
Guia de instalação 
Driver sem assinatura digital 

CF 4201 e CF 4202



Driver sem assinatura digital
CF 4201 e CF 4202 (celulares fixos GSM)
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Para usar o telefone celular fixo GSM, é necessário inserir um cartão SIM válido, 
fornecido por uma operadora. O cartão SIM contém suas informações de usuário e 
pode ser utilizado para armazenamento das informações de seus contatos, chamadas, 
mensagens, entre outros.

Este telefone opera em rede GSM de 850/900/1800/1900 MHz. Verifique compati-
bilidade com a frequência de sua operadora.

Mantenha sempre o telefone conectado à energia elétrica. A bateria é um apoio 
para emergências em caso de falta momentânea daquela. 
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1. Instalação de driver sem assinatura digital 
No Windows® 8 e 10, por questões de segurança, o sistema impede a instalação de drivers sem a assinatura digital. Quan-
do você tenta instalar um driver sem assinatura, você recebe a mensagem de erro. Para ser possível a instalação do driver 
sem assinatura digital, é necessário que você inicie seu sistema no modo avançado. 

1. Abra o menu Iniciar em clique em Configurações;

2. Clique em Atualização e segurança;

3. Selecione a opção Recuperação e clique em Reiniciar agora, para reiniciar o computador em modo avançado;
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4. Após reiniciar, escolha a opção Solução de problemas; 

5. Em seguida, clique em Opções avançadas;

6. Selecione a opção Configurações de inicialização;

7. Clique em Reiniciar;
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8. Para que seu computador reinicie no modo correto, através das teclas 7 ou F7 no seu teclado, selecione a opção Desa-
bilitar imposição de assinatura de driver; 

9. Pronto! Após ter selecionado a opção 7, espere o Windows® reiniciar e você já poderá tentar novamente a instalação 
do driver sem assinatura digital. Lembre-se de que assim que terminar a instalação você deve reiniciar novamente seu 
computador, para habilitar a verificação da assinatura do driver. 
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