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SiguranĽÞ

CitiĽi aceste instrucĽiuni simple. Nerespectarea acestor instrucĽiuni poate fi periculoasÞ sau ilegalÞ.

OPRIļI ÎN ZONE CU RESTRICļII

OpriĽi aparatul dacÞ folosirea telefoanelor mobile este interzisÞ sau dacÞ aceasta poate
provoca interferenĽe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea

aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanĽi, substanĽe chimice sau cu pericol de
explozie. RespectaĽi toate instrucĽiunile din zonele cu restricĽie.

SIGURANļA CIRCULAļIEI - ÎNAINTE DE TOATE

RespectaĽi toate legile locale. PÞstraĽi-vÞ întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceĽi un
autovehicul. Prima grijÞ a Dvs. în timp ce conduceĽi un autovehicul trebuie sÞ fie siguranĽa

circulaĽiei.

INTERFERENļE

Toate aparatele mobile pot intra în interferenĽÞ, ceea ce le-ar putea afecta performanĽele.

SERVICE CALIFICAT

Instalarea Ļi repararea acestui produs este permisÞ numai personalului calificat.

ACUMULATORI, ÎNCÝRCÝTOARE ĺI ALTE ACCESORII

FolosiĽi numai acumulatori, încÞrcÞtoare Ļi alte accesorii omologate de Nokia pentru a fi
utilizate cu acest model. ÎncÞrcÞtoarele terĽelor pÞrĽi care respectÞ standardul IEC/EN 62684

Ļi care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului, pot fi compatibile. Nu conectaĽi între ele
produse incompatibile.

PÝSTRAļI APARATUL ÎN STARE USCATÝ

Aparatul Dvs. nu rezistÞ la apÞ. FeriĽi aparatul de umiditate.

COMPONENTE DIN STICLÝ

Capacul aparatului este realizat din sticlÞ. Aceasta se poate sparge dacÞ aparatul este scÞpat
pe o suprafaĽÞ durÞ sau intrÞ într-un impact puternic. În cazul în care sticla se sparge, nu

atingeĽi componentele din sticlÞ ale aparatului Ļi nu încercaĽi sÞ îndepÞrtaĽi fragmentele de pe aparat.
Nu utilizaĽi aparatul pânÞ când sticla nu este înlocuitÞ de cÞtre un personal specializat.

PROTEJAļI-VÝ AUZUL

Pentru a împiedica apariĽia problemelor de auz, evitaĽi audiĽiile îndelungate la volume mari. FiĽi
precaut când ĽineĽi aparatul la ureche atunci când utilizaĽi difuzorul.
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PregÞtirea pentru utilizare

FamiliarizaĽi-vÞ cÞ funcĽiile de bazÞ Ļi puneĽi telefonul în funcĽiune numaidecât.

Tastele Ļi componentele
ExploraĽi tastele Ļi componentele noului telefon.

1 Casca

2 Suportul cartele micro-SIM

3 Conector pentru cÞĻti Ļi pentru difuzor (3,5
mm)

4 Aparatul foto de pe faĽÞ
5 Tastele de volum
6 TastÞ de pornire/oprire/blocare
7 Tasta pentru aparat foto
8 TastÞ cÞutare
9 Conector micro-USB
10 TastÞ start
11 Difuzor
12 TastÞ înapoi
13 Cheia cartelei SIM

14 BliĽul aparatului foto
15 Obiectivul aparatului foto

Tastele înapoi, start Ļi cÞutare
Tastele înapoi, start Ļi cÞutare vÞ ajutÞ în navigarea între opĽiunile telefonului.

• Pentru a comuta între aplicaĽiile deschise, apÞsaĽi continuu tasta , deplasaĽi ecranul spre stânga
sau spre dreapta Ļi atingeĽi aplicaĽia doritÞ.
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• Pentru a reveni la ecranul anterior, apÞsaĽi pe . Pe telefon se salveazÞ aplicaĽiile Ļi site-urile
Web vizitate de la ultima blocare a ecranului.

• Pentru a accesa ecranul de Start, apÞsaĽi pe . AplicaĽia în care vÞ aflaĽi anterior rÞmâne deschisÞ
în fundal.

• Pentru a controla telefonul cu ajutorul vocii, apÞsaĽi continuu tasta  Ļi pronunĽaĽi o comandÞ
vocalÞ.

AceastÞ caracteristicÞ nu este disponibilÞ în toate limbile. Pentru informaĽii suplimentare despre
disponibilitatea caracteristicilor Ļi serviciilor, consultaĽi secĽiunea de îndrumare de la
www.windowsphone.com.

• Pentru a cÞuta pe Web, apÞsaĽi pe .

Amplasarea antenelor
AflaĽi unde se aflÞ antenele pe telefon, pentru a optimiza performanĽa.

EvitaĽi atingerea inutilÞ a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afecteazÞ
calitatea comunicÞrii Ļi poate reduce durata de funcĽionare a acumulatorului din cauza creĻterii
nivelului de consum în timpul funcĽionÞrii.

Zonele în care se aflÞ antenele sunt cele evidenĽiate.

Introducerea cartelei SIM
CitiŜi mai departe pentru a afla cum sÞ introduceŜi o cartelÞ SIM în telefon.

Important: Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelÞ SIM mini-UICC,
denumitÞ Ļi cartelÞ micro-SIM. O cartelÞ micro-SIM este mai micÞ decât cartelele SIM standard.
Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate provoca defecĽiuni ale cartelei sau ale aparatului
Ļi poate provoca deteriorarea datelor stocate pe cartelÞ.

IndicaĽie: UtilizaŜi cheia cartelei SIM pentru a debloca suportul acesteia. DacÞ pierdeŜi cheia,
puteŜi utiliza o agrafÞ de birou.
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AsiguraŜi-vÞ cÞ telefonul este oprit.

1. ÎmpingeŜi cheia în orificiu pânÞ când suportul se elibereazÞ. TrageŜi suportul afarÞ.

2. AsiguraŜi-vÞ cÞ zona contactelor este orientatÞ în sus Śi plasaŜi cartela în suport.

3. ÎmpingeŜi suportul înapoi în telefon, pânÞ când se blocheazÞ în poziŜie.
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Scoaterea cartelei SIM
AveĽi o cartelÞ SIM nouÞ? AflaĽi cum sÞ scoateĽi vechea cartelÞ din telefon.

