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Pentru siguranţa dumneavoastră  

Siguranţa generală 

 

Nu iniţiaţi şi nu primiţi apeluri 
cu telefonul în mână în timp 
ce conduceţi. Nu scrieţi 
niciodată mesaje în timp ce 
conduceţi. 

Nu îl utilizaţi în benzinării. 

 

Ţineţi telefonul la o distanţă 
de cel puţin 15mm de ureche 
sau de corp în timpul 
convorbirilor. 

Telefonul dumneavoastră 
poate produce o lumină 
puternică sau intermitentă. 

 

Piesele mici pot cauza 
asfixiere. Nu aruncaţi telefonul în foc. 

 

Telefonul dumneavoastră 
poate produce un sunet 
puternic. 

Evitaţi contactul cu orice 
obiect magnetic. 
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Ţineţi-l la distanţă de 
pacemakere şi alte 
dispozitive electronice 
medicale. 

Evitaţi temperaturile extreme.

 

Opriţi-vă telefonul atunci 
când vi se cere acest lucru în 
spitale şi instituţii medicale.

Evitaţi contactul cu lichidele. 
Păstraţi-vă telefonul uscat. 

 

Opriţi-vă telefonul atunci 
când vi se cere acest lucru în 
avioane şi aeroporturi. 

Nu dezasamblaţi telefonul. 

 

Opriţi-vă telefonul atunci 
când vă aflaţi în apropierea 
unor materiale sau lichide 
explozive. 

Folosiţi numai accesorii 
aprobate. 

 

Nu vă bazaţi pe telefonul dumneavoastră pentru comunicări 
urgente.  

 



 

16 

Expunerea la radiofrecvenţă (RF)  

Declaraţie generală cu privire la energia RF  
Telefonul dumneavoastră conţine un transmiţător şi un receptor. Atunci când 
este pornit primeşte şi transmite energie RF. Când comunicaţi cu ajutorul 
telefonului, sistemul care întreţine convorbirea controlează nivelul de putere 
la care transmite telefonul. 

Coeficientul de absorbţie specifică (SAR) 
Dispozitivul dumneavoastră mobil este un transmiţător şi un receptor radio. 
Este proiectat să nu depăşească limitele de expunere la unde radio 
recomandat de orientările internaţionale. Aceste orientări au fost dezvoltate de 
organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi cuprind marje de siguranţă 
menite să asigure protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi sănătate. 
Orientările folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Coeficient 
de absorbţie specifică, sau SAR (Specific Absorption Rate). Limita SAR pentru 
dispozitive mobile este de 2 W/kg, iar cea mai mare valoare SAR pentru acest 
dispozitiv când a fost testat la ureche a fost 1,35 W/kg*. Deoarece dispozitivele 
mobile oferă o varietate de funcţii, ele pot fi folosite în alte poziţii, cum ar fi pe 
corp, aşa cum se descrie în prezentul ghid de utilizare**. 
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Deoarece SAR este măsurat folosind cea mai mare putere de transmisie a 
dispozitivului, coeficientul SAR efectiv al acestui dispozitiv în timpul 
funcţionării este de obicei mai mic decât cel indicat mai sus. Acest lucru se 
datorează modificărilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului 
pentru a garanta faptul că acesta foloseşte numai puterea minimă necesară 
pentru a comunica cu reţeaua. 
* Testele sunt efectuate conform EN 50360, EN 62209-1, IEC 62209-2. 
** Vezi operaţia de purtare pe corp. 

Operaţia de purtare pe corp 
Informaţii importante pentru securitate referitoare la expunerea la radiaţie de 
radiofrecvenţă: 
Pentru a asigura respectarea orientărilor privind expunerea la RF, telefonul 
trebuie folosit la o distanţă de cel puţin 15 mm de corp. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni ar putea duce la expunerea 
dumneavoastră la RF ce depăşesc limitele prevăzute în orientări. 

Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvenţă (RF) 
Pentru persoanele preocupate cu limitarea expunerii lor la câmpurile de RF, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) oferă următorul sfat: 
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Măsuri de precauţie: Informaţiile ştiinţifice actuale nu indică nevoia unor 
măsuri de precauţie speciale în utilizarea telefoanelor mobile. Dacă 
anumite persoane sunt îngrijorate, ele ar putea alege să limiteze 
expunerea lor şi a copiilor lor la RF prin limitarea lungimii apelurilor sau prin 
folosirea dispozitivelor ‘hands-free’ pentru a menţine telefoanele mobile la 
depărtare de cap şi de corp. 
Mai multe informaţii despre acest subiect pot fi obţinute de pe pagina principală 
a OMS http://www.who.int/peh-emf (fişa datelor OMS 193: iunie 2000). 

Informaţii privind reglementările 
Următoarele aprobări şi notificări se aplică în regiuni specifice. 
La finalul acestui manual puteţi găsi secţiunea Declaraţie de conformitate 
cu RoHS (restricţia privind substanţele periculoase) şi CE DOC. 

Distragerea 

Condus 
În timp ce conduceţi trebuie să acordaţi atenţie deplină în orice moment 
pentru a reduce riscul de accident. Dacă folosiţi telefonul în timp ce 
conduceţi (chiar şi cu un kit hands free) atenţia v-ar putea fi distrasă şi aţi 



 

19 

putea avea un accident. Trebuie să respectaţi legile şi prevederile locale 
ce limitează utilizarea dispozitivelor wireless în timp ce conduceţi. 

Folosirea utilajelor  
Trebuie acordată atenţie deplină când folosiţi utilaje pentru a reduce discul de 
accident. 

Manevrarea produsului 

Declaraţii generale privind manevrarea şi utilizarea  
Dumneavoastră sunteţi singurul răspunzător de modul în care folosiţi 
telefonul şi de orice consecinţe ale utilizării lui. 
Trebuie să vă opriţi întotdeauna telefonul atunci când utilizarea sa este 
interzisă. Folosirea telefonului se supune unor măsuri de securitate menite să 
protejeze utilizatorii şi mediul lor înconjurător. 
• Purtaţi-vă mereu cu grijă cu telefonul şi accesoriile sale şi păstraţi-l într-un 

loc curat şi fără praf. 
• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile sale la flacără deschisă sau produse 

din tabac aprinse. 
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• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile sale la lichide, umezeală sau 
umiditate mare. 

• Nu scăpaţi telefonul sau accesoriile din mână, nu aruncaţi cu ele şi nu 
încercaţi să le îndoiţi. 

• Nu folosiţi chimicale dure, solvenţi de curăţare sau aerosoli pentru a 
curăţa dispozitivul sau accesoriile sale. 

• Nu vă pictaţi telefonul sau accesoriile sale. 
• Nu încercaţi să dezasamblaţi telefonul sau accesoriile sale, numai 

personalul autorizat are voie să o facă. 
• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile sale la temperaturi extreme, minim - 

[5] şi maxim + [50] grade Celsius. 
• Vă rugăm să consultaţi prevederile locale pentru dezafectarea produselor 

electronice. 
• Nu purtaţi telefonul în buzunarul din spate deoarece s-ar putea crăpa 

dacă vă aşezaţi pe el. 

Copiii mici  
Nu lăsaţi telefonul sau accesoriile sale la îndemâna copiilor mici şi nu îi lăsaţi 
să se joace cu el. 
Aceştia s-ar putea accidenta pe ei sau alte persoane sau ar putea să vă 
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strice telefonul. 
Telefonul conţine piese mici cu muchii tăioase ce pot cauza leziuni sau pot fi 
desprinse şi pot expune la risc de înecare. 

Demagnetizarea 
Pentru a evita riscul de demagnetizare, nu lăsaţi dispozitive electronice sau medii 
magnetice în apropierea telefonului dumneavoastră pentru un timp îndelungat. 

Descărcările electrostatice (ESD) 
Nu atingeţi conectorii metalici ai cartelei SIM. 

Antena 

 
Nu atingeţi antena dacă nu este neapărat necesar. 

Antenă GPS 

Antenă bluetooth 

Antenă 
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Poziţia normală de utilizare 
Când iniţiaţi sau primiţi un apel telefonic, ţineţi telefonul la ureche, cu partea 
de jos îndreptată spre gură. 

  

Airbag-uri 
Nu aşezaţi telefonul în zona de deasupra unui airbag sau în zona de 
desfăşurare a airbag-ului. 
Aşezaţi telefonul într-o poziţie sigură în timp ce călătoriţi cu maşina. 

Antena

Antena
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Crize / Pierderea cunoştinţei 
Telefonul poate produce o lumina puternică sau intermitentă. 

Vătămări datorate mişcărilor repetitive  
Pentru a reduce riscul de vătămare prin mişcări repetitive atunci când scrieţi 
mesaje sau când jucaţi jocuri pe telefon: 
• Nu strângeţi telefonul în mână prea tare. 
• Apăsaţi uşor butoanele. 
• Folosiţi funcţiile speciale menite să reducă numărul de apăsări pe 

butoane, cum ar fi Modelele de Mesaje şi Predicţia Textului. 
• Luaţi multe pauze pentru a vă întinde şi relaxa. 

Apelurile de urgenţă  
Acest telefon, ca orice telefon wireless, funcţionează pe bază de semnale radio, 
ce nu pot garanta conectarea în orice condiţii. Prin urmare, nu trebuie niciodată 
să vă bazaţi exclusiv pe un telefon wireless pentru comunicări urgente. 

Zgomot puternic  
Acest telefon este capabil să producă zgomote puternice care v-ar putea 
afecta auzul. Daţi volumul mic înainte să folosiţi căştile audio, casca stereo 
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Bluetooth sau alte dispozitive audio. 

Încălzirea telefonului 
Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării şi în timpul utilizării normale. 

Securitatea electrică 
Accesorii 
Folosiţi numai accesorii aprobate. 
Nu vă conectaţi cu produse sau accesorii incompatibile. 
Aveţi grijă să nu atingeţi sau să nu lăsaţi obiecte metalice, precum monezile 
sau cheile, să intre în  contact sau să scurtcircuiteze bornele bateriei. 

Conectarea la un autovehicul 
Cereţi sfaturi profesionale atunci când conectaţi o interfaţă telefonică la 
sistemul electric al autovehiculului. 

Produse defecte sau deteriorate  
Nu încercaţi să dezasamblaţi telefonul sau accesoriile sale. 
Numai personalul calificat poate interveni sau repara telefonul sau accesoriile 
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sale. 
Dacă telefonul sau accesoriile sale au fost cufundate în apă, perforate sau 
supuse unei căderi grave, nu le mai folosiţi decât după ce le-aţi dus la verificat 
la un centru de service autorizat. 

Interferenţele  
Declaraţie generală privind interfaţa  
Trebuie avut grijă când folosiţi telefonul în apropierea dispozitivelor medicale 
personale, cum ar fi pacemakerele şi aparatele auditive. 

Pacemakere 
Producătorii de pacemakere recomandă păstrarea unei distanţe de cel puţin 15 
cm între telefonul mobil şi pacemaker pentru a evita posibilele interferenţe cu 
pacemakerul. Pentru a face acest lucru, folosiţi telefonul la urechea opusă faţă 
de partea în care se află pacemakerul şi nu îl ţineţi în buzunarul de la piept. 

Aparate auditive  
Persoanele cu aparate auditive sau alte implanturi cohleare pot să audă 
zgomote de interferenţă atunci când folosesc dispozitive wireless sau când se 
află în apropierea unuia. 
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Nivelul de interferenţă va depinde de tipul de dispozitiv auditiv şi de distanţa 
până la sursa interferenţelor, prin urmare dacă măriţi distanţa dintre ele aţi 
putea reduce interferenţele. De asemenea, puteţi să vă consultaţi cu 
producătorul aparatului dumneavoastră auditiv pentru a discuta alternative. 

Dispozitive medicale 
Vă rugăm să vă consultaţi cu doctorul dumneavoastră şi cu producătorul 
dispozitivului pentru a stabili dacă funcţionarea telefonului poate interfera cu 
funcţionarea dispozitivului dumneavoastră medical. 

Spitale  
Opriţi-vă dispozitivul wireless atunci când vi se cere acest lucru în spitale, 
clinici sau instituţii de asistenţă medicală. Aceste solicitări sunt menite să 
prevină posibilele interferenţe cu echipamentele medicale sensibile. 

Avioane 
Opriţi-vă dispozitivul wireless atunci când vi se cere acest lucru de către 
personalul aeroportului sau al liniei aeriene. 
Consultaţi-vă cu personalul liniei aeriene referitor la folosirea dispozitivelor 
wireless la bordul avionului. Dacă dispozitivul dumneavoastră este prevăzut 
cu un ‘mod de zbor’, acesta trebuie activat înainte de îmbarcarea în avion. 
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Interferenţa în autovehicule 
Vă rugăm să ţineţi minte că, din cauza posibilelor interferenţe cu echipamentele 
electronice, unii producători de autovehicule interzic folosirea telefoanelor 
mobile în autovehiculele lor, cu excepţia cazului în care instalaţia cuprinde un 
kit hands-free cu antenă externă. 

Medii explozive  
Benzinării şi atmosfere explozive 
În locaţii cu atmosfere cu potenţial exploziv, respectaţi toate indicatoarele de 
avertizare afişate referitoare la oprirea dispozitivelor wireless, cum ar fi telefonul 
sau alte echipamente radio. 
Printre zonele cu atmosfere cu potenţial exploziv se numără zonele de 
alimentare cu combustibil, zona de sub puntea bărcilor, spaţiile de transfer sau 
depozitare de combustibili sau substanţe chimice, zone în care aerul conţine 
chimicale sau particule precum granule, praf sau pulberi metalice. 

Amorse pentru explozivi şi zone de explozie  
Opriţi-vă telefonul mobil sau dispozitivul wireless atunci când vă aflaţi într-o zonă 
de explozie sau în zone în care sunt interzise „staţiile de emisie-recepţie” sau 
„dispozitivele electronice” pentru a evita interferenţa cu operaţiunile de explozie. 
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Pregătirea pentru utilizare 

Imagine generală 

        

Volum Tare 

Volume Încet

Mufă Căşti audio Buton pornire 

Ecran tactil

Difuzor 

Buton Înapoi

Buton Meniu

Buton Acasă
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Mufă 

încărcător/USB 
Cameră video 

Capac spate
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Butoanele explicate  
Butonul Funcţia 
Butonul Pornire • Menţineţi degetul pentru a alege modul de funcţionare 

a telefonului: Silenţios, Vibraţie, Avion sau Oprit. 
• Apăsaţi pentru a comuta telefonul în modul Adormire.
• Apăsaţi pentru a trezi telefonul. 

