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O V860

 

Tecla Ligar/Desligar
 y Segure para selecionar os modos de telefone: Avião, Silêncioso, ou 

para desligar.
 y Pressione para alterar o seu telefone para o modo economia de 

energia.
 y Pressione para tirar seu telefone do modo economia de energia.

Tecla Início
 y Pressione para retornar à tela inicial a partir de qualquer aplicativo 

ou tela.
 y Segure para ver aplicativos usados recentemente.

Tecla Menu
Pressione para obter as opções na tela atual.
Tecla Voltar
Pressione para ir para a tela anterior.
Teclas de volume
Pressione a extremidade superior das teclas para aumentar o volume 
e a extremidade inferior das teclas para diminuir o volume.

Iniciando
Removendo a tampa traseira

Inserindo o cartão SIM

Instalando o cartão microSD

Notas: 
O logotipo  é uma marca registrada da SD Card Association. 

V860
Guia rápido

Instalando a bateria

1
2

Carregando a bateria

Quando você adquire seu telefone, primeiramente, você deve carregá-
lo da seguinte forma:
1. Conecte o adaptador ao conector do carregador como na imagem 

acima.
2. Ligue o carregador a um padrão de tomada CA.
3. Desconecte o carregador quando a bateria estiver completamente 

carregada.

Ligando/Desligando seu telefone
1. Verifique se o SIM está no seu aparelho e a bateria está carregada.
2. Segure a tecla Ligar/Desligar para ligar o telefone.
3. Para desligá-lo, segure a tecla Ligar/Desligar para obter as opções 

de telefone. Selecione Desligar e toque em OK.

Alterando para o modo economia de energia
Para poupar bateria, o modo economia de energia suspende o 
dispositivo a um estado de baixo consumo de energia enquanto a tela 
estiver desligada. O dispositivo também entra em modo de economia 
automaticamente quando o visor é desligado automaticamente após 
um determinado período de tempo, que você pode definir em Tecla 
Menu > Configurações > Tela > Tempo limite da tela.
Pressione a tecla Ligar/Desligar para ir para o modo economia de 
energia.

Saindo do modo economia de energia
Se o telefone estiver no modo economia de energia, você pode sair 
deste modo:
1. Pressionar a tecla Ligar/Desligar para ativar sua tela.
2. Arraste o ícone  para a direita para desbloquear a tela.
Notas:
Se você tiver definido um "padrão de desbloqueio", ou um PIN/senha 
para o seu telefone, você precisa desenhar o padrão ou digitar o PIN/
senha para desbloquear a tela.

Realizando uma chamada
1. Toque na tecla Início >  > Telefone.

           

2. Digite o número do telefone e toque .

 

Importando contatos do cartão SIM
Os contatos salvos no telefone podem ter mais informações do que 
apenas um nome e um número de telefone, tais como e-mail, avatar 
do contato e endereço. Se possui contatos guardados no cartão SIM, é 
possivel importá-los para o telefone.
1. Toque na tecla Início >  > Agenda.
2. Toque na tecla Menu > Importar / Exportar > Importar do cartão 

SIM.

O telefone exibirá automaticamente todos os contatos do cartão 
SIM.

3. Marque os contatos que deseja importar, ou toque na tecla Menu > 
Selecionar todos.

4. Toque em OK.

Tirando fotos
1. Toque na tecla Início >  > Câmera.
2. Aponte a câmera para o local desejado e toque  para tirar a 

fotografia.
Nota:
Toque , , e  para configurar a câmera.

Fazendo vídeos
1. Toque na tecla Início >  > Câmera de vídeo para iniciar a 

câmera de vídeo.

2. Toque  para iniciar a gravação, e  para parar.

Notas:
Toque ,  e  para configurar a câmera de vídeo.
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Rádio FM
1. Conecte o fone de ouvido.
2. Toque na tecla Início >  > Rádio FM.
3. Toque em  ou  para ir para o canal de FM próximo ou 

anterior.
 y Pressione a tecla Menu > Busca Manual para ajustar a frequência.
 y Pressione a tecla Menu > Desligar auto. para definir o tempo para 

que o rádio desligue.
 y Procure um canal, depois arraste para a caixa vermelha para salvar 

o canal em seus canais favoritos.

      

                  

  

Reproduzindo musicas
Antes de iniciar o reprodutor de música, inserir o cartão microSD com 
arquivos de áudio em seu telefone.
1. Toque na tecla Início >  > Música.
2. Toque em uma categoria, Artistas / Álbuns / Músicas /Listas, para 

encontrar a música que deseja reproduzir.
3. Toque a música para reproduzi-la.

Nota:
É possivel definir uma música como toque quando estiver 
reproduzindo, tocando em Menu > Utilizar como toque. 

Reproduzindo vídeos
Antes de assistir a vídeos, copie os arquivos de vídeo para seu cartão 
de memória e insira o cartão no telefone.
Toque em na tecla Início >  > Vídeos. Toque no arquivo de vídeo 
que deseja para assisti-lo.
Toque na tela para mostrar ou ocultar o painel de controle de vídeo, 
com o qual pode-se pausar, avançar, retroceder, ou saltar para 
qualquer parte do vídeo.