1. OpriĽi telefonul.
2. DeblocaĽi Ļi trageĽi suportul afarÞ.
3. TrageĽi cartela din suport.

ÎncÞrcarea telefonului
ExistÞ mai multe moduri prin care vÞ puteĽi încÞrca telefonul.

ÎncÞrcarea telefonului cu un încÞrcÞtor USB

Bateria a fost încÞrcatÞ parĽial în fabricÞ, dar poate fi necesarÞ reîncÞrcarea acesteia înainte de prima
pornire a telefonului.

ÎncÞrcaĽi telefonul numai cu un încÞrcÞtor USB compatibil.

1. Mai întâi, conectaĽi cablul USB la încÞrcÞtor, introduceĽi încÞrcÞtorul în prizÞ, apoi conectaĽi capÞtul
micro-USB al cablului la telefon.

2. DupÞ ce bateria este complet încÞrcatÞ, deconectaĽi încÞrcÞtorul de la telefon, apoi de la priza de
perete.

Nu este obligatoriu sÞ ĽineĽi bateria la încÞrcat o anumitÞ perioadÞ de timp Ļi puteĽi utiliza telefonul
în timpul încÞrcÞrii.

DacÞ telefonul este oprit când începeĽi sÞ-l încÞrcaĽi, acesta porneĻte automat.

DacÞ acumulatorul este complet descÞrcat, este posibil sÞ dureze câteva minute înainte ca indicatorul
de încÞrcare sÞ se afiĻeze sau înainte de a putea efectua apeluri.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate. 8



IndicaĽie: DacÞ nu aveĽi o prizÞ disponibilÞ la îndemânÞ, puteĽi încÞrca acumulatorul prin USB.
În timpul încÞrcÞrii aparatului se pot transfera date. Randamentul încÞrcÞrii prin USB variazÞ
semnificativ. Începerea încÞrcÞrii Ļi pornirea aparatului se pot produce cu întârzieri mari.

ConectaĽi cablul USB întâi la computer, apoi la telefon. DupÞ încÞrcarea completÞ a bateriei,
deconectaĽi cablul USB: întâi de la telefon, apoi de la computer.

ÎncÞrcarea telefonului în mod wireless

Nu este nevoie de cabluri. Nu trebuie decât sÞ conectaŜi dispozitivul la un încÞrcÞtor wireless Śi va
începe sÞ se încarce imediat.

Telefonul dvs. acceptÞ Qi, standardul global pentru încÞrcarea în mod wireless Śi este compatibil cu
orice încÞrcÞtor wireless Qi. Zonele de încÞrcare ale telefonului Śi ale încÞrcÞtorului trebuie sÞ se
atingÞ, aŚa cÞ asiguraŜi-vÞ cÞ aliniaŜi corect telefonul cu încÞrcÞtorul. Nu toate modelele de telefon
încap în toate încÞrcÞtoarele.

ÎncÞrcÞtoarele Nokia wireless, cum ar fi placa de încÞrcare wireless DT-900, sunt disponibile separat.

Pentru încÞrcarea wireless, folosiĽi doar încÞrcÞtoare Qi.

1. AsiguraŜi-vÞ cÞ încÞrcÞtorul wireless este pornit.
2. PlasaŜi telefonul pe încÞrcÞtorul wireless pentru ca zonele de încÞrcare sÞ se atingÞ.
3. DupÞ ce bateria s-a încÞrcat, scoateŜi telefonul din încÞrcÞtor.
Zona de încÞrcare este evidenŜiatÞ.

Avertizare: AsiguraĽi-vÞ cÞ nu existÞ niciun obstacol între încÞrcÞtor Ļi dispozitiv. Nu ataĻaĽi
niciun obiect, cum ar fi stickerele, pe suprafaĽa dispozitivului în apropierea zonei de încÞrcare.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate. 9



Pentru mai multe informaŜii despre încÞrcarea wireless, consultaŜi ghidul utilizatorului încÞrcÞtorului.

Acumulator

AveĽi grijÞ de baterie, pentru cÞ aceasta este inima telefonului.

Telefonul are o baterie internÞ, reîncÞrcabilÞ, care nu se poate scoate. UtilizaĽi numai încÞrcÞtoare
aprobate de Nokia pentru acest telefon. Telefonul poate fi încÞrcat Ļi prin intermediul cablului USB
compatibil (inclus).

Nu încercaĽi sÞ scoateĽi acumulatorul din aparat. Pentru a înlocui acumulatorul, duceĽi aparatul la cea
mai apropiatÞ unitate de service autorizatÞ.

Important: Doar personalul calificat sau o unitate autorizatÞ de service poate înlocui
acumulatorul. Înlocuirea neautorizatÞ a acumulatorului poate anula garanĽia.

Prima pornire
AflaĽi cum puteĽi pune în funcĽiune noul telefon.

Noul dumneavoastrÞ telefon este dotat cu caracteristici fantastice, care vor fi instalate la prima
pornire a telefonului. AĻteptaĽi câteva minute, pânÞ când telefonul este pregÞtit.

Pornirea telefonului

SunteĽi gata? PorniĽi telefonul Ļi începeĽi sÞ îl exploraĽi.

ApÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ tasta de pornire/oprire pânÞ când telefonul vibreazÞ.

Oprirea telefonului
ApÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ tasta de pornire/oprire Ļi glisaĽi în jos ecranul de blocare.
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Contul Microsoft

Cu ajutorul unui cont Microsoft puteĽi accesa toate serviciile Microsoft cu un singur nume de utilizator
Ļi cu o singurÞ parolÞ, de pe computer sau de pe telefon. De asemenea, puteĽi sÞ utilizaĽi acelaĻi nume
de utilizator Ļi aceeaĻi parolÞ pe Xbox.

Cu ajutorul contului Microsoft, puteĽi, de exemplu:

• SÞ descÞrcaĽi conĽinut din Magazin
• SÞ efectuaĽi copii de rezervÞ pentru contacte
• SÞ încÞrcaĽi, sÞ stocaĽi Ļi sÞ partajaĽi fotografii Ļi documente.
• SÞ creaĽi copii de rezervÞ ale telefonului pe SkyDrive.
• SÞ jucaĽi jocuri Xbox
• SÞ preluaĽi avatarul Ļi realizÞrile din jocuri pe telefon Ļi sÞ le actualizaĽi când jucaĽi jocuri pe telefon
• SÞ urmÞriĽi Ļi sÞ blocaĽi telefonul pierdut cu ajutorul aplicaĽiei GÞseĻte-mi telefonul
• Se preluaĽi fluxuri de la serviciile de reĽele de socializare în Hubul Persoane.