Butonul Acasă • Apăsaţi pentru a vă întoarce la Ecranul Acasă din orice 
aplicaţie sau ecran. 

• Menţineţi degetul pentru a vedea aplicaţiile folosite 
recent. 

Butonul Meniu Apăsaţi pentru a vedea opţiunile pe ecranul curent. 
Butonul Înapoi Apăsaţi pentru a merge la ecranul anterior. 
Butoanele 
Volum 

• Apăsaţi Butonul Volum Tare pentru a da volumul mai 
tare.  

• Apăsaţi Butonul Volum Încet pentru a da volumul mai 
încet.  
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Pornirea 

Instalarea cartelei SIM/cardului microSD şi a bateriei 
Opriţi-vă telefonul înainte de instalarea sau schimbarea bateriei, cartelei SIM 
sau a cartelei de memorie.  
1. Scoateţi capacul de la spate. 

 

 

 
2. Ţineţi cartela SIM cu colţul tăiat îndreptat ca în 

imaginea de mai jos şi introduceţi-o în suportul 
de cartelă.  
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3. Deschideţi suportul de card microSD, ţineţi cardul microSD de capătul cu 
colţ tăiat şi introduceţi-l înăuntru. 

 

Sigla microSD  este o marcă comercială a SD Card Association. 
4. Introduceţi bateria aliniind contactele aurii de pe baterie cu contactele 

aurii din compartimentul bateriei. Apăsaţi uşor în jos baterie până când se 
fixează în poziţie. 
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1

2

 
5. Apăsaţi capacul uşor înapoi la locul său până când auziţi un pocnet. 

 

Scoaterea bateriei şi a cartelei SIM/cardului microSD  
1. Asiguraţi-vă că telefonul mobil este oprit. 
2. Scoateţi capacul de pe spate. 
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3. Ridicaţi în sus bateria şi apoi scoateţi-o. 
4. Scoateţi cartela SIM. 
5. Deschideţi suportul de card microSD. Apăsaţi uşor cardul microSD în jos, 

după care scoateţi-l. 

Încărcarea bateriei 
Prima oară când folosiţi telefonul nou cumpărat va trebui să încărcaţi bateria 
astfel… 
1. Conectaţi adaptorul la mufa încărcătorului. 

Asiguraţi-vă că adaptorul are orientarea 
corectă atunci când este introdus. Nu 
forţaţi conectorul în mufa încărcătorului. 

2. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete 
AC standard. 

3. Deconectaţi încărcătorul când bateria 
este încărcată complet. 

Dacă telefonul este pornit, veţi vedea că pe bara de stare apare această 
pictogramă de încărcare / . Imediat ce încărcarea s-a încheiat, pe bara 
de stare apare această iconiţă . 
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Pornirea şi oprirea telefonului  
1. Asiguraţi-vă că aţi introdus cartela SIM în telefon şi că bateria este 

încărcată.  
2. Menţineţi degetul pe Butonul Pornire pentru a porni telefonul. 
3. Pentru a-l opri, menţineţi degetul pe Butonul Pornire pentru a vedea 

opţiunile telefonului. Selectaţi Oprire, după care atingeţi OK. 

Setarea telefonului pentru prima dată  
Când puneţi în priză telefonul San Francisco prima oară de la cumpărare sau 
dacă îl resetaţi la setările din fabrică (vezi Alegerea setărilor telefonului – 
Intimitate: Resetare la setările din fabrică), trebuie să faceţi câteva setări 
înainte de a-l folosi. 
1. Atingeţi Schimbă limba pentru a schimba limba pe care doriţi să o folosiţi, 

dacă este nevoie. 
2. Atingeţi robotul Android de pe ecran. 
3. Atingeţi Ignoră pentru a sări peste tutorial sau atingeţi Începe pentru a 

continua. 
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În tutorial învăţaţi cum să folosiţi tastatura de pe ecran şi cum să vă setaţi 
pe telefonul San Francisco un cont Google. 

4. Atingeţi fie Creează un Cont Google fie Intră în contul dumneavoastră. 
De asemenea, puteţi atingeţi Ignoră pentru a seta contul mai târziu. 

5. Configuraţi opţiunile de locaţie Google şi atingeţi Mai departe. 
6. Configuraţi opţiunile de dată şi oră şi atingeţi Mai departe. 

Trecerea în Modul Adormire 
Pentru a economisi baterie, Modul Adormire suspendă telefonul, trecându-l 
într-o stare în care consumă mai puţin, iar ecranul este oprit. De asemenea, 
telefonul trece singur în Modul Adormire atunci când ecranul este oprit 
automat după o anumită perioadă de timp, pe care o puteţi seta în Setări > 
Ecran > Stingere ecran.  
Apăsaţi Butonul Pornire pentru a trece în Modul Adormire. 

Trezirea telefonului 
1. Apăsaţi Butonul Pornire pentru a activa afişajul pe ecran. 
2. Trageţi pictograma  spre dreapta. 
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NOTĂ: Dacă v-aţi setat un anumit specimen de deblocare, un cod PIN sau o 
parolă pentru telefon (vezi Alegerea setărilor telefonului – Setări de 
Securitate) va trebui să desenaţi specimenul sau să introduceţi codul 
PIN/parola pentru a debloca ecranul. 

Lucrul cu telefonul San Francisco 

Comenzi tactile 
Puteţi folosi gesturi ale degetelor pentru a da comenzi telefonului. Comenzile 
de pe ecranul tactil se modifică dinamic în funcţie de ceea ce alegeţi. 
1. Atingeţi butoanele, pictogramele sau aplicaţiile pentru a selecta elemente 

sau pentru a deschide aplicaţii. 
2. Menţineţi degetul pe un element pentru a vedea opţiunile disponibile. 
3. Trasaţi linii pe ecran pentru a derula în sus, în jos, în stânga sau în dreapta. 
4. Puneţi degetul, trageţi şi daţi drumul pentru a muta anumite elemente pe 

ecran. 
5. Ciupiţi cu două degete sau atingeţi rapid de două ori ecranul pentru a 

apropia/depărta distanţa de vizualizare a unei pagini web sau a unei 
imagini. 
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NOTĂ: Puteţi vizualiza ecranul telefonului în orientarea verticală sau 
orizontală ţinându-l pur şi simplu în picioare sau culcat.  

Ecranul Acasă 
Puteţi alege ce anume să apară pe Ecranul Acasă. Pur şi simplu adăugaţi 
sau scoateţi după cum doriţi. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atingeţi pentru a deschide apelatorul.

Stare & Notificări

Fundal 
Aici puteţi adăuga sau 

scoate elemente. 

Puncte 
Atingeţi pentru a intra în ecranul extins. 

Aplicaţii 
Atingeţi pentru a deschide meniul principal. 

Atingeţi pentru a deschide 
browserul web. 



 

39 

Ecranul Acasă extins 
Ecranul Acasă se extinde dincolo de lăţimea ecranului, oferindu-vă mult mai 
mult spaţiu pentru a adăuga mai multe lucruri. Pur şi simplu deplasaţi-vă 
degetul spre stânga sau dreapta sau atingeţi punctele din colţurile de jos ale 
ecranului pentru a vedea Ecranul Acasă extins.  
Alegerea Fundalului   
1. Atingeţi Butonul Acasă pentru a reveni la Ecranul Acasă. 
2. Atingeţi Butonul Meniu şi selectaţi Fundal. 
3. Selectaţi fundalul dorit din Galerie, Fundaluri live sau Fundaluri. 
4. Atingeţi Salvează sau Setează fundal. 
Adăugarea lucrurilor în Ecranul Acasă 
1. Atingeţi Butonul Acasă pentru a reveni la Ecranul Acasă. 
2. Deplasaţi-vă degetul spre stânga sau dreapta pentru a găsi un Ecran 

Acasă extins în care există un spaţiu liber pentru a adăuga un element. 
3. Atingeţi Butonul Meniu şi selectaţi Adaugă. 

De asemenea, puteţi atinge şi menţine degetul pe zona liberă a Ecranului 
Acasă pentru a vedea meniul Adaugă în Ecranul Acasă. 
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4. Selectaţi o categorie şi elementul pe care doriţi să îl adăugaţi în Ecranul 
Acasă. 

Eliminarea lucrurilor din Ecranul Acasă 
1. Atingeţi Butonul Acasă pentru a reveni la Ecranul Acasă. 
2. Atingeţi şi menţineţi degetul pe elementul pe care doriţi să îl ştergeţi 

până când apare pe ecran pictograma . 
3. Trageţi elementul pe . 
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Pictogramele de Stare şi Notificare  
Telefonul San Francisco vă va spune exact ce se întâmplă arătându-vă 
pictograme simple. Iată ce înseamnă fiecare. 

 GPRS conectat Lipsă semnal 

 GPRS folosit Putere semnal 

 EDGE conectat Roaming 

 EDGE folosit Difuzor telefon oprit  

 3G conectat Microfon telefon oprit 

 3G folosit Lipsă cartelă SIM  

 USB conectat GPS se conectează 

 Baterie foarte scăzută GPS conectat 

 Baterie scăzută Conectat la o reţea Wi-Fi  
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 Baterie parţial consumată Alarmă fixată 

 Baterie plină Cască cu microfon cu fir  

 
Bateria se încarcă Bluetooth pornit 

 Modul vibraţie Difuzor pornit 

 Modul avion Problemă cu trimiterea SMS/MMS  

 Mesaj nou Mesaj instant nou 

 SMS/MMS nou Eveniment proxim 

 Mesaj Gmail nou Se redă melodia  

 Apel pierdut Se descarcă date 

 Apel în curs 
Conţinut descărcat şi instalat cu 
succes 
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 Apel în aşteptare Se trimit date 

 Redirecţionare apel Limitare USB pornită 

 Mai multe notificări (neafişate)  Hotspot Wi-Fi portabil pornit 

Folosirea Panoului de Notificare  
Trageţi de bara de stare în jos pentru a deschide Panoul de Notificare, de 
unde puteţi vedea evenimentele din calendar, mesajele noi şi setările curente 
– cum ar fi redirecţionarea apelurilor sau starea apelurilor. De aici puteţi şi să 
deschideţi mesaje noi, memento, etc.  
Sfaturi: Puteţi deschide Panoul de Notificare şi atingând Butonul Meniu > 
Notificări din Ecranul Acasă. 

Previzualizare Aplicaţii şi Setări  
Previzualizare Programe 
Telefonul San Francisco are multe funcţii. Atingeţi  pentru a vedea 
următoarele. 
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Aplicaţii Beneficiu 
Alarmă Setaţi alarme. 
Browser Răsfoiţi Internetul. 
Calculator Faceţi calcule de bază. 
Calendar Programaţi întâlniri şi evenimente. 
Jurnal apeluri Vedeţi apelurile efectuate, primite şi ratate. 
Cameră video Înregistraţi secvenţe video. 
Cameră foto Faceţi poze excepţionale. 
Contacte Păstraţi datele de contact ale prietenilor şi colegilor. 
Apelator Apelaţi un număr. 
Email Trimiteţi şi primiţi emailuri. 
Arhivator Administraţi fişierele de pe cardul microSD. 
FM Radio Căutaţi, ascultaţi şi salvaţi posturi de radio. 
Galerie Administraţi fişiere multimedia. 
Ora pe Glob Verificaţi ora locală în lume. 

Gmail Accesaţi-vă contul Gmail şi verificaţi-vă mesajele de pe 
telefonul mobil. 



 

45 

Aplicaţii Beneficiu 
Căutare Google  Căutaţi informaţii online sau în telefon. 

Latitude Vedeţi locaţia prietenilor dumneavoastră şi indicaţi-le-o 
pe a dumneavoastră prin Google Maps Latitude. 

Hărţi 
Identificaţi locaţia dumneavoastră curentă, vedeţi 
traficul în timp real şi primiţi îndrumări detaliate spre 
destinaţia dumneavoastră. 

Magazin Accesaţi aplicaţii utile şi jocuri captivante de descărcat.

Mesaje Deschideţi ecranul Mesaje unde puteţi trimite şi primi 
mesaje SMS şi MMS. 

Muzică Răsfoiţi fişierele dumneavoastră audio şi ascultaţi-le. 
Navigare Găsiţi-vă drumul cu Google Maps Navigation. 
Ştiri & Vremea Verificaţi ultimele ştiri şi prognoza meteo. 
Note Pad Creaţi notiţe de text. 

Places Găsiţi restaurante, ATM-uri şi alte obiective şi atracţii în 
apropierea dumneavoastră. 

Setări Stabiliţi setările telefonului. 
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Aplicaţii Beneficiu 

Unelte SIM  

Apare pe ecran numai dacă această funcţie este 
suportată de cartela SIM. Pentru mai multe informaţii vă 
rugăm luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră de 
telefonie. 

Reportofon Capturaţi secvenţe audio. 
Cronometru Măsuraţi exact cât timp durează să faceţi ceva. 
Talk Folosiţi Google Talk. 

Manager sarcini Gestionaţi toate programele ce rulează pe telefonul 
dumneavoastră. 

Video Răsfoiţi şi urmăriţi fişierele video. 

Căutare cu Voce Vă folosiţi vocea pentru a căuta, da comenzi şi 
comunica. 

YouTube Urmăriţi videoclipuri YouTube şi le încărcaţi pe ale 
dumneavoastră. 

Verificaţi-vă Setările 
Pentru a modifica sau vizualiza setările telefonului dumneavoastră, atingeţi 
Butonul Acasă >  > Setări. 
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Sau din Ecranul Acasă atingeţi Butonul Meniu > Setări. 

Wireless & reţele 

Configuraţi şi administraţi conecţiunile wireless, cum ar 
fi Wi-Fi, Bluetooth®, reţele mobile, partajare conexiune 
de date mobilă şi Reţele Virtuale Private. De 
asemenea, de aici puteţi selecta modul Avion. 

