
1 

Cuprins 

Taste și componente ......................................................................... 2 
Blocarea și deblocarea ecranului ...................................................... 3 
Personalizaţi-l .................................................................................... 4 
Adăugarea widget-urilor şi a mai multor pictograme 
pe ecranul iniţial................................................................................ 5 

Adăugaţi widget-uri şi pictograme pe ecranul iniţial .............................. 5 
Rearanjaţi sau îndepărtaţi widget-urile şi 
pictogramele de pe ecranul iniţial .......................................................... 5 

Accesarea programului de lansare .................................................... 6 
Deschideţi şi comutaţi aplicaţiile ............................................................ 6 
Comutaţi la aplicaţia utilizată recent ...................................................... 6 

Efectuaţi un apel ............................................................................... 7 
Jurnal apeluri ..................................................................................... 8 
Respingerea unui apel prin trimiterea unui mesaj de 
ocupat ............................................................................................... 9 
Adăugarea unui contact .................................................................... 9 
Servicii de Voce și Date ....................................................................10 
Trimiterea şi primirea mesajului(elor) .............................................12 
Navigare pe internet ........................................................................14 
Ascultaţi muzică ...............................................................................15 
Descărcaţi aplicaţii de pe Android Market .......................................16 
Configurare cont Email .....................................................................17 
Localizare şi GPS ...............................................................................19 
Gestionaţi aplicaţiile/ Mutaţi pe cardul SD ......................................20 
Întreţinere și siguranţă .....................................................................21 
Directive Europene ...........................................................................24 

 
 



2 

Taste și componente 

Smartphone-ul vă oferă posibilitatea experimentării 
unor sentimente minunate prin Cameră, 
Înregistratorul video, radio FM, Muzică şi Înregistrator 
de sunet. Acesta vă permite instalarea a diferite 
aplicaţii, jocuri şi multe altele (suportă format APK) 
prin descărcarea acestora de pe Android Market. 
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Blocarea și deblocarea ecranului 

Apăsaţi butonul de pornire pentru a intra în modul 
Sleep (Repaus) şi în acest timp se va bloca ecranul; 
apăsaţi butonul de pornire din nou pentru a ieşi din 
modul Repaus şi apoi glisaţi lacătul spre dreapta 
pentru a debloca. 
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Personalizaţi-l 

1) Ecranul iniţial: Acesta este punctul dvs. de pornire 
pentru accesarea tuturor funcţiilor din telefonul dvs.. 
Acesta afişează pictograme cu aplicaţii, widget-uri, 
comenzi rapide şi alte funcţii.  
2) Bara de notificare: În partea de sus a ecranului, Bara 
de stare afişează ora, starea şi notificările. În cazul în 
care există un mesaj nou, un apel pierdut sau altceva în 
bara de notificare, o puteţi glisa în jos pentru a 
deschide panoul de notificare şi să faceţi click pe cea pe 
care doriţi să o vedeţi. Atunci când aţi terminat, îl 
puteţi închide trăgând panoul în sus sau apăsând 
Înapoi. 
3) Programul de lansare: Atingeţi pictograma pentru 
programul de lansare din partea de jos a ecranului 
pentru a vizualiza aplicaţiile instalate. 
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Adăugarea widget-urilor şi a mai multor 
pictograme pe ecranul iniţial  

Adăugaţi widget-uri şi pictograme pe ecranul 
iniţial 
Accesaţi Programul de lansare şi apăsaţi lung şi 
menţineţi o aplicaţie până când aceasta se afişează pe 
ecranul iniţial şi apoi îndepărtaţi degetul de pe ecran. 
Rearanjaţi sau îndepărtaţi widget-urile şi 
pictogramele de pe ecranul iniţial  
a). Apăsaţi lung şi menţineţi apăsat pe widget-ul sau pe 
pictograma pe care doriţi să o mutaţi. Odată ce apare 
opţiunea Ştergeţi, nu ridicaţi degetul de pe pictogramă 
şi trageţi widget-ul sau pictograma spre o nouă locaţie 
pe ecran.  
b). Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe pictogramă timp de 
câteva secunde şi trageţi widget-urile sau pictograma 
pentru a o şterge! 