Pentru a afla mai multe despre contul Microsoft Ļi despre cum îl puteĽi utiliza, accesaĽi
www.windowsphone.com.

Crearea unui cont Microsoft

CondimentaĽi-vÞ viaĽa Ļi obĽineĽi mai mult de la telefonul dvs., creându-vÞ un cont Microsoft.
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Pentru a crea un cont Microsoft, aveĽi nevoie de o conexiune la Internet. DacÞ nu deĽineĽi un plan de
date, costurile de transmisie de date pot creĻte rapid. Pentru informaĽii despre eventualele costuri
de date, contactaĽi furnizorul de servicii de reĽea. DacÞ nu vÞ puteĽi conecta la Internet, puteĽi crea
contul ulterior.

1. PorniĽi telefonul cu cartela SIM introdusÞ în telefon.
2. Pentru a configura telefonul, urmaĽi instrucĽiunile afiĻate pe ecran.
3. CreaĽi-vÞ contul Microsoft sau faceĽi Sign in cu numele de utilizator existent Ļi parola
corespunzÞtoare.

IndicaĽie: AĽi uitat parola? PuteĽi solicita sÞ vi se trimitÞ prin e-mail sau într-un SMS.

Pentru a efectua un apel de urgenĽÞ în timpul configurÞrii iniĽiale, atingeĽi urgenŜÞ.

Pentru a crea un cont Microsoft mai târziu, deschideĽi o aplicaĽie sau un serviciu Microsoft pe telefon.
Sau deplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > e-mail+conturi > adÞugaŜi un
cont. Pentru a crea contul pe Internet, accesaĽi www.live.com.

Copierea contactelor

AveŜi informaŜiile despre persoanele dragi la îndemânÞ. UtilizaŜi aplicaŜia Transfer date personale
pentru a copia cu uŚurinŜÞ contactele Śi mesajele text de pe vechiul telefon.
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IndicaĽie: DacÞ deŜineŜi un dispozitiv Windows Phone mai vechi sau dacÞ aŜi creat anterior o
copie de rezervÞ a contactelor în Windows Live, adÞugaŜi contul în telefon Śi importaŜi contactele
pe telefon direct din acest serviciu.

Vechiul telefon trebuie sÞ accepte Bluetooth. Contactele de pe vechiul telefon trebuie sÞ fie stocate
în memoria telefonului, nu pe cartela SIM. AplicaŜia nu funcŜioneazÞ cu toate modelele de telefon.

1. Pe vechiul telefon, activaŜi funcŜia Bluetooth.
2. DeplasaŜi ecranul de Start al noului telefon spre stânga, apoi atingeŜi  Transfer date personale.
3. AtingeŜi continuaŜi Śi activaŜi funcŜia Bluetooth.
4. SelectaŜi vechiul telefon din lista cu dispozitive gÞsite, apoi urmaŜi instrucŜiunile afiŚate pe ambele
telefoane.

În cazul în care contactele sunt scrise într-o limbÞ care nu este acceptatÞ de telefon, este posibil ca
informaŜiile despre contact sÞ nu se afiŚeze corect.

Blocarea tastelor Ļi a ecranului
DoriĽi sÞ evitaĽi efectuarea accidentalÞ a unui apel atunci când telefonul este în buzunar sau în geantÞ?

ApÞsaĽi pe tasta de pornire/oprire.
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Deblocarea tastelor Ļi a ecranului
ApÞsaĽi pe tasta de pornire/oprire Ļi glisaĽi ecranul de blocare în sus.

Setarea blocÞrii automate a tastelor Ļi a ecranului
DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > ecran de blocare > Ecranul este
dezactivat dupÞ Ļi selectaĽi durata dupÞ care tastele Ļi ecranul se blocheazÞ automat.

Conectarea cÞĻtilor cu microfon
BucuraĽi-vÞ de muzica preferatÞ sau eliberaĽi-vÞ mâinile pentru a efectua Ļi alte activitÞĽi în timpul
unui apel.

ConectaĽi cÞĻtile cu microfon la telefon.
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Nu conectaĽi aparate care emit semnale de ieĻire, deoarece acest fapt poate deteriora aparatul. Nu
conectaĽi nicio sursÞ de curent la conectorul audio. Când conectaĽi la conectorul audio orice aparat
sau set cu cascÞ extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveĽi
o grijÞ deosebitÞ la nivelul de volum.

Modificarea volumului
AveĽi probleme în a auzi când sunÞ telefonul atunci când vÞ aflaĽi în medii zgomotoase sau telefonul
sunÞ prea tare? PuteĽi modifica volumul soneriei dupÞ bunul plac.

UtilizaĽi tastele de volum.

Tastele de volum controleazÞ toate sunetele, inclusiv volumul alarmelor Ļi al mementourilor.

IndicaĽie: De asemenea, când modificaĽi volumul, puteĽi comuta telefonul la modul silenĽios sau
la modul normal. În bara de control al volumului din partea de sus a ecranului, atingeĽi ,  sau

.

Pictogramele afiĻate pe telefon
În bara din partea de sus a ecranului sunt afiĻate ora curentÞ, energia bateriei, intensitatea semnalului
Ļi multe alte informaĽii.

IndicaĽie: Pentru a vedea pictogramele ascunse, atingeĽi bara de stare.

  Intensitatea semnalului

  Nivelul de alimentare a bateriei

  Bateria se încarcÞ.
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  Modul economizor de baterie este activat.

  Apelurile sunt redirecĽionate cÞtre un alt numÞr de telefon sau cÞtre cutia poĻtalÞ vocalÞ.

  Nu este cartelÞ SIM în telefon.

  Cartela SIM este blocatÞ.

  La telefon este conectat un dispozitiv Bluetooth.

  Este disponibilÞ o conexiune Wi-Fi.

  Este activÞ o conexiune Wi-Fi.

