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5. Função SOS

Exclusiva função de segurança do telefone celular portátil 
Lemon, possibilita mais segurança para qualquer usuário. É 
ideal para pessoas idosas, crianças ou qualquer pessoa que 
necessite de atenção especial.
Pressione o botão [SOS] se estiver em alguma situação de 
perigo, e o telefone vai automaticamente ligar e disparar 
mensagens de texto SMS automática para até 5 contatos de 
sua lista. Por exemplo, enviar SMS automático aos membros 
de sua família, advogado, cuidador etc.
O conteúdo das mensagens pode ser editado pelo usuário. 
Há algumas mensagens pré definidas, que o usuário pode 
escolher se for conveniente dentro do Menu SOS.
Para utilizar a função SOS mantenha o botão [SOS] 
pressionado por 4 segundos. 

Observação: Como a tecla SOS e OK são compartilhadas no 
mesmo botão, caso este seja  pressionado de forma rápida 
e breve, a função ativada será a [OK]. Mas, caso o botão seja 
pressionado de forma longa e contínua, a função ativada 
será a [SOS].

8. Configurações de Segurança

A exclusiva função do celular portátil Lemon, possibilita ao 
usuário adicionar uma senha para bloqueio do telefone, 
para evitar que outras pessoas o utilizem indevidamente.
Também é possível ativar ou desativar a função bloqueio de 
tela. Para isto, pressione [Menu], e em seguida [Segurança] 
e edite os parâmetros como preferir.

POR FAVOR, NUNCA ESQUEÇA A SUA SENHA !

A sua senha padrão é: 1234

Itens Inclusos:
1 telefone celular portátil Lemon LM-754
1 carregador com cabo USB - Modelo: LM-5V
1 bateria de lítio de 600 mAh - Modelo: BL-5C
1 manual de instrução

9. Termo de Garantia

A LEMON assegura ao proprietário-consumidor do telefone celular 
portátil LM-754, garantia contra qualquer defeito de material ou 
fabricação desde que constatado por técnico credenciado pela LEMON 
pelo prazo legal de 90 (noventa) dias e mais 9 (nove) meses de garantia 
contratual, por liberalidade da LEMON, totalizando 1 (um) ano a partir da 
data de aquisição pelo primeiro proprietário-consumidor. Portanto, é 
imprescindível a apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra. 

A Garantia Contratual, suplementar à garantia legal, é de 9 meses, e a sua 
validade começa imediatamente após o termino da garantia legal.

Baterias, partes estéticas e plásticas, incluindo o display , teclado e 
carregador tem somente a garantia legal, ou seja, de 90 (noventa) dias.

Em caso de defeito do aparelho o consumidor deve-se dirigir ao 
estabelecimento que comprou o produto, e o mesmo deve enviá-lo à 
fábrica para troca ou reparos.

A Lemon restringe sua responsabilidade à substituição das peças 
defeituosas, desde que, à critério de técnico credenciado, se constate a 
falha em condições normais de uso.

A garantia estará automaticamente cancelada quando o defeito 
apresentado ocorrer em função de: manuseio inadequado, quedas, 
batidas, descuidos, incêndio, surtos de energia, descargas elétricas, e 
ainda pela utilização de acessórios inadequados.

Também é motivo de cancelamento de garantia se o produto for 
examinado, adulterado, consertado, ou, simplesmente aberto por 
técnico não credenciado pela Lemon.

Fabricante: Blend United Technology Co.,Ltd.

6. Função Mp3 e Mp4

A exclusiva função MP3 e MP4 Player do celular portátil 
Lemon permite ao usuário escutar as suas músicas favoritas 
através de um cartão Micro SD.

Primeiramente grave as suas músicas ou arquivos MP3/ 
MP4 em seu cartão SD Micro em seu computador. 
Posteriormente, insira o seu Micro SD dentro do 
compartimento localizado na parte traseira, embaixo da 
bateria.

Em seu telefone, em Menu, entre na opção [Lista de 
arquivo], e selecione as suas músicas desejadas.

Boa diversão!

7. Função Teclas que falam

Exclusiva função, as os botões do teclado do telefone falam 
os números em voz alta quando pressionados. Esta função 
pode ser desabilidada pelo usuário facilmente no Menu do 
telefone.

Para desabilitar esta função, digite: Menu/ Config./ 
Configurações do aparelho [2] / Teclas Voz. E selecione 
opção “Ativado” para ligar ou “Desligar” para desligar.
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Importado por: 31.757.503/0001-30
Distribuido por: 06.032.995/0002-30

Fabricado na China.
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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. 
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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 Específica referente a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 
303/2002 e 533/2009”.
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1. Visão Geral

Parabéns! Você acabou de adquirir um produto de 
excelente qualidade, padrão Lemon.

