
SHARP AQUOS C10

Manual de utilizare

Modele: SH-Z01

RO



Cuprins
Cuprins

Capitol 1: Introducere ...........................................................................  1
1.1 Dispozitivul dvs. .......................................................................................... 1

Vedere din față ............................................................................................ 1
Vedere din spate ......................................................................................... 1
Vedere din stânga ....................................................................................... 2
Vedere din dreapta...................................................................................... 2

1.2 Accesorii ...................................................................................................... 3
1.3 Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie ..................................... 3

Scoaterea suportului pentru cartele ............................................................ 3
Instalarea cartelei SIM ................................................................................ 4
Instalarea cardului de memorie ................................................................... 4
Introducerea la loc a suportului pentru cartele ............................................ 4

1.4 Încărcarea bateriei....................................................................................... 5
1.5 Pornirea sau oprirea dispozitivului ........................................................... 6

Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................................. 6
Repornirea dispozitivului ............................................................................. 6
Setarea dispozitivului în modul Avion ......................................................... 6
Setarea dispozitivului la sonerie, vibrații sau modul Silențios ..................... 6
Setarea dispozitivului în modul inactiv ........................................................ 6

1.6 Blocarea și deblocarea ecranului .............................................................. 7
1.7 Utilizarea căștii ............................................................................................ 8
1.8 Reglarea volumului ..................................................................................... 8

Capitol 2: Noțiunile de bază .................................................................  9
2.1 Ecranul principal ......................................................................................... 9

Bara de stare............................................................................................. 10
Panoul de notificări.................................................................................... 11
Deschiderea aplicațiilor ............................................................................. 11
Vizualizarea aplicațiilor recent utilizate...................................................... 11
Panoul de comandă .................................................................................. 12
Widgeturi ................................................................................................... 12
Foldere ...................................................................................................... 13
Setarea fundalului ..................................................................................... 14
Gestionarea resurselor.............................................................................. 14
Configurarea setărilor de aspect ............................................................... 15
Gestionarea panourilor ecranului principal................................................ 15
Modificarea setărilor telefonului ................................................................ 15

Capitol 3: Contacte..............................................................................  16
3.1 Adăugarea contactelor ............................................................................. 16
3.2 Copierea contactelor................................................................................. 17
3.3 Comunicarea cu contactele...................................................................... 17

Apelarea contactelor ................................................................................. 17
Trimiterea de mesaje text către contacte .................................................. 17
Trimiterea de e-mailuri către contacte....................................................... 18
ii



Cuprins
3.4 Gestionarea contactelor ........................................................................... 18
Editarea contactelor .................................................................................. 18
Ștergerea contactelor ................................................................................ 19
Trimiterea informațiilor de contact ............................................................. 19
Adăugarea unui contact la lista neagră ..................................................... 19

3.5 Contacte preferate..................................................................................... 20
Vizualizarea preferințelor .......................................................................... 20
Adăugarea la preferințe............................................................................. 20
Eliminare din Preferințe............................................................................. 20

3.6 Căutarea contactelor................................................................................. 21
3.7 Gruparea contactelor ................................................................................ 21

Capitol 4: Utilizarea telefonului..........................................................  23
4.1 Efectuarea unui apel ................................................................................. 23
4.2 Preluarea unui apel ................................................................................... 24
4.3 Încheierea unui apel.................................................................................. 24
4.4 Opțiuni în timpul unui apel ....................................................................... 25
4.5 Jurnalul de apeluri .................................................................................... 25

Capitol 5: E-mail și mesagerie ...........................................................  26
5.1 Scrierea unui mesaj .................................................................................. 26

Crearea și trimiterea mesajelor text .......................................................... 26
Primirea și gestionarea mesajelor ............................................................. 26

5.2 Mesaj multimedia ...................................................................................... 28
Crearea și trimiterea mesajelor MMS........................................................ 28

5.3 Personalizarea setărilor pentru mesaje .................................................. 29
5.4 Conturi de e-mail ....................................................................................... 30

Configurarea unui cont de e-mail .............................................................. 30
Adăugarea mai multor conturi de e-mail ................................................... 31
Selectarea conturilor de e-mail ................................................................. 32
Ștergerea conturilor de e-mail ................................................................... 32

5.5 Utilizarea e-mailului................................................................................... 33
Compunerea și trimiterea e-mailurilor ....................................................... 33
Primirea e-mailurilor .................................................................................. 33
Citirea și trimiterea răspunsurilor la e-mailuri ............................................ 34
Gestionarea folderelor de e-mail ............................................................... 35
Personalizarea setărilor de e-mail............................................................. 37

Capitol 6: Utilizarea internetului ........................................................  39
6.1 Conectarea la internet............................................................................... 39

Wi-Fi .......................................................................................................... 39
Rețea de date celulare .............................................................................. 41

6.2 Navigarea pe o pagină web ...................................................................... 42
Gestionarea unei pagini web..................................................................... 42

Capitol 7: Utilizarea funcției Bluetooth .............................................  44
7.1 Conectarea la dispozitive Bluetooth ....................................................... 44
iii



Cuprins
Capitol 8: 
Aplicații multimedia ............................................................................  45

8.1 Fotografii și videoclipuri........................................................................... 45
Realizarea fotografiilor .............................................................................. 45
Înregistrarea videoclipurilor ....................................................................... 46
Modurile de capturare ............................................................................... 47
Revizuirea fotografiilor .............................................................................. 48
Revizuirea videoclipurilor .......................................................................... 49
Configurarea setărilor camerei .................................................................. 49

8.2 Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor.......................................... 51

Capitol 9: Programe ............................................................................  52
9.1 Chrome....................................................................................................... 52
9.2 Calculator................................................................................................... 52
9.3 Camera ....................................................................................................... 52
9.4 Gmail .......................................................................................................... 52
9.5 Manager de fișiere..................................................................................... 53
9.6 Ceas............................................................................................................ 54
9.7 Utilizarea lanternei .................................................................................... 56
9.8 Mesagerie................................................................................................... 56
9.9 Galerie ........................................................................................................ 56
9.10 Contacte ................................................................................................... 56
9.11 Telefon...................................................................................................... 56
9.12 Setări ........................................................................................................ 56
9.13 Reportofon ............................................................................................... 57
9.14 Notă .......................................................................................................... 58
9.15 Calendar ................................................................................................... 58

Capitol 10: Gestionarea telefonului ...................................................  59
10.1 Setările dispozitivului ............................................................................. 59
10.2 Modificarea setărilor de bază ................................................................. 64

Data și ora................................................................................................. 64
Setările de afișare ..................................................................................... 65

10.3 Utilizarea rețelelor și a funcției wireless ............................................... 66
10.4 Protejare telefon ...................................................................................... 66

Criptare telefon.......................................................................................... 66
Activare blocare cartelă SIM ..................................................................... 66

10.5  Configurare limită date mobile.............................................................. 67
10.6 Resetare dispozitiv.................................................................................. 67

Capitol 11: Specificații ........................................................................  69
iv



Capitol 1: Introducere
Capitol 1: Introducere

1.1 Dispozitivul dvs.

Vedere din față

NOTĂ: *Senzorul de proximitate este amplasat în partea superioară a camerei 
frontale.

Vedere din spate

NOTĂ: Capturile de ecran din manualul de utilizare pot apărea diferit pe telefon.

Cameră frontală*

Ecran tactil

Port USB Tip C

Cască intraauriculară

Amprentă

Cameră spate

Bliț

Difuzor Microfon
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Capitol 1: Introducere
Vedere din stânga

Vedere din dreapta

Slot Nano SIM / Nano SIM 
sau Micro SD

Buton de pornire

Buton de volum (+/-)
2



Capitol 1: Introducere
1.2 Accesorii
Pachetul include următoarele articole. Dacă lipsește unul, vă rugăm să contactați 
distribuitorul.

1.3 Instalarea cartelei SIM și a cardului 
de memorie

Scoaterea suportului pentru cartele
1. Opriți dispozitivul.
2. Introduceți acul din pachet în orificiul de pe 

suportul pentru cartele.
3. Împingeți pentru a scoate suportul pentru 

cartele.

Smartphone Adaptor audio Cablu USB

Încărcător Ac Ghid rapid

Certificat de garanție Carcasă de protecție
3



Capitol 1: Introducere
Instalarea cartelei SIM
Suportul pentru cartelă poate fi folosit pentru a 
instala două (2) cartele nano SIM sau o (1) 
cartelă nano SIM și un (1) card de memorie.

Așezați două (2) cartele SIM în suport, conform 
ilustrației.

Instalarea cardului de memorie
Așezați cardul de memorie în suport, cu 
conectorii aurii orientați în jos.

Introducerea la loc a suportului pentru cartele
Împingeți suportul pentru cartele în slotul de cartele.

SIM1

SIM2
4



Capitol 1: Introducere
1.4 Încărcarea bateriei
Bateria furnizată împreună cu dispozitivul este încărcată doar parțial.

Încărcarea bateriei

1. Conectați un capăt al cablului USB la portul USB 
al dispozitivului.

2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la 
adaptorul de c.a.

3. Conectați ștecherul de c.a. la o priză de perete 
pentru a începe încărcarea.

Când bateria se încarcă și dispozitivul este pornit, pictograma  este afișată pe 

bara de stare. Când bateria este complet încărcată, pictograma  este afișată în 

bara de stare.

Avertisment 

• Utilizați la interior și în locuri fără umiditate.

• Mecanismul de protecție la supraîncălzire este activat, dispozitivul va înceta 
temporar să se încarce: 
Când temperatura sistemului atinge temperatura maximă de funcționare, 
dispozitivul va activa în mod automat mecanismul de protecție la supraîncălzire și 
va opri temporar încărcarea bateriei. Când temperatura sistemului scade, sistemul 
va reporni în mod automat încărcarea bateriei.

NOTĂ: Autonomia bateriei depinde de rețea, de aplicații și de temperatura ambiantă.
5



Capitol 1: Introducere
1.5 Pornirea sau oprirea dispozitivului
După instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei, dispozitivul este pregătit pentru a fi 
pornit.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

Pornirea dispozitivului

Apăsați lung butonul Pornire până când dispozitivul 
pornește.

Oprirea dispozitivului

1. Apăsați lung butonul Pornire timp de 
2 secunde.

2. Apăsați Oprire.

3. Apăsați Apăsați pentru oprire pentru a confirma.

Repornirea dispozitivului
1. Apăsați lung butonul Pornire timp de 

2 secunde.

2. Apăsați Repornire.

Setarea dispozitivului în modul Avion
1. Glisați bara de stare pentru a afișa meniul.

2. Glisați în continuare meniul în jos pentru a afișa 
meniul extins.

3. Apăsați Mod Avion.

Setarea dispozitivului la sonerie, vibra-
ții sau modul Silențios
1. Glisați bara de stare pentru a afișa meniul.

2. Glisați în continuare meniul în jos pentru a afișa 
meniul extins.

3. Apăsați pictogramele pentru Sonerie, Vibrații, 
Dezactivare sunet) pentru a defila printre aceste 
opțiuni.

Setarea dispozitivului în modul inactiv
Pentru a seta dispozitivul în modul inactiv, apăsați butonul Pornire. Acest lucru 
determină oprirea ecranului.

Pentru a porni ecranul, apăsați din nou butonul Pornire.
6



Capitol 1: Introducere
1.6 Blocarea și deblocarea ecranului
Blocați ecranul pentru a preîntâmpina atingerea accidentală a acestuia. În mod 
implicit, ecranul se blochează după ce nu este utilizat o perioadă de timp (consultați 
"Setările de afișare" la pagina 65).

Blocarea ecranului

Pentru a bloca manual ecranul și pentru a opri afișajul, 
apăsați butonul Pornire.

Deblocarea ecranului

1. Dacă ecranul este oprit, apăsați butonul Power 
Pornire.

2. Glisați în sus pentru a debloca ecranul.

NOTĂ: 

• Apăsați ( ) pentru a utiliza camera foto
• În timp ce ecranul este blocat, glisați la stânga și apăsați pictogramele pentru a uti-

liza direct funcțiile.

Lanternă

Reportofon Notepad

Calculator
7



Capitol 1: Introducere
1.7 Utilizarea căștii
Pentru conversații hands-free sau ascultarea muzicii, conectați mai întâi un adaptor 
audio la telefon și apoi conectați o cască la mufa pentru căști a adaptorului.