  

Atingeţi şi ţineţi 
apăsat pe aplicaţie. 
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Accesarea programului de lansare 

Deschideţi şi comutaţi aplicaţiile 
Programul de lansare conţine pictogramele pentru 
toate aplicaţiile din telefonul dvs., inclusiv orice 
aplicaţie pe care aţi descărcat-o de pe Android Market 
sau din alte surse. Pe Ecranul iniţial, atingeţi 
pictograma pentru programul de lansare pentru a 
deschide meniul principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apăsaţi pictograma pentru pagina iniţială sau 
pictograma Înapoi pentru a închide programul de 
lansare. 

Comutaţi la aplicaţia utilizată recent 
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pictograma 

 timp de câteva secunde. 
 

  

Glisaţi programul de lansare 
la stânga sau la dreapta 
pentru a aduce în prim plan 
mai multe pictograme. 

Atingeţi o aplicaţie pentru a 
o deschide. 

Atingeţi pentru a 
deschide aplicaţia. 
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Efectuaţi un apel 

În programul iniţial selectaţi  şi introduceţi un 
număr de telefon complet pentru a efectua un apel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Efectuați un 

apel 

Glisaţi ecranul spre dreapta 

 

Glisaţi ecranul spre dreapta 
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Jurnal apeluri 

În opţiunile pentru jurnal apeluri, puteţi efectua un 

apel, adăuga un contact nou şi să trimiteţi un mesaj etc. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Apăsaţi scurt aici 
pentru a adăuga 
contactul nou. 

Apăsați 
pictograma 
pentru a 
efectua 
apelul. 

Atingeţi pictograma pentru a vedea 
detaliile acestui jurnal de apeluri. 
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Respingerea unui apel prin trimiterea 
unui mesaj de ocupat 

Atunci când primiţi un apel şi este incomod pentru dvs. 
să răspundeţi, puteţi trimite un mesaj de ocupat pentru 
respingerea apelului. 

Trageţi cercul până la  şi pe ecran vor apărea 
câteva mesaje de ocupat, atingeţi scurt pe oricare 
dintre ele pentru a trimite.  
 

Adăugarea unui contact 

Atingeţi  şi accesaţi Contactele şi apoi adăugaţi un 

contact (a se vedea figura de mai jos). Atingeţi “ ” 
pentru a adăuga un contact nou în memoria telefonului 
sau a cartelei SIM.  
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Servicii de Voce și Date  

SIM-urile: 
1- Este necesar să cunoașteți foarte clar ce servicii 

aveţi alocate fiecărui SIM, 
2- După ce SIM-urile au fost montate si telefonul 

pornit este necesar ca din Setări  Gestiune 
SIM sa alocăm corect serviciile:  
a- Apel Vocal poate fi alocat oricărui SIM, 
b- Apel Video va fi alocat numai SIM-ului cu 

date 3G, 
c- Mesagerie poate fi alocat oricărui SIM. 
d- Conexiune Date va fi alocat numai SIM-

ului cu date 3G si de regula se setează la 
fel ca Apel Video. 
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Remarcă: 

1- Dacă aveţi apel activ pe unul dintre SIM-
uri celălalt va fi deconectat de la reţea și nu veţi putea 
primi apeluri pe acesta până când nu terminaţi apelul 
iniţial. Dacă apelurile ce urmează să le primiţi sunt 
foarte importante vă recomandăm redirecţionarea 
apelurilor de pe un SIM pe celalalt si activarea funcţiei 
Apel in Aşteptare. 
2- Exista posibilitatea ca operatorii de 
telefonie mobila sa schimbe frecventele de lucru caz in 
care tabelul de mai sus nu va mai fi valabil. 