  O aplicaĽie sau un serviciu utilizeazÞ informaĽiile despre locaĽia dumneavoastrÞ.

  Telefonul funcĽioneazÞ în roaming Ļi nu sunteĽi conectat la reĽeaua mobilÞ proprie.

  Modul vibraĽii este activat.

  Modul Avion este activat.

  Modul silenĽios este activat.

Tipul de reĽea mobilÞ la care sunteĽi conectat în prezent poate fi afiĻat cu o singurÞ literÞ, cu o
combinaĽie de litere sau cu o combinaĽie de litere Ļi numere. De exemplu,  , în funcĽie de furnizorul
de servicii de reĽea.

Pictogramele pot varia, în funcĽie de regiune sau de furnizorul de servicii de reĽea.
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Introducere

AflaĽi cum sÞ profitaĽi la maxim de noul dvs. telefon.

Familiarizarea cu telefonul
Telefonul dvs. are douÞ vizualizÞri principale, care vÞ ajutÞ sÞ rÞmâneĽi la curent cu ce se întâmplÞ
pretutindeni.

Ecranul de Start (1): Dalele dinamice animate afiĻeazÞ apelurile pierdute Ļi mesajele primite, cele mai
noi Ļtiri Ļi prognozele meteo Ļi multe altele.

PuteĽi reorganiza Ļi redimensiona dalele, puteĽi fixa contacte, aplicaĽii, fluxuri, cutii poĻtale, site-uri
web Ļi alte preferinĽe. ActualizÞrile aferente contactelor fixate sunt afiĻate pe dalÞ Ļi puteĽi vizualiza
detaliile contactelor direct din ecranul de Start.

Meniul aplicaĽii (2): Aici sunt listate toate aplicaĽiile, perfect ordonate.

AveĽi multe aplicaĽii? Pentru a cÞuta o aplicaĽie, atingeĽi . DacÞ aveĽi o mulĽime de aplicaĽii, pe ecran
apar literele alfabetului, pentru a vÞ ajuta la cÞutare. AtingeĽi orice literÞ din listÞ, apoi atingeĽi prima
literÞ a aplicaĽiei dorite.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi cÞuta în cadrul unei aplicaĽii, cum ar fi Magazin.

Comutarea între vizualizÞri

DacÞ nu aveĽi toate aplicaĽiile necesare pe ecranul de Start, le puteĽi gÞsi în meniul aplicaĽii.

DeplasaĽi pur Ļi simplu degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a comuta între vizualizÞri.
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IndicaĽie: DacÞ aveĽi de fÞcut mai multe lucruri diferite, este uĻor sÞ comutaĽi între activitÞĽile
cu care vÞ ocupaĽi. ApÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsat , deplasaĽi degetul la aplicaĽia doritÞ, apoi atingeĽi
aplicaĽia. Este posibil ca unele aplicaĽii sÞ nu aparÞ aici. Pentru a vizualiza toate aplicaĽiile care
se executÞ, accesaĽi meniul aplicaĽii, atingeĽi  SetÞri, glisaĽi cÞtre stânga Ļi atingeĽi activitÞŜi
în fundal.

Utilizarea ecranului tactil

ExploraĽi telefonul prin acĽiuni precum atingerea, deplasarea sau glisarea.

1. Pentru a utiliza telefonul, nu trebuie decât sÞ atingeĽi sau sÞ atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat ecranul
tactil.
2. Pentru a deschide mai multe opĽiuni, plasaĽi degetul pe un element pânÞ când apare meniul.

IndicaĽie: PuteĽi utiliza telefonul chiar Ļi atunci când purtaĽi mÞnuĻi. DeplasaĽi ecranul de Start
spre stânga, atingeĽi  SetÞri > display+touch, apoi comutaĽi setarea touch sensitivity la High

.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate. 18



Exemplu: Pentru a deschide o aplicaĽie sau alt element, atingeĽi aplicaĽia sau elementul. Pentru
a edita sau a Ļterge o rezervare din calendar, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ rezervarea respectivÞ,
apoi selectaĽi opĽiunea doritÞ.

Atingerea Ļi menĽinerea apÞsatÞ a unui element pentru glisarea acestuia
AĻezaĽi degetul pe un element timp de una sau douÞ secunde, apoi glisaĽi degetul pe ecran.

Deplasarea cu ajutorul degetului
AĻezaĽi degetul pe ecran Ļi glisaĽi-l în direcĽia doritÞ.
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Exemplu: DeplasaĽi degetul la stânga sau la dreapta pentru a comuta între ecranul de Start Ļi
meniul aplicaĽii sau între diversele vizualizÞri din Huburi. Pentru a parcurge rapid o listÞ sau un
meniu lung, glisaĽi degetul rapid în sus sau în jos, apoi ridicaĽi-l. Pentru a opri parcurgerea,
atingeĽi ecranul.

MÞrire sau micĻorare
AĻezaĽi douÞ degete pe un element, cum ar fi o hartÞ, o fotografie sau o paginÞ Web, apoi îndepÞrtaĽi
sau apropiaĽi cele douÞ degete.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate. 20



Important: EvitaĽi zgârierea ecranului senzorial.

Utilizarea telefonului cu uĻurinĽÞ

AveĽi probleme cu textul prea mic sau imaginile neclare? MÞriĽi fontul Ļi sporiĽi claritatea ecranului.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri.
2. AtingeĽi simplificare acces.

Schimbarea dimensiunii fontului
UtilizaĽi glisorul Dimensiune text.

Comutarea setÞrii Contrast ridicat la Activat
ComutaĽi setarea Contrast ridicat la ActivatÞ .

MÞrirea ecranului
ComutaĽi setarea LupÞ la ActivatÞ  Ļi atingeĽi ecranul de douÞ ori, cu douÞ degete. Când utilizaĽi
lupa, folosiĽi douÞ degete pentru a vÞ deplasa pe ecran. Pentru a opri mÞrirea, atingeĽi ecranul de
douÞ ori, cu douÞ degete.
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Utilizarea telefonului cu un dispozitiv TTY/TDD
În meniul TTY/TDD, atingeĽi complet.
Modurile TTY/TDD disponibile pot varia în funcĽie de furnizorul de servicii de reĽea.