Setări apel 
Setaţi numere de apel fixate, mesageria vocală, 
apelare rapidă, blocare apel, redirecţionare apel, apel 
în aşteptare şi ID apelant, etc. 

Sunet Stabiliţi setările de sunet cum ar fi soneriile şi 
notificările. 

Ecran Stabiliţi setările de afişare cum ar fi luminozitatea 
ecranului. 

Locaţie & securitate 

Setaţi blocarea de ecran sau blocarea cartelei SIM sau 
gestionaţi acreditările telefonului stocate. De 
asemenea, puteţi să selectaţi sursele ce vor fi folosite 
pentru stabilirea locaţiilor din Locaţia Mea. 

Aplicaţii Gestionaţi-vă aplicaţiile şi instalarea altora noi. 
Conturi & 
sincronizare 

Gestionaţi-vă conturile şi configuraţi setările pentru 
sincronizare. 
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Intimitate Configuraţi setările de intimitate, cum ar fi setările 
pentru copia de rezervă şi datele personale. 

Card SD & spaţiul 
de stocare al 
telefonului 

Verificaţi memoria liberă pe cardul extern şi în memoria 
internă a telefonului. 

Căutare Setaţi opţiunile de căutare. 

Limbă & tastatură Setaţi limba sistemului şi regiunea, plus opţiunile de 
inserare a textului. 

Intrare & ieşire voce Setaţi opţiunile de recunoaştere a vocii şi de citire a 
textului. 

Accesibilitate Alegeţi opţiunile de accesibilitate după ce aţi instalat 
aplicaţiile legate de accesibilitate. 

Data & ora Setaţi data, ora, fusul orar şi formatul de dată/oră.  

Despre telefon 
Vezi starea telefonului , utilizarea bateriei și informațiile 
legale. Puteți verifica de asemenea actualizări ale 
sistemului. 
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Deschideţi Aplicaţiile folosite recent  
1. Menţineţi degetul pe Butonul Acasă din orice ecran până când apare 

următorul ecran cu aplicaţiile folosite recent. 

 
2. Atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o deschideţi. 
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Apelurile telefonice 

Cum să iniţiaţi apeluri  
Există multe modalităţi de a iniţia apeluri cu telefonul San Francisco. Şi toate 
sunt uşor de folosit. 

Apelare cu ajutorul Apelatorului 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Apelator sau  pe Ecranul Acasă. 
2. Formaţi numărul de telefon sau numele contactului pe care doriţi să îl 

apelaţi folosind tastatura telefonică de pe ecran. 

 
Dacă greşiţi un caracter, atingeţi  pentru a şterge caracterul greşit sau 
ţineţi degetul apăsat pe acest buton pentru a şterge toate caracterele 
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introduse. Telefonul dumneavoastră vă afişează automat contactele care 
corespund. Puteţi atinge  pentru a ascunde tastatura şi pentru a vedea 
dacă există mai multe numere sau contacte care corespund. 

3. Atingeţi . 

Apelare din Listă Contacte  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Listă Contacte. 
2. Deplasaţi degetul pentru a derula lista de contacte şi atingeţi contactul pe 

care doriţi să îl apelaţi. 
Puteţi căuta un contact prin atingerea Butonului Meniu > Căutare. 

3. Atingeţi . 

Apelare din Istoric Apeluri  
1. Deschideţi jurnalul de apeluri în una din următoarele modalităţi: 

 Atingeţi Butonul Acasă >  > Jurnal Apeluri. 
 Atingeţi Butonul Acasă >  > Apelator > . 
 Atingeţi Butonul Acasă >  > Listă Contacte > Jurnal Apeluri. 

2. Atingeţi  în dreptul numărului pe care doriţi să îl apelaţi. 
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Apelare dintr-un Mesaj Text  
Dacă un mesaj text conţine un număr de telefon pe care doriţi să îl apelaţi, 
puteţi să iniţiaţi apelul în timp ce vizualizaţi mesajul text. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Mesaje şi atingeţi conversaţia, apoi 

mesajul care conţine numărul de telefon pe care doriţi să îl apelaţi. 
2. Atingeţi numărul.  
3. Atingeţi . 

Folosind Apelare Rapidă  
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 1 - 9 de pe tastatura virtuală pentru a apela 
numărul aferent prestabilit pentru apelare rapidă. 
Tasta cu numărul 1 este rezervată apelării rapide a mesageriei vocale. 
Definirea unei taste pentru apelare rapidă: 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Setări > Setări Apel > Apelare Rapidă din 

Ecranul Acasă. 
2. Atingeţi o tastă de apelare rapidă. 
3. Introduceţi un număr de telefon sau atingeţi  pentru a selecta un 

număr din lista de contacte. 
4. Atingeţi OK. 
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Iniţierea apelurilor de urgenţă  
1. Introduceţi numărul de urgenţă pentru locaţia dumneavoastră cu ajutorul 

apelatorului. 
2. Atingeţi . 
Sfaturi: Este posibil să formaţi numere de urgenţă chiar dacă nu aţi introdus 
nicio cartelă SIM. Vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră 
de telefonie pentru a afla mai multe informaţii. De exemplu, ce numere de 
urgenţă sunt suportate. 

Iniţierea apelurilor internaţionale 
1. Menţineţi degetul pe tasta  pentru a introduce simbolul ‘+’. 
2. Introduceţi numărul de telefon întreg. 

De exemplu: +49-123-12345678 în următorul format: + cod ţară / cod 
zonă / număr telefon. 

3. Atingeţi . 
Capacitatea de a iniţia apeluri internaţionale depinde de reţea şi/sau de 
abonament. Vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră de 
telefonie pentru a afla mai multe detalii. 
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Cum să primiţi apeluri  

Preluarea unui apel 
Trageţi tasta  spre dreapta pentru a răspunde la apel. 

 

Respingerea unui apel 
Trageţi tasta  spre stânga pentru a respinge apelul. 

Trecerea în modul mut al apelului 
În timpul unui apel puteţi pune pe modul mut microfonul astfel încât persoana 
cu care vorbiţi să nu vă poată auzi, însă dumneavoastră să o puteţi auzi: 
Atingeţi Mut pentru a opri microfonul. În bara de stare va apărea pictograma 
„mut” . Pentru a porni din nou microfonul, atingeţi din nou Mut. 
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Punerea unui apel în aşteptare 
În timpul unui apel, puteţi să îl puneţi în aşteptare atingând tasta Butonul 
Meniu > Aşteptare. Pe ecran va apărea pictograma . 
Sfaturi: Dacă acceptaţi un apel în timp ce aveţi deja pe linie un alt apel, 
primul apel va trece automat în aşteptare. Nu trebuie decât să atingeţi 
Butonul Meniu > Inversare apeluri pentru a comuta între cei doi apelanţi. 

Pornirea/oprirea difuzorului  
Atingeţi Difuzor în timpul unui apel pentru a porni difuzorul. Această 
pictogramă  va apărea în bara de stare. Atingeţi din nou Difuzor pentru a 
opri difuzorul.  

Încheierea unui apel 
Atingeţi tasta  pentru a încheia apelul. 

Stabilirea setărilor de apel 
Din Ecranul Acasă, puteţi deschide meniul de setări apel apăsând Butonul 
Meniu > Setări > Setări Apel.  
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Numere de apel fixe 
Restricţionaţi iniţierea apelurilor la o serie de numere fixe. Pentru 
a face acest lucru trebuie să ştiţi codul PIN2 al cartelei SIM. 

Serviciul de 
mesagerie vocală 

Selectaţi un furnizor de serviciu de mesagerie vocală. 

Setările de 
mesagerie vocală 

Specificaţi un număr de mesagerie vocală. 

Apelare Rapidă Setaţi tastele şi numerele pentru apelare rapidă. 

Redirecţionare 
apel 

Redirecţionaţi apelurile către un alt număr. Şi 
alegeţi când să le redirecţionaţi: 
Redirecţionează mereu; Redirecţionează 
când telefonul e ocupat; Redirecţionează 
când apelul nu este preluat, sau 
Redirecţionează când nu există reţea. 

ID apelant 
Alegeţi dacă cei pe care îi sunaţi 
să vă vadă sau nu numărul.  

Setări de apel 
GSM/WCDMA  

Setări 
suplimentare Apel în 

aşteptare 
Vedeţi apelurile primite în timp ce 
aveţi pe linie un alt apel. 

Setări de blocare 
apel 

Interziceţi anumite tipuri de apeluri. 
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Listă Contacte 
Puteţi salva contactele în memoria telefonului sau pe SIM. În memoria 
telefonului se pot salva mai multe informaţii pentru un contact decât pe SIM. 
De exemplu, adrese poştale, fotografii, porecle, site-uri web, etc. 
Pentru a ajunge la contacte, atingeţi Butonul Acasă >  > Listă 
Contacte. 
Există patru opţiuni în ecranul Listă Contacte: Jurnal Apeluri, Listă 
Contacte, Favorite şi Grupuri. 
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Importul şi Exportul Listei de Contacte 
Puteţi importa/exporta contacte de pe cartela SIM (sau cardul microSD).  

Importă Listă Contacte de pe cartela SIM sau Exportă pe 
cartelă 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Import/Export din ecranul Listă Contacte. 
2. Alegeţi să importaţi sau exportaţi contacte. Telefonul San Francisco va 

citi automat contactele.  
3. Selectaţi contactele pe care doriţi să le importaţi/exportaţi. Sau pur şi 

simplu atingeţi Butonul Meniu > Selectaţi tot. 
4. Atingeţi Terminat. 

Importă Listă Contacte de pe cardul microSD Card sau 
Exportă pe card 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Import/Export din ecranul Listă Contacte. 
2. Alegeţi să importaţi sau exportaţi contacte. Dacă doriţi să importaţi 

contacte de pe cardul microSD, ar trebui să aveţi fişiere vCard salvate pe 
cardul microSD. Dacă aveţi mai multe fişiere vCard, trebuie să selectaţi 
fişierul vCard file şi să atingeţi OK. 
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Crearea unui Contact 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Contact nou din ecranul Listă Contacte. 
2. Selectaţi unde vreţi să fie salvat contactul. 
3. Introduceţi numele şi numărul/numerele sale de telefon, adresele de 

email, adresele de chat, adresele poştale, etc.  
4. Atingeţi Terminat pentru a salva contactul. 

Adăugarea unui Contact la Favorite 
1. Atingeţi şi menţineţi degetul în ecranul Listă Contacte pe contactul pe care 

doriţi să îl adăugaţi la Favorite. 
2. Atingeţi Adaugă la favorite din meniul de comenzi rapide. 
Sfaturi: Puteţi să atingeţi un contact şi apoi să atingeţi  din dreptul 
numelui contactului pentru a-l adăuga la Favorite.  

Căutarea unui Contact 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Căutare din ecranul Listă Contacte. 
2. Introduceţi numele contactului pe care doriţi să-l căutaţi. 
Contactele corespunzătoare vor fi afişate. 
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Editarea unui Contact 
1. Atingeţi contactul pe care doriţi să-l editaţi din ecranul Listă Contacte. 
2. Apăsaţi Butonul Meniu > Editare contact. 
3. Editaţi contactul şi atingeţi Terminat.  
Sfaturi: Puteţi edita un contact şi dacă menţineţi degetul pe el în ecranul 
Listă Contacte şi apoi selectaţi Editare contact din meniul de comenzi 
rapide. 

Ştergerea unui Contact 
1. Atingeţi şi menţineţi degetul pe contactul pe care doriţi să-l ştergeţi din 

ecranul Listă Contacte. 
2. Atingeţi Ştergere contact din meniul de comenzi rapide. 
3. Atingeţi OK. 
Sfaturi: Puteţi şterge contacte şi dacă atingeţi Butonul Meniu > Ştergere 
contacte din ecranul Listă Contacte. Selectaţi contactele dorite şi atingeţi 
Terminat. 
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Crearea unui Grup Nou 

1. Atingeţi Grupuri din ecranul Listă Contacte. 
2. Atingeţi Butonul Meniu > Grup Nou. 
3. Introduceţi numele grupului şi atingeţi OK. 
4. Atingeţi grupul în lista grupurilor şi atingeţi Butonul Meniu > Adaugă. 
5. Selectaţi contactele care să devină membri ai grupului şi atingeţi 

Terminat. 
Pentru a trimite mesaje la membrii grupului puteţi menţine degetul pe un grup 
din lista grupurilor şi apoi să atingeţi Trimite SMS la grup din meniul de 
comenzi rapide. 
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Inserarea textului 
Când intraţi într-un câmp în care trebuie inserat text sau numere, pe ecran 
apare automat o tastatură. Menţineţi degetul pe căsuţa de text şi selectaţi 
Metodă inserare din meniul contextual pentru a schimba metoda de inserare. 

Tastatura Android  
Tastatura Android oferă un aranjament similar tastaturii unui calculator desktop. 
Ţineţi telefonul culcat şi tastatura se va schimba din vertical în orizontal.  
Pentru a folosi tastatura orizontală pur şi simplu bifaţi căsuţa Auto-rotire 
ecran în Setări > Ecran. (Tastatura orizontală QWERTY nu este suportată în 
toate aplicaţiile.) 

 

 

Atingeţi pentru a trece de la litere 
mari la litere mici. Atingeţi de două 
ori pentru a rămâne pe litere mari. 

Atingeţi pentru a selecta cifre 
şi simboluri. 

Atingeţi pentru inserare vocală a textului prin 
reţeaua Google. 

Atingeţi sau menţineţi degetul 
pentru a insera emoticoane. 

Atingeţi pentru a şterge text 
din urma cursorului. 
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Inserare text cu modul XT9  
Modul XT9 de inserare a textului poate grăbi procesul de inserare a textului 
prin înlocuirea mişcării de atingere/tastare pentru inserare cu un gest 
continuu în care vă mişcaţi degetul de la o literă la alta fără a ridica degetul 
până când aţi ajuns la sfârşitul cuvântului. 
Puteţi alege să folosiţi una dintre cele trei aranjamente (Tastatură standard, 
Tastatură simplificată, Tastatură telefonică) ale modului XT9 de inserare a 
textului. 
• Tastatură standard 

 

 

 

Atingeţi pentru a trece de la litere 
mari la litere mici. Atingeţi de două 
ori pentru a rămâne pe litere mari. 