Leia atentamente o seu guia rápido antes de iniciar o 
manuseamento de seu telefone celular portátil.

O telefone celular portátil Lemon possui funções muito 
similares aos demais telefones celulares, tais como:

- Envio de mensagem SMS
- MP3 player, MP4 Player
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Alarme
- Calendário
- Viva Voz
- Internet 2G / GPRS
- Data e Hora
- Calculadora
- Bluetooth 
- Lanterna
- Vibra Call

3. Condições Técnicas

Modelo: LM-754
Temperatura ambiente: -10.C a 55.C
Freqüência de operação: GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Tecnologia: 2G, GPRS
Tensão de funcionamento: AC 110V/ 220V, 50 Hz/ 60 Hz,
DC 5V/2A
Bateria de lítio: 600 mAh
Memória: RAM 32Mb e Flash 32Mb
Tamanho de Tela: 1.77”

4. Função Antena Rural
Seu telefone possui exclusiva entrada para antena celular 
rural, localizado na parte traseira do aparelho.
Utilizando esta função adequadamente, você vai ter sinal de 
celular até nas áreas mais afastadas: zona rural, fazendas, 
sítios, pousadas etc.

Kit para instalação: 1 antena externa celular diretiva e 
Quadriband Lemon + 1 kit cabo de 10 a 15 metros RG-58 
Lemon + 1 kit adaptador para celular Lemon.

Obs: O Kit de instalação deve ser adquirido separadamente 
do aparelho celular.

ATENÇÃO: É extremamente importante que todos os 
produtos do kit de instalação rural sejam adquiridos 
da marca Lemon. A Lemon não se responsabiliza 
pelo mal desempenho da Função Antena Rural por 
produtos adquiridos de outras marcas, e, não 
compatíveis com o kit Lemon. 

A garantia de 12 meses está automaticamente 
cancelada caso a Lemon detecte que foi utilizado 
qualquer produto que não pertence ao seu próprio kit.

Os Produtos em questão são: Antena Celular Externa; 
Kit Cabo RG-58 15 metros; Kit cabo adaptador.

2. Apresentação

1. Ligar/Desligar/Sair
2. Atender/Efetuar chamada
3. Ok/Função SOS*
4. Menu/Ok
5. Contatos/Voltar/Sair
6. Tela display colorida 1,77”
7. Saída de Áudio
8. Discagem Rápida M1, M2, M3*
9. Modo Silencioso*
10. Conector fone de ouvido
11. Ligar Lanterna*
12. Câmera VGA
13. Flash/Lanterna
14. Entrada Antena Rural

*Pressionar e Segurar

E também possui funções e características especiais  e 
exclusivas, tais como: 

- Função FM em alto-falante ou em fone de ouvido
- Função SOS:  Envio de mensagens de emergência
- Função para Antena Rural
- Função Teclas que Falam
- Função números favoritos

Além disso, ele é Dual Chip. É desbloqueado, quadriband, e 
funciona com todas as operadoras. Tem rádio FM e é 
compatível com a maioria dos fones Bluetooth, além de 
possuir conexão 3.5mm (Entrada auxiliar), para fones de 
ouvido ou caixas de som externa.
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a) Instale a sua antena celular na parte externa, e, aponte 
para a torre de celular da operadora.
b) Conecte o cabo coaxial: uma ponta conecte à antena, e 
outra ponta ao kit adaptador.
c) Conecte o kit adaptador ao seu celular Lemon. 

Importante: Introduza o adaptador dentro da carcaça do 
telefone e pressione levemente até o final. Você vai sentir 
um leve “click”. É sinal que o encaixe ocorreu perfeitamente.

Se não sentiu o click, tente novamente. Pode tentar 
pressioná-lo girando simultaneamente, para o encaixe 
perfeito. Pronto. 

Para retirar o adaptador, faça-o com cuidado, para não 
danificar o celular. Agora, é só fazer o ajuste fino do sinal ! 

a) Gire lentamente a antena até conseguir o melhor nível de 
sinal, observando o indicador (barras de sinal) de seu 
telefone celular portátil. Quanto mais barras, mais forte é o 
nível de sinal.
b) Trave o mastro da antena para mantê-la bem fixada, 
evitando que a mesma gire e que ocasione perda de sinal 
futuramente.

Pronto. Agora, toda vez que quiser um ótimo sinal é só 
conectar o seu telefone ao kit adaptador e falar à vontade!

Im
ag

en
s 

Ilu
st

ra
tiv

as

+ +

Dual ChipFM • MP3 • MP4