 

Setări APN 

Dacă serviciul de date nu se activează automat dupa 
introducerea cartelei și pornirea telefonului trebuie sa 
setaţi manual detaliile APN (Access Point Name). 
Aceste setări se pot găsi pe pagina oficială a fiecarui 
operator de telefonie mobilă. 
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Trimiterea şi primirea mesajului(elor) 

Accesaţi funcţia Mesaje şi apoi compuneţi un mesaj 
nou. Atingeţi un câmp cu text acolo unde doriţi 
introduceţi text, pentru a activa tastatura. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Atunci când compuneţi un mesaj nou, puteţi selecta 
text pentru tăiere sau copiere. Textul selectat este 
evidenţiat în albastru. 
Atingeţi câmpul destinat textului sau o parte care 
conţine text. (a se vedea figura de mai jos). Puteţi 
selecta, copia, tăia și lipi tot conţinutul. 
b. În momentul primirii unui nou mesaj, puteţi citi 
trăgând panoul de notificare și făcând click pe mesaj, 
sau prin accesarea opţiunii Mesaje pentru a-l citi 
direct. 

 

  

Atingeţi aici pentru a 

selecta contactul dorit din 

agendă. 

Atingeţi o dată pentru a 
scrie următoarea literă cu 
majusculă. Atingeţi şi 
menţineţi apăsat pentru 
majuscule. 

Apăsaţi spaţiu sau un 
semn de punctuaţie 
pentru a introduce o 
sugestie evidenţiată. 



13 

 

 

 

 

 

 
 

1. Apa sat i lung un s ir al unui î ntreg mesaj s i putet i s terge 
s irul mesajului. 
2. Apa sat i scurt pe un mesaj dintr-o fereastra  de conversat ie 
cu mesaje. 

 

 

 

 

 
3. Atingeţi opţiunea Redirecţionare din meniul care se 
deschide. 
4. Adăugaţi un contact. 
5. Atingeţi pictograma Trimite pentru a trimite mesajul. 

Apăsaţi pentru a lipi. 

Apăsaţi pentru a copia. 

Apăsaţi pentru a tăia. 

Atingeţi pentru a selecta 

tot. 

Atingeţi pentru a 

redirecţiona mesajul. 

Atingeţi pentru a bloca 

mesajul. 
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Navigare pe internet 

Porniţi conexiunea de date sau WiFi 
 

 

 

 

 

 

Sfaturi: Pentru a naviga pe internet, aveţi nevoie să 
porniţi conexiunea de date. 
În cazul în care există WiFi în apropiere, puteţi activa 
WiFi pentru a folosi funcţia la navigarea pe internet. 
Unele reţele ar putea necesita parolă.  
  

Atingeți pentru a porni sau 
opri conexiunea de date. 
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Ascultaţi muzică 

Atunci când copiaţi muzica în cardul Micro SD, 
Music player-ul caută dispozitivul pentru fișiere de 
muzică și construiește un catalog al muzicii pe baza 
informaţiilor despre fiecare fișier care sunt stocate 
chiar în fișier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Atingeți o filă pentru a 
vizualiza biblioteca dvs. în 
unul din cele patru moduri. 

Atingeți pentru a deschide 

albumul, piesele sau lista de 

redare. 
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Descărcaţi aplicaţii de pe Android 
Market 

a. Adăugaţi un cont Google  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Accesaţi Android Market (Play Store) și descărcaţi 
aplicaţii. 
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Configurare cont Email  

 

 1- Gmail 

Crearea unui cont de email 

Selectaţi Gmail şi urmaţi pașii indicaţi. Puteţi activa sau 

edita conturi de email extinse sau crea un cont nou de 

email. 

Selectaţi Gmail, va apărea interfaţa de setare cont 

Google. Apăsaţi apoi “Următorul”/Creare cont/ 

Introduceţi nume, prenume şi adresa de email. 

Serverele Google stabilesc dacă numele poate fi folosit, 

și dacă da, apare o nouă interfaţă, cerându-va să 

introduceţi parola dorită, după care vor analiza tăria 

parolei. Utilizatorii care nu respecta cerinţele vor fi 

rugaţi să reintroducă o noua parolă. 

Înregistrarea unui nou cont de email Gmail s-a făcut cu 

succes, un mesaj se va crea automat pentru test. 

Încărcare cont de email 

Deschideţi Gmail, săriţi peste ecranul de introducere, 

încărcaţi interfaţa 

Introduceţi nume, parolă apoi încărcaţi 

Iniţializarea contului de email vă va anunţa că 

autentificarea s-a făcut cu succes, toate conturile 

Google vor fi sincronizate. 