NOTĂ:
•  Când folosiți o cască, posibilitatea de a auzi sunetele din exterior poate fi 

limitată. Nu utilizați o cască, dacă acest lucru vă pune în pericol.

•  Nu setați volumul căștii la maxim, deoarece acest lucru vă poate afecta 
auzul.

1.8 Reglarea volumului
Există două moduri prin care puteți regla volumul:

• Apăsați butonul de volum (+/-) în mod repeta pentru 
a regla volumul.

• Apăsați butonul de volum o dată. 
Glisați cursorul de volum pentru a regla volumul.
8



Capitol 2: Noțiunile de bază
Capitol 2: Noțiunile de bază

2.1 Ecranul principal
Din ecranul principal, puteți accesa rapid funcții comune și puteți vizualiza notificări 
referitoare la apelurile pierdute, mesajele primite, puteți verifica bateria și starea 
conexiunii.

SFAT: 

• Apăsați lung pe ecranul principal pentru a adăuga, gestiona sau modifica funcții.

Bara de stare                    
•   Afișează pictogramele de 

stare și de notificare, 
precum și ceasul.

•   Mesajele, conexiunea și 
alte notificări sunt, de 
asemenea, afișate aici.

Widgetul Google
Search

Înapoi
Apăsați pentru a
reveni la ecranul

anterior.

Aplicații recente
Apăsați pentru a accesa 
aplicațiile recente.

Principal
Accesați meniul principal.

Apăsați pe o 
pictogramă pentru a 
accesa aplicația 
corespondentă.

Lista de aplicații
Lista tuturor

aplicațiilor instalate
pe telefon.
9



Capitol 2: Noțiunile de bază
Bara de stare
Pictogramele barei de stare indică diferite tipuri de informații. 

Pictogramele de pe bara de stare indică următoarele informații: 

Pictog
ramă

Descriere
Pictog
ramă

Descriere

Bateria este complet 
încărcată.

Apel primit.

Bateria se încarcă. Notificare apel pierdut.

Bateria este complet 
descărcată.

Notificare mesaj text nou.

Putere semnal rețea cu 4G 
activat. Mai puține bare indică 
un semnal de rețea mai slab.

Notificare e-mail nou.

Wi-Fi este conectat. Modul silențios este activat.

Conexiunea Bluetooth este 
activă.

Modul Vibrații este activat.

Este setată o alarmă. Modul Avion este activat.

Fișierul a fost descărcat.

Pictogramă baterie

Pictogramă Wi-Fi

Pictogramă apel pierdut

Ora actuală
Putere semnal de rețea
10



Capitol 2: Noțiunile de bază
Panoul de notificări
Panoul de notificări afișează activitățile dispozitivului, 

detaliile despre stare sau alte notificări.

Deschiderea panoului de notificări

Apăsați și glisați bara de stare în jos.

Pentru a deschide aplicațiile aferente, apăsați pe o 
notificare.

Închiderea panoului de notificări

Apăsați și glisați bara de stare în sus pentru a închide 
panoul de notificări.

NOTĂ: 

• Când pierdeți apelul, puteți vedea notificarea pe 
Panoul de notificări.

• Apelul pierdut nu va fi vizibil pe pictograma apli-
cației Phone.

Deschiderea aplicațiilor
Apăsați pe o pictogramă pentru a deschide aplicația.

Vizualizarea aplicațiilor recent utilizate

Apăsați . Se afișează aplicațiile recent utilizate.
11



Capitol 2: Noțiunile de bază
Panoul de comandă
Apăsați lung pe o zonă goală de pe ecranul principal pentru a gestiona direct 
panourile ecranului principal și pentru a accesa panoul de comandă. 

Widgeturi
Economisiți timp cu actualizări în timp real pe ecranul principal și obțineți toate 
actualizările personalizate într-un singur loc.

Adăugarea unui widget

1. Apăsați lung pe o zonă goală de pe ecranul 
principal.

2. Apăsați Widgeturi.

3. Trageți cu degetul ecranul până când găsiți 
widgetul pe care doriți să îl adăugați.

4. Apăsați lung pe widget. Apoi glisați-l în locația 
preferată de pe ecranul principal.

Eliminarea unui widget

Apăsați lung pe widget, apoi glisați-l la X Eliminare.

Adăugare widgetSelectarea fundalului
Gestionarea setărilor 
ecranului principal 
12
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Foldere
Economisiți spațiul de pe ecranul principal, grupați aplicațiile similare într-un folder.

Adăugarea unui folder

1. Glisați o aplicație peste alte pentru a le grupa într-un folder.

2. Apăsați pe folder pentru a-l deschide.

3. Apăsați pe numele folderului și tastați numele 
folderului.

NOTĂ: Numele implicit al folderului este „Folder fără 
nume”.

Modificarea unui folder

1. Apăsați pentru a deschide folderul pe care doriți să îl 
modificați.

2. Efectuați una din următoarele acțiuni:

• Pentru a elimina o aplicație din folder, apăsați pe 
pictograma aplicației, apoi glisați-o în afara 
folderului.

• Pentru a elimina total aplicația de pe dispozitiv, 
glisați pictograma la X Eliminare sau 
Dezinstalare.

• Pentru a examina informațiile despre aplicație, 
apăsați pe pictograma aplicației și apoi apăsați 

.

NOTĂ: Opțiunea de dezinstalare nu este disponibilă 
pentru aplicațiile implicite ale telefonului.

• Pentru a redenumi folderul, apăsați pe numele 
folderului.
13
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Eliminarea unui folder

Apăsați lung pe folderul pe care doriți să îl eliminați și 
glisați-l la X Eliminare.

Setarea fundalului
Personalizați fundalul dispozitivului.

1. În Panoul de comandă, apăsați Fundaluri.

2. Selectați fundalul din folderul Galerie, Fundaluri live, Fotografii sau Fundaluri.

3. Apăsați pe un fundal pentru a-l utiliza.

Gestionarea resurselor
Gestionați resursele pe telefon închizând aplicațiile 
active recente.

1. În ecranul principal, apăsați . 

2. Efectuați una din următoarele acțiuni:

• Trageți cu degetul o aplicație în sus pentru a 
închide aplicația individuală. 

• Apăsați  pentru a închide toate aplicațiile 
active și pentru a optimiza instantaneu 
performanța telefonului.

• Apăsați  pentru a maximiza vizualizarea listei 
de aplicații recente.

• Apăsați  pentru a minimiza vizualizarea listei 
de aplicații recente.
14



Capitol 2: Noțiunile de bază
Configurarea setărilor de aspect
În meniul Setări aspect, puteți configura aspectul și 
dispunerea pictogramelor ecranelor principal.

1. Apăsați lung pe un spațiu gol de pe ecranul principal 
pentru a vizualiza Panoul de comandă, apoi apăsați 
Setări. 

2. Activați și configurați setările, după cum este necesar.

Gestionarea panourilor ecranului prin-
cipal
În mod implicit, telefonul dvs. are un ecran principal de bază. Un ecran principal nou

este adăugat automat în ocazii speciale, spre exemplu după ce descărcați o aplicație 
din Play Store.

Pentru a adăuga un ecran principal suplimentar, glisați pur și simplu pictograma 
aplicației spre dreapta.

Pentru a elimina un ecran principal, eliminați toate 
elementele de pe ecranul principal și ecranul principal va 
fi șters automat.

Modificarea setărilor telefonului
În meniul Setări, puteți configura conexiunile de rețea, 
dispozitivul, setările personale, conturile și altele.

Pentru a accesa meniul Setări, apăsați  sau glisați 

bara de stare în jos, apoi apăsați . Pentru mai multe 
informații despre meniul Setări, consultați "Setările 
dispozitivului" la pagina 59.
15



Capitol 3: Contacte
Capitol 3: Contacte
Contacte este agenda dvs. telefonică care vă permite să stocați nume, numere de 
telefon, adrese de e-mail și alte informații. Puteți adăuga, de asemenea, contactele 
frecvent utilizate la lista de preferințe. Consultați "Contacte preferate" la pagina 20.

3.1 Adăugarea contactelor
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 

Contacte.

2. Apăsați pe una din următoarele opțiuni:

• Creați un contact nou: Pentru a crea manual un 
contact nou.

• Conectați-vă la un cont: Pentru a importa 
contacte dintr-un cont de e-mail.

• Importare contacte: Pentru a importa contacte 
de pe cartela SIM sau de pe un suport de 
stocare.

NOTĂ: Dacă ați configurat deja contul Google pe 
telefon, apăsați  pentru a adăuga un contact nou.

3. Apăsați pe una din următoarele opțiuni:

• Salvare pe dispozitiv: Pentru a salva contactul 
în memoria telefonului.

• Salvare pe SIM 1 (sau Salvare pe SIM 2): 
Pentru a salva contactul pe cartela SIM.

• Salvare în Google: Pentru a salva contactul în 
contul Google. Această opțiune este disponibilă 
doar dacă ați configurat contul Google pe 
telefonul dvs.

4. Introduceți informațiile de contact, cum ar fi numele, 
numărul de telefon. Apăsați Adăugați mai multe 
pentru a adăuga alte informații de contact. 
Pentru a adăuga o fotografie a contactului, apăsați 
pictograma fotografie ( ).

5. Apăsați  pentru a salva contactul.
16



Capitol 3: Contacte
3.2 Copierea contactelor
Puteți copia contactele de pe și pe cartela SIM, 
dispozitiv, card de memorie sau suport de stocare USB.

1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 
Contacte.

2. Apăsați  > Setări > Importare contacte sau 
Exportare contacte.

3. Alegeți să importați/exportați contactele de pe sau 
pe cartela SIM/suportul de stocare.

4. Selectați contactele de copiat și apăsați Efectuat.

3.3 Comunicarea cu contactele

Apelarea contactelor
NOTĂ: Opțiunile disponibile de apelare variază în funcție de numărul/numerele de 

telefon salvat/salvate pentru un anumit contact și de numărul de cartele SIM 
instalate pe dispozitiv.

1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 
Contacte.

2. Apăsați pe un contact.

3. Apăsați pe numărul de telefon pentru a apela un 
contact. Consultați "Efectuarea unui apel" la 
pagina 23.

NOTĂ: Trageți cu degetul de ecran pentru a vedea 
istoricul de apeluri, mesajele și agenda aferentă 
contactului pe telefon.

Trimiterea de mesaje text către contacte
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 

Contacte.

2. Apăsați pe un contact.

3. Apăsați .

4. Compuneți și trimiteți mesajul. Consultați "Crearea și 
trimiterea mesajelor text" la pagina 26.
17



Capitol 3: Contacte
Trimiterea de e-mailuri către contacte
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila Contacte.

2. Apăsați pe un contact.

3. Apăsați pe adresa de e-mail.

4. Compuneți și trimiteți e-mailul. Consultați "Compunerea și trimiterea e-mailurilor" 
la pagina 33.

3.4 Gestionarea contactelor

Editarea contactelor
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 

Contacte.

2. Apăsați pe contactul pe care doriți să îl modificați.

3. Apăsați .

4. Modificați informațiile necesare sau adăugați informații 
suplimentare apăsând Adăugați mai multe.

5. Apăsați  pentru a salva modificările.
18



Capitol 3: Contacte
Ștergerea contactelor
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 

Contacte.

2. Apăsați lung pe contactul pe care doriți să îl ștergeți.

3. În listă, marcați alte contacte pe care doriți să le 
ștergeți. 

4. Apăsați Ștergere.

5. Apăsați Ștergere pentru a confirma.

Trimiterea informațiilor de contact
Puteți trimite informații de contacte către alte dispozitive printr-o aplicație de partajare, 
cum ar fi un mesaj text sau vCard.

1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila Contacte.

2. Apăsați pe un contact.

3. Apăsați Partajare contact. 

4. Apăsați pe o aplicație de partajare pentru a trimite informațiile de contact.

Adăugarea unui contact la lista neagră
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila Contacte.

2. Apăsați pe contactul pe care doriți să îl modificați.

3. Apăsați  > Adăugare la lista neagră. 

4. Pentru anulare,  > Eliminare din lista neagră.
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3.5 Contacte preferate
Adăugați contactele cel mai frecvent apelate în Preferințe 
pentru a le accesa rapid și ușor.

Vizualizarea preferințelor
În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 
Preferințe.

Adăugarea la preferințe
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 

Contacte.