Utilizarea telefonului în modul Avion

În locurile în care nu doriĽi sÞ efectuaĽi sau sÞ recepĽionaĽi apeluri, puteĽi în continuare sÞ accesa
muzica, înregistrÞrile video Ļi jocurile offline, dacÞ treceĽi telefonul în modul Avion.

Modul avion închide conexiunile cu reĽeaua mobilÞ Ļi dezactiveazÞ funcĽiile wireless ale telefonului.
DacÞ aparatul acceptÞ acest lucru, funcĽia de platÞ Ļi cumpÞrare de bilete prin NFC rÞmâne activÞ.
RespectaŜi instrucĽiunile Ļi reglementÞrile de siguranĽÞ ale liniei aeriene (de exemplu) Ļi toate legile
Ļi reglementÞrile. DacÞ acest lucru este permis, vÞ puteĽi conecta la o reĽea Wi-Fi, de exemplu, pentru
a naviga pe internet sau puteĽi activa comunicaĽiile prin Bluetooth Ļi partajarea NFC în modul avion.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > mod avion.
2. ComutaĽi Stare pe Activat .

Controlarea telefonului prin comenzi vocale

AveŜi mâinile ocupate, dar trebuie sÞ utilizaŜi telefonul? PuteŜi utiliza comenzile vocale pentru a
efectua un apel, a trimite un SMS, a cÞuta informaŜii pe web sau pentru a deschide o aplicaŜie.

AceastÞ caracteristicÞ nu este disponibilÞ în toate limbile. Pentru informaŜii despre limbile acceptate,
accesaŜi support.microsoft.com.

1. ApÞsaŜi Śi ŜineŜi apÞsatÞ tasta .
2. PronunŜaŜi o comandÞ vocalÞ în telefon.

Exemplu: Pentru a vÞ verifica programul, pronunŜaŜi Open calendar.

Personalizarea telefonului
AflaŜi cum se personalizeazÞ ecranul de Start Śi cum se schimbÞ tonurile de apel.
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Personalizarea ecranului de Start

DoriĽi sÞ aveĽi pe ecranul de Start doar aplicaĽiile pe care le utilizaĽi cel mai des? PuteĽi fixa pe ecranul
de Start aplicaĽiile, site-urile Web preferate Ļi multe altele, Ļi puteĽi muta sau redimensiona dalele
dupÞ bunul plac.

1. Pentru a fixa o aplicaĽie, deplasaĽi ecranul spre stânga, pânÞ la meniul aplicaĽii.
2. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ aplicaĽia, apoi atingeĽi fixaŜi pe ecranul Start.

Fixarea unui contact
AtingeĽi  Persoane, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat contactul, apoi atingeĽi fixaŜi pe ecranul Start.
Când fixaĽi un contact, actualizÞrile de flux sunt afiĻate pe dalÞ Ļi le puteĽi apela direct din ecranul de
Start.

Fixarea unui site Web
AccesaĽi un site Web Ļi atingeĽi  > fixaŜi pe ecranul Start.

Mutarea unei dale
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ dala, glisaĽi-o Ļi fixaĽi-o în noua locaĽie, apoi atingeĽi ecranul.

Redimensionarea sau desprinderea unei dale
Pentru redimensionare, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ dala, apoi atingeĽi pictograma sÞgeatÞ.
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Pentru a desprinde dala, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ dala, apoi atingeĽi .

Crearea unui ecran de Start sigur Śi amuzant pentru copii

VÞ puteŜi lÞsa copiii sÞ foloseascÞ anumite aplicaŜii de pe telefon fÞrÞ sÞ vÞ faceŜi probleme cÞ aceŚtia
ar putea sÞ ŚteargÞ din greŚealÞ e-mailurile de serviciu, sÞ efectueze achiziŜii online sau orice alt lucru
pe care nu au voie sÞ îl facÞ. PlasaŜi aplicaŜii, jocuri Śi alte lucruri preferate de copiii în propriul lor
ecran de Start, pentru ca aceŚtia sÞ se bucure de ele.

1. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri.
2. AtingeŜi colŜul copiilor.
3. AlegeŜi conŜinutul pe care îl pot folosi copiii dvs. De asemenea, puteŜi seta o parolÞ care sÞ nu
permitÞ accesul copiilor la ecranul dvs. de Start.

IndicaĽie: ArÞtaŜi-le copiilor cum îŚi pot personaliza ecranul de Start. De exemplu, pentru a
schimba imaginea de fundal, atingeŜi particularizaŜi. Pe ecranul de Start, puteŜi redimensiona Śi
muta dalele în modul obiŚnuit.

IndicaĽie: Pentru a le permite copiilor sÞ efectueze o achiziŜie dintr-o aplicaŜie, cum ar fi
achiziŜionarea de puncte pentru jocuri, definiŜi un PIN pentru aplicaŜia Portofel. Trebuie sÞ
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introduceŜi PIN-ul pentru Portofel pentru fiecare achiziŜie. Pentru a defini un PIN pentru Portofel,
deplasaŜi ecranul de Start spre stânga Śi atingeŜi  Portofel >  > setÞri+PIN. Este posibil
ca unele cumpÞrÞturi sÞ nu fie disponibile pentru toate vârstele.

Accesarea ecranului de Start propriu
ApÞsaŜi tasta de pornire/oprire de douÞ ori Śi deplasaŜi ecranul de blocare în sus. DacÞ aveŜi setatÞ
o parolÞ, trebuie sÞ o introduceŜi.

Revenirea la ecranul de Start al copiilor
DeplasaŜi ecranul de blocare la stânga Śi deplasaŜi ecranul de blocare al copiilor în sus.

Dezactivarea ecranului de Start al copiilor
DeplasaŜi ecranul de Start la stânga, atingeŜi  SetÞri Śi comutaŜi setarea colŜul copiilor la Dezactivat

.

Schimbarea temei

PuteĽi schimba culorile afiĻajului, în funcĽie de gusturile Ļi de dispoziĽia dvs.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > temÞ.
2. AtingeĽi Fundal sau Culoare de evidenŜiere.

Personalizarea ecranului de blocare

DoriŜi ca ecranul de blocare sÞ aibÞ un aspect unic? De exemplu, puteŜi adÞuga pe fundal o fotografie
personalÞ preferatÞ.

Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > ecran de blocare.

