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Carregar a Bateria

Seu dispositivo é carregado por uma bateria recarregável de íons de lítio. Um carregador de parede, que é usado para

carregar a bateria, está incluso no seu dispositivo. Use apenas baterias e carregadores aprovados. Contate o seu

distribuidor da Samsung para mais detalhes. Antes de usar o seu aparelho pela primeira vez, deve-se carregar a

bateria completamente. Seu dispositivo é carregado por uma bateria recarregável de íons de lítio. O carregador de

viagem, que é usado para carregar a bateria, está incluso no seu dispositivo. Use apenas baterias e carregadores

aprovados pela Samsung.

Nota: Deve-se carregar a bateria completamente antes de usar seu telefone pela primeira vez. A bateria

descarregada leva aproximadamente 4 horas para ser completamente carregada. Pode-se utilizar o telefone

enquanto está carregando, mas isso fará com que a bateria precise de mais tempo para ser carregada.

Importante! Verifique se a bateria está instalada antes de conectar o carregador de parede. Se o carregador estiver

conectado, mas a bateria não estiver instalada, o aparelho realizará ciclos de reinicialização continuamente e

impedirá o funcionamento adequado. Não remover o carregador antes de retirar a bateria pode causar danos ao

aparelho.

Para conectar o cabo USB 3.0 no dispositivo:

1. Conecte o cabo USB na fonte.

2. Levante e abra a tampa do conector multifuncional que cobre a entrada no fundo do seu celular.

3. Insira o cabo USB 3.0 no conector do carregador.

4. Conecte a fonte em uma tomada padrão. O dispositivo liga com a tela bloqueada e indica tanto se está carregando

quanto a porcentagem da bateria

Cuidado! Tenha cuidado para não danificar ou retirar a tampa do conector do carregador. Uma tampa danificada ou

perdida poderá resultar em danos com a entrada de água no dispositivo.

Importante! Se a tela sensível ao toque não funcionar enquanto o telefone estiver carregando devido a uma fonte de

energia instável, desconecte o adaptador da tomada ou o desconecte USB do dispositivo.

5. Quando terminar de carregar, primeiro desligue o cabo do carregador da tomada e depois desconecte o

carregador do dispositivo.

6. Se você estiver usando a versão antiga, o cabo USB 2.0, para carregar a sua bateria, conecte a extremidade plana

do cabo na menor entrada do conector do adaptador do dispositivo.

7. Quando terminar de carregar, primeiro desligue o cabo do carregador da tomada e depois desconecte o

carregador do celular.

8. Feche bem a tampa do conector multifuncional quando terminar para que água não consiga passar pela entrada.

Importante! Antes de fechar a tampa do conector, verifique se tem alguma substância estranha como poeira ou areia

na vedação de borracha.

Importante! A sua tela reconhece melhor um toque leve do seu dedo ou de uma caneta não metálica. Usar força

excessiva ou um objeto metálico quando pressionando a tela pode danificar a superfície de vidro temperado e anular

a garantia. Para mais informações, consulte a "Garantia Limitada Padrão" no seu Guia de Funcionamento e

Segurança.
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Charging the Battery

Your device is powered by a rechargeable Li-ion battery. A wall charger, which is used for charging the battery, is

included with your device. Use only approved batteries and chargers. Ask your local Samsung dealer for further

details. Before using your device for the first time, you must fully charge the battery. Your device is powered by a

rechargeable Li-ion battery. The Travel Charger that is used to charge the battery; it is included with your device. Use

only Samsung-approved batteries and chargers.

Note: You must fully charge the battery before using your phone for the first time. A discharged battery recharges

fully in approximately 4 hours. Although you can use the phone while the battery is charging, doing so will require

additional charging time.

Important! Verify that the battery is installed prior to connecting the wall charger. If both the wall charger is

connected and the battery is not installed, the handset will power cycle continuously and prevent proper operation.

Failure to unplug the wall charger before you remove the battery can cause damage to the phone.

To connect a USB 3.0 cable to the device:

1. Connect the USB cable to the charging head.

2. Lift up on the Charger/Accessory jack cover that covers the port on the bottom of your phone and swing it open.

3. Insert the USB 3.0 cable into the device’s Charger/Accessory jack.

4. Plug the charging head into a standard AC power outlet. The device turns on with the screen locked and indicates

both its charge state and percent of charge

Caution! Be careful not to damage or detach the Charger/ Accessory jack cover. A damaged or missing cover can

result in water damage to the device.

Important! While the device is charging, if the touch screen does not function due to an unstable power supply

unplug the USB power adapter from the power outlet or unplug the USB cable from the device.

5. When charging is finished, first unplug the charger’s power plug from the AC wall outlet, and then disconnect the

charger’s connector from the device.

6. If you are using the older style USB 2.0 cable to charge your battery, plug the flat end of the cable into the smaller

port in the device’s Charger/Accessory jack.

7. When charging is finished, first unplug the charger’s power plug from the AC wall outlet, and then disconnect the

charger’s connector from the phone.

8. Tightly close the multipurpose jack cover when you are finished so that no water can enter the port.

Important! Before closing the Charger/Accessory jack cover, check to see if there is any foreign substance such as

dust on sand on the rubber seal.

Important! Your touch screen responds best to a light touch from the pad of your finger or a non-metallic stylus.

Using excessive force or a metallic object when pressing on the touch screen may damage the tempered glass surface

and void the warranty. For more information, refer to the “Standard Limited Warranty” in your in-box H&S Guide.