2. Apăsați contactul pe care doriți să îl adăugați la lista 
Preferințe.

3. Apăsați Adăugare la preferințe.

Eliminare din Preferințe
1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila Contacte.

2. Apăsați pe contactul pe care doriți să îl eliminați din lista de Preferințe.

3. Apăsați Eliminare din preferințe.
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3.6 Căutarea contactelor
În ecranul Contacte, efectuați una din următoarele acțiuni pentru a căuta cu ușurință 
contacte:

• Glisați rapid degetul în sus sau în jos pe ecran pentru 
a defila prin lista de contacte.

• În caseta de căutare, tastați primele câteva litere ale 
contactului pentru căutare sau accesați indexul 
alfabetic pentru a vizualiza numele contactelor care 
încep cu litera respectivă. Spre exemplu, pentru a 
vizualiza numele care încep cu „B”, apăsați „B” și se 
va afișa lista de contacte.

3.7 Gruparea contactelor
Puteți crea grupuri de contacte pentru a găsi mai ușor anumite contacte, cum ar fi 
colegii de clasă, colegii și alții.

1. În ecranul principal, apăsați Telefon și selectați fila 
Contacte.

2. Apăsați Grupuri.

3. Apăsați  pentru a crea un grup nou.

4. Alegeți să creați un grup în Telefon, Cartela SIM sau 
contul Google.

5. Denumiți grupul.
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6. Apăsați  pentru a adăuga contacte la grup. 

7. Apăsați contactele din listă pentru a începe să 
adăugați contacte.

8. Apăsați Efectuat.
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Capitol 4: Utilizarea telefonului
Pentru a deschide ecranul Telefon, în ecranul principal, apăsați Telefon.

4.1 Efectuarea unui apel
Efectuați un apel din ecranul Telefon

1. În ecranul principal, apăsați Telefon.

2. Apăsați numărul de telefon pe tastatură.

SFAT: Pe măsură ce introduceți numărul, apar 
contactele corespondente. Pentru a apela un 
contact, apăsați pe contactul respectiv în listă. 

Apăsați  pentru a șterge un număr greșit. 

Apăsați lung  pentru a șterge tot numărul. 

3. Apăsați  pentru a apela numărul.

• Dacă folosiți cartele dual SIM, selectați una din 
rețelele disponibile.

 

4. Pentru a încheia apelul, apăsați .

Apăsați pentru a 
configura Apelare 
rapidă și Setări apeluri.

Tastatură numerică

Apăsați numărul de
telefon pe tastatură

Apăsați pentru a 
ascunde tastatura 
de pe ecran.

Lista de apeluri
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Efectuarea unui apel din Contacte

1. În ecranul principal, apăsați Telefon.

2. Apăsați pe numele contactului.

3. Apăsați pictograma  de lângă numărul de telefon 
al contactului dorit pentru a efectua un apel.

4. Pentru a încheia apelul, apăsați .

4.2 Preluarea unui apel
La primirea unui apel, dispozitivul poate suna sau vibra și 
ecranul afișează un mesaj de apel primit. Dacă apelantul 
este listat în Contacte, apare numele contactului. Puteți 
vedea, de asemenea, numărul de telefon al apelantului, 
dacă este disponibil.

Acceptarea sau respingerea unui apel primit

• Pentru a prelua un apel, apăsați pe  și glisați în sus 
spre 

.

• Pentru a respinge un apel, apăsați  și glisați în jos 
spre .

• Pentru a respinge apelul cu un mesaj, apăsați și glisați 

 spre centrul ecranului, apoi alegeți un mesaj text 
din listă.

4.3 Încheierea unui apel
Pentru a încheia un apel, apăsați .
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4.4 Opțiuni în timpul unui apel
• Pentru a dezactiva sau a activa microfonul, apăsați 

.

• Pentru a afișa tastatura pe ecran, apăsați .

• Pentru a utiliza difuzorul plus microfonul apăsați .

• Pentru a configura o conferință telefonică, apăsați  
și introduceți al doilea numărul de telefon.

• Pentru a pune apelul în așteptare, apăsați .

4.5 Jurnalul de apeluri
Ecranul Jurnal de apeluri afișează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau 
pierdute.

Pentru a vizualiza istoricul de apeluri, în ecranul principal, apăsați Telefon.

• Pentru apelare un număr, apăsați pe contactul corespondent.
• Pentru a elimina un număr din listă, apăsați lung pe număr, puteți selecta alte 

numere din listă, apoi apăsați Ștergere. Când apare un mesaj de confirmare, 
apăsați Ștergere pentru a confirma ștergerea.

Istoricul de apeluri Apăsați pentru a vizualiza 
detaliile apelurilor

Apăsați pentru a accesa 
mai multe opțiuni.

 

25



Capitol 5: E-mail și mesagerie
Capitol 5: E-mail și mesagerie
Utilizați Mesagerie pentru a trimite și primi mesaje text și multimedia. Utilizați Gmail 
pentru a trimite și primi mesaje e-mail folosind conturi de e-mail de pe internet.

5.1 Scrierea unui mesaj
Un mesaj text poate conține doar litere, cifre și simboluri.

Crearea și trimiterea mesajelor text

1. În ecranul principal, apăsați Mesagerie.

2. Apăsați .

3. În câmpul Către, introduceți numărul de telefon al 
destinatarului.

SFAT: Pentru a adăuga destinatari din Contacte, 

apăsați  și selectați contactul/contactele. Apoi 
apăsați Efectuat.

4. Compuneți mesajul.

5. Apăsați  pentru a trimite mesajul.

• Dacă folosiți cartele dual SIM, selectați una din 
rețelele disponibile.

 

NOTĂ: 
•  Dacă închideți mesageria înainte de a trimite mesajul, mesajul netrimis va fi 

salvat automat ca schiță.

•  Puteți trimite, de asemenea, mesaje text cu aplicația Contacte. Consultați 
"Trimiterea de mesaje text către contacte" la pagina 17.

Primirea și gestionarea mesajelor
Când trimiteți și primiți mesaje de la un contact, aceste mesaje sunt grupate ca un fir 
de mesaje. Un fir de mesaje arată ca un schimb de conversații.

Scrierea unui răspuns la un mesaj text

1. În ecranul principal, apăsați Mesagerie.

2. Apăsați pe un fir de mesaje pentru a-l deschide.

3. Compuneți mesajul.

4. Apăsați  pentru a trimite mesajul.
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Ștergerea unui fir de mesaje

1. În ecranul principal, apăsați Mesagerie.

2. Apăsați pe firul de mesaje pe care doriți să îl ștergeți.

3. Apăsați  > Ștergere fir.

4. Apăsați Ștergere pentru a confirma.

Ștergerea tuturor firelor de mesaje

1. În ecranul principal, apăsați Mesagerie.

2. Apăsați lung pe un fir de mesaje.

3. Selectați firele de mesaje pe care doriți să le ștergeți.

4. Apăsați Ștergere.

5. Apăsați Ștergere pentru a confirma.
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5.2 Mesaj multimedia
Un mesaj multimedia sau MMS poate conține litere, imagini, un fișier audio sau video.

Crearea și trimiterea mesajelor MMS

1. În ecranul principal, apăsați Mesagerie.

2. Apăsați .

3. În câmpul Către, introduceți numărul de telefon al destinatarului.

SFAT: Pentru a adăuga destinatari din Contacte, apăsați  și selectați contactul/
contactele. Apoi apăsați Efectuat.

4. Pentru a atașa fișiere la mesaj, apăsați , apoi 
apăsați una din următoarele opțiuni:

• Fotografie: Atașați fotografii din Gallery.

• Faceți o fotografie: Faceți o fotografie pentru a 
o atașa.

• Audio: Atașați un fișier audio.

• Șablon: Atașați un șablon de mesaj.

• Videoclip: Atașați un fișier video.

• Faceți un videoclip: Înregistrați un videoclip 
pentru a-l atașa.

• Contacte: Atașați informații de contact.

• Subiect: Adăugați o linie de subiect la mesaj.

Mesajul este convertit automat în mesaj MMS.

5. Compuneți mesajul.

6. Apăsați  pentru a trimite mesajul.
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5.3 Personalizarea setărilor pentru mesaje
1. În ecranul principal, apăsați Mesagerie.

2. Apăsați  > Setări. 

Sunt disponibile următoarele setări pentru mesaje:

• Setări blocare hărțuire: Utilizați această setare 
pentru a vizualiza apelurile interceptate și pentru 
a gestiona lista neagră.

• Difuzări pe mobil: Vizualizați istoricul de alerte 
sau mesajele de urgență din zona dvs.

Mesaje text (SMS)
• Centru de asistență: Setați numărul de telefon 

al centrului de asistență.
• Rapoarte de livrare: Activați primirea 

rapoartelor de livrare pentru fiecare mesaj pe 
care îl trimiteți. 

• Perioadă de valabilitate SMS: Setați perioada 
de valabilitate a mesajelor netrimise.

• Locație de stocare SMS: Selectați unde doriți 
să stocați mesajele primite.

• Gestionare mesaje cartelă SIM: Gestionați mesajele de pe cartela SIM.

Mesaje multimedia (MMS)
• Rapoarte de livrare: Activați primirea rapoartelor de livrare pentru fiecare 

mesaj pe care îl trimiteți. 
• Trimitere raport de livrare: Activați trimiterea unui raport de livrare pentru 

fiecare mesaj pe care îl primiți.
• Recuperare automată: Activați recuperarea automată a mesajelor.
• Recuperare automată roaming: Activați recuperarea automată a mesajelor 

în roaming.
NOTĂ: Dacă utilizați cartele dual SIM, selectați rețeaua dorită pentru a activa 
setarea corespunzătoare.
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5.4 Conturi de e-mail
Dispozitivul poate trimite și primi e-mailuri la fel ca în cazul unui computer. Acesta 
acceptă Google, Outlook, Hotmail, Live, Yahoo, Exchange, Office 365 și multe altele.

Înainte de a configura un cont de e-mail, asigurați-vă că telefonul este conectat la o 
rețea wireless sau la conexiunea de date mobile. 

Configurarea unui cont de e-mail
1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. Apăsați Adăugați o adresă de e-mail.

3. Selectați dintr-o listă cu furnizori de e-mail. 
Pentru a introduce manual setările de e-mail, apăsați 
Altele. Treceți la pasul 6.

4. Introduceți Adresa de e-mail și Parola.

5. Apăsați Următorul. 
Dispozitivul va recupera în mod automat setările de 
e-mail.
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6. Selectați un protocol de conexiune pentru e-mail 
care se potrivește cel mai bine cu nevoile dvs.

• Personal (POP3): Selectați pentru a descărca 
toate e-mailurile din serverul de e-mail și pentru 
a le salva local pe dispozitiv. E-mailul dvs. nu 
poate fi accesat prin webmail sau client separat 
de pe alte computere.

• Personal (IMAP): Selectași pentru a păstra 
toate e-mailurile stocate în serverul de e-mail, în 
timp ce e-mailurile Trimise vor fi stocate în 
continuare local pe dispozitiv. E-mailurile Primite 
sunt întotdeauna disponibile pe mai multe 
computere și/sau webmail.

• Exchange (Schimb): Selectați pentru a păstra 
e-mailurile Primite și Trimise întotdeauna 
disponibile pe mai multe computere și/sau 
webmail (e-mailul este sincronizat între serverul 
de e-mail și client).

7. Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți toate 
informațiile serverului, domeniul, numele de utilizator, parola și alte informații. 
Apăsați Următorul pentru a continua.

NOTĂ: Setările contului dvs. pot varia în funcție de tipul de serviciu de e-mail 
pentru cont. Pentru detaliile parametrilor de configurare, consultați furnizorul 
serviciului.

8. După ce configurarea contului este finalizată, dispozitivul va recupera în mod 
automat e-mailurile dvs.

Adăugarea mai multor conturi de e-mail
1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. Apăsați .

3. Apăsați pe contul de e-mail actual.

4. Apăsați Adăugați cont.

5. Selectați serviciul de e-mail din listă.

6. Introduceți Adresă de e-mail și Parolă.

7. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza 
configurarea.
După ce configurarea contului este finalizată, 
dispozitivul va recupera în mod automat e-mailurile 
dvs.
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Selectarea conturilor de e-mail
1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. Apăsați .

3. Apăsați pe contul de e-mail actual.

4. Apăsați pe contul pe care doriți să îl accesați.

Ștergerea conturilor de e-mail
1. În ecranul principal, apăsați Setări > Conturi.