IndicaĽie: PuteŜi alege ce notificÞri ale aplicaŜiilor doriŜi sÞ fie afiŚate pe ecranul de blocare, cum
ar fi notificÞrile pentru apeluri pierdute sau mesaje noi. Nu trebuie decât sÞ atingeŜi un spaŜiu
destinat notificÞrilor Śi sÞ alegeŜi aplicaŜia pe care doriŜi sÞ o adÞugaŜi.

Schimbarea fotografiei de fundal
AtingeŜi schimbaŜi fotografia, selectaŜi o fotografie, editaŜi-o pentru a obŜine cea mai bunÞ potrivire
posibilÞ Śi atingeŜi .

IndicaĽie: De asemenea puteŜi adÞuga fotografii aleatoare de pe Bing pe ecranul de blocare.
AtingeŜi fotografie > Bing.
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AfiŚarea artistului în timpul redÞrii muzicii
ComutaŜi AfiŚare artist când se redÞ muzicÞ la ActivatÞ .

Personalizarea tonurilor telefonului

PuteŜi selecta cele mai bune sunete pentru telefonul dvs.

1. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > tonuri de apel+sunete.
2. SelectaŜi tipul tonului de apel sau de alertÞ pe care doriŜi sÞ îl schimbaŜi, apoi selectaŜi sunetul.

AdÞugarea noilor tonuri de apel de pe PC pe telefon
ConectaŜi telefonul la PC cu un cablu USB, apoi utilizaŜi managerul de fiŚiere de pe PC pentru a muta
melodia doritÞ în folderul pentru tonuri de apel din telefon.
Pentru a seta melodia ca ton de apel, în vizualizarea tonuri de apel+sunete, atingeŜi Ton de apel, iar
sub Personalizate atingeŜi melodia.

PuteŜi utiliza o melodie ca ton de apel dacÞ nu este protejatÞ prin administrarea drepturilor digitale
(DRM) Śi dacÞ este mai micÞ de 30 MB.

PC-ul trebuie sÞ aibÞ Windows Vista, Windows 7 sau Windows 8.

Dezactivarea sunetului telefonului

Atunci când activaĽi modul silenĽios, se dezactiveazÞ toate tonurile de apel Ļi de alertÞ. UtilizaĽi acest
mod, de exemplu, la cinematograf sau în timpul unei întâlniri.

1. ApÞsaĽi o tastÞ de volum pentru a vizualiza bara de stare a volumului, apoi atingeĽi .

Modul silenĽios  este activat. DacÞ aĽi setat telefonul sÞ vibreze, în locul modului silenĽios se
activeazÞ cel cu vibraĽii .

2. DacÞ doriĽi sÞ setaĽi telefonul sÞ vibreze, deplasaĽi ecranul de Start spre stânga, atingeĽi  SetÞri >
tonuri de apel+sunete Ļi comutaĽi setarea VibraŜii la Activate .

Realizarea unei capturi de ecran
Tocmai aŜi terminat de personalizat ecranul de Start Śi doriŜi sÞ vÞ partajaŜi opera de artÞ? PuteŜi
realiza o capturÞ de ecran, pe care sÞ le-o trimiteŜi prietenilor.
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1. ApÞsaŜi simultan pe tasta de pornire/oprire Śi pe tasta start .

2. AtingeŜi Fotografii > albume > Capturi de ecran.
3. AtingeŜi Śi menŜineŜi apÞsatÞ captura de ecran pe care doriŜi sÞ o trimiteŜi, apoi atingeŜi
partajaŜi....

Prelungirea duratei de viaĽÞ a bateriei
GÞsiĽi echilibrul între utilizarea la maxim a telefonului Ļi obĽinerea duratei dorite de viaĽÞ a bateriei.
ExistÞ câĽiva paĻi pe care îi puteĽi urma pentru a economisi energia telefonului dvs.

• Întotdeauna încÞrcaĽi complet bateria.
• DezactivaĽi sunetele nenecesare, cum ar fi cele de apÞsare de tastÞ.
• UtilizaĽi cÞĻti cu cablu în locul difuzorului.
• ÎnchideĽi toate aplicaĽiile pe care nu le utilizaĽi. Pentru a închide majoritatea aplicaĽiilor, apÞsaĽi

.
• Este posibil ca unele aplicaĽii sÞ se execute în fundal fÞrÞ ca acest lucru sÞ fie necesar. Pe ecranul

de Start, deplasaĽi degetul la stânga, atingeĽi  SetÞri, comutaĽi la aplicaŜii Ļi atingeĽi activitÞŜi
în fundal. AtingeĽi aplicaĽia pe care doriĽi sÞ o blocaĽi Ļi atingeĽi blocaŜi.

IndicaĽie: PuteĽi seta telefonul sÞ economiseascÞ energia automat ori de câte ori nivelul bateriei
ajunge sÞ fie scÞzut. Pentru a verifica starea bateriei Ļi a activa modul economisire baterie, pe
ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > economisire baterie.

Atunci când telefonul trece în modul economisire baterie, este posibil sÞ nu puteĽi schimba setÞrile
tuturor aplicaĽiilor.

IndicaĽie: PuteĽi alege momentul în care doriĽi sÞ fie activat modul economisire baterie. AtingeĽi
avansat.

De asemenea, pentru a economisi energie, puteĽi proceda dupÞ cum urmeazÞ:
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Setarea ecranului telefonului sÞ se
stingÞ dupÞ o perioadÞ scurtÞ

Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi
 SetÞri > ecran de blocare > Ecranul este dezactivat

dupÞ.

Reducerea luminozitÞĽii ecranului Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi
 SetÞri > luminozitate. ComutaĽi Ajustare automatÞ pe

DezactivatÞ  Ļi selectaĽi volumul dorit.

UtilizaĽi conexiunile la reĽea în mod
selectiv:

• SetaĽi telefonul sÞ verifice mai rar (sau chiar numai la
cerere) dacÞ aĽi primit e-mailuri noi. În fiecare cutie
poĻtalÞ, atingeĽi  > setÞri > setÞri de
sincronizare, apoi modificaĽi setarea pentru DescarcÞ
conŜinut nou.

• ActivaĽi Bluetooth doar atunci când este necesar.
• ActivaĽi NFC doar atunci când este necesar. Pentru a

dezactiva funcĽia apropie+trimite, pe ecranul de Start,
deplasaĽi degetul la stânga, atingeĽi  SetÞri > apropie
+trimite Ļi comutaĽi Partajare NFC la DezactivatÞ.