Atingeţi pentru a selecta 
cifre şi simboluri. 

Atingeţi sau menţineţi 
degetul pentru a insera 
emoticoane. 

Şterge text din urma 
cursorului. 
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Mutaţi-vă degetul de la o literă la alta pentru a trasa un cuvânt fără a ridica 
degetul, până când ajungeţi la finalul cuvântului.  
Funcţia de trasare este disponibilă şi în aranjamentul Tastaturii simplificate şi 
al Tastaturii telefonice. 

 

• Tastatura simplificată 

 

Mişcaţi-vă degetul pe 
litere fără a-l ridica. 

Începutul 
cuvântului 

 
Sfârşitul cuvântului 

Menţineţi degetul pentru a 
comuta inserare a textului 
prin atingere multiplă sau 
prin predicţie. 
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• Tastatura telefonică 

 

Folosirea barei de instrumente 

 

 
Notă:  
Pictograma  este disponibilă atunci când este activată mai mult de o 
limbă. Puteţi selecta mai multe limbi de inserare apăsând Butonul Meniu > 

Menţineţi degetul pentru a 
comuta inserare a textului 
prin atingere multiplă sau 
prin predicţie. 
 

Atingeţi pentru a accesa 
meniul setări. 

Atingeţi pentru a închide 
bara de instrumente. 

Atingeţi pentru schimba limba de 
inserare. Menţineţi degetul până 
apare meniul de comenzi rapide, 
apoi selectaţi limba de inserare. 

Atingeţi pentru comuta între 
cele trei tastaturi. Menţineţi 
degetul până apare meniul de 
comenzi rapide, apoi selectaţi 
modelul de tastatură. 

Atingeţi pentru a deschide bara de instrumente
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Setări > Limbă & tastatură > Modul XT9 de inserare text > Limbi şi setări 
din Ecranul Acasă. 
Sfaturi pentru folosirea Modului XT9 de inserare a textului: 
• Ignoraţi literele duble – Modul XT9 de inserare a textului îşi va da seama 

automat în locul dumneavoastră . 
• Ridicaţi degetul la finalul cuvântului. Când începeţi să trasaţi următorul 

cuvânt se adaugă automat un spaţiu. 

Alegerea setărilor pentru inserare tactilă 
Alegeţi setările pentru inserare tactilă atingând Butonul Meniu > Setări > 
Limbă & tastatură din Ecranul Acasă. 
În secţiunea Setări text puteţi alege setările pentru tastatura Android şi 
XT9. 

Setări tastatură Android  
Puteţi bifa căsuţele pentru a permite: 
• Vibraţie la apăsarea tastelor 
• Sunete la apăsarea tastelor 
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• Scriere automată cu majusculă la început de frază. 
De asemenea, puteţi selecta mai multe limbi de inserare a textului sau să 
setaţi opţiunea de inserare vocală. 

Modul XT9 de inserare text 
• Limbi şi setări: Selectați limbile de intrare . Apăsați o limbă pentru a 

configura aspectul tastaturii , setările pentru sugestii de cuvânt , setările 
cheie de intrare , setările de intrare pentru scrierea de mână și setările de 
intrare pentru urmărire. 

• Preferinţe: Setarea vibrației la apăsarea unei taste , sunet apăsare tastă , 
auto-capitalizare , semne de auto-punctuație și urme de filtrare. 

• Despre: Vedeţi informaţii despre versiunea XT9. 
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Mesajele 
Fişierele dumneavoastră SMS (mesaje text) şi MMS (serviciu mesaje 
multimedia) sunt situate în Mesaje (Butonul Acasă >  > Mesaje). 
Când primiţi un mesaj nou, îl puteţi deschide din Panoul de Notificare sau din 
ecranul Mesaje. Pur şi simplu atingeţi noul mesaj pentru a-l citi. 
Telefonul vă va spune când sosesc mesaje arătându-vă această pictogramă 

 în bara de stare. 

Trimiterea unui SMS 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Mesaje. 
2. Atingeţi Mesaj nou. 
3. Atingeţi câmpul Către şi introduceţi numărul destinatarului sau atingeţi 

Butonul Meniu > Persoane pentru a selecta destinatari din Lista de 
Contacte.  
Sfaturi: Puteţi şi să inseraţi primele litere ale numelui destinatarului 
pentru a afişa o listă cu nume care se potrivesc, stocate în Listă 
Contacte, după care selectaţi-le numele din listă. 
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4. Atingeţi Scrie mesaj şi editaţi mesajul. 
5. Atingeţi Trimite pentru a trimite textul. 

Trimiterea unui MMS 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Mesaje. 
2. Atingeţi Mesaj nou. 
3. Introduceţi numărul destinatarului şi, dacă este necesar, scrieţi un mesaj, 

la fel ca la mesajele text. 
4. Atingeţi Butonul Meniu > Adaugă subiect pentru a insera subiectul 

MMS-ului dumneavoastră. 
5. Atingeţi Butonul Meniu > Ataşează dacă doriţi să ataşaţi un fişier la 

MMS-ul dumneavoastră. 
Poze: Selectaţi o poză de ataşat la MMS. 
Captură poză: Faceţi o poză pentru a o ataşa la MMS. 
Video: Selectaţi un clip video de ataşat la MMS. 
Captură video: Înregistraţi un clip video şi ataşaţi-l la MMS. 
Audio: Selectaţi un fişier audio de ataşat la MMS. 
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Înregistrare audio: Înregistraţi un fişier audio de ataşat la MMS. 
Serie poze: Editaţi o serie de poze de ataşat la MMS. 

6. Când aţi terminat, atingeţi Trimite. 
NOTĂ: Adăugaţi un ataşament la un mesaj text şi va fi convertit automat 
într-un MMS. La fel, dacă înlăturaţi toate ataşamentele dintr-un MMS, el va 
deveni automat un mesaj text. 

Gestionarea mesajelor şi a conversaţiilor 
Mesajele SMS şi MMS trimise la şi primite de la acelaşi număr sunt grupate 
într-o singură conversaţie de mesaje în ecranul Mesaje. Atingeţi conversaţia 
de mesaje şi veţi putea vedea detaliat conversaţia avută cu cineva (similar 
unui program de chat). Conversaţiile de mesaje sunt sortate în funcţie de ora 
la care le-aţi primit, cu ultimul mesaj deasupra. 

Răspundeţi la un mesaj 
1. Atingeţi conversaţia de mesaje la care doriţi să răspundeţi din ecranul 

Mesaje. 
2. Atingeţi Scrie mesaj şi editaţi mesajul. 
3. Atingeţi Trimite. 
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Ştergeţi o conversaţie de mesaje sau un mesaj 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Ştergere conversaţii din ecranul Mesaje. 
2. Selectaţi conversaţiile pe care doriţi să le ştergeţi. Dacă doriţi să ştergeţi 

toate conversaţiile, atingeţi Toate. 
3. Atingeţi Ştergere. 
4. Atingeţi din nou Ştergere pentru confirmare. 
NOTĂ: Pentru a şterge un singur mesaj dintr-o conversaţie de mesaje, 
menţineţi degetul pe mesaj şi selectaţi Ştergere mesaj din meniul contextual. 

Setări mesaj  
Pentru a vă configura setările de mesaj, atingeţi Butonul Meniu > Setări din 
ecranul Mesaje.  
Setări de stocare: 
• Ştergere mesaje vechi: Selectaţi pentru a şterge mesajele vechi atunci 

când aţi atins limita de stocare. 
• Limita mesajului text: Setaţi numărul maximum de mesaje text permise 

într-o singură conversaţie. 
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• Limita mesajului multimedia: Setaţi numărul maximum de mesaje 
multimedia permise într-o singură conversaţie. 

Setări mesaj text (SMS):  
• Rapoarte de livrare: Solicitaţi un raport de livrare pentru fiecare mesaj 

text pe care îl trimiteţi. 
• Gestionaţi mesajele de pe cartela SIM: Gestionaţi mesajele salvate pe 

cartela SIM. 
• Valabilitate SMS: Setaţi termenul limită de valabilitate pentru mesajele 

text trimise. 
• Prioritate SMS: Setaţi prioritatea mesajelor trimise. 
• Centrul de service: Vă permite să vedeţi şi să editaţi numărul centrului 

de service.  
Setări mesaj multimedia (MMS):  
• Rapoarte de livrare: Solicitaţi un raport de livrare pentru fiecare mesaj 

MMS pe care îl trimiteţi. 
• Rapoarte de citire: Solicitaţi un raport de citire pentru fiecare mesaj MMS 

pe care îl trimiteţi. 
• Recuperare automată: Recuperaţi automat mesajele MMS.  
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• Recuperare automată roaming: Recuperaţi automat mesajele MMS 
când sunteţi în roaming. 

• Valabilitate MMS: Setaţi termenul limită de valabilitate pentru mesajele 
multimedia trimise. 

• Modul de creare MMS: Selectaţi restricţiile de creare a MMS-urilor. Un 
MMS creat într-un mod restricţionat are mai multe şanse să fie afişat 
corect pe alte telefoane decât cele create în modul liber. 

Setări notificări: 
• Notificări: Vedeţi notificări ale mesajelor în bara de stare. 
• Selectaţi soneria: Alegeţi o sonerie pentru mesajele nou primite. 
• Vibrate: Faceţi telefonul să vibreze atunci când soseşte un mesaj nou. 
Setări semnătură: 
• Editare semnătură: Editaţi-vă semnătura, ce poate fi adăugată automat 

la mesajele trimise. 
• Adaugă semnătură: Adaugă semnătura la toate mesajele trimise. 
NOTĂ: Atingeţi Butonul Meniu > Revenire la setările din fabrică pentru a 
schimba toate setările de mesaj înapoi la cele iniţiale. 
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Email 
Atingeţi Butonul Acasă >  > Email. Puteţi intra în ecranul Email pentru a 
vă configura contul de Email şi pentru a trimite şi primi Emailuri. 

Crearea unui cont de Email  
1. Introduceţi adresa de Email şi parola. Apoi atingeţi Mai departe după ce 

aţi intrat în ecranul Email pentru prima dată. 
2. Selectaţi tipul de cont, editaţi setările pentru serverul primitor şi apoi 

atingeţi Mai departe sau Mai departe [Verificare]. 
După ce aţi apăsat Mai departe [Verificare], telefonul va verifica setările 
serverului primitor. Dacă sunteţi anunţat că crearea contului nu s-a putut 
efectua, va trebui să corectaţi unele dintre setări pentru a reuşi să îl creaţi. 
Dacă întâmpinaţi probleme, luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră de 
telefonie mobilă şi cu furnizorul de servicii Email. 

3. Editaţi setările serverului trimiţător şi atingeţi Mai departe sau Mai 
departe [Verificare]. 
După ce aţi apăsat Mai departe [Verificare], telefonul va verifica setările 
serverului trimiţător. 
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NOTĂ: Telefonul San Francisco cunoaşte setările de client pentru mulţi 
dintre furnizorii de servicii Email. Dacă serviciul Email pe care îl folosiţi 
este de la aceşti furnizori, telefonul va verifica automat setările de intrare 
şi ieşire a mesajelor după ce introduceţi adresa de Email şi parola. 

4. Setaţi frecvenţa cu care să se verifice Emailul, selectaţi dacă să fie folosit 
implicit acest cont sau dacă să fiţi anunţat când primiţi Emailuri noi, după 
care atingeţi Mai departe. 

5. Daţi-i un nume contului dumneavoastră şi setaţi un nume care să se 
afişeze pe mesajele trimise, după care atingeţi Terminat. 

Telefonul dumneavoastră va arăta inbox-ul contului de Email şi va începe să 
descarce mesajele Email. 

Compunerea şi trimiterea unui Email 
După ce aţi creat un cont de Email, puteţi compune şi trimite mesaje Email. 
1. Atingeţi Butonul Meniu > Compune din ecranul Email. 
2. Atingeţi câmpul Către dacă este necesar şi introduceţi adresa 

destinatarului. 
Când introduceţi adresa vor fi afişate adresele care se potrivesc, salvate 
în Lista de Contacte. Puteţi atinge destinatarul dorit din listă. 
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SECRET: Puteţi şi să atingeţi Butonul Meniu > Adaugă Cc/Bcc pentru a 
adăuga destinatari. 

3. Inseraţi subiectul şi conţinutul Emailului. Dacă este nevoie, schimbaţi 
prioritatea emailului. 
Atingeţi Butonul Meniu > Adaugă ataşament pentru a adăuga fişiere la 
Email. 

4. Atingeţi Trimite. 

Răspunsul la Email sau trimiterea mai departe a 
Emailului 
1. Deschideţi Emailul la care doriţi să răspundeţi sau pe care doriţi să îl 

trimiteţi mai departe din ecranul Email. 
2. Atingeţi Răspunde sau Butonul Meniu > Trimite mai departe pentru a 

răspunde la/trimite mai departe Emailul. 
Puteţi şi să atingeţi Răspunde tuturor pentru a răspunde la toţi 
destinatarii Emailului. 

3. Introduceţi conţinutul/destinatarii Emailului. 
4. Atingeţi Trimite. 
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Setări Email  
Atingeţi contul pe care vreţi să în configuraţi din ecranul Email şi atingeţi 
Butonul Meniu > Setări cont. Puteţi obţine setările de Email. 
Setări generale 
• Nume cont: Setaţi numele contului dumneavoastră. 
• Numele dumneavoastră: Setaţi numele afişat pe mesajele trimise. 
• Adresa de Email: Vizualizaţi şi modificaţi adresa dumneavoastră de 

Email. 
• Foloseşte semnătură: Selectaţi să se folosească semnătură. 
• Semnătură: Setaţi-vă semnătura. 
• Frecvenţă verificare Email: Alegeţi cât de des doriţi ca telefonul să 

verifice automat Emailurile. 
• Modul de economisire a energiei: Activaţi ajustarea automată a 

frecvenţei de verificare a emailurilor atunci când bateria este aproape 
consumată. 

• Contul implicit: Bifaţi căsuţa pentru a trimite email implicit de pe acest 
cont. 
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• Sincronizare mesaj şters: Dacă ştergeţi un Email de pe server, Emailul 
va fi şters şi de pe telefon. 