2. Selectați contul pe care doriți să îl ștergeți.

3. Apăsați  > Eliminare cont.

4. Apăsați Eliminare pentru a confirma.
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5.5 Utilizarea e-mailului
Compunerea și trimiterea e-mailurilor
1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. Apăsați .

3. În câmpul Către, introduceți adresa de e-mail a 
destinatarului.

NOTĂ: Apăsați  lângă câmpul Către pentru a 
introduce adresele de e-mail ale destinatarilor 
suplimentari în liniile Cc și/sau Bcc.

4. Apăsați Subiect, apoi tastați un subiect.

5. Compuneți e-mailul.

6. Apăsați .

Adăugarea atașamentelor la mesajele de e-mail

1. Înainte de a trimite mesajul, apăsați  > Atașare 
fișier sau Introduceți din Drive.

2. Selectați tipul de fișier, apoi selectați fișierul pe care doriți să îl atașați.

Primirea e-mailurilor
E-mailurile sunt primite în mod automat în folderul Inbox când dispozitivul se 
conectează la o rețea.

Primirea manuală a e-mailurilor

1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.
2. Trageți ecranul în jos pentru a reîmprospăta.

E-mailul conține un 
atașament.

Textul cu caractere aldine
indică faptul că mesajul nu a

fost citit.
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Citirea și trimiterea răspunsurilor la e-mailuri
Inboxul afișează antetele e-mailurilor. Deschideți e-mailul pentru a vizualiza tot 
conținutul.

Descărcați atașamentele

1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. În ecranul Inbox, apăsați pe e-mail pentru a-l 
deschide.

3. Efectuați una din următoarele acțiuni:

• Apăsați pictograma  de pe atașament pentru 
a descărca direct atașamentul în spațiul de 
stocare al telefonului.

• Apăsați pictograma  de pe atașament pentru 
a descărca direct atașamentul în Google Drive.

• Apăsați pe atașament > . Se afișează un 
meniu pop-up. În funcție de tipul de fișier, 
apăsați pe o opțiune:

- Salvare pentru a salva atașamentul.

- Salvați tot pentru a descărca toate 
atașamentele.

- Salvare în Drive pentru a salva atașamentul în Google Drive.

- Partajare pentru a partaja atașamentul prin Gmail, Mesagerie, Încărcare în 
Fotografii, Adăugare la Hărți, Android Beam, Bluetooth sau Salvare în 
Drive.

- Partajare totală pentru a partaja toate atașamentele prin Gmail, 
Mesagerie, Încărcare în Fotografii, Adăugare la Hărți, Android Beam, 
Bluetooth sau Salvare în Drive.

- Imprimare pentru a trimite imaginea la imprimanta conectată la rețea sau 
pentru a salva imaginea ca fișier PDF.

- Descărcați din nou pentru a descărca din nou imaginea.

NOTĂ: Doar tipurile de fișiere acceptate pot fi deschise pe telefon.
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Trimiterea răspunsurilor la e-mailuri sau 
redirecționarea e-mailurilor

1. Deschideți mesajul.

2. Efectuați una din următoarele acțiuni:

• În partea de jos a mesajului, apăsați 
Răspundeți, Răspundeți tuturor sau 
Redirecționați.

• Apăsați  sau apăsați  > Răspundeți 
tuturor pentru a răspunde la e-mail.

• Apăsați  > Redirecționare.

3. Compuneți mesajul.

4. Apăsați .

Marcați e-mailul ca necitit

1. Deschideți mesajul.

2. Apăsați .

Gestionarea folderelor de e-mail

Ștergerea e-mailurilor
1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. În ecranul Inbox, apăsați lung mesajul pe care doriți 
să îl ștergeți.

3. Apăsați  pentru a șterge mesajul.

NOTĂ: Dacă ați șters mesajul accidental, îl puteți 
recupera în decurs de câteva secunde făcând 
clic pe Anulare.

Arhivarea e-mailurilor

1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. În ecranul Inbox, apăsați lung mesajul pe care doriți 
să îl ștergeți.

3. Apăsați  pentru a arhiva mesajul.

NOTĂ: Dacă ați arhivat mesajul accidental, îl puteți 
recupera în decurs de câteva secunde făcând 
clic pe Anulare.
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Mutarea e-mailurilor în alte foldere

1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. În ecranul Inbox, apăsați lung mesajul pe care doriți să 
îl ștergeți.

3. Apăsați  > Mutați în pentru a vizualiza lista de 
foldere.

4. Defilați în lista de foldere până când găsiți folderul în care 
doriți să mutați e-mailul și apăsați pe folderul dorit.

Gestionarea e-mailurilor

1. În ecranul principal, apăsați Google > Gmail.

2. În ecranul Inbox, apăsați lung mesajul.

3. Apăsați , apoi apăsați oricare din următoarele 
opțiuni:

• Amânare pentru e-mail la Mai târziu astăzi, 
Mâine, Săptămâna următoare sau Selectați data 
și ora.

• Schimbați etichete pentru a adăuga o etichetă la e-mail.
• Adăugați stea pentru a afișa e-mailul în folderul Marcate cu stea.
• Marcați ca important pentru a afișa e-mailul în folderul Important.
• Dezactivare pentru a ascunde e-mailul din Inbox sau din folderul Principal. 

E-mailul poate fi accesat în continuare în folderul Toate e-mailurile.
• Raportare spam pentru a raporta e-mailul ca e-mail spam.

Vizualizarea altor foldere

Dacă vizualizați folderul Inbox sau Principal, apăsați  
pentru a vizualiza alt folder. Apăsați pe folder pentru a 
vizualiza conținutul.
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Personalizarea setărilor de e-mail
Puteți configura setările contului dvs. de e-mail, cum ar fi numele contului, frecvența 
de verificare a contului, contul implicit, notificările și setările serverului.

Configurarea setărilor de cont

1. În ecranul principal, apăsați  > Google > Gmail >  
> Setări, apoi apăsați pe un cont de e-mail.

2. Apăsați opțiunile pentru a configura setări de cont, 
cum ar fi:

• Contul meu pentru a schimba fotografia contului.
• Tip Inbox pentru a selecta tipul de Inbox.
• Categorii Inbox pentru a selecta categoriile de 

foldere de afișat.
• Notificări pentru a activa notificarea când se 

primește un e-mail.
• Notificări Inbox pentru a seta sincronizarea 

mesajelor și opțiunile de notificare.
• Gestionare etichete pentru a gestiona diversele 

etichete.
• Gestionare notificări pentru a configura setările 

de notificare.
• Acțiune implicită de răspuns pentru a 

răspunde expeditorului sau pentru a răspunde tuturor.
• Semnătură pe mobil pentru a adăuga o semnătură la e-mailuri.
• Răspuns inteligent pentru a afișa răspunsurile sugerate când sunt 

disponibile.
• Răspuns automat absență de la birou pentru a activa funcția de răspuns 

automat.
• Setări sfaturi Inbox pentru a afișa sfaturi ocazionale pentru dezabonare de 

la expeditorii în masă pe care îi citiți rar.
• Sincronizare Gmail pentru sincronizare cu contul Gmail.
• Zile până la sincronizarea e-mailurilor pentru a configura durata până la 

sincronizarea e-mailurilor.
• Descărcare atașamente pentru a activa descărcarea automată a 

atașamentelor.
• Imagini pentru a configura dacă să se afișeze sau să fiți întrebați înainte de 

descărcarea unui atașament imagine.
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Setări generale

1. În ecranul principal, apăsați Gmail >  > 
Setări > Setări generale.

2. Apăsați opțiunile pentru a configura setările contului, 
cum ar fi notificări, acțiuni de tragere cu degetul, 
acțiuni de răspuns și altele.
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Capitol 6: Utilizarea internetului
6.1 Conectarea la internet
Dispozitivul se conectează la internet prin:

• Wi-Fi

• Rețele de date celulare

Wi-Fi

Activarea funcției Wi-Fi 

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați în jos 
bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Wi-Fi.

3. Apăsați  pentru a activa Wi-Fi din meniul 
Setări.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Activați funcția Wi-Fi.

2. Se listează rețelele disponibile. Apăsați pe rețeaua la 
care vă veți conecta.

NOTĂ: Puteți apăsa, de asemenea, Adăugați rețea 
pentru a adăuga manual o conexiune. Consultați 
"Adăugarea unei rețele Wi-Fi" la pagina 40.

3. Dacă selectați o rețea nesecurizată, conexiunea se 
stabilește în mod automat. În caz contrar, treceți la 
pasul următor.

4. Când vă conectați la o rețea nesecurizată, vi se va 
solicita parola. Introduceți parola, apoi apăsați .

Când se conectează rețeaua Wi-Fi, pictograma de 

conexiune  este afișată în bara de stare.
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Adăugarea unei rețele Wi-Fi
1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați în jos 

bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Wi-Fi și activați funcția.

3. Dacă rețeaua la care doriți să vă conectați nu se află 
în listă, defilați până în partea de jos a listei și apăsați 
Adăugați rețea.

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți 
informațiile necesare, apoi apăsați  pentru a 
salva setările.

Setări Wi-Fi avansate

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați în jos 
bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Wi-Fi.

3. Apăsați  pentru a accesa și configura mai multe 
opțiuni avansate.
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Rețea de date celulare
Verificați disponibilitatea serviciului și tarifele abonamentelor pentru conexiunile de 
date la operatorul dvs. de servicii de rețea.

Personalizarea setărilor de rețele mobile

1. În ecranul principal, apăsați Setări > Configurare SIM.

2. Selectați cartela SIM pe care doriți să o configurați 

(dacă se introduc două cartele SIM).

3. Sunt disponibile următoarele setări de rețele mobile:

• Activat/Dezactivat: Activați sau dezactivați 

cartela SIM.

• Date mobile: Activați pentru a permite 

conexiunea de date.

• Tip rețea: Selectați tipul preferat de rețea. Opțiuni 

disponibile: 4G/3G/2G, 3G/2G, 2G.

• Roaming de date: Activați pentru a permite 

conectarea la serviciile de date în roaming.

• APN (Rețele APN): Utilizați această setare 

pentru a configura conexiunea de date. Obțineți 

următoarele informații de la operatorul dvs. de 

servicii de rețea: numele punctelor de acces, 

proxy, port, nume de utilizator și parolă.

• Selectare operator: Utilizați această setarea pentru a selecta operatorul de 

rețea.

• Rețele preferate: Utilizați această setare pentru a adăuga tipurile preferate 

de rețea.

• Kit de instrumente SIM: Inițiați acțiuni care pot fi folosite pentru diverse 

servicii cu valoare adăugată.

• Blocare SIM: Utilizați această setare pentru a solicita un cod PIN pentru a 

putea utiliza telefonul.
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6.2 Navigarea pe o pagină web
1. În ecranul principal, apăsați Chrome.
2. Apăsați bara de căutare. 

3. Tastați adresa URL, apoi apăsați  pe tastatură.

Vizualizarea paginii

• Pentru a defila în pagină, trageți cu degetul în sus sau în jos.

• Pentru a mări pagina, depărtați cele două degete în locația de pe ecran pe care 
doriți să o măriți. În modul zoom, trageți cu degetul în sus sau în jos și la stânga 
sau dreapta.

• Pentru a micșora pagina, apropiați cele două degete în locația de pe ecran pe care 
doriți să o micșorați.

Gestionarea unei pagini web

În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  pentru a 
modifica setările de vizualizare sau pentru a aplica alte 
funcții.

• Apăsați  pentru a marca pagina.

• Apăsați  pentru a descărca pagina ca să o citiți offline.

• Apăsați  pentru a vizualiza informațiile despre pagină.

• Apăsați  pentru a reîmprospăta pagina.

Bara de căutare

Apăsați pentru a afișa
paginile web active în

ferestre.

Apăsați pentru a 
accesa mai multe 
funcții și setări.
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Tabelul următor listează opțiunile de setare. În baza funcției, este posibil ca unele 
opțiuni să nu fie disponibile.

Meniu Descriere

Filă nouă Încărcați o filă nouă de pagină.

 Filă incognito nouă Încărcați o filă incognito nouă de pagină.

Marcaje Pentru a accesa o pagină marcată.

File recente Vizualizați file recente de pagini.

Istoric Vizualizați paginile vizitate.

Descărcări Accesați pagina descărcată pentru a o citi offline.

Partajare Trimiteți această pagină web prin intermediul uneia dintre aplicațiile 
de partajare.