• ConectaĽi-vÞ la internet prin Wi-Fi, nu prin conexiunea
de date de reĽea celularÞ.

• DezactivaĽi pe telefon scanarea dupÞ reĽele wireless
disponibile. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la
stânga, atingeĽi  SetÞri > Wi-Fi Ļi comutaĽi ReŜele Wi-
Fi pe Dezactivat .

• ÎntrerupeĽi conexiunea telefonului la jocuri. Pe ecranul
de Start, deplasaĽi degetul la stânga, atingeĽi 
SetÞri, deplasaĽi degetul la aplicaŜii, atingeĽi jocuri Ļi
dezactivaĽi toate setÞrile relevante.

• DacÞ ascultaĽi muzicÞ sau utilizaĽi o altÞ funcĽie a
telefonului, dar nu doriĽi sÞ recepĽionaĽi sau sÞ
efectuaĽi apeluri, activaĽi mod avion.

Reducerea costurilor legate de roamingul de date
DoriŜi sÞ reduceŜi cât mai mult costurile de pe facturile de telefon? PuteŜi reduce costurile legate de
roamingul de date schimbând setÞrile datelor mobile. Roaming de date înseamnÞ utilizarea
telefonului pentru a primi date prin reŜele care nu sunt deŜinute sau operate de furnizorul dvs. de
servicii de reŜea. Conectarea la Internet din roaming, mai ales din strÞinÞtate, poate creŚte substanŜial
costurile cu transferul de date. Furnizorul de servicii de reŜea vÞ poate factura un tarif fix pentru
transferul de date sau în funcŜie de cât utilizaŜi. Pentru a utiliza metoda de conectare optimÞ,
modificaŜi setÞrile Wi-Fi, pe cele de date mobile Śi pe cele de descÞrcare a e-mailurilor.

Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi este în general mai rapidÞ Śi mai ieftinÞ decât utilizarea unei conexiuni
de date mobile. DacÞ sunt disponibile ambele tipuri de conexiuni – Wi-Fi Śi date mobile – telefonul
utilizeazÞ conexiunea Wi-Fi.

DeplasaŜi ecranul de Start la stânga Śi atingeŜi  SetÞri.

1. AtingeŜi Wi-Fi.
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2. AsiguraŜi-vÞ cÞ opŜiunea ReŜele Wi-Fi este comutatÞ pe Activat .
3. SelectaŜi conexiunea pe care doriŜi sÞ o utilizaŜi.

Închiderea unei conexiuni de date mobile
AtingeŜi reŜea celularÞ Śi comutaŜi Conexiune de date pe dezactivatÞ.

Oprirea roamingului de date
AtingeŜi reŜea celularÞ Śi comutaŜi OpŜiuni de roaming date pe fÞrÞ roaming.

IndicaĽie: Pentru a reduce costurile legate de traficul de date în timpul cÞlÞtoriilor, memoraŜi
pe telefon hÞrŜi noi înainte de a pleca la drum Śi rÞsfoiŜi hÞrŜile offline. DacÞ spaŜiul de stocare
se umple, puteŜi elimina unele hÞrŜi de pe telefon.

Setarea descÞrcÞrii e-mailurilor la modul manual
SetaŜi telefonul sÞ verifice mai rar (sau chiar numai la cerere) dacÞ aŜi primit e-mailuri noi. În fiecare
cutie poŚtalÞ, atingeŜi  > setÞri > setÞri de sincronizare, apoi modificaŜi setarea pentru DescarcÞ
conŜinut nou.

Scrierea textului
AflaĽi cum sÞ scrieĽi mesaje rapid Ļi eficient utilizând tastatura telefonului.

Utilizarea tastaturii pe ecran

Scrierea cu tastatura de pe ecran este simplÞ Ļi distractivÞ. PuteĽi utiliza tastatura Ľinând telefonul
în modul de orientare portret sau peisaj.

AtingeĽi o casetÞ de text.
1 Tastele cu caractere
2 Tasta Shift
3 Tasta de cifre Ļi simboluri
4 Tasta de limbÞ
5 Tasta de feĽe zâmbitoare
6 Tasta Space
7 Tasta Enter
8 Tasta Backspace

Aspectul tastaturii poate varia în diferitele
aplicaĽii Ļi limbi. Tasta de limbÞ este afiĻatÞ doar
dacÞ au fost selectate mai multe limbi. În
exemplu este prezentatÞ tastatura în limba
englezÞ.

Comutarea între literele mari Ļi cele mici
AtingeĽi tasta Shift. Pentru a activa modul Caps Lock, atingeĽi tasta de douÞ ori. Pentru a reveni la
modul normal, atingeĽi din nou tasta Shift.

Tastarea unui numÞr sau a unui caracter special
AtingeĽi tasta de cifre Ļi simboluri. Pentru a vedea tastele de caractere speciale, atingeĽi tasta Shift.
Cu unele taste de caractere speciale pot fi introduse mai multe simboluri. Pentru a vedea mai multe
simboluri, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat un simbol sau un caracter special.
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IndicaĽie: Pentru a introduce un punct la sfârĻitul unei propoziĽii Ļi pentru a începe o nouÞ
propoziĽie, atingeĽi de douÞ ori tasta Space.

IndicaĽie: Pentru a tasta rapid un numÞr sau un caracter special, Ľinând apÞsatÞ tasta de cifre
Ļi de simboluri, glisaĽi degetul spre acel caracter Ļi ridicaĽi degetul.

Copierea sau lipirea textului
AtingeĽi un cuvânt Ļi trageĽi cercurile care preced Ļi succed cuvântul pentru a evidenĽia secĽiunea pe
care doriĽi sÞ o copiaĽi Ļi atingeĽi . Pentru a lipi textul, atingeĽi .

AdÞugarea unui accent la un caracter
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat caracterul, apoi atingeĽi caracterul cu accent.

ĺtergerea unui caracter
AtingeĽi tasta Backspace.

Comutarea între limbile de scriere
AtingeĽi tasta de limbÞ în mod repetat, pânÞ când este afiĻatÞ limba doritÞ. Tasta de limbÞ este afiĻatÞ
doar dacÞ au fost selectate mai multe limbi.

