: Escolha ativar rediscagem automática quando a parte chamada estiver ocupada ou sem resposta.
Gravação automática: A comunicação pode
ser gravada automaticamente.
Lembrete de duração da chamada: Ativar/
desativar esta opção, é possível mostrar/
ocultar a duração da chamada.
22
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Modo resposta: Selecione para responder as chamadas de entrada pressionando
qualquer tecla.

Todas as chamadas
Tullio Cunha (2)

1

Leandro Ribeiro (3)

1

Renato Viana (1)

1

Opções
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Voltar
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7. Configurações
Configurações do telefone
Configurar hora/data: Ajuste o mostrador
de hora e data.
Configurar formato: Escolha o formato de
hora e data.
Atualizar com fuso horário: ative ou desative.
Idioma: Exibe os idiomas para seu aparelho
móvel. O aparelho fornece idiomas em ingês
simples e etc.
Método de entrada Pref.: Escolha interesses
curtos, assim como editar falhas no método
de entrada.
Mostrador: Configurar papel de parede, trocar desenhos, exibir hora e data.
24
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Tecla especial: para funções rápidas.
Modo avião: Ativar ou inativar o modo
avião.
Outras configurações: configuração UART /
configuração misc.
Configurações de rede: Escolha ativar rede
do SIM1 ou do SIM2.
Seleção de rede: Selecione método automático ou manual para pesquisar rede.
Prioridade: Configurar rede prévia.
Configurações de segurança do SIM1 ou do
SIM2.
Travar SIM1/2: Ativar ou desativar a trava
do SIM1 ou do SIM2.
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Configurações de segurança
Travar telefone: Ativar ou desativar a trava
do teclado e a duração do bloqueio.
Trava automática do teclado: Cinco opções:
Fechado (desligado), 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos.
Alterar senha: Ativar a nova senha do telefone.
Nota: Por favor, anote sua senha para não
esquece-la.
Conectividade: Bluetooth e conta de dados.

Bluetooth
Acionar: Ativar ou desativar o bluetooth.
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Visibilidade: Para ver ou pesquisar outros
dispositivos Bluetooth.
Meu aparelho: Exibe e pesquisa aparelhos
bluetooth.
Pesquisa de aparelho de áudio: Pesquisa
o aparelho mais próximo (dentro de 10 m).
Meu nome: corrige o nome do aparelho
Bluetooth local
Avançado
Atalho de áudio: para “permanecer no telefone móvel”. Nota: Em função do fone bluetooth ter a função troca de canal de voz,
quando for ajustar para “permanecer no
telefone móvel”, clique no botão multifunção do fone bluetooth para se conectar com
telefones e voz, mas permaneça ao lado do
telefone móvel. Por favor, consulte a espeMANUAL NAVCITY
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cífica linha de direção operacional do fone
Bluetooth. É recomendado aos usuários
utilizar fones de ouvido padrão.
Armazenamento: para preservar o recebimento de documentos no telefone móvel ou
no cartão de memória.