Găsire în pagină Găsiți textul pe pagina web.

Adăugare la ecra-
nul Principal

Adăugați o pictogramă pentru comanda rapidă a paginii web pe 
ecranul principal.

Site desktop Deschideți pagina web actuală în modul de vizualizare desktop.

Setări Configurați setările browserului:
• Motor de căutare: Selectați pagina Principal pentru a seta ca 

motor de căutare implicit.
• Completare automată și plăți: Selectați pentru a configura 

cardul de credit pentru plăți și pentru a completa formulare.
• Parole: Selectați pentru a configura conectarea automată sau 

salvarea parolelor.
• Notificări: Selectați pentru a configura setările de notificare.
• Confidențialitate: Selectați pentru a configura setările de 

confidențialitate și securitate inclusiv sugestiile de erori de 
navigare, sugestiile de căutare și pentru site-uri, rapoartele de 
securitate, navigarea în siguranță și mai multe.

• Accesibilitate: Selectați pentru a configura dimensiunea 
textului, zoomul și setările de redare pentru ecranul inversat.

• Setări site: Selectați pentru a seta sincronizarea fundalului, 
pentru a activa JavaScript, pentru a activa pop-up-urile, 
reclamele și mai multe.

• Limbi: Setați limba preferată pentru site-ul web.
• Economizor de date: Activați pentru a utiliza serverele Google 

ca să comprimați paginile înainte de a le descărca.
• Despre Chrome: Vizualizați informații despre aplicație.

Ajutor și feedback Accesați informații de asistență și trimiteți feedback dezvoltatorului.
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Capitol 7: Utilizarea funcției 
Bluetooth
Activarea funcției Bluetooth

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara 
de stare și apăsați .

2. Apăsați Bluetooth.

3. Apăsați  pentru a activa funcția Bluetooth din 
meniul Setări.

4. Pentru a schimba numele dispozitivului, apăsați 
Nume dispozitiv și tastați numele dorit care va fi 
afișat pe alte dispozitive.

5. Apăsați Afișare fișiere primite pentru a analiza 
fișierele primite de la alte dispozitive Bluetooth.

7.1 Conectarea la dispozitive Bluetooth
O conexiune la un dispozitiv Bluetooth este denumită parteneriat. Trebuie să asociați 
și să creați un parteneriat cu un dispozitiv Bluetooth pentru a face schimb de 
informații.

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Bluetooth.

3. Pentru a căuta un dispozitiv nou, apăsați .

4. Apăsați un dispozitiv detectat.

5. Pentru a începe asocierea, apăsați Asociere și urmați instrucțiunile de pe ecran.

6. Se afișează numele dispozitivului Bluetooth asociat.

NOTĂ: După crearea unui parteneriat, o nouă conectare la dispozitivul respectiv 
nu va mai necesita asocierea.
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8.1 Fotografii și videoclipuri
Acest dispozitiv este echipat cu camere față și spate pentru realizarea fotografiilor și a 
videoclipurilor. În mod implicit, dispozitivul utilizează camera spate pentru a face 
fotografii sau pentru a înregistra videoclipuri.

Realizarea fotografiilor

1. În ecranul principal, apăsați Cameră.

NOTĂ: 

• Pentru a comuta între camerele față și spate, apăsați .
• Dacă doriți să ajustați setările camerei (aplicare efecte, selectarea unui mod 

scenă și altele), apăsați  și efectuați modificările înainte de a face o foto-
grafie. Vedeți mai multe opțiuni de setări în "Configurarea setărilor camerei" la 
pagina 49.

2. Orientați dispozitivul către subiect.

• Pentru a mări subiectul, depărtați degetele în locația de pe ecran pe care 
doriți să o măriți.

Apăsați pentru a 
comuta între 
camerele față și 
spate.

Apăsați pentru a
previzualiza

ultima fotografie
sau ultimul

Apăsați pentru a face o
fotografie.

Apăsați pentru a 
alege modul de 
capturare.

Apăsați pentru a seta
modul bliț.

Apăsați pentru a 
configura setările 
camerei. 

Apăsați pentru a
selecta dimensiunea

fotografiei.

Apăsați pentru a seta 
nivelul bokeh. 
45



Capitol 8: Aplicații multimedia
• Pentru a micșora subiectul, apropiați degetele în locația de pe ecran pe care 
doriți să o micșorați.

3. Apăsați  pentru a face fotografia.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În ecranul principal, apăsați Cameră. Apoi apăsați Video (Videoclip) pentru a 
comuta la modul Video.

2. Orientați dispozitivul către subiect.

3. Apăsați  pentru a începe să înregistrați un videoclip.

NOTĂ: 

• Videoclipul începe să se înregistreze imediat, după ce apăsați .
• Dacă doriți să ajustați setările camerei (calitatea videoclipului, temporizatorul, 

rezoluția), apăsați  și efectuați modificările înainte de a înregistra un vide-
oclip. Vedeți mai multe opțiuni de setări în "Configurarea setărilor camerei" la 
pagina 49.

• Pentru a mări subiectul, depărtați degetele în locația de pe ecran pe care 
doriți să o măriți.

• Pentru a micșora subiectul, apropiați degetele în locația de pe ecran pe care 
doriți să o micșorați.

4. Apăsați  pentru a opri înregistrarea.

Apăsați pentru a
face o fotografie

Apăsați pentru a opri
înregistrarea unui

videoclip

Activarea/dezactivarea
blițului

Timp de 
înregistrare

Apăsați pentru a 
întrerupe 
înregistrarea 
videoclipului
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Modurile de capturare
În timp ce faceți fotografii, puteți comuta între mai multe moduri de capturare. Pentru a 
accesa modul, apăsați modul în ecranul aplicației Cameră. Modurile disponibile sunt 
următoarele:

• Filmare lentă: Utilizați acest mod pentru a înregistra videoclipuri în modul rapid.

• Înfrumusețare: În acest mod, camera va elimina eventualele imperfecțiuni faciale 
dintr-o fotografie.

• PANO: Utilizați acest mod pentru a captura imagini extra late. Acesta combină mai 
multe fotografii într-o imagine panoramică la 180 sau 360 de grade.

• PRO: Utilizați acest mod pentru a personaliza setările avansate, precum balansul 
de alb, ISO, EV, viteza obturatorului, focalizarea și altele, exact la fel ca un fotograf 
profesionist.

Realizarea fotografiilor panoramice

1. În ecranul principal, apăsați Cameră.

2. Apăsați PANO pe ecranul aplicației camerei.

3. Orientați dispozitivul către subiect.

4. Apăsați  pentru a începe să faceți fotografia.

Apăsați pentru a
începe să faceți o

fotografie.

Indicatori de
fotografiere
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5. Începeți să mișcați lent dispozitivul într-o direcție și continuați să îl mișcați spre 
indicatorii de fotografiere.

6. Când indicatorii de fotografiere ajung la capătul punctului de fotografiere, 

fotografierea se încheie. 

De asemenea, puteți opri manual înregistrarea apăsând .

Revizuirea fotografiilor
După ce faceți o fotografie, apăsați minifereastra pentru a previzualiza ultima 
fotografie capturată pe ecran și veți fi direcționat direct la Galerie.

• Pentru a reveni la modul Cameră, apăsați .

• Pentru a partaja atașamentul prin Gmail, Mesagerie, 

Bluetooth, Încărcare în Fotografii, Adăugare la Hărți, 

Android Beam sau Salvare în Drive, apăsați .

• Pentru a șterge fotografia, apăsați . Când apare un 

mesaj de confirmare, apăsați Ștergere pentru a 

confirma ștergerea.

• Pentru a edita imaginea, apăsați . Cu ajutorul 

meniului de editare a imaginilor, puteți aplicați un filtru, 

puteți roti, decupa, configura setările color, desena 

graffiti și puteți adăuga efectul de mozaic la imagine.

• Pentru a accesa mai multe setări, apăsați .

• Pentru a adăuga imaginea la folderul de preferințe, apăsați .
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Revizuirea videoclipurilor
După ce înregistrați un videoclip, apăsați minifereastra pentru a vizualiza ultimul 
videoclip înregistrat pe ecran.

• Pentru a reveni la modul Cameră, apăsați .

• Pentru a partaja atașamentul prin Gmail, Mesagerie, 

Bluetooth, Încărcare în Fotografii, Adăugare la Hărți, 

Android Beam sau Salvare în Drive sau YouTube, 

apăsați .

• Pentru a șterge videoclipul, apăsați . Când apare 

un mesaj de confirmare, apăsați Ștergere pentru a 

confirma ștergerea.

• Pentru a accesa mai multe setări, apăsați .

• Pentru a adăuga imaginea la folderul de preferințe, 

apăsați .

• Pentru a reda videoclipul, apăsați 

Configurarea setărilor camerei
Ca să accesați setările pentru Cameră, efectuați următoarele acțiuni:

În ecranul principal, apăsați Cameră > . 

Apăsați pe numele setării pentru a deschide meniul 
aferent. După ce alegeți o funcție din meniu, 
pictograma meniului funcției respective se va schimba 
automat. 

Spre exemplu, alegeți „Multi”. Pictograma modului va 

deveni . 

Setare Opțiuni disponibile

Cerc Vă permite să faceți o fotografie cu formă circulară.

Multi
Vă permite să faceți 4 fotografii și să le salvați ca o singură 
imagine.

PIP Vă permite să faceți o fotografie folosind camera față și spate 
simultan. Fotografia rezultată va avea 2 fotografii diferite.

Artistic
Vă permite să adăugați un design artistic presetat pe imaginea 
care va fi capturată. Trageți cu degetul selecția pentru a defila 
prin designuri. 

Marcaj Vă permite să adăugați un marcaj presetat pe imaginea care va fi 
capturată. Apăsați Mai multe marcaje pentru a selecta marcajul.
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Efecte Vă permite să adăugați efecte la imaginea care va fi capturată. 
Apăsați pe un efect pentru a-l aplica.

HDR
Tehnologia de imagistică High Dynamic Range (HDR) adaugă un 
raport mai mare de lumină/întuneric la fotografiile dvs., făcându-
le să arate mai bine.

Temporizator Vă permite să setați temporizatorul înainte de a captura o 
fotografie.

Setări

Vă permite să ajustați alte setări ale camerei. Setările includ: 
Rezoluție cameră, Rezoluție videoclip, Funcții taste de volum, 
Sunet obturator, Compoziție, Înregistrare geolocație, Filmare 
lentă, Restaurare setări implicite.

Setare Opțiuni disponibile
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8.2 Vizualizarea fotografiilor și a 
videoclipurilor
1. În ecranul principal, apăsați Galerie.
2. Apăsați pe un folder pentru a vizualiza imaginile 

capturate sau fișierele înregistrate în miniaturi.
3. Apăsați pe o imagine sau un videoclip pentru a 

vizualiza pe tot ecranul.
SFATURI: Puteți efectua oricare dintre operațiunile 
următoare:

a Pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile, 
apăsați pe fila Fotografii pentru a comuta vizu-
alizarea fotografiilor sau pe fila Albume pentru 
a comuta vizualizarea albumelor.

b Apăsați + pentru a adăuga un album nou.
   c   Apăsați lung pe o miniatură pentru a selecta o 

fotografie sau un videoclip.

•Apăsați Partajare  și apoi apăsați pe apli-
cația pe care doriți să o folosiți pentru partaja-
rea fotografiei sau a videoclipului.

•Apăsați Ștergere  pentru a șterge fotogra-
fia sau videoclipul.

•Apăsați Copiere  pentru a copia fotografia sau videoclipul.

•Apăsați Mutare  și alegeți un folder pentru a muta fotografia sau video-
clipul.

•Apăsați Anulare pentru a anula operațiunea curentă la fotografii sau video-
clipuri.

•Apăsați Selectare totală pentru a selecta toate fotografiile sau videoclipu-
rile.

4.   Apăsați pe o imagine sau un videoclip pentru a le 
vizualiza pe tot ecranul.

5.   Trageți cu degetul la stânga/dreapta pentru a 
vizualiza fișierul anterior/următor.
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Capitol 9: Programe
Acest dispozitiv este prevăzut cu următoarele programe preinstalate.

9.1 Chrome
În ecranul principal, apăsați Chrome pentru a vizualiza pagini web. Consultați 
"Conectarea la internet" la pagina 39.