Creare şi trimitere email-uri 

Când doriţi să creaţi un email, selectaţi Email > Creare 

email. Introduceţi adresa (destinatarul) subiectul şi 

conţinutul. Apăsaţi Meniu ptr. a accesa Adăugare 

Cc/Bcc, selectaţi trimitere sau renunţare. 



18 

Primire Email-uri 

La primirea unui email nou veţi fi apuntat printr-un ton 

audio şi printr-o pictogramă în bara de stare. Glisaţi 

bara de stare în jos, accesaţi mailul nou, apăsaţi Meniu 

> Reîmprospătare pentru a vizualiza toate email-urile 

noi necitite. 

Ștergere Email-uri 

Când setaţi un cont de email, pentru a-l șterge este 

nevoie să reveniţi la setările din fabrica. Când setaţi un 

al doilea cont de email, apăsaţi Meniu pentru a-l șterge. 

Nota: multe funcţii depind de contul de Gmail, de 

exemplu: Electronic Market, Google Talk, Sincronizare, 

Contacte şi Calendar. 

 2- Alt cont de email 

Setare cont Email 

Introduceţi adresa şi parola corecta, accesaţi Setări > 

setaţi portul şi serverul POP corect, verificaţi apoi 

setările serverului în mod automat. 

Setaţi serverul SMTP corect, verificaţi setările 

serverului de mail pentru trimitere şi primire, apoi 

introduceţi numele contului specificat şi numele afișat 

pentru mail-urile ieșite apoi salvaţi. 

Creare şi trimitere email-uri 

Când doriţi să trimiteţi un email, selectaţi Email > 

Creare email. Introduceţi adresa (destinatarul), 

subiectul şi conţinutul email-ului. Tastaţi Meniu pentru 

a accesa Adăugare Cc/Bcc, selectaţi trimitere, 

 renunţare sau salvare ca schiţă.
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Localizare şi GPS 

- Utilizaţi reţele wireless: bifaţi pentru a permite 

dispozitivului localizarea prin reţele Wi-Fi sau reţele 

mobile; 

- Utilizaţi sateliţi GPS: bifaţi pentru localizare utilizând 

receptorul GPS incorporat; 

- Asistenţă EPO: activaţi pentru a îmbunătăţi timpul de 

localizare; 

- A-GPS: activaţi pentru a îmbunătăţi timpul de 

localizare prin comunicarea cu reţele mobile de date 

(poate duce la costuri suplimentare pentru trafic de 

date); 

 

Nota: 

 1- Se poate folosi Google™ Map ca harta însă 

necesită conexiune permanentă la internet, 

 2- Telefonul recunoaşte cele mai uzuale hărţi ce 

funcționează OFF-LINE. 
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Gestionaţi aplicaţiile/ Mutaţi pe cardul 
SD  

Accesaţi Setting (Setări)>Apps (Aplicaţii), apoi 

gestionaţi aplicaţiile.  

Pe măsură ce instalaţi aplicaţiile descărcate, trebuie să 
porniţi opţiunea “Unknown sources” (Surse 
necunoscute) din Security settings (Setările privind 
securitatea). 
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Întreţinere și siguranţă 

