
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 Específi ca 
referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, 
de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Os ensaios referentes a Resoluções nº 303/2002 e 533/2009, foram realiza-
dos com a distância de 2 cm do corpo.

               
02849-16-03589

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br. Este equipamento 
opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra inter-
ferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferências a sistemas operando em caráter primário.

A marca de certifi cação se aplica ao dispositivo Quantum modelo Q7 com:

• Adaptador CA modelo CR-2000BA;

• Bateria modelo BT-Q7;

• Fone de ouvido modelo HS-001CBA.

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

Informações
ImportantesAcessórios Ofi ciais

Leitor de
Digitais

A câmera frontal de seu Quantum FLY possui 
um aplicativo especial para te ajudar a conseguir 
a selfi e perfeita, mesmo no escuro: pressione o 
ícone  para que a tela do seu smartphone se 
transforme na fonte de luz perfeita para iluminar 
seu rosto.

Selfi e

Utilize a câmera de altíssima defi nição do 
seu Quantum FLY para registrar os melhores 
momentos do seu dia. As câmeras do seu 
Quantum FLY foram cuidadosamente ajustadas 
para que suas fotos mantenham as cores vivas.

Câmera

Deixe seu smartphone Quantum mais 
completo! 
Temos uma linha completa de acessórios, 
incluindo capas coloridas e transparentes, 
capas flip de couro, caixa de som, fone de 
ouvido sem fi o, acessórios para o carro, 
películas de vidro e muito mais.

Mais segurança e praticidade no seu dia a dia!
Nada de fi car inserindo senhas toda vez que 
for usar o smartphone. Use suas impressões 
digitais como forma de desbloqueio do 
Quantum FLY e viva uma nova experiência de 
uso.
Para habilitar o desbloqueio por Impressão 
Digital, vá em “Confi gurar”, “Segurança”, 
“Impressão Digital” e cadastre suas digitais 
conforme solicitado.

Consulte o site e confi ra as opções disponíveis:
www.meuquantum.com.br

Seu pioneiro processador Deca-Core (10 núcleos) 
e 3 GB de memória RAM dão ao Quantum FLY 
excelente desempenho em todas as tarefas do dia-
a-dia. E um avançado sistema de gerenciamento de 
energia garante o consumo exato para a tarefa em 
execução, sem desperdício.

Deca-core10x
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Conheça um pouco mais o seu novo Quantum 
FLY e surpreenda-se com seu design refi nado, 
alto desempenho, sua tela Full HD e os demais 
recursos Quantum que incluímos para você.

Seu Quantum FLY já vem com Android™ 6.0, 
Marshmallow, com novidades como o Now 
a um Toque, melhor suporte a cartões de 
memória e novos recursos para economia de 
energia.
Para aproveitar ao máximo o que seu Quantum 
FLY oferece, utilize a sua conta do Google™ (ou crie 
uma nova) informando-a durante a confi guração 
inicial de seu smartphone, ou posteriormente em 
“Confi gurar” e depois “Contas”.
• Aproveite os milhares de aplicativos 

disponíveis para download na Google Play™ 
Store.

• Arraste o ícone de início  para cima e 
encontre as informações certas na hora certa 
com o Google Now™.

Google, Android e Android são marcas comerciais da Google Inc.
O robô Android é reproduzido ou modifi cado a partir da obra criada e partilhada pela Google, sendo 
utilizado em conformidade com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. 

Faça parte da Comunidade Quantum+, um novo 
canal de comunicação entre a Quantum e seus 
fãs. Encontre informações sobre produtos, dicas 
de como aproveitar a tecnologia e benefícios 
exclusivos como cupons de desconto para 
produtos Quantum. Abra o app Quantum+ para 
participar.

Cartão micro SIM /
Cartão de memória

Comunidade
Quantum+
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Voltar

LED de
Notifi cação

Flash 
Frontal

Câmera
Frontal

Entrada para fones de ouvido

www.meuquantum.com.br

Android é uma marca registrada da Google Inc. 
Google, Google Play e Android são marcas registradas da Google Inc. 
Google, Android e outras marcas são marcas registradas da Google Inc. 
O robô Android é reproduzido ou modifi cado a partir de trabalhos criados e com-
partilhados pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença 
de atribuição Creative Commons 3.0. 

Android 6.0
(Marshmallow)

Câmera
traseira

Dual Flash

Para inserir ou remover cartões SIM 
ou cartão de memória (SD), insira 
o pino de metal(1) que acompanha 
o produto no orifício da lateral e 
pressione até que a gaveta de cartões 
se abra. Remova completamente a 
gaveta(2) para inserir os cartões.

Posicione os cartões de acordo com 
as imagens à esquerda.

Parabéns!
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