Setări pentru notificări 
• Notificări Email: Selectaţi să fiţi notificat în bara de stare atunci când 

sosesc Emailuri. 
• Selectaţi soneria: Selectaţi soneria de notificare pentru Emailurile 

primite. 
• Vibraţie: Faceţi telefonul să vibreze atunci când sosesc Emailuri. 
Setări server  
• Setări primire mesaje: Alegeţi setările pentru serverul primitor. 
• Setări trimitere mesaje: Alegeţi setările pentru serverul trimiţător. 
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Conectarea la Internet  
Capacităţile impresionante de interconectare ale telefonului vă permit să 
accesaţi Internetul sau reţeaua companiei dumneavoastră foarte uşor. 
Puteţi folosi setările de conectare implicite pentru a vă conecta la web prin 
reţeaua de telefonie mobilă (GPRS/EDGE/3G) sau Wi-Fi. 
Conexiunea GPRS/EDGE/3G poate fi activată/dezactivată manual. Pur şi 
simplu selectaţi  > Setări > Wireless & reţele > Reţele mobile din 
Ecranul Acasă şi bifaţi sau debifaţi căsuţa Date activate. 

Adăugarea unei conexiuni GPRS/EDGE/3G noi 
Pentru a vă conecta prin GPRS/EDGE/3G aveţi nevoie de un abonament de 
date de la furnizorul dumneavoastră de telefonie. De asemenea, dacă 
setările GPRS/EDGE/3G nu sunt configurate dinainte pe telefon, luaţi 
legătura cu furnizorul de telefonie pentru a obţine următoarele informaţii. 
Dacă schimbaţi setările fără a vă consulta cu furnizorul de telefonie telefonul 
ar putea să nu mai funcţioneze.  
• Numele Punctului de Acces (APN). 
• Numele dumneavoastră de utilizator şi parola, dacă este nevoie. 
• IP-ul serverului şi numărul portului, dacă reţea foloseşte un server proxy. 
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1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Reţele 
mobile > Opţiuni GSM/UMTS > Nume de Puncte de Acces. 

2. Atingeţi Butonul Meniu > APN nou. 
3. Atingeţi Nume pentru a introduce numele APN-ului dumneavoastră 

(poate fi oricare doriţi).  
4. Atingeţi APN pentru a introduce APN-ul pe care doriţi îl adăugaţi.  
5. Atingeţi Proxy şi Port pentru a introduce IP-ul serverului şi portul, dacă 

reţeaua foloseşte un server proxy. 
6. Atingeţi şi introduceţi Nume utilizator şi Parola. (Dacă nu există niciun 

nume de utilizator sau parola, lăsaţi-le necompletate.) 
7. Dacă este nevoie, atingeţi şi introduceţi tipul de APN. 
8. Atingeţi Butonul Meniu > Salvează pentru a termina. 
Sfaturi: Pentru a readuce APN-ul la setările implicite, atingeţi Butonul 
Meniu > Înapoi la setările implicite. 

Pornirea Wi-Fi  
Wi-Fi asigură accesul wireless la Internet pe distanţe de până la 300 feet 
(100 metri). 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele. 
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2. Bifaţi căsuţa Wi-Fi pentru a-l porni. 

Conectarea la o reţea Wi-Fi Reţea 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Setări Wi-Fi. 

Numele şi setările de securitate ale reţelei Wi-Fi (deschisă sau protejată) 
pe care le-a detectat telefonul sunt afişate în secţiunea reţele Wi-Fi. 

2. Atingeţi o reţea pentru a vă conecta la ea. 
Dacă reţeaua este protejată, va trebui să introduceţi o parolă. 

Verificarea stării reţelei Wi-Fi  
Puteţi verifica reţeaua Wi-Fi privind pictograma  în bara de stare.  
Sau atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Setări 
Wi-Fi. Apoi, atingeţi reţeaua wireless la care este conectat acum telefonul. 
Puteţi verifica starea reţelei din fereastra instant. 

Folosirea telefonului ca modem 
Puteţi accesa Internetul pe PC-ul dumneavoastră folosind telefonul ca 
modem. Trebuie să ţineţi cont că această funcţie ar putea presupune costuri 
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suplimentare pentru transfer de date percepute de furnizorul dumneavoastră 
de telefonie mobilă. Luaţi legătura cu acesta pentru mai multe detalii. 

Activarea telefonului ca modem 
SECRET:  
• Asiguraţi-vă că stocarea pe USB este oprită înainte să activaţi funcţia de 

modem. Puteţi trageţi în jos panoul de notificare şi să atingeţi Oprire 
stocare USB > Opreşte stocarea USB. 

• PC-ul accesează Internetul prin intermediul reţelei telefonului mobil. Prin 
urmare, configuraţi corect conexiunea GPRS/EDGE/3G înainte de a 
încerca să folosiţi telefonul ca modem. 

1. Când vă conectaţi prima oară telefonul la PC cu cablul USB furnizat, va 
apărea o fereastră instant şi vă va invita să instalaţi driverul. 

2. Daţi dublu-click pe fişierul executabil (.exe) din fereastră şi treceţi prin toţi 
paşii pentru a finaliza instalarea driverului. 
NOTĂ: Dacă fereastra nu apare singură automat dintr-un motiv oarecare, 
vă rugăm să deschideţi discul CD-ROM pe PC manual şi să găsiţi fişierul 
executabil, iar apoi să îi rulaţi. 

3. Atingeţi pe telefon Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Wireless 
& reţele > Limitare & hotspot portabil şi bifaţi căsuţa limitare USB. Va fi 
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creată o nouă conexiune de reţea pe PC-ul dumneavoastră. 
4. Mergeţi la Panoul de Control > Reţea pentru PC pentru a activa noua 

conexiune de reţea. 
Acum puteţi lansa browserul de Internet pe PC şi să începeţi navigarea. 

Dezactivarea funcţiei de modem 
Atingeţi Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Wireless & reţele > 
Limitare & hotspot portabil şi debifaţi căsuţa limitare USB.  
De asemenea, puteţi pur şi simplu să deconectaţi cablul USB. 

Folosirea telefonului ca Hotspot Wi-Fi 
Puteţi folosi telefonul ca ruter portabil WLAN, specificând conexiunea Wi-Fi 
pentru unul sau mai multe PC-uri sau alte dispozitive. Funcţia necesită o 
conexiune de date pe o reţea mobilă şi poate presupune costuri suplimentare 
pentru transfer de date. 
SECRET:  
• PC-ul accesează Internetul prin reţeaua mobilă a telefonului. Prin urmare, 

configuraţi corect conexiunea GPRS/EDGE/3G înainte de a încerca să 
folosiţi telefonul ca hotspot Wi-Fi. 
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• Când funcţia de hotspot portabil Wi-Fi este activată, nu puteţi accesa 
internetul cu nicio aplicaţie de pe telefon prin conexiunea sa Wi-Fi. 

Activarea Hotspot-ului Wi-Fi 
1. Atingeţi Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Wireless & reţele > 

Limitare & hotspot portabil şi bifaţi căsuţa Hotspot portabil Wi-Fi. 
2. Atingeţi Setări Hotspot portabil Wi-Fi > Configurează hotspot-ul Wi-Fi. 
3. Modificaţi numele hotspot-ului şi setările de securitate, dacă este necesar. 

Hotspot-ul implicit este setat ca unul deschis. Puteţi să atingeţi Open şi să 
alegeţi WPA/WPA2 PSK pentru a stabili o parolă. Parola trebuie să 
conţină cel puţin 8 caractere. 

4. Atingeţi Salvează. Acum puteţi găsi hotspot-ul pe alte dispozitive şi să vă 
conectaţi la el. 

Dezactivarea Hotspot-ului Wi-Fi 
Atingeţi Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Wireless & reţele > 
Limitare & hotspot portabil şi debifaţi căsuţa Hotspot portabil Wi-Fi. 
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Navigarea pe Internet 
Puteţi să vă folosiţi telefonul pentru a intra pe Internet. Telefonul creează 
automat o conexiune GPRS, EDGE sau 3G în timp ce navigaţi pe pagini web.  
Atingeţi Butonul Acasă >  > Browser. 
Există mai multe modalităţi de a deschide paginile web: 
• Atingeţi bara de adresă pentru a introduce numele site-ului pe care doriţi 

să-l vizitaţi. Apoi atingeţi Start. 
• Atingeţi  în dreptul barei de adresă sau atingeţi Butonul Meniu > 

Signete. Selectaţi un signet pentru a fi deschis. 
• Atingeţi  în dreptul barei de adresă sau atingeţi Butonul Meniu > 

Signete. Alegeţi un element din secţiunea Cele mai vizitate sau din 
secţiunea Istoric.  

Opţiuni de navigare  
• Împrospătare: Butonul Meniu > Împrospătare.  
• Start la următoarea pagină: Butonul Meniu > Mai mult > Trimite mai 

departe. 
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• Adaugă pagina la Signete: Butonul Meniu > Mai mult > Adaugă signet. 
• Căutare: Butonul Meniu > Mai mult > Găseşte în pagină şi introduceţi 

elementul de căutat.  
• Copiere: Butonul Meniu > Mai mult > Selectaţi text şi deplasaţi degetul 

pe pagină pentru a selecta textul pe care doriţi să îl copiaţi. Telefonul 
copiază automat textul selectat în memoria temporară. 

• Partajare pagini: Butonul Meniu > Mai mult > Partajează pagină 
pentru a trimite o pagina prin Bluetooth, Email, Gmail sau Mesaje. 

• Descărcări/Info pagină: Butonul Meniu > Mai mult > Descărcări/Info 
pagină.  

• Browser orizontal: Butonul Meniu > Mai mult > Setări. Bifaţi căsuţa 
Afişare numai orizontal şi culcaţi telefonul pentru a vizualiza ecranul cu 
browserul orizontal. 

• Deschide fereastră nouă de browser: Butonul Meniu > Fereastră 
nouă. Apoi atingeţi bara de adresă pentru a introduce numele site-ului pe 
care doriţi să-l accesaţi. 

• Comută între ferestrele din browser: Dacă aveţi mai multe ferestre de 
browser deschise, puteţi comuta între ele atingând Butonul Meniu > 
Ferestre. Apoi atingeţi pagina pe care doriţi să o vizitaţi. De asemenea, 
puteţi atinge  pentru a închide o fereastră. 
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Deschiderea link-urilor în paginile web 
Atunci când pagina web conţine un link spre un alt site, fie atingeţi link-ul 
pentru a deschide pagina, fie menţineţi degetul pe link pentru a deschide 
meniul de comenzi rapide, care vă oferă următoarele opţiuni: 
• Deschide 
• Deschide în fereastră nouă 
• Marchează cu signet  
• Salvează link 
• Partajează link (prin Bluetooth, Email, Gmail sau Mesaje) 
• Copiază URL link 

Descărcarea aplicaţiilor de pe web 
Dacă o pagină web conţine un link spre o aplicaţie pe care o doriţi să o 
descărcaţi, nu trebuie decât să menţineţi degetul pe link şi să selectaţi 
Salvează link. Aplicaţia va fi salvată pe cardul microSD. 
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Folosirea signetelor 
Pentru a marca o pagină web cu signet, deschideţi-o şi atingeţi  sau 
Butonul Meniu > Signete. Apoi atingeţi Adaugă sau Adaugă signet. Daţi-i 
un nume signetului şi atingeţi OK. 
Sfaturi: Puteţi apăsa Butonul Meniu > Vizualizare ca listă/Vizualizare ca 
miniaturi pentru a schimba felul în care vizualizaţi signetele pe ecranul 
telefonului. 

Editaţi un signet 
1. Deschideţi o fereastră a Browser-ului. 
2. Atingeţi  sau Butonul Meniu > Signete. 
3. Selectaţi un element pe care doriţi să îl editaţi şi menţineţi degetul pe el 

până când apare meniul de comenzi rapide. 
4. Selectaţi Editare signet. 
5. Editaţi numele sau locaţia, după care atingeţi OK pentru a-l salva. 

Ştergerea unui signet 
1. Deschideţi o fereastră a Browser-ului. 
2. Atingeţi  sau Butonul Meniu > Signete. 
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3. Selectaţi un element pe care doriţi să îl ştergeţi şi menţineţi degetul pe el 
până când apare meniul de comenzi rapide. 

4. Selectaţi Ştergere signet şi atingeţi OK pentru confirmare. 

Setări Browser  
Puteţi seta dimensiunea textului din browser, pagina iniţială, etc. atingând 
Butonul Meniu > Mai mult > Setări dintr-o fereastră a browser-ului. 
Setările conţinutului paginii  
• Dimensiunea textului 
• Dimensiunea implicită a paginii 
• Deschidere pagini în vedere panoramică  
• Codare text  
• Blocare ferestre instant 
• Încărcare imagini. 
• Ajustare automată a dimensiunii paginii 
• Afişare numai orizontală 
• Activare JavaScript 
• Activare plug-in-uri 
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• Deschidere pe fundal 
• Setare ca pagină iniţială 
Setări de intimitate 
• Ştergere memorie temporară: Şterge întregul conţinut al paginii păstrat 

în memoria temporară. 
• Ştergere istoric: Şterge istoricul de navigare în browser. 
• Acceptare fişiere cookie: Permite site-urilor web să folosească fişiere 

cookie. 
• Ştergerea tuturor datelor cookie: Şterge fişierele cookie din browser – 

şterge toate datele din istoric. 
• Memorare date formular: Memorează datele pe care le introduceţi în 

formulare pentru a fi folosite ulterior. 
• Ştergere date formular: Şterge toate datele de formular salvate. 
• Permitere localizare: Permite site-urilor să solicite accesul la locaţia 

dumneavoastră. 
• Ştergere acces la locaţie: Şterge accesul la locaţie. 
Setări de securitate 
• Memorare parole: Salvează nume de utilizatori şi parole pentru site-uri 

web. 
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• Ştergere parole: Şterge parolele salvate. 
• Afişare avertismente de securitate: Avertizează dacă există o problemă 

cu securitatea unui site. 
Setări avansate 
• Setări pentru site-uri web: Vezi setările avansate pentru fiecare site web 

în parte. (Disponibile numai pentru anumite site-uri web.) 
• Înapoi la setările implicite: Şterge toate datele din browser şi resetează 

toate setările la valorile implicite. 
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Bluetooth® 
Bluetooth® este o tehnologie de comunicare wireless la distanţă mică. 
Telefoanele sau alte dispozitive cu capacităţi Bluetooth pot face schimb de 
informaţii fără a fi conectate prin cablu la o distanţă de până la circa 10 metri. 
Dispozitivele Bluetooth trebuie împerechează înainte de realizarea comunicării. 