9.2 Calculator
Cu Calculator, puteți efectua calcule aritmetice de bază 
pe acest dispozitiv.

În ecranul principal, apăsați  > Calculator.

9.3 Camera
Capturați imagini cu acest dispozitiv. Consultați "Fotografii și videoclipuri" la 
pagina 45.

9.4 Gmail
Utilizați Gmail pentru a vă conecta de la distanță la căsuța poștală ca să recuperați 
mesajele noi de e-mail sau ca să vizualizați offline mesajele de e-mail recuperate 
anterior. Consultați "Utilizarea e-mailului" la pagina 33.
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9.5 Manager de fișiere
Manager fișiere vă permite să răsfoiți conținutul telefonului.

1. În ecranul Principal, apăsați  > Manager fișiere.

2. Apăsați lista de foldere și apăsați folderul pe care doriți 
să îl explorați. Sau apăsați calea fișierului pentru a 
selecta spațiul de stocare pe care doriți să îl gestionați.

Gestionarea fișierelor și a folderelor

• Pentru a deschide un folder sau un fișier, apăsați pe 
folderul sau fișierul respectiv sau, pentru a accesa 
toate fișierele salvate în spațiul de stocare al 
telefonului sau pe cardul SD, apăsați Stocare telefon, 
respectiv Stocare card SD.

• Pentru a șterge, muta, partaja, copia, adăuga la 
preferate, comprima, redenumi sau vizualiza detaliile 
fișierului sau ale folderului, apăsați lung pentru a 
vizualiza opțiunile respective. Apoi apăsați opțiunea 
dorită.

• Pentru a reîmprospăta conținutul folderului, apăsați 

• Pentru a sorta elemente, apăsați , apoi apăsați o opțiune de sortare.

• Pentru a adăuga un folder nou, apăsați .

• Pentru a căuta un fișier, apăsați , apoi introduceți numele fișierului.

• Pentru a șterge, muta, partaja, copia, adăuga la preferințe, seta ca fundal, 
comprima, redenumi sau vizualiza detalii, apăsați lung pe o miniatură, apoi apăsați 
pe acțiunea dorită.
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9.6 Ceas
Utilizați opțiunea Clock (Ceas) pentru a adăuga ora pe 
Glob, pentru a seta alarme sau pentru a folosi dispozitivul 
pe post de temporizator și cronometru.

Adăugarea orei pe Glob

1. În ecranul Principal, apăsați  > Ceas > Ceas.

2. Pentru a adăuga o oră de pe Glob, apăsați .

3. Defilați prin listă și apăsați pentru a selecta orașul sau 
tastați și căutați orașul dorit. 

4. După ce selectați, apăsați , orașul selectat va 
apărea în listă.

Setarea alarmelor

1. În ecranul Principal, apăsați  > Ceas > Alarmă.

2. Pentru a seta o alarmă, apăsați .

3. Pentru a seta ora, glisați cifrele pentru a seta ora și 
minutul.

4. Pentru a seta modul de repetare, apăsați Repetare și 
selectați zilele săptămânii dorite. Apoi apăsați 
Efectuat.

5. Pentru a adăuga o etichetă la o alarmă, apăsați 
Etichetă. Introduceți eticheta și apăsați Efectuat.

6. Pentru vibrații când sună alarma, activați Vibrații.

7. Pentru a seta tonul de apel, apăsați Ton de apel și 
selectați sunetul alarmei.

8. Pentru a seta imaginea de fundal, apăsați Selectare 
imagine de fundal și apăsați pe imaginea pe care 
doriți să o selectați. Apoi apăsați OK.

9. Când ați terminat, apăsați OK.

NOTĂ: În mod implicit, alarma este activată în mod automat. Dacă doriți să 

dezactivați alarma, apăsați butonul Activat/Dezactivat ( ).
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Utilizarea temporizatorului

1. În ecranul principal, apăsați  > Ceas > 
Temporizator.

2. Apăsați dintr-o activitate presetată pentru a seta 
automat temporizatorul. Sau glisați cifrele pentru a 
seta ora și minutul.

3. Apăsați PORNIȚI pentru a porni temporizatorul.

Utilizarea cronometrului

1. În ecranul principal, apăsați  > Ceas > 
Cronometru.

2. Apăsați PORNIȚIPORNIȚI pentru a porni 
cronometrul.

3. Apăsați Tură pentru a marca tura sau apăsați Pauză 
pentru a întrerupe cronometrul.
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9.7 Utilizarea lanternei
Când folosiți acest dispozitiv într-un mediu întunecos, puteți să îl folosiți pe post de 
lanternă.

1. În ecranul principal, glisați bara de stare în jos.

2. Apăsați  pentru a aprinde lanterna. Apăsați  din 
nou pentru a stinge lanterna.

9.8 Mesagerie
Folosiți Mesagerie pentru a trimite sau primi mesaje text și MMS. Consultați "Scrierea 
unui mesaj" la pagina 26.

9.9 Galerie
Puteți vizualiza imaginile capturate, videoclipurile înregistrate și imaginile descărcate 
în Galerie. Consultați "Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor" la pagina 51.

9.10 Contacte
Vizualizați sau gestionați lista de contacte. Consultați Consultați "Contacte" la 
pagina 16.

9.11 Telefon
Folosiți Telefon pentru a efectua apeluri telefonice sau pentru a gestiona lista de 
contacte. Consultați "Efectuarea unui apel" la pagina 23.

9.12 Setări
În meniul Setări, puteți vizualiza și efectua ajustări pentru setările wireless și setările 
de rețea, setările de apeluri, setările generale ale telefonului și setările de securitate. 
Consultați "Setările dispozitivului" la pagina 59.
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9.13 Reportofon
Folosiți Reportofon pentru a înregistra un memento vocal.

Pentru a înregistra o notă vocală

1. În ecranul principal, apăsați  > Reportofon.

Se afișează ecranul reportofonului.

2. Apăsați  pentru a înregistra vocea. 

3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați .

• Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsați .

• Pentru a marca înregistrarea, apăsați .

4. Tastați numele înregistrării, apoi apăsați Efectuat 
pentru a salva.

Pentru a reda o notă vocală

1. În ecranul principal, apăsați  > Reportofon.

2. Pentru a reda o înregistrare, apăsați un fișier de 
înregistrare din listă.
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9.14 Notă
Utilizați Notă pentru a tasta note și pentru a atașa un 
fișier audio, o înregistrare sau o fotografie.

1. În ecranul principal, apăsați  > Notă.

2. Pentru a crea o notă nouă, apăsați .

• Pentru a atașa un fișier audio sau o înregistrare 

de voce, apăsați .

• Pentru a atașa o fotografie, apăsați .
3. Tastați notele.

4. Când terminați, apăsați  pentru a salva.

9.15 Calendar
Folosiți Calendar pentru a marca evenimente importante și pentru a seta 
mementouri.

1. În ecranul principal, apăsați  > Calendar.

2. Pentru a crea un eveniment nou, apăsați .

3. Introduceți numele evenimentului, locația, data/ora de 
început și data/ora de sfârșit.

4. Setați mementoul.
5. Apăsați Mai multe pentru a adăuga mai multe detalii, 

precum Repetare, Fus orar și Descriere. 
6. Apăsați Efectuat pentru a salva.
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Capitol 10: Gestionarea 
telefonului
10.1 Setările dispozitivului
În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați în jos bara de stare și apăsați  pentru 
a vizualiza și ajusta setările dispozitivului.

Setare Descriere

Wi-Fi Gestionați conexiunile Wi-Fi, scanați și conectați-vă la rețelele Wi-Fi 
disponibile.

Bluetooth Gestionați conexiunile Bluetooth, setați numele dispozitivului, afișați fișierele 
primite și conectați-vă la alte dispozitive Bluetooth.

SIM Config Gestionați configurarea SIM, cum ar fi activarea sau dezactivarea cartelei 
SIM pentru apeluri și date, configurarea setărilor avansate pentru cartela 
SIM, controlul traficului de date și altele.

More Gestionați alte setări, cum ar fi: 
• Mod Avion: Dezactivați toate conexiunile wireless
• Hotspot personal: Partajați conexiunea de date mobile a telefonului dvs. 

ca hotspot Wi-Fi portabil
• Partajare rețea: Partajați conexiunea de date mobile a telefonului dvs. 

prin USB sau Bluetooth
• NFC: Activați schimbul de date când telefonul se află în apropierea altui 

dispozitiv compatibil
• Afișaj WLAN: Activați conținutul aplicației Beam pe alt dispozitiv 

compatibil.
• Difuzare de urgență: Configurați și revizuiți setările pentru difuzările 

celulare, cum ar fi istoricul de alerte de urgență, activarea notificărilor, 
setarea tonului de alertă și altele.

• VPN: Configurați și gestionați rețele private virtuale (VPN-uri)

Afișaj Control automat 
luminozitate

Activați controlul automat al setărilor de luminozitate.

Luminozitate Ajustați luminozitatea ecranului.

Mod Protecție ochi Configurați modul de protecție pentru ochi și reduceți 
strălucirea dispozitivului.

Fundal Personalizați fundalul dispozitivului.

Dimensiune font Setați dimensiunea fontului.

Rotire dispozitiv Activați rotirea automată și comutați automat 
orientarea la rotirea dispozitivului.

Repaus Ajustați intervalul de timp până la oprirea automată a 
ecranului.

Temperatură 
culoare

Selectați temperatura de culoare preferată dintre Cool 
(Rece), Natural (Naturală) și Warm (Caldă).

Mod ecran Setați modul de ecran implicit.

Sunet și 
vibrații

Volum sonerie Ajustați volumul soneriei.
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Volum media Ajustați volumul fișierelor media.

Volum alarmă Ajustați volumul alarmei.

Ton de apel telefon) Setați tonul de apel implicit al telefonului.

Ton de apel mesaj Setați tonul de apel implicit pentru mesaje.

Sunet de apel 
implicit notificare

Setați tonul de apel implicit pentru notificarea 
mesajelor.

Și vibrații pentru 
apeluri

Activați sau dezactivați vibrațiile la primirea unui apel.

Vibrații la atingere Activați sau dezactivați vibrațiile la selectarea 
elementelor pe ecran.

Vibrații la 
amprentă

Activați sau dezactivați vibrațiile când telefonul 
scanează amprenta.

Vibrații tastatură Activați sau dezactivați vibrațiile la selectarea 
elementelor pe ecran.

Creștere volum în 
buzunar

Activați creșterea volumului când dispozitivul este în 
buzunar.

Tonuri tastatură Activați sau dezactivați sunetul la atingerea tastelor de 
pe tastatură.

Sunete blocare 
ecran

Redați sunete la blocarea sau deblocarea telefonului.

Sunete la atingere Activați sau dezactivați sunetul la selectarea 
elementelor pe ecran.

Aplicații și 
autoritate

Gestionare aplicații Examinați informațiile despre aplicații și gestionați 
aplicațiile.

Gestionare acces 
aplicații

Setați permisiuni pentru aplicații.

Bara de 
stare și 
notificări

Manager de 
notificări aplicație

Gestionați notificările pentru aplicații.

Ascundere bară 
de stare la ecran 
blocat

Activați sau dezactivați glisarea în jos a barei de stare 
când se blochează ecranul telefonului.

Notificări la 
pornirea ecranului

Activați sau dezactivați notificările la pornirea 
ecranului.

Afișare pictogramă 
bară de stare

Activați sau dezactivați pictogramele de notificare pe 
bara de stare, cum ar fi apeluri pierdute și altele.

Afișare viteză 
rețea

Activați sau dezactivați afișarea vitezei rețelei pe ecran.

Led Activați sau dezactivați LED-ul la notificări.

S Boost Accelerare inteligentă Optimizați performanța sistemului.

Defragmentare Defragmentați spațiul de stocare.

Setare Descriere
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Gestionare 
aplicații din fundal

Activați sau dezactivați rularea aplicațiilor când ecranul 
este oprit.

Gestionare pornire 
automată

Activați sau dezactivați aplicațiile cu pornire automată.

Setări 
speciale

Asistent jocuri Activați sau dezactivați asistentul pentru jocuri și 
configurați parametrii acestuia.

Înregistrator ecran Configurați parametrii de înregistrare a ecranului.

Mișcare 
somatosenzorială

Configurați diverse activități legate de mișcare, cum ar 
fi realizarea unei capturi de ecran cu glisarea în jos pe 
ecran folosind trei degete, respingerea unui apel prin 
întoarcerea telefonului și altele.