Conta de Dados
Conta de dados: Para alterar quaisquer
configurações de parâmetro para acesso de
internet WAP
Para acessar a conta de dados: Menu>Configurações>Conectividades> Conta de
dados
* Para acessar a Conta de dados é necessário
inserir o chip . *Para inserir os dados corretos, você deve conferir as configurações WAP
no site da sua operadora.
28
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9. Multimídia
Configurações do telefone
Câmera
Álbum: Exibe as fotos salvas.
Trocar para reprodutor de vídeo: É possível
trocar reciprocamente vídeo/câmera
Fotos: Navegador para guardar retratos.
Configuração da câmera: Ajusta parâmetros referentes à câmera.
Configurações de imagem: Ajusta o tamanho e a qualidade das fotos .
Equilíbrio de cor: Escolha o modo de conservar o equilíbrio de cores.
MANUAL NAVCITY
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Modo Cenário: Escolha entre automático ou
modo noturno .
Configurações de efeito: Ajusta os efeitos
especiais das fotografias.
Armazenamento: Escolha do local onde as
fotos serão salvas.
Restaurar falhas: Restaura as configurações de câmera quando houver falhas.
Observador de imagem: Exibe ou modifica
as fotos salvas no álbum.
Exibir: Exibe as imagens selecionadas.
Informação da imagem: Exibe detalhadamente o conteúdo da foto.
Estilo do navegador: É possível colocar as
fotos e listar o modo, exibindo o modelo
30
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original.
Enviar: É possível enviar do telefone por
bluetooth.
Use como: use a foto como papel de parede
da tela.
Renomear: Renomeie a foto atual.
Deletar: Apaga a foto escolhida .
Classificar por: Em conformidade com diferentes tipos de classificação de fotos
Deletar todos os arquivos: Apaga todas as
fotos.
Armazenamento: Seleção do local de armazenamento das fotos.
Reprodutor de vídeo:
MANUAL NAVCITY
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Trocar para câmera: É possível trocar reciprocamente vídeo/câmera .
Configuração da câmera de vídeo: Pré-visualização do ajuste da qualidade de brilho.
Configurações de vídeo: Ajuste da qualidade do vídeo.
Armazenamento: Seleção do local onde os
videoclipes serão salvos.
Reprodutor de vídeo
Reproduzir: Reproduz os arquivos de vídeo
atuais.
Enviar: Envia o arquivo de vídeo atual para
bluetooth.
Renomear: Renomeia o arquivo de vídeo
atual.
32

MANUAL NAVCITY

Deletar: apaga o arquivo de vídeo atual.
Deletar todos os arquivos: apaga todos os
arquivos de vídeo no reprodutor de vídeo.
Classificar por: Em conformidade com o
nome, tipo, tempo e tamanho de todos os
arquivos de vídeo a serem classificados.
Armazenamento: Selecione para reproduzir os arquivos de vídeo no telefone celular
ou no cartão de memória.
Gravador de som
Nova gravação: Inicia gravação.
Reproduzir: reproduz uma gravação selecionada.
Acrescentar: Faz gravações adicionais no
formato .amr para a gravação selecionada .
MANUAL NAVCITY
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Renomear: Renomeia a gravação selecionada.
Nota: Ao renomear uma gravação que tem
sido configurada como toque de entrada,
isto fará com que as configurações posteriores tenham falhas.
Deletar: Apaga a gravação selecionada.
Lista: Exibe a gravação dos arquivos.amr.
Configurações: Ajuste da posição e do formato do arquivo para salvar as gravações.
Use como: Use a gravação no modo de localização.
Enviar: Envia o arquivo de gravação atual
por bluetooth.
Rádio FM: Necessário usar fone de ouvido
para ativar essa função. Pressione a tecla
34
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na direção esquerda/direita para pesquisar
o canal da interface de FM e pressione a
tecla lateral para ajustar o volume. Pressione a tecla “*” para trocar a posição ligado/
desligado do reprodutor de rádio FM.
obs: Fone de ouvido não incluso. Utilizar
somente fone mini USB.
Pressione a tecla esquerda de “opções”
para exibir:
Lista de canais: Ativa a lista de canais e a
frequência.
Entrada manual: Entrada da frequência de
modo manual.
Pesquisa automática: Escolha a opção
“sim”, então terá início à pesquisa automática de canais.
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Configurações: Ativar ou inativar as opções
segundo plano e alto-falante.
Gravar: grava utilizando um formato específico de gravação de som . Amr para gravações adicionais.
Lista de arquivos: Verifica todas as listas
de arquivos de gravação.
Reprodutor de áudio
Conecte o aparelho com o cabo USB no
computador.
No celular, selecione a opção “Armazenamento em Massa”.
No computador, crie uma pasta chamada
“Música” (com M maiúsculo e assento agudo na letra U) na unidade correspondente
ao cartão de memória.
36
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10. Perfis do usuário
Configurações do telefone
Chamada de entrada: Ajuste de toque para
chamadas de entrada.
Mensagem: Ativa o estilo de alerta para
uma nova mensagem do SIM.
Teclado: Ativa o som do teclado.
Volume
Tom de chamada: Ajuste do volume de toque.
Tecla de som: Ajuste do volume pressionando as teclas.
Tipos de toque: Opções de repetição, um
MANUAL NAVCITY
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único bipe ou dois.
Ligar/desligar: Ajuste da troca de som do
aparelho.
Sistema de alerta: Troca o alarme da campainha.
Nota: O modo silencioso pode não estar
instalado. Instalar fones de ouvido pode alterar o modo fones.
Abrir: Abre uma pasta selecionada.
Nova pasta: Será construída uma nova pasta.
Renomear: Renomear o arquivo atual.
Deletar: Apaga o arquivo atual.
Classificar por: Sinaliza as pastas de acor38
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do com a seleção do usuário.
Formato: Formata o sistema de arquivo.
Nota: O usuário perderá todas as informações dentro do sistema de arquivo.
Cartão de memória: Necessita de suporte
do cartão de memória Micro SD.
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13. Termo de garantia
DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA
O presente termo de garantia é limitado a 365 dias, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias
de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do
Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela NC Brasil Ltda., sob o nome
de marca NavCity. A NC Brasil Ltda. oferece serviços e
suporte técnico grátis durante o período da garantia total,
a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para
os acessórios, o termo de garantia será o estritamente
legal, de 90 dias. Em caso de dúvidas sobre esta garantia
limitada, entre em contato com o revendedor autorizado
da NC Brasil ou a própria NC Brasil Ltda. através do SAC
0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.
TERMOS DA GARANTIA
A NC Brasil Ltda. garante que o produto de hardware adquirido da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC
Brasil está livre de defeito de fabricação. O período da
garantia tem início na data da compra do dispositivo. Seu
recibo de venda é a prova da aquisição e a cópia legível do
mesmo deverá acompanhar o produto no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia extende-se apenas ao comprador original do aparelho e é intransferível.
Também exclui peças de consumíveis.
Durante o período de garantia, a NC Brasil Ltda. irá, sem
custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou a critério da NC Brasil, por peças
usadas recondicionadas que sejam equivalentes ou supe-