Pornirea/oprirea Bluetooth  
Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele şi bifaţi căsuţa 
Bluetooth.  
Când Bluetooth este pornit, apare pictograma  în bara de stare. Dacă vreţi 
să opriţi Bluetooth, debifaţi căsuţa Bluetooth. 
NOTĂ: Dacă vă opriţi telefonul în timp ce Bluetooth este pornit, când porniţi 
din nou telefonul, Bluetooth va porni automat. 

Setarea telefonului ca „vizibil”  
Pentru a putea lucra cu alte telefoane sau dispozitive care au Bluetooth, 
trebuie să vă faceţi telefonul „vizibile” pentru acestea. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Setări 
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Bluetooth. 
2. Bifaţi căsuţa Bluetooth dacă nu este deja bifată. 
3. Bifaţi căsuţa Descoperibil pentru a face telefonul vizibil. 

Schimbarea numelui telefonului  
Când telefonul este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth, va fi văzut cu 
numele său, nume pe care i-l puteţi da după cum doriţi – ca de exemplu 
‘Telefonul San Francisco al lui Dave’. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Setări 

Bluetooth. 
2. Bifaţi căsuţa Bluetooth dacă nu este deja bifată. 
3. Atingeţi Nume dispozitiv. 
4. Introduceţi numele şi atingeţi OK. 

Conectarea cu un alt dispozitiv Bluetooth  
Puteţi să vă împerecheaţi telefonul cu un alt dispozitiv dotat cu capacităţi 
Bluetooth. Odată ce aţi făcut acest lucru, cele două dispozitive vor putea face 
schimb de informaţii cu Bluetooth pornit, însă nu va fi obligatoriu să fie vizibile 
unul faţă de celălalt. 



 

94 

1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Setări 
Bluetooth. 

2. Atingeţi Scanare dispozitive. Telefonul va afişa toate dispozitivele 
Bluetooth vizibile (în raza de acţiune) în lista de dispozitive Bluetooth. 

3. Selectaţi dispozitivul cu care doriţi să îl împerecheaţi. 
4. Dacă vi se cere, introduceţi PIN-ul şi atingeţi OK. 
Dacă este necesar un PIN, acelaşi PIN trebuie introdus şi în celălalt 
dispozitiv. 
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Cum să profitaţi la maxim de Multimedia  

Faceţi poze cu camera foto  
Telefonul este prevăzut cu o cameră foto de 3.2 megapixeli. Deschideţi-o 
atingând Butonul Acasă >  > Cameră foto.  
Îndreptaţi camera foto spre subiect şi atingeţi  pentru a face poză. Pentru 
a o vedea, atingeţi poza din colţul din dreapta al ecranului. Sau selectaţi 
Butonul Meniu > Galerie pentru a vizualiza toate pozele. 

Alegerea setărilor pentru camera foto  
Din ecranul Cameră foto atingeţi  pentru a configura modul de focalizare, 
expunerea, dimensiunea/calitatea pozei, efectul de culoare, sensibilitatea 
ISO, anti-dungi, saturaţie, contrast, acuitate şi resetare cameră foto. 
Atingeţi  pentru a activa sau dezactiva salvarea locaţiilor în care faceţi 
pozele. 
Atingeţi  pentru a schimba nivelul de alb. 
Atingeţi Lupă pentru a apropia sau depărta imaginea. 
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SECRET: Pentru a trece rapid de la camera foto la camera video sau vice 
versa, folosiţi pictograma de comutare . Folosiţi bara  
pentru a regla luminozitatea. 

Înregistrarea video cu camera video 
Deschideţi camera video atingând Butonul Acasă >  > Cameră video. 
Apoi selectaţi  pentru a începe să înregistraţi şi  pentru a opri 
înregistrarea. Selectaţi poza din colţul din dreapta al ecranului pentru a vedea 
clipul video pe care tocmai l-aţi înregistrat. Sau atingeţi Butonul Meniu > 
Galerie pentru a vedea toate clipurile video. 

Alegerea setărilor pentru camera video  
Din ecranul Cameră video atingeţi  pentru a regla efectul de culoare, 
calitatea video, codorul video/audio, durata clipului video şi resetarea 
camerei video. 
Atingeţi  pentru a schimba nivelul de alb. 
Atingeţi Mare/Mică/MMS/YouTube/  pentru a schimba calitatea video, 
codorul video/audio şi durata clipului video deodată, în funcţie de scopul 
materialului video. 
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Ascultarea radio-ului FM  
Cu Radio FM puteţi căuta canale radio, puteţi să le ascultaţi şi să le salvaţi în 
telefon. Calitatea transmisiei radio depinde de acoperirea postului de radio în 
zona dumneavoastră. Căştile cu fir livrate împreună cu telefonul au şi rol de 
antenă, prin urmare conectaţi întotdeauna căştile atunci când folosiţi radioul. 
Când primiţi un apel în timp ce ascultaţi radio, radioul va fi oprit. 
Pentru a prinde posturi, conectaţi căştile la telefon. Atingeţi Butonul Acasă > 

 > FM Radio. Această pictogramă  va apărea în bara de stare. 
Atingeţi  sau  pentru a scana canalele FM disponibile. Dacă 
trebuie să reglaţi fin recepţia radio, atingeţi Butonul Meniu > Reglaj. Atingeţi 

/  pentru a modifica frecvenţa cu cate +/–0.1 MHz. 
De îndată ce aţi găsit cea mai bună recepţie a unui canal, menţineţi degetul 
pe frecvenţa afişată până când apare un chenar roşu pe ecran şi apoi 
trageţi-o în chenar pentru a o salva, aşa cum se arată în figura de mai jos. 
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• Apăsaţi Tastele de Volum pentru a regla volumul. 
• Atingeţi Butonul Meniu > Adormire pentru a seta timpul după care 

radioul FM să intre în adormire. 
• Atingeţi  pentru a opri radioul. 

Ascultarea muzicii  
Puteţi asculta fişiere audio digitale de pe cardul de memorie al telefonului în 
Muzică. 
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1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Muzică pentru a deschide ecranul 
Muzică. 

2. Selectaţi Artişti/Albume/Melodii/Liste melodii pentru a vedea melodiile 
pe care doriţi să le ascultaţi. 

3. Atingeţi o melodie din listă pentru a începe să o ascultaţi. 
4. Reglaţi volumul cu Tastele de Volum. 

 

Informaţii (artist, album şi 
titlu) despre melodie. Atingeţi 
şi menţineţi degetul pentru a 

căuta informaţii relevante. 

Atingeţi pentru a reda
melodia anterioară.

Trageţi sau atingeţi pentru a
sări în orice parte a melodiei.

Atingeţi pentru a pune pe pauză sau 
relua melodia. 

Atingeţi pentru a reda 
următoarea melodie.

Atingeţi pentru a alege modul 
de repetare (repetare oprită, 
repetă tot, repetă melodia 
curentă) 

Atingeţi pentru amestecare. 

Atingeţi pentru a vedea 
Lista curentă. 



 

100 

Crearea listelor de melodii  
Listele de melodii vă ajută să vă organizaţi fişierele cu muzică: 
1. Selectaţi un fişier cu muzică pe care doriţi să îl adăugaţi la noua listă. 
2. Atingeţi şi menţineţi degetul pe fişier până când apare un meniu de 

comenzi rapide. 
3. Atingeţi Adaugă la lista de melodii. 
4. Atingeţi Nou. 
5. Scrieţi numele listei şi atingeţi Salvează.  

Gestionarea listelor de melodii 
1. Din ecranul Muzică atingeţi Liste melodii pentru a le vedea pe toate. 
2. Menţineţi degetul pe lista pe care doriţi să o ascultaţi sau editaţi până 

când apare un meniu de comenzi rapide. 
3. Atingeţi Redare, Ştergere sau Redenumire. 
Adăugarea unei Melodii la o Listă melodii 
1. Deschideţi Muzică şi găsiţi melodia dorită după Artişti, Albume, Melodii 

sau Liste melodii. 
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2. Menţineţi degetul pe melodie până când apare un meniu de comenzi 
rapide. 

3. Selectaţi Adaugă la lista de melodii. 
4. Selectaţi o listă de melodii. 

Setarea unei melodii ca sonerie  
1. Deschideţi dosarul în care se află melodia. 
2. Menţineţi degetul pe melodie până când apare un meniu de comenzi 

rapide. 
3. Selectaţi Foloseşte ca sonerie. 
Sfaturi: Puteţi seta o melodie ca sonerie şi în timp ce o ascultaţi, atingând 
Butonul Meniu > Foloseşte ca sonerie. 

Vizionarea clipurilor video  
Pentru a viziona un fişier video, atingeţi Butonul Acasă >  > Clipuri 
video. Astfel se va deschide ecranul Clipuri video şi veţi putea vedea fişierele 
video salvate pe cardul de memorie. 
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Atingeţi un fişier video şi se va deschide playerul video. Atingeţi ecranul 
şi bara de control va apărea cum se vede mai jos. Acum puteţi asculta, pune 
pe pauză, derula înainte, etc. 

 

Atingeţi pentru derulare înapoi. 

Menţineţi degetul şi trageţi pentru a sări
în orice parte a clipului video.

Atingeţi pentru a pune pe 
pauză/relua clipul video. 

Atingeţi pentru derulare 
înainte. 
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Deschiderea Galeriei 
Galeria vă ajută să vizualizaţi poze şi să urmăriţi clipuri video. De asemenea, 
puteţi face câteva editări simple ale pozelor dumneavoastră – cum ar fi 
setarea lor ca fundal sau pictograme pentru contacte şi să le arătaţi 
prietenilor. 

 

Atingeţi pentru a reveni la 
Galerie.

Atingeţi pentru a reveni la 
dosarul anterior. Arată numărul de poze din dosar 

Atingeţi pentru a mări/micşora 

Atingeţi pentru a vedea pozele
din dosar într-o serie continuă



 

104 

Înregistrarea unor consemnări memorabile  
Reportofonul vă permite să vă înregistraţi consemnările vocale. Aveţi nevoie 
de un card microSD pentru a-l folosi. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Reportofon. 
2. Asiguraţi-vă că ţineţi gura aproape de microfonul telefonului. 
3. Atingeţi  pentru a începe înregistrarea. 
4. Atingeţi  pentru a opri înregistrarea. 
5. Atingeţi  pentru a reda înregistrarea făcută. 
6. Atingeţi OK pentru a salva înregistrarea vocală sau atingeţi Eliminare 

pentru a şterge înregistrarea. 
Sfaturi: Puteţi să vă găsiţi înregistrările apăsând Butonul Acasă >  > 
Muzică > Liste melodii > Înregistrările mele. Dacă vreţi să setaţi un clip 
audio ca sonerie, menţineţi degetul pe înregistrare şi selectaţi Foloseşte ca 
sonerie din meniul de comenzi rapide. 
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Folosirea aplicaţiilor Google™  
Dacă intraţi în contul dumneavoastră Google veţi putea sincroniza Gmail, 
Calendarul şi Lista de Contacte între telefon şi web. Şi, dacă nu aveţi un cont, 
puteţi foarte uşor să vă creaţi unul. 
1. Atingeţi o aplicaţie Google ce necesită un cont Google, cum ar fi Magazin. 
2. Citiţi instrucţiunile şi selectaţi Mai departe. 
3. Dacă aveţi deja un cont Google, atingeţi Intră. Introduceţi-vă numele de 

utilizator şi parola. Apoi atingeţi Intră. (Sau atingeţi Creează dacă nu aveţi 
un cont Google.) 

Gmail 
Gmail este un serviciu de email bazat pe web care se configurează atunci 
când intraţi în contul dumneavoastră Google. În funcţie de setările de 
sincronizare făcute, Gmail de pe telefon poate fi sincronizat automat cu 
contul Gmail de pe web. 
Aşa se creează şi trimite un Gmail: 
1. Deschideţi Gmail atingând Butonul Acasă >  > Gmail. 
2. Apăsaţi Butonul Meniu > Compune. 
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3. Inseraţi în câmpul ‘Către’ adresa de email a persoanei pe care o 
contactaţi. Dacă trimiteţi emailul la mai multe persoane, puneţi o virgulă între 
adresele de email. Puteţi adăuga oricâţi destinatari doriţi. 

4. Introduceţi subiectul emailului, după care scrieţi mesajul email. 
5. Atingeţi Butonul Meniu > Trimite. 

Folosirea Calendarului Google  
Atingeţi Butonul Acasă >  > Calendar pentru a folosi Calendarul Google, 
aplicaţia de gestionare a timpului de la Google. Puteţi folosi calendarul pentru 
a programa întâlniri, inclusiv şedinţe şi alte evenimente. Programările 
dumneavoastră vor fi afişate pe ecran aşa cum vi le-aţi stabilit. De asemenea, 
puteţi să vă sincronizaţi programările cu contul dumneavoastră Google, ceea 
ce vă permite să vă gestionaţi orarul online pe PC-ul dumneavoastră. 

Folosirea Google Talk 
Google Talk este programul Google de mesagerie instant, ce vă permite să 
comunicaţi cu alte persoane care îl folosesc. 
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Deschiderea Google Talk 
Atingeţi Butonul Acasă >  > Talk. 

Adăugarea unui prieten nou  
Puteţi adăuga numai persoane care deţin un cont Google.  
1. În lista de Prieteni, apăsaţi Butonul Meniu > Adaugă prieten. 
2. Introduceţi ID-ul de mesagerie instant Google Talk sau adresa de e-mail 

Google a prietenului pe care doriţi să îl adăugaţi. 
Prietenul dumneavoastră va primi o invitaţie de la Google. Apăsaţi Butonul 
Meniu > Mai mult > Invitaţii pentru a vedea invitaţia în aşteptare. 

