
Guia Rápido



        Este Guia Rápido contém informações genéricas para a maioria dos 
modelos de tablets DL e pode conter funções que variam para cada 
modelo, como por exemplo: número de câmeras, localização das teclas de 
acesso, diferentes funcionalidades (bluetooth, capacidade de memória, 
compatibilidade com operadoras, celular, número de chips, versão de 
software, flash da câmera, etc). Recomendamos que acesse o manual 
completo do aparelho. 

           Para maiores informações, consulte o manual na memória interna do 
aparelho.

Tablet DL

IMPORTANTE



TabFácil
Conectando a  melhor  idade

Localização dos controles1

dl.com.br 1

Câmera traseira

Câmera Frontal

Conexão fone de ouvido 

Conexão micro USB

Entrada Cartão SD

Entrada micro SIM card

Ligar/ desligar

Volume + e -

Etiqueta de identificação*

Alto-falantes

Saída de alto-falantes de chamada

Microfone



        Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. 
Para carregar a bateria, conecte o adaptador à uma tomada de 127VAC ou 
220VAC e conecte o cabo ao Tablet na conexão micro USB       ilustrado na 
página anterior.
         Durante o carregamento, o indicador ficará com um símbolo de um 
raio dentro do mesmo                  . Quando a bateria estiver totalmente carre-
gada, o indicador se completará                  .
            Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que 
a mesma descarregue por completo.
      Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por no 
mínimo 20 minutos antes de ligar o aparelho.
         Cuidado ao conectar o carregador para não danificar o conector do 
seu tablet.

Carga da bateria2
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          - Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
          - Carregue a bateria regularmente.
          - Evite deixar a bateria descarregar completamente.
          - Mantenha sempre o produto longe do calor.
         - Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos, utilize o modo 
de espera (toque no botão Power).
        

Otimizando o uso da bateria3



    Para entrar no modo de espera, 
pressione o botão ligar / desligar      .
Para sair do modo espera, pressione 
Power em seguida pressione e segura 
o símbolo de cadeado      e deslize o 
dedo para cima, até a tela ser desblo-
queada.

Entrar e sair do modo espera
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            Para ligar o Tablet, pressione o botão ligar / desligar       , mantenha 
pressionado por 3 segundos e aguarde o início do sistema operacional.

Ligar o tablet4

 - Após o produto estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao 
carregador.
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           Seu tablet possui uma interface 
com atalhos e letras maiores, perso-
nalizados para facilitar a utilização 
dos recursos. Na interface TabFácil é 
possível verificar o horário, porcenta-
gem da bateria, data e acessar as 
principais funções do tablet, tais 
como a função SOS e Saúde.

Ativando/desativando a interface TabFácil6
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          Para habilitar a interface clique no ícone 
TabFácil para ativar e defina o mesmo como 
padrão se desejar.

        Para trocar ou definir a interface padrão, 
acesse Configurações, Aplicativos, Configurar 
Aplicativos e defina o App de início.
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           Seu tablet possui um aplicativo que realiza função SOS para casos de 
emergência, para acessar o aplicativo clique sobre SOS na tela principal da 
interface TabFácil.

          Dentro do aplicativo é possível configurar contato de seus familiares/a-
migos, serviços de emergência, informações sobre dores em locais especí-
ficos do corpo e buscar hospitais próximos.
          Todos os dados médicos podem ficar salvos através de uma ficha médica, 
para o uso de todas as funções do aplicativo é necessário realizar um cadastro 
no aplicativo e conexão à internet.

Função SOS7 SOS
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             Ao clicar no ícone da função saúde na tela principal você será direciona-
do para um aplicativo de controle de medicamentos, sendo possível cadastrar 
lembretes para os mesmos, além de outros lembretes como consultas médi-
cas, exames e outras funções. Algumas funções precisam de conexão à inter-
net para operação.

Saúde8
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         Para configurar alarmes clicar no ícone alarmes e definir os horários, 
excluir ou inserir mais alarmes e suas configurações.

         "Sempre que tiver um alarme já configurado, será indicado através de 
um ícone localizado ao lado do relógio".