Setări taste 
funcționale

Bilă de 
suspendare

Activați sau dezactivați afișarea bilei de suspendare pe 
ecran pentru accesarea rapidă a diverselor funcții.

Activare funcție 
taste de navigare 
amprentă

Configurați funcțiile tastelor de navigare pe bază de 
amprentă.

Deblocarea 
facială

Deblocare facială Activați sau dezactivați deblocarea facială.

Deblocare model Selectați metoda de deblocare a telefonului.

Adăugare față Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga fața 
sau detectarea facială.

Amprentă și 
parolă

Blocare ecran Setați blocarea ecranului prin glisarea ecranului sau cu 
un model, PIN sau parolă.

Amprentă Configurați recunoașterea amprentei.

Blocare inteligentă Această opțiune devine disponibilă după ce ați setat o 
blocare a ecranului. Setați telefonul la deblocat când 
este sigur pentru dvs.

Preferințe ecran 
de blocare

Configurați preferințele ecranului de blocare, cum ar fi 
afișarea conținutului notificărilor pe ecranul de blocare 
și afișarea unui mesaj de bun venit.

Baterie Analizați performanța bateriei și configurați diverse setări, cum ar fi modul de 
economisire a energiei și altele.

Alte setări Locație Activați sau dezactivați telefonul pentru a-l localiza.

Securitate și 
locație

Configurați diverse setări de securitate și permisiunile 
de accesare a utilizării aplicațiilor.

Backup Configurați parametrii de backup și restaurare ale 
telefonului.

Setări stocare Gestionați spațiul de stocare al telefonului.

Limbă și 
introducere

Configurați limba și setările de introducere, cum ar fi setarea 
limbii implicite pentru interfață, configurarea corectorului 
ortografic, serviciul de completare automată, dicționarul 
personal, tastatura virtuală, tastatura fizică și altele.

Setare Descriere
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Dată și oră Setați informațiile pentru dată și oră.

Accesibilitate Configurați diverse opțiuni de accesibilitate, cum ar fi 
parametrii cititorului de ecran, parametrii de rezultat 
text transformat în vorbire, rotirea automată a 
telefonului și altele.

Imprimare Conectați-vă telefonul la o imprimantă wireless.

Conturi
Adăugare cont Configurați alte conturi, cum ar fi Duo, Exchange, 

Google, Personal (IMAP), sau Personal (POP3).

Google
Cont Google Configurați setările pentru contul Google. Această 

opțiune este vizibilă doar dacă v-ați conectat deja la 
contul Google pe telefonul dvs.

Reclame Resetați ID-ul de publicitate, instruiți aplicațiile să nu utilizeze 
ID-ul de publicitate și gestionați reclamele de la Google.

Mesaje de 
previzualizare 
aplicații

Gestionați mesajele de previzualizare ale aplicațiilor 
pentru a le permite celorlalți să partajeze conținut și să 
vă trimită mesaje - chiar și prin aplicații pe care este 
posibil să nu le fi instalat.

Backup Configurați modul și tipul de date pentru care se face 
backup în Google Drive.

Controale media 
Cast

Activați sau dezactivați controlul fișierelor media de la 
dispozitive Cast printr-o notificare.

Gestionare date Actualizați fișierele aplicațiilor cu Drive activat.

Număr de telefon 
dispozitiv

Revizuiți sau modificați numărul de telefon al 
dispozitivului.

Google Fit Gestionați date și aplicații sau dispozitive conectate la 
Google Fit. Această opțiune este vizibilă doar dacă v-
ați conectat deja la contul Google pe telefonul dvs.

Google Play Gestionați metodele de plată la achiziționarea produselor de 
la Google. Această opțiune este vizibilă doar dacă v-ați 
conectat deja la contul Google pe telefonul dvs.

Aplicații instant Utilizați aplicații fără instalare. Această opțiune este 
vizibilă doar dacă v-ați conectat deja la contul Google 
pe telefonul dvs.

Locație Activați sau dezactivați partajarea informațiilor despre 
locația dvs. cu aplicațiile Google.

În apropiere Activați sau dezactivați primirea informațiilor despre 
aplicații și site-uri web din apropierea dvs.

Restaurare 
contacte

Restaurați contacte din contul Google, pentru care s-a 
efectuat anterior un backup.

Căutare Configurați diverse setări de căutare.

Setare Descriere
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Securitate Configurați modul în care dispozitivul poate fi localizat 
de la distanță și activați sau dezactivați Google pentru 
a verifica periodic dispozitivul pentru detectarea 
comportamentului dăunător.

Configurare 
dispozitiv din 
apropiere

Configurați-vă celălalt dispozitiv.

Set up work profile 
(Configurare profil 
de serviciu)

Configurați-vă profilul de serviciu pentru a accesa e-mailurile 
companiei, aplicațiile și alte date de serviciu. În cazul în care 
configurați profilul de serviciu, datele dvs. personale vor fi 
separate de datele dvs. de serviciu.

Blocare inteligentă 
pentru parole

Permiteți salvarea parolelor pentru contul dvs. Google. 
Această opțiune este vizibilă doar dacă v-ați conectat 
deja la contul Google pe telefonul dvs.

Actualizări 
sistem

Analizați versiunea sistemului și verificați dacă există actualizări.

Despre 
telefon

Analizați informațiile despre telefon, cum ar fi modelul, procesorul, memoria, 
setările de stocare și altele.

Setare Descriere
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10.2 Modificarea setărilor de bază
Data și ora
Pentru a seta automat data și ora 

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Alte setări > Dată și oră.

3. Apăsați Dată și oră automate pentru a seta automat data și ora conform cu 
rețeaua.

NOTĂ: Pentru a seta manual data și ora, apăsați cursorul activat/dezactivat.

Pentru a seta manual data și ora

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de 

stare și apăsați .

2. Apăsați Alte setări > Dată și oră.

3. Dezactivați Dată și oră automate.

4. Apăsați Setare dată pentru a seta data.

• Defilați pe ecran în sus sau în jos pentru a selecta 
anul, luna și ziua corecte. Apăsați Setare dată din 
nou pentru a ieși.

5. Dezactivați Fus orar automat pentru a selecta manual 
fusul orar din listă.

6. Apăsați Setare oră pentru a seta ora.

• Defilați pe ecran în sus sau în jos pentru a seta ora 
corectă. Apăsați Setare oră din nou pentru a aplica 
valorile.

• Pentru a folosi formatul de 24 de ore, activați 
Utilizare format 24 ore.
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Setările de afișare
Setările de afișare ale dispozitivului afectează bateria și nivelul de energie externă.

Dezactivarea luminii de fundal când telefonul este în 
mod inactiv

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de 

stare și apăsați .

2. Apăsați Afișaj.

3. Apăsați Repaus.

4. Selectați durata de timp dorită. 

Setarea este salvată automat.

Ajustarea luminozității

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de 

stare și apăsați .

2. Apăsați Afișaj.

3. Glisați cursorul de Luminozitate pentru a ajusta 
setările de luminozitate. 

Setarea este salvată automat.

Schimbați orientarea ecranului

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Afișaj.

3. Apăsați Rotire dispozitiv pentru a activa/dezactiva orientarea ecranului la rotirea 
dispozitivului.

Alte comenzi rapide pentru afișaj

În ecranul principal, glisați bara de stare în jos pentru a afișa pictogramele meniului 
Setări.

Efectuați una din următoarele acțiuni (după cum este 
necesar):

• Apăsați Rotire pentru a activa sau dezactiva 
comutarea orientării telefonului.

• Apăsați Mod Protecție ochi pentru a permite afi-
șajului să capete o culoare gălbuie pentru ochi 
din cauza unei străluciri excesive.

• Apăsați Luminozitate automată pentru a ajusta 
automat luminozitatea ecranului în condiții de 
lumină ambiantă.
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10.3 Utilizarea rețelelor și a funcției wireless
Telefonul dvs. vă permite să gestionați Wi-Fi, Bluetooth, modul Avion, hotspotul 
personal, partajarea conexiunii internet și NFC.

1. În ecranul principal, glisați bara de stare în jos, apoi glisați din nou în jos pentru a 
afișa toate celelalte pictograme aferente rețelelor.

2. Efectuați una din următoarele acțiuni (dacă este necesar):
• Pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi, apăsați Wi-Fi.
• Pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth, apăsați Bluetooth.
• Pentru a activa sau dezactiva modul Avion, apăsați Mai multe > Mod Avion.
• Pentru a activa sau dezactiva hotspotul personal, apăsați Mai multe > 

Hotspot personal.
• Pentru a activa sau dezactiva partajarea conexiunii internet USB sau 

Bluetooth, apăsați Mai multe > Partajare rețea > Partajare conexiune 
internet prin USB, respectiv Partajare conexiune internet prin Bluetooth.

• Pentru a activa sau dezactiva transferul de date între dispozitive cu această 
funcție care se află la o distanță de câțiva centimetri unul de celălalt, apăsați 
Mai multe > NFC > NFC.

10.4 Protejare telefon
Vă puteți proteja telefonul împotriva utilizatorilor neautorizați cu ajutorul codului PIN, 
al modelului de deblocare personalizat sau al parolei.

Criptare telefon
Trebuie să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă pentru a decripta telefonul la 
fiecare pornire.

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Amprentă și parolă > Blocare ecran și configurați setările de securitate 
necesare.

Activare blocare cartelă SIM
Când este activat codul PIN, trebuie să introduceți codul PIN înainte de a efectua un 
apel.

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Configurare SIM.

3. Selectați cartela SIM pe care doriți să o configurați (dacă se introduc două cartele 
SIM).

4. Apăsați Blocare SIM și activați funcția Blocare cartelă SIM.

5. Introduceți un cod PIN pentru SIM și apăsați OK.
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10.5  Configurare limită date mobile
Puteți seta limita de utilizare a datelor și puteți seta o avertizare pentru când atingeți 
limita maximă.

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Configurare SIM > Control trafic de date.

3. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a selecta cartela SIM, apoi 
apăsați .

4. Apăsați Date lunare disponibile.

5. Setați Date lunare disponibile și Dată de început 
lunară pentru a seta limita.

6. Pentru a vizualiza utilizarea datelor de către 
aplicațiile dvs., pe ecranul Control trafic de date, 
apăsați Clasament utilizare date.
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10.6 Resetare dispozitiv
Puteți reseta telefonul la valorile implicite din fabrică.

1. În ecranul principal, apăsați Setări sau glisați bara de stare și apăsați .

2. Apăsați Alte setări > Backup.

3. Apăsați Resetare la datele din fabrică.

4. Apăsați Resetare telefon pentru a reseta.
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Capitol 11: Specificații
Element Descrieri

Sistem de operare Android 8.0.0

Afișaj 5,5", FHD+ 2.040x1.080 (Sharp FFD)

Procesor Qualcomm Snapdragon SDM630

Reţea GSM/WCDMA/LTE

Bandă • GSM: 850/900/1.800/1.900 MHz
• WCDMA: 850/900/1.900/2.100 MHz
• FDD LTE: 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20)

Memorie • RAM: 4 GB; ROM: 64GB
• Compatibilitate micro-SD pentru extinderea stocării

Cameră • Principală: 12MP 2PD 1,4 um + 8MP FF 1,12 um pentru 
Bokeh

• Față: 8M FF 1,4 um

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

Bluetooth 5,0

GPS • GPS/AGPS
• GLONASS
• GALILEO

Senzor • Senzor de lumină ambiantă
• Senzor de proximitate
• Accelerometru
• Busolă electronică
• Giroscop
• Senzor de sală

Interfață USB Tip C

Baterie 2700mAh

Dimensiuni 141,8 x 72,04 x 7,9 mm

Greutate 140g cu acumulator 

Alte funcții • Film IMR
• Compatibilitate Dual SIM
• Sticlă 2.5D
• Senzor de amprentă
• Amplificator inteligent
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Listă de software

 Note1: Doar Windows Media Transfer Protocol (MTP) este acceptat pentru 
transferul de fișiere între telefoane mobile și PC-uri. Windows Media Player 
11 sau o versiune mai recentă este necesară pentru compatibilitatea MTP. 
Windows Media Player este încorporat în Windows Vista și Windows 7 OS. 
Cu toate acestea, utilizatorii Windows XP (32) trebuie să îl instaleze 
separat.

 Note2: Pentru a evita problemele la utilizarea aplicațiilor de modem/de legare USB, 
utilizatorii Windows XP SP1/SP2 trebuie să facă upgrade la Windows XP 
SP3 pentru utilizarea normală.

