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Informaņii siguranņă produs 

 

Citiņi secņiunea legată 
de informaņiile de 
siguranņă a acestui 
Ghid Rapid  

A nu se folosi în timpul 
alimentării cu carburant 

 
A nu se ņine în mână în 
timpul condusului 

Acest dispozitiv poate 
produce o lumină 
intermitentă 

 

Dacă este purtat lângă 
corp, menņineņi o 
distanņă de 15 mm 

A nu se arunca în foc 

 

Părņi mici pot provoca 
sufocarea 

A se evita contactul cu 
medii magnetice 

 

Acest dispozitiv poate 
produce sunete ridicate 

A se evita temperaturile 
extreme 

 

A se evita 
stimulatoarele cardiace 
ńi alte dispositive 
medicale personale 

Evitaņi orice contact cu 
lichide, păstraņi-l uscat 

 

Închideņi-l atunci cand 
vă aflaņi în spitale ńi alte 
unităņi medicale 

Nu încercaņi să îl 
dezasamblaņi 
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Închideņi-l cînd vă aflaņi 
în avioane ńi aeroporturi

Nu vă bazaņi pe acest 
dispozitiv pentru situaņii 
de urgenņă  

 

Închideņi-l în medii cu 
risc de explozie 
 

Folosiņi numai accesorii 
aprobate 

Notă: 
logo-ul microSD  este marcă înregistrată a AsociaƜiei SD 
Card. 
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Acomodaņi-vă cu telefonul dumneavoastră 
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Tasta de pornire 
Ɣ Ņineņi apăsat pentru a selecta modurile telefonului: Silenņios, 

Vibraņie, Avion, sau pentru oprirea dispozitivului. 
Ɣ Apăsaņi pentru a închide ecranul. 
Ɣ Apăsaņi pentru a aprinde ecranul. 
Tasta Acasă 
Ɣ Apăsaņi pentru a reveni în Ecranul Principal din orice aplicaņie. 
Ɣ Ņineņi apăsat pentru a vizualiza aplicaņiile folosite recent. 
Tasta Meniu 
Apăsaņi pentru a vizualiza opņiunile pentru ecranul current. 
Tasta Înapoi 
Apăsaņi pentru a reveni la meniul anterior. 
Tasta volum 
Apăsaņi partea superioară a tastei pentru a mări volumul ńi pe cea 
inferioară pentru a-l micńora. 
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Înainte de pornire 
Îndepărtarea capacului spate 

 
 
 
 
 
 

Introducerea cartelei SIM 

 
 
 
 
 

Introducerea bateriei 
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Introducerea cardului de memorie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Încărcarea bateriei 
 
 
 

 
 
 
 
Când folosiņi pentru prima oară telefonul trebuie să încărcaņi bateria în 
următorul mod… 
1. Conectaņi adaptorul la mufa de încărcare. 
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2. Conectaņi încărcătorul la o priză standard. 
3. Deconectaņi încărcătorul când bateria este încărcată. 

Deschiderea/Închiderea telefonului 
1. Asiguraņi-vă că cartela SIM este în telefon iar bateria este 

încărcată.  
2. Ņineņi apăsat Tasta de pornire pentru a deschide telefonul. 
3. Pentru a-l închide, ņineņi apăsată Tasta de pornire pentru a afińa 

opņiunile telefonului. Selectaņi Închidere, ńi apoi apăsaņi OK. 

Comutare în modul Aņipire 
Pentru a salva energia bateriei, Modul Aņipire comută dispozitivul pe 
un consum redus al bateriei în timp ce ecranul este închis. 
Dispozitivul dumneavoastră trece automat în Modul Aņipire când 
ecranul este închis automat după o annumită perioadă de timp, pe 
care o puteņi selecta din Timp Închidere Ecran din setări ecran.  
Apăsaņi Tasta de Pornire pentru a comuta pe Modul Aņipire. 

Revenirea telefonului la modul normal 
Dacă telefonul dumneavoastră este în Modul Aņipire, puteņi sa-l treceņi 
pe Modul Normal astfel… 
1. Apăsaņi Tasta de Pornire pentru a active ecranul. 
2. Trageņi de pictograma  spre dreapta. 
Notă:  
Dacă aņi setat o formulă de deblocare pentru telefonul dumneavoastră, 
va trebui să o folosiņi. 
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DECLARAŅIE DE CONFORMITATE 

 
Se declară prin prezenta că următorul produs: 

Tip Produs: WCDMA/GSM˄ GPRS T˅elefon Mobil Dual-Mod Digital 
Nr. Model: ZTE Libra 

Respectă condiņiile esenņiale de protecņie ale directivei privind Echipamente 
cu Terminale Radio ńi de Televiziune (Directiva EC 1999/5/EC) ńi ale 
Directivei de Compatibilitate Electromagnetică (2004/108/EC). 
Această declaraĠie se aplică în cazul tuturor exemplarelor fabricate 
întocmai în conformitate cu mostrele depuse spre testare/evaluare. 
Evaluarea conformităņii produsului cu condiņiile din cadrul Directivei 
privind Echipamente cu Terminale Radio ńi de Televiziune (EC 
Directiva 1999/5/EC) a fost realizată de American TCB (Organul 
Notificat Nr.1588), în baza următoarelor standarde: 

Siguranņă EN 60950-1:2006 

EMC 
EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1;  
EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-19 V1.2.1; 
EN 301 489-24 V1.5.1;  

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; EN 300 487 A1:1997 

Sănătate EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;  
EN 50332-1:2000;EN 50332-2:2003 
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Această declaraņie este responsabilitatea producătorului:  
ZTE Corporation 
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China 

Persoana autorizată să semneze în numele societăņii: 
Xu Feng      Director de calitate al ZTE Corporation 
Numele cu majuscule & poziņia în cadrul societăņii 
 
Shenzhen, 30 martie 2011 
Locul & data                  Semnătură legal validată 