Alarmes9
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        Para acessar o Facebook, acessar a função através do ícone da tela 
inicial. Para utilizar o Facebook, é necessário estar conectado à internet e já 
possuir cadastro ou criar uma nova conta.

Facebook10
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          O acesso a configuração das funções do tablet é feito através do ícone 
Configurações da tela inicial do seu TabFácil.  Dentro do atalho é possível 
predefinir as funções e personalizações de seu tablet.

Configurações11
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         Dentro de aplicativos é possível acessar a todas as funcionalidades e 
aplicativos de seu tablet.

Aplicativos12
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            Para facilitar a utilização, é possível acessar diretamente seus aplicati-
vos favoritos alternando através da estrela e do símbolo de aplicativos na 
parte superior dentro da função. Para definir quais aplicativos estarão nos 
favoritos, marcar a estrela na frente do nome do aplicativo na lista de 
aplicativos.
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           Seu tablet já possui alguns jogos para entretenimento, para acessá-los 
basta clicar no ícone jogos que serão listados para serem executados.

Jogos13
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        Caso faça o download de mais jogos diretamente da Play Store, os 
mesmos podem ser adicionados e exibidos dentro da função Jogos, para 
isso, selecione o símbolo de uma carta na parte superior dentro da própria 
função e na lista de todos os aplicativos instalados marque os jogos que 
deseja exibir, para isso selecione o símbolo de carta na frente do nome do 
aplicativo.
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Telefone14

         Após acessar a função, insira o número que deseja realizar chamada 
e toque no ícone do telefone para chamar. 
           Caso deseje cancelar a chamada, quando a mesma estiver ativa, 
toque no ícone do vermelho.

    NOTA: O serviço deve ser contratado diretamente com a sua operado-
ra, verifique custos cobrados por cada serviço.

       Para  realizar  chamadas  pelo  
TabFácil pela primeira vez, desligue o 
aparelho, insira o micro SIM CARD na 
entrada micro SIM CARD       , e ligue o 
mesmo. Toque no ícone do telefone 
localizado na parte inferior da tela.
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           Para acessar os contatos salvos no seu TabFácil, cadastrar novos con-
tatos ou alterar informações, clique no ícone contatos na tela principal.

Contatos15
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    NOTA: Para uso do WhatsApp é necessário ter um Chip ativo em seu 
aparelho.

           Para utilizar o serviço de mensagens WhatsApp, clique no ícone refe-
rente na tela inicial. Para a utilização do aplicativo é necessário acesso a 
internet e realizar o cadastro na primeira utilização.

WhatsApp16



dl.com.br 18

    NOTA: O serviço deve ser contratado diretamente com a sua opera-
dora, verifique custos cobrados por cada serviço.

            Para compor e enviar uma mensagem, toque em Aplicativos / Mensa-
gens / Nova mensagem.
          Digite o telefone que deseja enviar a mensagem no primeiro campo, 
abaixo digite o texto da mensagem. Após preenchidos os dois campos, 
clique em enviar a mensagem.

          Conecte o seu dispositivo USB* 
(através de um cabo OTG*) na cone-
xão micro USB         do seu tablet

Enviar mensagens17

Conectar dispositívos USB18



dl.com.br 19

          Conecte o seu dispositivo cartão micro SD de até 32GB na entrada 
cartão SD       do seu tablet.
           Acesse o Gerenciador de Arquivos e toque no símbolo Cartão SD para 
explorar o dispositivo USB, ou toque em SD para explorar o cartão microSD. 
Os dados existentes no dispositivo serão exibidos. Realize as operações 
desejadas entre seu TabFácil, dispositivo USB e/ou cartão microSD.

           * O pendrive, cabo OTG, Chip (SIM CARD) e cartão micro SD são apenas 
ilustrativos e não acompanham o produto.

Conectar cartão micro SD19
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            Para configurar a Conexão Wi-Fi, acesse Configurações, Wi-Fi e desli-
ze o ícone       para a direita para ativar o Wi-Fi, como na tela abaixo. A 
seguir, selecione a rede desejada para conexão.