riores às peças novas em desempenho.
Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob
esta garantia se tornarão propriedade da NC Brasil Ltda.
Esta garantia limitada extende-se apenas aos produtos
comprados da NC Brasil ou de um revendedor autorizado
NC Brasil.
Esta garantia limitada também não se extende a nenhum
produto que tenha sido danificado por acidente, uso incorreto, forças da natureza ou por ser operado fora dos
parâmetros de uso declarados no manual do usuário. A
garantia também não se aplica quando do uso de peças
não fabricadas ou vendidas pela NC Brasil ou em provedor
de serviço autorizado.
A NC Brasil não é responsável por danos ou programas
ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço
autorizado da NC Brasil para verificar as restrições
geográficas e outros requisitos específicos de serviços
prestados na sua região.
COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A NC Brasil Ltda. NÃO OFERECE NENHUMA
GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A NC Brasil Ltda. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE
DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA
GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO
LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA
EXPRESSA.
LIMITAÇÃO DO RECURSO

A NC Brasil Ltda. não é responsável por danos causados pelo
produto ou por falha de desempenho do produto, incluindo
eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais ou danos consequênciais. A NC Brasil não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros.
A NC Brasil Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos
aparelhos para a assistência técnica que se enquadram
sob todos os aspectos legais deste termo, em território
nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período
de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.
Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência
técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo
que a NC Brasil Ltda. não se responsabiliza, em hipótese
alguma, pelos riscos do transporte.
SUPORTE TÉCNICO: 0800 770 0628
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA À SEXTA (9:00HS ÀS
17:00HS)

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo
com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 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 a Resolução nº300/2002 e
533/2009”
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

3068-15-1405

7898590571580
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem
direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo as estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.”
SAR = 2,5 cm
(DISTÂNCIA MÍNIMA COM RELAÇÃO AO CORPO DO USUÁRIO
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