Schimbarea stării dumneavoastră online  
1. Atingeţi pictograma de stare online din dreptul mesajului de stare, după 

care selectaţi starea dorită din meniu. 
2. Atingeţi căsuţa mesajului de stare şi apoi introduceţi mesajul 

dumneavoastră de stare folosind tastatura de pe ecran. 
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Începerea unei conversaţii pe Chat 
1. Atingeţi un prieten din Lista de prieteni. 
2. Conversaţi cu prietenul dumneavoastră introducând text în căsuţa de 

mesaj. 
3. Atingeţi Trimite. 

Places 
Google Places vă ajută să găsiţi tot felul de obiective în apropierea 
dumneavoastră. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate şi bifaţi 

căsuţa Foloseşte sateliţi GPS sau Foloseşte reţele wireless. 
2. Atingeţi Butonul Acasă >  > Places. Aşteptaţi până sunteţi localizat. 

Locaţia dumneavoastră, atunci când este găsită, este afişată în partea de 
jos a ecranului. 

3. Selectaţi o categorie de obiective şi vor fi afişate informaţii referitoare la 
acea categorie de obiective din apropierea dumneavoastră. 
De asemenea, puteţi folosi căsuţa de căutare Caută locuri din partea de 
sus pentru a găsi obiectivele pe care le cauţi. 
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Note: Atingeţi Adaugă pentru a adăuga noi categorii de obiective. 
4. Atingeţi un rezultat care vă interesează şi citiţi detaliile şi părerile despre 

locul respectiv. Puteţi vedea locul respectiv şi pe Google Maps, puteţi afla 
cum să ajungeţi acolo sau să sunaţi acolo. 

Latitude 
Serviciul Latitude de la Google este un instrument social pentru a le 
comunica prietenilor selectaţi informaţii despre locaţia dvs.  
Atingeţi Butonul Acasă >  > Latitude pentru a activa serviciul Latitude. 
De fiecare dată când lansaţi aplicaţia Maps, locaţia dumneavoastră va fi 
stabilită folosind GPS-ul sau reţeaua telefonică, iar starea dumneavoastră 
Latitude va fi actualizată. Puteţi atinge Butonul Meniu > Latitude în Hărţi 
sau Butonul Acasă >  > Latitude pentru a vedea starea dumneavoastră 
şi a prietenilor selectaţi. 
În Latitude, atingeţi Butonul Meniu pentru a împrospăta starea prietenilor, 
pentru a-i vedea pe Maps, pentru a adăuga prieteni noi sau pentru a schimba 
setările de Latitude. 
De asemenea, puteţi opri serviciul Latitude atingând Ieşire din Latitude în 
setările din Latitude. 
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Alegerea setărilor telefonului 

Setarea orei şi datei 
1. Atingeţi Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Data & ora. 
2. Debifaţi căsuţa Automat dacă doriţi să setaţi chiar dumneavoastră ora şi 

data. 
3. Atingeţi Setare dată. Reglaţi data şi atingeţi Setare pentru a o salva. 
4. Atingeţi Selectare fus orar şi atingeţi locul în care vă aflaţi în lume. 
5. Atingeţi Setare oră. Reglaţi ora şi atingeţi Setare pentru a o salva. 
6. Bifaţi căsuţa din dreptul Format 24 ore dacă doriţi să schimbaţi formatul 

de oră. 
7. Atingeţi Selectaţi formatul de dată pentru a-l selecta pe cel preferat. 

Modificarea setărilor de afişare 
Atingând Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Afişare, puteţi alege 
setările de afişare dorite – modificând Auto-rotire ecran, Animaţie, 
Luminozitate şi Stingere ecran. 
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Reglarea luminozităţii ecranului 
1. Selectaţi Luminozitate din setările de afişare. 
2. Bifaţi căsuţa Luminozitate automată, iar telefonul va regla automat 

luminozitatea ecranului. Debifaţi căsuţa pentru a regla manual 
luminozitatea ecranului. 

3. Atingeţi OK. 

Reglarea opririi ecranului 
Atunci când nu este folosit, telefonul va opri ecranul după un interval de timp 
stabilit. Dacă timpul respectiv este prea lung sau prea scurt, îl puteţi regla.  
1. Atingeţi Stingere ecran din setările de afişare. 
2. Selectaţi intervalul de timp preferat din listă. 

Schimbarea automată a orientării ecranului  
Puteţi să selectaţi orientarea automată a ecranului pe orizontală sau verticală 
atunci când rotiţi telefonul. Pur şi simplu bifaţi căsuţa Auto-rotire ecran din 
setările de afişare. 
Dacă doriţi să dezactivaţi această funcţie, nu trebuie decât să debifaţi căsuţa 
Auto-rotire ecran. 
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Animaţie la deschiderea/închiderea ferestrelor 
1. Atingeţi Animaţie în setările de afişare. 
2. Selectaţi tipul de animaţie care vă place. 
Când doriţi să dezactivaţi această funcţie, selectaţi Fără animaţie. 

Setări ale sunetului 
Atingând Butonul Acasă > Butonul Meniu > Setări > Sunet, puteţi alege 
setările sunetului, cum ar fi sonerii şi alerge. 

Alegerea soneriei  
1. Atingeţi Sonerie din setările de sunet. 
2. Selectaţi soneria pe care doriţi să o folosiţi din lista instant. 
3. Atingeţi OK pentru salvare. 

Setarea soneriei de notificare implicite 
1. Selectaţi Sonerie de notificare din setările de Sunet. 
2. Derulaţi lista de sonerii şi selectaţi una ca sonerie de notificare implicită. 
3. Atingeţi OK pentru salvare. 
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Trecerea telefonului în modul Silenţios 
1. În setările de Sunet bifaţi căsuţa pentru modul Silenţios.  
2. De asemenea, puteţi comuta în modul Silenţios menţinând degetul pe 

Tasta Volum (încet) sau – dacă ecranul este blocat – trăgând bara Fără 
sunet spre stânga, aşa cum se vede mai jos. 

 
Implicit, vibraţia este activată în modul silenţios, iar în bara de stare apare 
pictograma . Dacă vibraţia este dezactivată, pictograma pentru modul 
silenţios  va apărea în bara de stare. 

Trecerea la Vibraţie 
În setările de Sunet atingeţi Vibrează şi alege condiţia de vibraţie. Dacă 
telefonul este deja în modul Silenţios, în bara de stare va apărea 
pictograma de vibraţie  atunci când este activată vibraţia. 
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Răsturnarea pentru închiderea soneriei 
În setările de Sunet bifaţi căsuţa Întoarce pentru a interzice soneria. Apoi 
puteţi răsturna telefonul pentru a pune pe mut soneria atunci când primiţi un 
apel. 

Reacţia ‘haptică’ (tactilă) a tastaturii 
Dacă vă place ca telefonul să vibreze când tastaţi sau la anumite interacţiuni 
cu interfaţa utilizatorului, atunci ar fi bine să vă activaţi reacţia haptică.  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Sunet. 
2. Bifaţi căsuţa Reacţie haptică. 

Reglarea volumului  
1. Asiguraţi-vă că telefonul nu este în modul Silenţios.  
2. Atingeţi Volum din setările de Sunet. 
3. Reglaţi volumul soneriei, volumul media şi volumul alarmelor şi atingeţi 

OK pentru salvare. 
Sfaturi: Puteţi regla volumul media volume atunci când este deschisă o 
aplicaţie media apăsând Tastele de Volum. Dacă nu este activă nicio 
aplicaţie media, apăsaţi tastele de reglare a volumului soneriei. Iar dacă doriţi 
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să reglaţi volumul de notificare cu volumul soneriei, bifaţi căsuţa Foloseşte 
volumul apelurilor primite pentru notificări. 

Pornirea tonurilor tactile 
Pentru ca din telefon să se audă tonuri atunci când folosiţi tastatura telefonică, 
bifaţi căsuţa Tonuri tactile acustice în Sunet.  

Pornirea tonurilor de selecţie 
Bifaţi căsuţa Selecţie acustică în Sunet. Telefonul va scoate un sunet atunci 
când atingeţi ecranul pentru a face o selecţie.  

Pornirea sunetului de blocare a ecranului 
Bifaţi căsuţa Sonete de blocare a ecranului în setări Sunet. Când blocaţi 
sau deblocaţi ecranul, sunetul va fi redat ca o notificare. 

Setări de limbă 
Puteţi schimba limba sistemului de operare al telefonului în doi paşi simpli. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Limbă & tastatură > Selectaţi 

limbă. 
2. Selectaţi o limbă din lista dată. 
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Servicii de reţea mobilă 
Atât GSM cât şi WCDMA sunt suportate de telefonul dumneavoastră. Puteţi 
să configuraţi setările de reţea în funcţie de serviciul de telefonie folosit. 

Obţinerea serviciilor de date în roaming 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & Reţele > Reţele 

mobile. 
2. Bifaţi căsuţa Roaming date. 
IMPORTANT: Roamingul de date poate presupune costuri considerabile 
în roaming. 

Activarea serviciilor de date 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Reţele 

mobile. 
2. Bifaţi căsuţa Date activate pentru a activa serviciile de date prin reţeaua 

mobilă. Pentru a dezactiva serviciile de date, pur şi simplu debifaţi căsuţa. 

Activarea serviciilor de date permanente 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Reţele 
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mobile. 
2. Bifaţi căsuţa Activare date mobile permanente pentru a permite 

aplicaţiilor să actualizeze automat datele. 
IMPORTANT: Când este activată această opţiune, va fi generat un trafic 
de date mai mare pentru actualizările automate ale datelor aplicaţiilor. 
Iar telefonul va consuma mai multă baterie. 

Comutarea între modurile de reţea  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & Reţele > Reţele 

mobile > Mod Reţea. 
2. Selectaţi unul dintre următoarele: GSM/WCDMA auto, numai WCDMA 

sau numai GSM. 

Comutarea între reţele  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & reţele > Reţele 

mobile > Opţiuni GSM/UMTS > Operatori de reţea. Telefonul caută 
automat toate reţelele disponibile. 

2. Atingeţi o reţea pentru a o înregistra manual sau atingeţi Selectaţi automat. 
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Setarea Numelor Punctelor de Acces (APN)  
Pentru a vă conecta la Internet puteţi folosi Numele implicite ale Punctelor de 
Acces (APN). Şi, dacă doriţi să adăugaţi un APN nou, vă rugăm contactaţi-vă 
furnizorul de telefonie pentru a afla mai multe detalii. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Wireless & Reţele > Reţele 

mobile > Opţiuni GSM/UMTS > Nume Puncte de Acces. 
2. Atingeţi Butonul Meniu > APN nou. 
3. Setaţi parametrii necesari. (vezi cum se adaugă o conexiune 

GPRS/EDGE/3G la pagina 79.)  
4. Atingeţi Butonul Meniu > Salvează. 

Setări de Securitate 
Iată cum să vă protejaţi telefonul şi cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.  

Protejarea telefonului cu un specimen de deblocare a 
ecranului  
Crearea specimenului de deblocare a ecranului  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate > Setare 

blocare ecran > Specimen. 
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2. Citiţi instrucţiunile şi atingeţi Mai departe. 
3. Urmăriţi specimenul cu titlu de exemplu şi atingeţi Mai departe.  
4. Folosind un singur deget, trasaţi propriul specimen şi atingeţi Continuă. 

 

5. Trasaţi din nou specimenul şi atingeţi Confirm. 
6. Apăsaţi Butonul Pornire pentru a bloca ecranul. 
Sfaturi: De asemenea, puteţi debifa căsuţa Foloseşte specimenul vizibil în 
ecranul Locaţie & securitate dacă nu doriţi ca specimenul de deblocare a 
ecranului să fie afişat în timp ce îl trasaţi pe ecran. 
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Deblocarea ecranului cu ajutorul specimenului 
1. Apăsaţi Butonul Pornire. 
2. Trasaţi specimenul pe care l-aţi stabilit pentru a debloca ecranul. 

 
Dacă greşiţi, telefonul vă va invita să încercaţi din nou. 
Aţi uitat specimenul de deblocare a ecranului? 
Dacă v-aţi uitat specimenul de deblocare a ecranului, aveţi la dispoziţie 
maxim cinci încercări pentru a vă debloca telefonul. Dacă trasaţi incorect 
specimenul de cinci ori, puteţi introduce numele de utilizator al contului 
dumneavoastră Google şi parola pentru a debloca telefonul. 
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IMPORTANT: Trebuie să intraţi în contul Google sau să creaţi unul pe 
telefonul dumneavoastră înainte de a folosi următoarea metodă pentru a 
reseta specimenul de blocare. 
1. Trasaţi specimenul de deblocare pe ecran. 
2. După a cincea încercare, sunteţi invitat să încercaţi din nou peste 30 de 

secunde. Apoi atingeţi OK. 
Notă: Dacă ecranul se stinge, apăsaţi Butonul Pornire pentru a aprinde 
din nou ecranul. 

3. Atingeţi Specimen uitat? în partea din dreapta jos a ecranului. 
4. Introduceţi numele de utilizator al conului dumneavoastră Google şi 

parola, după care atingeţi Intră. 
5. Vi se va cere să trasaţi un nou specimen de deblocare. Dacă nu doriţi un 

specimen de deblocare, atingeţi Anulare. 

Protejarea telefonului cu un PIN sau Parolă 
Crearea unui PIN sau a unei Parole 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate > 

Configurare blocare ecran. 
2. Atingeţi PIN sau Parolă. 
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3. Introduceţi PIN-ul numeric sau orice parolă dorită şi atingeţi Continuă. 
4. Introduceţi-l din nou şi atingeţi OK pentru confirmare. 
Deblocarea ecranului cu ajutorul PIN-ului sau al Parolei 
1. Apăsaţi Butonul Pornire pentru a trezi telefonul. 
2. Trageţi pictograma  spre stânga. 
3. Introduceţi PIN-ul sau parola pe care le-aţi configurat. 
4. Atingeţi OK. 