Conta google: entrando e ou criando 
uma conta
Entrando em sua conta do Google permite-se sincronizar o Gmail, 
fotos, calendário e contatos entre o telefone e a internet. Se não 
possuir uma conta, pode-se facilmente criar uma conta.
1. Toque em um aplicativo do Google, como o Market.
2. Leia as instruções e selecione Próxima.

3. Se não possui uma conta no Google, toque em Criar e registre. 
Se já possui, toque em Fazer login digite seu nome de usuário e 
senha. Toque em Fazer login.

4. Escolha se deseja fazer backup dos dados para a sua conta do 
Google. Em seguida, toque em Avançar.

5. Toque em Concluir configuração. 

Configurando bloqueio de tela
Proteja seu celular contra uso não autorizado personalizando o padrão 
de desbloqueio.
1. Toque na tecla Início >  > Configurações > Local e Segurança 

> Configurar bloqueio de tela > Padrão.
2. Leia as instruções e toque em Avançar.
3. Assista o padrão do exemplo e toque em Avançar.
4. Desenhe o seu padrão e toque em Continuar.

5. Desenhe o padrão novamente e clique em Confirmar.

Conectando com o computador
O telefone suporta armazenamento em massa. É possivel transferir 
dados entre o PC e o telefone.
Para utilizar esta função, é necessário conectar o telefone ao PC 
através de um cabo USB e inserir o cartão microSD.
1. Abaixe a barra de status e toque Conectado por USB a partir do 

painel de notificação.
2. Toque em Ativar o armazenamento USB.
3. Toque em OK.

     
 

Conectando na internet
por Wi-Fi
1. Toque na tecla Início >  > Configurações > Redes sem fio e 

outras.
2. Marque a caixa de seleção Wi-Fi.
3. Toque Configurações de Wi-Fi. O telefone irá mostrar 

automaticamente todas as redes Wi-Fi detectadas (nomes e 
configurações de segurança) próximas do seu local.

4. Toque em uma rede para conectar a ela.
Se a rede é segura, pode ser preciso digitar uma senha para fazer a 
conexão.

por rede celular
Se as configurações GPRS/EDGE/3G não estão pré-configuradas 
em seu telefone, entre em contato com sua operadora para obter tais 
configurações. Não altere as configurações pois o serviço pode parar 
de funcionar.
Antes de começar, obtenha as seguintes informações com sua 
operadora:
 y Nome do Ponto de Acesso (APN)
 y Nome de usuário e senha, se necessário
 y IP do servidor e o número da porta, se a rede usa um servidor proxy

1. Toque na tecla Início >  > Configurações > Redes sem fio e 
outras > Redes móveis > Pontos de acesso.

2. Toque na tecla Menu > Novo APN.
3. Toque Nome para digitar o nome da APN (pode ser o que quiser).
4. Toque APN para inserir a APN que deseja adicionar.

5. Toque Proxy e Porta para entrar como o servidor IP e porta se a 
rede utiliza um servidor proxy.

6. Se necessário, pressione e digite o Nome do usuário e a Senha.
7. Se necessário, toque e entre com o Tipo APN.
8. Toque na tecla Menu> Salvar para concluir.

Instalando o novo aplicativo do Android 
Market
Há dezenas de milhares de jogos e aplicativos no Android Market. É 
possivel fazer o download e instalá-los em alguns passos facilmente. 
Pode-se enviar um feedback ou comentários sobre o aplicativo.
Antes de começar, certifique-se de ter assinado a sua conta do Google.
1. Toque na tecla Início >  > Market.
2. A primeira vez que acessar o market, aceite os termos de serviço 

do Android Market.
3. Pesquise os aplicativos que precisa ou por categoria ou tocando a 

tecla Menu > Pesquisar.

4. Toque no aplicativo para obter mais informações sobre ele.
5. Toque em Instalar para iniciar o download do aplicativo.

Nota:
Uma vez instalado, alguns aplicativos podem acessar várias 
funções ou uma quantidade significativa dos seus dados pessoais. 
O Android Market irá dizer o que o aplicativo pode acessar. Se 
ainda deseja prosseguir, clique em OK.

6. Aguarde o aplicativo ser baixado e instalado automaticamente. 
Pode-se verificar o andamento pelo Painel de Notificação.

O aplicativo é instalado com êxito quando o ícone  aparece na barra 
de status.É possivel encontrar o novo aplicativo depois de tocar  na 
tela inicial.

Informações de segurança do produto

 Leia atentamente o 
manual.  Não use quando estiver 

abastecendo.

 Não use enquanto dirige.  Este aparelho pode 
produzir brilho ou luz.

Para operação junto 
ao corpo, manter uma 
distância de 15 mm.

Não o descarte no fogo.

Peças pequenas podem 
causar asfixia.

Evite contato com a 
mídia magnética.

Este aparelho pode 
produzir som alto.

Evite temperaturas 
extremas.

Mantenha o aparelho 
longe de marcapassos 
e outros aparelhos 
médicos pessoais.

Evite contato com 
qualquer líquido, 
mantenha-o seco.

Desligue-o quando 
solicitado em hospitais e 
unidades médicas.

Não tente desmontá-lo.

Desligue quando 
solicitado em aeronaves 
e aeroportos.

Não conte somente 
com este aparelho 
para comunicações de 
emergência.

Desligue em ambientes 
explosivos.

Use somente acessórios 
aprovados.
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