Vă rugăm să citiţi și să respectaţi următoarele 
informaţii pentru utilizarea corespunzătoare și în 
siguranţă a telefonului dvs. și pentru a preveni 
deteriorarea. De asemenea, păstraţi ghidul de utilizare 
într-un loc accesibil tot timpul după ce citiţi acest ghid 
de instrucţiuni. 
1. Serviciul post-vânzare 
Vă rugăm să consultaţi Certificatul de garanţie furnizat 
în cutia pachetului de vânzare. 
2. Siguranţa încărcătorului şi a 
adaptorului 
Încărcătorul și adaptorul sunt proiectate doar pentru 
utilizare în interior. 
3. Informaţii despre baterie şi îngrijirea 
acesteia 
o Vă rugăm să nu demontaţi capacul din 
spate al telefonului mobil, întrucât bateria este 
încorporată.  
o Reîncărcaţi bateria după perioade lungi 
de neutilizare, pentru a maximiza durata de viaţă a 
bateriei. 
o Durata de viaţă a bateriei variază în 
funcţie de modul de utilizare și de condiţiile de mediu. 
o Funcţia de auto-protecţie a bateriei 
oprește alimentarea telefonului atunci când 
funcţionarea acestuia se află într-o stare anormală. În 
acest caz, îndepărtaţi bateria din telefon, reintroduceţi-
o și porniţi telefonul. 
4. Comunicare generală 
o Nu așezaţi elemente care conţin 
componente magnetice precum cardul de credit, card 
de telefon, libretul de economii sau cartela de metrou 
lângă telefonul dvs.. Magnetismul telefonului poate 
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deteriora datele stocate în banda magnetică. 
o Vorbitul la telefon pe perioade 
îndelungate poate reduce calitatea apelului din cauza 
căldurii generate în timpul utilizării. 
o Atunci când telefonul nu este utilizat 
pentru o perioadă îndelungată, depozitaţi-l într-un loc 
sigur cu cablul de alimentare deconectat. 
o Utilizarea telefonului în apropierea 
echipamentului de recepţie (i.e. TV sau radio) poate 
provoca interferenţe la telefon. 
o Nu scufundaţi telefonul în apă. Dacă se 
întâmplă acest lucru, îndepărtaţi bateria și duceţi-o la 
un Centru de Service Autorizat. 
o Temperatura corespunzătoare pentru 
telefon și accesorii este de -10℃~45℃. 
o În timpul încărcării, vă rugăm să așezaţi 
telefonul într-un mediu care are o temperatură 
normală a camerei și o bună ventilaţie. Se recomandă 
încărcarea telefonului într-un mediu cu o temperatură 
sub 40℃. Vă rugăm să vă asiguraţi că utilizaţi doar 
încărcătorul furnizat de producător. Utilizarea unui 
încărcător neautorizat poate reprezenta un pericol și 
încalcă autorizaţia telefonului și articolul privind 
garanţia. 
o Nu vopsiţi telefonul. 
o Datele salvate în telefon ar putea fi șterse 
în urma utilizării necorespunzătoare, reparării 
telefonului, sau a actualizării software-ului. Vă rugăm 
să faceţi o copie de rezervă a numerelor de telefon 
importante. (Tonuri de apel, mesaje text, mesaje 
vocale, imagine, precum și clipurile video ar putea, de 
asemenea, fi șterse.) Producătorul nu este răspunzător 
pentru daune survenite în urma pierderii de date. 
o Nu porniţi sau opriţi telefonul atunci când 
acesta este aproape de urechea dvs. 
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Avertizare:  
Societatea nu va purta nici o responsabilitate pentru 
nerespectarea instrucţiunilor de mai sus sau pentru 
utilizarea necorespunzătoare a telefonului mobil. 
Societatea noastră își rezervă dreptul de a face 
modificări la orice conţinut din prezentul ghid al 
utilizatorului fără a anunţa publicul în prealabil. 
Conţinutul prezentului manual poate varia faţă de 
conţinutul efectiv afișat în dispozitiv. Într-un astfel de 
caz, acesta din urmă va guverna.  
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Directive Europene 

Marcajul CE  este o marcă de 
conformitate obligatorie pentru 
produsele introduse pe piaţă în Spaţiul 
Economic European. Marcajul CE pe un 
produs garantează că produsul este 

conform cu cerinţele esenţiale ale directivelor CE 
aplicabile. 
 

Acest produs este marcat cu simbolul 
distinctiv de sortare selectivă pentru 
deşeuri electrice şi electronice.  Acest 
simbol indică faptul că produsul trebuie 
acceptat de un sistem de colectare 

selectivă a deşeurilor, în acord cu directiva EU 
2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau 
dezasamblat pentru a reduce impactul asupra 
mediului.  
Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot 
afecta mediul şi sănătatea oamenilor, deoarece pot 
conţine substanţe periculoase. 
 
 

ROHS (Restriction on 
Hazardous Substances). 
Această directivă este un 
regulament care a fost 

implementată în data de 01 Iulie 2006 şi se referă la 
restricţionarea comercializării de produse şi 
echipamente electrice şi electronice ce conţin 
substanţe periculoase cum ar fi plumbul, crom 
hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri 
difenil polibromuratiat (PBDE). 
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