Conectar à internet via Wi-Fi20

       Digite a senha e toque em 
Conectar. Aparecerá o ícone                                                  
na parte superior da tela indican-
do sucesso da conexão.
Para facilitar a identificação de 
digitação errada, toque em 
"mostrar senha” para que você 
possa visualizar a senha digitada.



       Digite a senha e toque em 
Conectar. Aparecerá o ícone                                                  
na parte superior da tela indican-
do sucesso da conexão.
Para facilitar a identificação de 
digitação errada, toque em 
"mostrar senha” para que você 
possa visualizar a senha digitada.

dl.com.br 21

     NOTA: O serviço deve ser contratado diretamente com a sua ope-
radora, verifique custos cobrados por cada serviço.

           Para conectar à internet via tecnologia celular 3G, é necessário que 
você possua um plano de dados com sua operadora de celular.
De posse de um chip celular com planos de dados, desligue o aparelho, 
conecte o chip na entrada do Tablet, como a imagem a seguir e ligue o 
Tablet:

           Para ativar a Conexão 3G, vá 
em “Configurações” / “Uso de 
dados” e habilite os Dados da 
rede celular.
            Aparecerá      na parte supe-
rior da tela indicando sucesso da 
conexão.

Conectar à internet 3G (Chip de operadora)21



A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabrica-

ção no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e 

setenta e cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data 

de emissão da nota fiscal de compra.

A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados 

a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso o produto seja acompanhado de brinde, fica o consumidor 

ciente de que o adicional não é coberto por garantia.

Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre 

vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento seja utilizado de acordo 

com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste.

É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de 

manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo 

período de garantia.

Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal 

técnico da DL.

Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é 

de responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou 

seja, caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido 

em plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela 

virada para baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devi-

damente lacrada antes do envio.

 O que a Garantia não cobre:

 ·Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas 

atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;

 ·Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à 

umidade, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou 

qualquer outro acidente de ordem física;

·Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, insta-

lação imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacio-

nal não original.

·Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, 

devido a embalagem inadequada.

·Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

·Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não 

autorizada;

·Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o aten-

dimento, no período de garantia.

Termo de garantia

·Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 

homologados pela DL.

·Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 

dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.

·Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e 

usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.

· Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabrica-

ção ou que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta 

na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

· O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações conti-

das na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 

conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.

Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter 

uma cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 

informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 

segurança.

Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 

o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será total-

mente formatado.

A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados 

ou outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.

· Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá 

sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software 

sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 

Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 

Atendimento e saiba como proceder.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
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·Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o aten-

dimento, no período de garantia.

·Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não 

homologados pela DL.

·Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e 

dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.

·Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e 

usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.

· Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabrica-

ção ou que sejam caracterizados como mau uso.

IMPORTANTE: A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta 

na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

· O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações conti-

das na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do 

conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.

Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter 

uma cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as 

informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de 

segurança.

Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, 

o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será total-

mente formatado.

A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados 

ou outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.

· Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá 

sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software 

sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência 

Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de 

Atendimento e saiba como proceder.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

TabFácil
Conectando a  melhor  idade
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ANATEL: 02318-17-07205
INDÚSTRIA BRASILEIRA

T385

Este 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 Específica referente a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos de radiofrequência.

Os maiores valores medidos de Taxa de Absorção Específica - “SAR”:

- Corpo com acessório: 0,17 W/Kg;

- Corpo sem acessório: 0,16 W/Kg.

 O equipamento foi testado para operação junto ao corpo a uma distância mínima de 2cm.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, 
tenha sempre em mãos o número de série ou IMEI 
do seu equipamento, a nota fiscal de compra, 
número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.
Para sua comodidade a DL oferece vários canais de atendimento: 
Pelo site www.dl.com.br, temos uma página exclusiva de suporte.

sac@dl.com.br
0800 031 4201

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário”.

Esse produto destina parte de sua memória interna para que o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, 
arquivos, etc. Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema operacional onde uma fração é oculta por 
questões de segurança e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica presente na maioria dos 

dispositivos similares e tem como objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

Av. Emb. Bilac Pinto, 1005, Santa Rita do Sapucaí/MG - Brasil - 37540-900