Dezactivarea funcţiei de deblocare a ecranului  
Dacă aţi creat un specimen de deblocare, un PIN sau o parolă, puteţi să le 
dezactivaţi. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate > 

Modificare blocare ecran. 
2. Trasaţi specimenul de deblocare a ecranului sau introduceţi PIN-ul/parola 

creat(ă). 
3. Atingeţi None. 
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Protejarea cartelei SIM cu un PIN 
Fiecare cartelă SIM vine cu un PIN. PIN-ul iniţial este comunicat de furnizorul 
dumneavoastră de telefonie. Este bine să blocaţi SIM-ul cât mai repede. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate > 

Configurare blocare cartelă SIM/USIM. 
2. Bifaţi căsuţa Blocare cartelă SIM/USIM. 
3. Introduceţi codul PIN primit şi atingeţi OK. 
Schimbarea codului PIN al cartelei SIM  
Puteţi schimba codul PIN primit cu unul mai uşor de ţinut minte pentru 
dumneavoastră şi mai greu de ghicit pentru alţii. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate > 

Configurare blocare cartelă SIM/USIM. 
2. Asiguraţi-vă că aţi bifat deja căsuţa Blocare cartelă SIM/USIM. 
3. Atingeţi Schimbare SIM/USIM PIN. 
4. Introduceţi vechiul PIN şi atingeţi OK. 
5. Introduceţi noul PIN şi atingeţi OK. 
6. Introduceţi noul PIN din nou şi atingeţi OK. 
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Restaurarea unei cartele SIM blocate 
Păstraţi-vă toate parolele confidenţiale într-un loc sigur pentru a le putea 
verifica ulterior. Dacă introduceţi greşit PIN-ul cartelei SIM de mai multe ori 
decât este permis, cartela SIM va fi blocată şi nu veţi mai putea accesa 
reţeaua de telefonie mobilă. Luaţi legătura cu operatorul dumneavoastră 
pentru un cod PIN Unlock Key (PUK) pentru a restaura cartela SIM. 

Configurarea acreditărilor stocate 
Aceasta vă permite să selectaţi aplicaţii pentru a accesa certificate securizate 
şi alte acreditări. 
Activarea acreditărilor securizate  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate. 
2. Atingeţi Setează parola şi creaţi o parolă pentru stocarea acreditărilor. 
3. Bifaţi căsuţa Folosiţi acreditări securizate.  
Sfaturi: Puteţi şi să instalaţi certificate criptate de pe cardul microSD 
atingând Instalează de pe cardul SD. 
Ştergerea acreditărilor securizate 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Locaţie & securitate. 
2. Atingeţi Şterge datele stocate pentru a elimina acreditările. 
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Gestionarea cardului de memorie  

Verificarea spaţiului de pe cardul de memorie  
Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Spaţiu card SD & telefon. 
Puteţi afla informaţii despre spaţiu de la Spaţiu total/ Spaţiu liber în 
secţiunea Card SD. 

Deconectarea cardului de memorie  
Deconectarea cardului de memorie îl face indisponibil pentru sistemul de 
operare al telefonului şi gata de scoatere sau înlocuire. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Spaţiu card SD & telefon. 
2. Atingeţi Deconectare card SD. 
În bara de stare va apărea pictograma . Puteţi să atingeţi Conectare card 
SD pentru a conecta din nou cardul de memorie. 

Formatarea cardului de memorie  
1. Deconectaţi cardul de memorie (ca mai sus). 
2. Atingeţi Formatare card SD. 
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3. Atingeţi Formatare card SD pentru confirmare. 
4. Atingeţi Şterge tot. 

Gestionarea memoriei telefonului 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Spaţiu card SD & telefon. 
2. Derulaţi în jos pentru a vedea Spaţiul disponibil în secţiunea Spaţiul 

intern al telefonului. 

Intimitate: Revenire la setările din fabrică 
1. Butonul Acasă >  > Setări > Intimitate. 
2. Resetare date din fabrică. 
3. Resetare telefon. 
4. Şterge tot. 
AVERTISMENT: Toate informaţiile dumneavoastră personale şi aplicaţiile 
descărcate pe telefonul dumneavoastră vor fi şterse după resetare. 
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Gestionarea aplicaţiilor şi a setărilor lor  
Vizualizarea aplicaţiilor din telefon 
Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Aplicaţii > Gestionare aplicaţii. 
Puteţi verifica aplicaţiile care rulează sau vedea aplicaţiile instalate în telefon 
sau pe cardul de memorie. 

Aprobarea instalării aplicaţiilor din afara Magazinului 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Aplicaţii. 
2. Bifaţi căsuţa Surse necunoscute. 

Cum să instalaţi o aplicaţie 
Puteţi instala o aplicaţie din Magazinul Android (Butonul Acasă >  > 
Magazin) selectând articolul pe care vreţi să îl descărcaţi şi atingând Instalare. 
De asemenea, puteţi instala o aplicaţie din afara Magazinului dacă aţi permis 
instalarea ei. Asiguraţi-vă că selectaţi o aplicaţie dezvoltată pentru 
dispozitivul dumneavoastră şi tipul său de procesor înainte de o instala. 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Arhivator şi deschideţi dosarul în care 

se află aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi. 
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2. Atingeţi aplicaţia pentru a începe instalarea. 
3. Citiţi instrucţiunile de instalare primite odată cu aplicaţia şi parcurgeţi toţi 

paşii pentru a finaliza instalarea. 

Dezinstalarea unei aplicaţii 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Aplicaţii > Gestionare aplicaţii. 
2. Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi. 
3. Atingeţi Dezinstalare şi OK pentru confirmare. 
Sfaturi: Aplicațiile din market pot fi de asemenea dezinstalate din secțiunea 
Aplicaţiile Mele din Market, selectând aplicația nedorită și apăsând pe 
Uninstall. 

Mutarea unei aplicaţii pe sau de pe cardul de memorie 
Puteţi muta aplicaţiile descărcate sau instalate din telefon pe cardul de 
memorie atunci când memoria telefonului este plină. De asemenea, puteţi 
muta aplicaţiile în telefon dacă nu mai există spaţiu pe cardul de memorie. 
NOTĂ: Nu toate aplicaţiile pot fi mutate în telefon sau pe cardul de memorie.  
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Aplicaţii > Gestionare aplicaţii. 
2. Atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o mutaţi în secţiunea Descărcate. 
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3. Atingeţi Mută în telefon sau Mută pe cardul SD. 

Gestionarea altor setări 

Căutare setări 
Puteţi gestiona setările de căutare şi istoricul căutărilor atingând Butonul 
Acasă >  > Setări > Căutare. 
Căutare setări Google  
• Arată sugestii web: Bifaţi căsuţa pentru a permite ca Google să vă arate 

sugestii de căutare în timp ce introduceţi cuvintele cheie. 
• Foloseşte Locaţia Mea: Bifaţi căsuţa pentru a permite ca Google să 

acceseze datele privind locaţia dumneavoastră. 
• Istoric căutări: Arată istoricul căutărilor pe măsură ce tastaţi cuvinte 

cheie în căsuţa de căutare Google. 
• Gestionare istoric căutări: Deschideţi browserul pentru a gestiona 

istoricul căutărilor dumneavoastră. 
Elemente căutabile 
Când căutaţi un element în telefon, acesta va fi căutat numai printre 
elementele căutabile.  
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Atingeţi Butonul Acasă >  > Setări > Căutare > Elemente căutabile. 
Şterge scurtăturile de căutare  
Ştergeţi scurtăturile spre cuvintele de căutare folosite recent. 
Interacţiunea vocală 
Puteţi seta opţiunile de citire a textului şi recunoaştere a vocii atingând 
Butonul Acasă >  > Setări > Intrare & ieşire voce.  
NOTĂ: Trebuie să descărcaţi date de voce pentru a folosi funcţia de citire a 
textului. Pur şi simplu atingeţi Instalare date voce în setări Citire Text. 
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Alte aplicaţii 
Alarme 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Alarmă. 
2. Atingeţi alarma implicită setată pentru a o configura. Sau, pentru a crea o 

alarmă nou, atingeţi Butonul Meniu > Adaugă alarmă. 
3. Bifaţi căsuţa Porneşte alarmă şi configuraţi Nume, Oră, Repetare, Amânare, 

Durată, Vibraţie, Sonerie, Volum, Volume ascendent şi Întârziere. 

Note Pad 
Note Pad este destinat notiţelor. Atingeţi Butonul Meniu pentru a le adăuga 
sau şterge. Menţineţi degetul pe o notiţă existentă pentru a o edita, şterge 
sau a-i modifica titlul. 

Calculator 
Atingeţi Butonul Acasă >  > Calculator. 
Sfaturi: Atingeţi Butonul Meniu > Panou avansat pentru a folosi calcule 
ştiinţifice. 
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Ora pe glob 
Atingeţi Butonul Acasă >  > Ora pe Glob. Atingeţi Butonul Meniu > Arată 
fus orar pentru a vedea ce oră este în cele mai importante oraşe din lume. 

Unelte SIM 
Unelte SIM va apărea pe ecran numai dacă această funcţie este suportată de 
cartela SIM. Pentru a folosi servicii SIM, mai întâi introduceţi cartela SIM în 
telefon.  
Atingeţi Butonul Acasă >  > Unelte SIM. 

Manager sarcini 
Mergeţi la Manager sarcini pentru a vizualiza sau opri aplicaţii. 
Atingeţi o sarcină din secţiunea Sarcină pentru a o aduce în ecran, pentru a o 
anula sau pentru a vedea detalii despre ea. Atingeţi Resursă pentru a vedea 
alocarea în timp real a resurselor sistemului. 
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Cronometru 
1. Atingeţi Butonul Acasă >  > Cronometru. 
2. Atingeţi Start pentru a începe să cronometraţi, Pauză pentru a pune pe 

pauză şi Continuare pentru a continua. 
3. Resetare va întoarce cronometrul la 00:00.0. 
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Specificaţii 
Dimensiuni  Aprox. 114 mm × 56.5 mm × 11.8 mm 
Greutate Aprox. 130g (cu bateria) 
Reţea Suport GSM/WCDMA  
Dimensiunea principală a ecranului, 
rezoluţia 3.5 inch 800*480 

Tip senzor CMOS Cameră 
foto 
spate 

Rezoluţia captură 
imagine stabilă 3.2M Pixeli cu auto focus 

Memorie internă ROM: 512MB, RAM: 512MB 
Card de memorie detaşabil Suport microCard SD, capacitate max. 16GB 

Capacitate 1250mAh 
Durată în stand-by  Aprox. 165 ore (în funcţie de starea reţelei) Baterie 

Durată convorbire Aprox. 240 min (în funcţie de starea reţelei) 
Versiune browser WAP  WAP2.0 
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Declaraţie de conformitate RoHS  
Pentru a reduce la minim impactul asupra mediului şi pentru asumarea unei 
răspunderi mai mari pentru planeta pe care locuim, prezentul document va 
servi drept declaraţie oficială a faptului că telefonul San Francisco fabricat de 
ZTE CORPORATION respectă Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European 
- RoHS (restricţia privind substanţele periculoase) în legătură cu 
următoarele substanţe: 
1. Plumb (Pb) 
2. Mercur (Hg) 
3. Cadmiu (Cd) 
4. Crom hexavalent (Cr (VI)) 
5. Bifenili polibromuraţi (PBBs) 
6. Difenileteri polibromuraţi (PBDEs) 
Telefonul San Francisco fabricat de ZTE CORPORATION întruneşte cerinţele 
UE 2002/95/CE. 
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Dezafectarea vechiului aparat 

 

1. Când la un produs este ataşat acest simbol cu o pubelă 
tăiată înseamnă că produsul intră sub incidenţa 
Directivei Europene 2002/96/CE. 

2. Toate produsele electrice şi electronice trebuie aruncate 
separat de gunoiul menajer prin intermediul unor centre 
de colectare specializate, numite de guvern sau de 
autorităţile locale. 

3. Corecta dezafectare a vechiului aparat va ajuta la 
prevenirea posibilelor consecinţe negative pentru mediu 
şi sănătatea umană. 

Pentru Manualul de reciclare a acestui produs în conformitate cu directiva 
WEEE, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la weee@zte.com.cn 
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DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE 
 
Declarăm faptul că produsul desemnat mai jos: 

Tip produs: Telefon mobil digital WCDMA/GSM  （GPRS）Dual-Mode     
Model Nr.: San Francisco                                              

Respectă cerinţele esenţiale de protecţie prevăzute de Directiva privind 
echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii 
(Directiva CE 1999/5/CE) şi de Directiva cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică (2004/108/CE) 
Această declaraţie se aplică tuturor exemplarelor fabricate identic cu 
mostrele trimise spre testare/evaluare. 
Evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele prevăzute de Directiva privind 
echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii (Directiva 
CE 1999/5/CE) a fost făcută de American TCB (Autoritate notificată cu 
nr.1588), pe baza următoarelor standarde: 

Siguranţă EN 60950-1:2006 

EMC EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1;  
EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; 
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EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006 
EN 55020:2007; 

Radio 
EN 301 511 V9.0.2;  
EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; 
EN 300 328 V1.7.1;   

Sănătate 
EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;  
IEC 62209-2:2010;  
EN 50332-1:2001; EN 50332-2:2003 

Această declaraţie este dată pe răspunderea producătorului:  
ZTE Corporation                                                       
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China                

Persoană autorizată să semneze pentru companie: 
Xu Feng        Director Calitate al ZTE Corporation                      
Numele cu litere de tipar & funcţia în companie 
Shenzhen, 21 iulie 2010                                                
Locul & data         Semnătura valabilă legal 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

It is hereby declared that following designated product: 
Product Type: WCDMA/GSM（GPRS）Dual-Mode Digital Mobile Phone    
Model No: ZTE-BLADE                                               

Complies with the essential protection requirements of the Radio and 
Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) 
and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) 
This declaration applies to all specimens manufactured identical to the 
samples submitted for testing/evaluation. 
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to 
the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC 
Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body 
No.1588), based on the following standards: 

Safety EN 60950-1:2006 

EMC 
EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1;  
EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; 
EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006 
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EN 55020:2007; 

Radio 
EN 301 511 V9.0.2;  
EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; 
EN 300 328 V1.7.1;   

Health 
EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;  
IEC 62209-2:2010;  
EN 50332-1:2001; EN 50332-2:2003 

This declaration is the responsibility of the manufacturer:  
ZTE Corporation                                                      
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China              

Authorised person signing for the company: 
Xu Feng        Quality Director Of ZTE Corporation                    
Name in block letters & position in the company 
Shenzhen, 21st July 2010                                              
Place & date         Legally valid signature 
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