 

Avertisment: 

Acest dispozitiv nu garantează compatibilitatea cu toate cardurile adaptoare Micro-
SIM. Fiți atenți când utilizați astfel de carduri adaptoare. În cazul în care cardul 
adaptor nu este compatibil, nu îl introduceți forțat.

Versiune 
OS telefon 

mobil
Versiune OS PC Software de instalat pe PC

Driver USB 
telefon mobil

8.0.0
Windows 10 32 biți/64 
biți

Nu este necesar Acceptat 

8.0.0
Windows 7 32 biți/64 
biți

Nu este necesar Acceptat 

8.0.0
Windows Vista 32 biți/
64 biți

Nu este necesar Acceptat 

8.0.0
Windows XP 32 biți 
SP3

Instalați driverul furnizat. Acceptat 

8.0.0
Windows XP 32 biți 
SP1/SP2

1. Actualizare pachet Service 
Pack 3 Windows XP

2. Instalați driverul furnizat.

Acceptat 

8.0.0 Windows XP 64 biți N/A Acceptat 

8.0.0 OS Google Chrome Nu este necesar Acceptat 

Acceptă 
doar 

Android 3.0 
sau o 

versiune 
mai recentă

PC/laptop Apple Accesați Android pentru a 
descărca Android File Transfer

Neacceptat

... Tabletă Neacceptat
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Instalarea driverului

1. Porniți dispozitivul și conectați-l la computer folosind cablul USB.
2. Pe desktopul Windows, faceți dublu clic pe Computer (Computer) și localizați CD 

drive (Unitate CD).

3. Răsfoiți și faceți dublu clic pe setup.exe.

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea driverului.
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Informații importante

Citiți înainte de a continua
• Nu țineți acul de scoatere a cartelei SIM la îndemâna copiilor. Dacă este înghițit accidental,

poate cauza sufocare sau vătămări corporale.

• NU așezați obiecte ascuțite deasupra dispozitivului, deoarece ar putea zgâria ecranul.

• NU scăpați dispozitivul pe jos și nu îl supuneți la șocuri puternice.

Îndoirea corpului dispozitivului și apăsarea afișajului sau a tastelor cu forță extremă ar putea
deteriora dispozitivul.

• NU folosiți un stilou sau alte obiecte ascuțite pentru a apăsa pe ecran.

• NU expuneți dispozitivul la medii cu murdărie sau praf.

• Utilizați acest dispozitiv în intervalul de temperatură de 5 ºC ~ 35 ºC și în condiții de
umiditate între: 35% ~ 90%.

• Încărcați telefonul la o temperatură ambiantă între 5 ºC ~ 35 ºC; bateria internă poate
prezenta scurgeri/se poate supraîncălzi și performanțele s-ar putea deprecia în afara
acestui interval de temperaturi.

• NU așezați dispozitivul pe o suprafață denivelată sau instabilă.

• NU introduceți obiecte străine în dispozitiv.

• NU expuneți dispozitivul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

• NU utilizați și nu depozitați acest echipament într-un loc în care va fi expus la temperaturi
ridicate, cum ar fi lângă o flacără deschisă sau lângă un echipament care emană căldură.

• NU utilizați și nu depozitați echipamentul în locuri în care ar putea fi stropit cu lichide, cum
ar fi apa.

Picăturile de ploaie, pulverizarea cu apă, sucul, cafeaua sau alte tipuri de lichide vor cauza,
de asemenea, defecțiuni.

• Consultați eticheta cu specificații de pe dispozitiv și asigurați-vă că adaptorul de alimentare
este conform cu specificațiile. Utilizați exclusiv accesoriile furnizate de producător.

• Deconectați dispozitivul de la priza electrică și opriți-l înainte de a-l curăța.

• Nu încercați NICIODATĂ să conectați sau să deconectați adaptorul de alimentare cu
mâinile ude.

• Curățați ecranul tactil cu o lavetă moale. Dacă este necesar, umeziți ușor laveta înainte de
curățare. Nu utilizați niciodată soluții abrazive sau soluții de curățare.

• NU dezasamblați dispozitivul. Numai un tehnician de asistență certificat ar trebui să
efectueze reparația.

• Consultați autoritatea locală sau distribuitorul referitor la informații privind eliminarea
corespunzătoare a produselor electronice.

• Pentru conexiunea USB, utilizatorii trebuie să utilizeze un cablu USB 2.0 (sau o versiune
ulterioară).

• Adaptorul trebuie să fie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.

• Temperatura dispozitivului poate crește în timp ce CPU gestionează activitățile care
consumă resurse, cum ar fi decodarea video la rezoluție înaltă. Mecanismul de protecție
SW va asigura oprirea încărcării ori de câte ori temperatura crește peste pragul predefinit și
pregătește oprirea, dacă este necesar. Nu vă îngrijorați.
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• Folosiți un sistem hands-free wireless (cască) cu un echipament Bluetooth de joasă putere.

• Este conformat faptul că telefonul celular prezintă un nivel SAR scăzut.

• Mențineți apelurile scurte sau trimiteți, în schimb, un mesaj text (SMS).

Acest sfat se aplică mai ales copiilor, adolescenților și femeilor însărcinate.

• Utilizați telefonul celular atunci când calitatea semnalului este bună.

• Persoanele cu implanturi medicale active ar trebui să țină, de preferință, telefonul la o
distanță de cel puțin 15 cm față de implant.

• Capacitatea disponibilă efectivă a spațiului de stocare al utilizatorului și a memoriei interne
este mai mică din cauza sistemului de operare, a software-ului și a altor funcții care
utilizează o parte din această capacitate. Capacitatea disponibilă se poate modifica odată
cu actualizările software.

Măsuri de precauție pentru utilizarea bateriei
• Bateria telefonului nu poate fi scoasă, nu o dezasamblați.

• Există pericolul de explozie, dacă este dezasamblată de personal neautorizat.

• Reciclați sau eliminați bateriile uzate în conformitate cu regulamentele locale.

Siguranța pe șosea și privind mediul
• Opriți telefonul în zone cu o atmosferă potențial explozivă sau în locuri în care există

obiecte inflamabile, cum ar fi benzinării, depozite de combustibil și fabrici de substanțe
chimice, printre altele. Scânteile din aceste zone ar putea cauza explozii sau incendii și ar
putea conduce la vătămări corporale sau chiar deces.

• Nu utilizați telefoane mobile în timp ce conduceți un vehicul. Utilizați dispozitive hands-free
ca alternativă.

Siguranța în aeronave
Nu folosiți telefonul la bordul unei aeronave. Semnalele rețelei telefonului pot cauza interferențe
cu sistemul de navigație. Ca măsură de siguranță, în majoritatea țărilor este interzisă utilizarea
telefoanelor mobile la bordul aeronavelor.

Informații privind drepturile de autor

• Copyright© Sharp Corporation, 2012. Toate drepturile rezervate.

• Acest produs are o platformă Android™ bazată pe Linux, care poate fi extinsă printr-o
varietate de aplicații software bazate pe JME.

• Android este o marcă comercială a Google LLC.

• microSD™ este o marcă comercială a SD Card Association.

• Toate produsele utilizate în acest dispozitiv și mărcile comerciale menționate în această
publicație sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor lor de
drept.

• LTE este o marcă comercială a ETSI.
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Informații privind drepturile de proprietate intelectuală
Drepturile pentru toate tehnologiile și produsele incluse în acest dispozitiv sunt
proprietatea deținătorilor lor de drept. 

Acest produs are o platformă Android bazată pe Linux, care poate fi extinsă printr-o
varietate de aplicații software bazate pe Java-Script.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de 
BluetoothSIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către SHARP Corporation se 
realizează sub licență.

Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Informa?ii privind conformitatea

Informații privind SAR
ACEST DISPOZITIV MOBIL RESPECTĂ LINIILE DIRECTOARE PRIVIND
EXPUNEREA LA UNDE RADIO. Dispozitivul dvs. mobil este un receptor și
transmițător de unde radio. Este conceput să nu depășească limitele pentru
expunerea la unde radio recomandate de liniile directoare internaționale. Aceste linii
directoare au fost concepute de organizația științifică independentă ICNIRP și includ
marjele de siguranță menite să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de
vârstă și de starea de sănătate.

Liniile directoare privind expunerea pentru dispozitive mobile folosesc o unitate de
măsură cunoscută sub denumirea de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita
SAR stipulată în liniile directoare ICNIRP este de 2,0 W/kg calculată ca medie la 10
grame de țesut. Testele pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de
utilizare cu dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel de putere certificat în toate
benzile de frecvență testate. Nivelul SAR efectiv al unui dispozitiv funcțional se poate
afla sub valoarea maximă, deoarece dispozitivul este conceput să utilizeze doar
puterea necesară pentru a recepționa rețeaua. Această valoare variază în funcție de o
serie de factori, cum ar fi distanța față de stația de bază a rețelei. Cea mai mare
valoare SAR conform liniilor directoare ICNIRP pentru utilizarea dispozitivului la
ureche este de 0,353 W/kg (distanță de măsurare de 0 mm) și pe corp este de 1,731
W/kg (distanță de măsurare de 5 mm). Utilizarea accesoriilor și a îmbunătățirilor
dispozitivului poate conduce la valori SAR diferite. Valorile SAR pot varia în funcție de
cerințele naționale de raportare și testare și de banda rețelei.

Aviz WEEE
Sigla WEEE de pe produs sau de pe cutia acestuia indică faptul că produsul nu
trebuie eliminat sau aruncat împreună cu gunoiul menajer. Sunteți responsabili pentru
eliminarea tuturor deșeurilor electronice sau electrice prin predarea lor la punctul de
colectare specificat în vederea reciclării acestor deșeuri periculoase. Colectarea
izolată și recuperarea corespunzătoare a deșeurilor electronice și electrice în
momentul eliminării ne vor permite să contribuim la conservarea resurselor naturale.
În plus, reciclarea corespunzătoare a deșeurilor electronice și electrice va garanta
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siguranța mediului și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare referitoare
la eliminarea deșeurilor electronice și electrice și la punctele de colectare, contactați
centrul municipal local, serviciul de salubritate, magazinul de unde ați achiziționat
echipamentul sau producătorul echipamentului.

Conformitatea RoHS
Acest produs este conform cu DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011, privind restricționarea utilizării
anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu
modificările ulterioare.

Conformitatea RED
Acest dispozitiv a fost testat în privința conformității cu cerința referitoare la nivelul de
presiune sonoră stipulată în standardele aplicabile EN 50332-1 și/sau EN 50332-2.
Poate surveni pierderea definitivă a auzului, dacă se utilizează căști intraauriculare
sau căști de pus pe cap la volum ridicat pe perioade îndelungate de timp.

Declarația de conformitate UE simplificată
Prin prezenta, UMC Poland sp. z o.o declară că echipamentul radio tip SH-Z01 este
conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următorul link https:/
/www.sharpconsumer.eu/documents-of-conformity/

Prevenirea pierderii auzului
Cerință privind declarația de avertizare conform cu EN 60950-1:2006+A2:2013.

Pentru a preîntâmpina deteriorarea auzului, nu ascultați la volum 
ridicat pe perioade îndelungate.
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Putere maximă de transmisie

Producător: UMC Poland sp. z o.o

Adresa producătorului: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polonia

Referitor la încărcător, informațiile importatorului se află mai jos:

Numele importatorului: UMC Poland sp. z o.o

Adresa importatorului: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polonia

GSM 900 +33,5 dBm (Clasa energetică 4)

DCS 1800 +30,5 dBm (Clasa energetică 1)

WCDMA FDD I +23,0 dBm (Clasa energetică 3)

WCDMA FDD 8 +25,0 dBm (Clasa energetică 3)

Banda 1 LTE FDD +23,5 dBm (Clasa energetică 3)

Banda 3 LTE FDD +23,0 dBm (Clasa energetică 3)

Banda 7 LTE FDD +22,5 dBm (Clasa energetică 3)

Banda 8 LTE FDD +24,0 dBm (Clasa energetică 3)

Banda 20 LTE FDD +24,0 dBm (Clasa energetică 3)

Bluetooth +6,5 dBm (Clasa energetică 1)

WLAN 2,4GHz +20,0 dBm

WLAN 5GHz +16,0 dBm

NFC -10,06 dBµA/m la 10 m
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