Deplasarea cursorului
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat textul pânÞ când apare cursorul. FÞrÞ a ridica degetul, glisaĽi cursorul în
locul dorit.
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Utilizarea cuvintelor sugerate de tastaturÞ

Telefonul sugereazÞ cuvinte pe mÞsurÞ ce tastaŜi, pentru a vÞ ajuta sÞ scrieŜi mai rapid Śi mai corect.
Cuvintele sugerate sunt disponibile în mai multe limbi.

Când începeŜi sÞ scrieŜi un cuvânt, telefonul vÞ sugereazÞ cuvinte posibile. Când cuvântul pe care
doriŜi sÞ îl folosiŜi este afiŚat în bara de sugestii, selectaŜi-l. Pentru a vedea mai multe sugestii,
deplasaŜi ecranul spre stânga.

IndicaĽie: În cazul în care cuvântul sugerat este îngroŚat, telefonul îl foloseŚte automat pentru
a înlocui cuvântul pe care l-aŜi scris. În cazul în care cuvântul este greŚit, atingeŜi-l Śi veŜi vedea
cuvântul iniŜial Śi alte câteva sugestii.

Corectarea unui cuvânt
În cazul în care observaŜi cÞ aŜi scris greŚit un cuvânt, atingeŜi-l Śi veŜi vedea sugestii de corectare a
cuvântului.

AdÞugarea unui cuvânt nou în dicŜionar
În cazul în care cuvântul dorit nu se aflÞ în dicŜionar, scrieŜi cuvântul, atingeŜi-l, apoi atingeŜi semnul
plus (+) din bara de sugestii. De asemenea, telefonul învaŜÞ cuvintele noi pe care le-aŜi scris de mai
multe ori.
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Dezactivarea cuvintelor sugerate
DeplasaŜi ecranul de Start spre stânga Śi atingeŜi  SetÞri > tastaturÞ. AtingeŜi tastatura pentru limba
dvs. Śi debifaŜi caseta de selectare SugereazÞ text.

AdÞugarea limbilor de scriere

PuteĽi adÞuga la tastaturÞ mai multe limbi de scriere, apoi puteĽi comuta între limbile respective în
timp ce scrieĽi.

1. AtingeĽi  SetÞri > tastaturÞ > adÞugaŜi tastaturi.
2. SelectaĽi limbile în care doriĽi sÞ scrieĽi.

IndicaĽie: Pentru a elimina o tastaturÞ preinstalatÞ, atingeĽi continuu limba pe care nu doriĽi sÞ
o utilizaĽi Ļi atingeĽi eliminaŜi.

Comutarea între limbi în timpul scrierii
AtingeĽi tasta de limbÞ în mod repetat, pânÞ când este afiĻatÞ limba doritÞ. Aspectul tastaturii Ļi
sugestiile de cuvinte se schimbÞ în funcĽie de limba selectatÞ. Tasta limbÞ este afiĻatÞ doar dacÞ au
fost selectate mai multe limbi de scriere.
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Scanarea codurilor sau a textului
UtilizaĽi aparatul foto al telefonului pentru a scana obiecte, cum ar fi codurile QR, codurile de bare Ļi
coperĽile cÞrĽilor Ļi ale DVD-urilor, pentru a obĽine mai multe informaĽii despre obiectele recunoscute
de telefon.

1. ApÞsaĽi pe .
2. AtingeĽi .
3. ÎndreptaĽi aparatul foto cÞtre un cod.

IndicaĽie: ļineĽi aparatul foto nemiĻcat Ļi asiguraĽi-vÞ cÞ ceea ce scanaĽi este complet vizibil în
vizorul aparatului foto.

Exemplu: ÎncercaĽi sÞ scanaĽi codul urmÞtor pentru a vedea ce se întâmplÞ.

Traducerea sau cÞutarea de text pe Web
ApÞsaĽi pe , atingeĽi , îndreptaĽi aparatul foto cÞtre text, apoi atingeĽi scanaŜi textul Ļi traduceŜi
sau cÞutaŜi.
Este posibil ca aceastÞ funcĽie sÞ nu fie disponibilÞ în toate limbile.

Ceasul
Nu pierdeĽi noĽiunea timpului. ÎnvÞĽaĽi cum sÞ utilizaĽi telefonul pe post de ceas, precum Ļi pe post
de alarmÞ.
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Setarea unei alarme

PuteĽi folosi telefonul ca pe un ceas cu alarmÞ.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  Alarme.
2. AtingeĽi .
3. CompletaĽi detalii pentru alarmÞ, setaĽi ora Ļi atingeĽi .
4. Alarma se aude numai dacÞ telefonul este pornit Ļi volumul este suficient de ridicat.

Dezactivarea alarmei
ComutaĽi alarma pe DezactivatÞ .

ĺtergerea unei alarme
AtingeĽi alarma, apoi atingeĽi .

Amânarea unei alarme

VreĽi sÞ mai dormiĽi câteva minute? În momentul în care alarma se declanĻeazÞ, o puteĽi amâna.

Atunci când sunÞ alarma, atingeĽi amânaŜi.

Actualizarea automatÞ a datei Śi a orei

PuteŜi seta telefonul sÞ actualizeze automat ora, data Śi fusul orar. Actualizarea automatÞ este un
serviciu de reŜea Śi poate sÞ nu fie disponibil, în funcŜie de regiune sau de furnizorul de servicii de
reŜea.

Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > datÞ+orÞ.

ComutaŜi Setare automatÞ la Activat .

Actualizarea manualÞ a datei Śi a orei
ComutaŜi Setare automatÞ la Dezactivat  Śi editaŜi data Śi ora.

Actualizarea manualÞ a fusului orar când cÞlÞtoriŜi în strÞinÞtate
ComutaŜi Setare automatÞ la Dezactivat  Śi atingeŜi Fus orar Śi o locaŜie.
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SkyDrive
StocaĽi elementele în medii cloud. Nu trebuie sÞ vÞ faceĽi griji cÞ va fi nevoie sÞ eliberaĽi memorie
pentru preferinĽe sau aplicaĽiile noi.

SkyDrive este un serviciu de stocare în cloud pentru toate documentele Ļi fotografiile dvs. pentru a
le putea accesa, partaja sau restaura, dacÞ este nevoie. De asemenea, puteĽi configura efectuarea
automatÞ a unei copii de rezervÞ pentru toate datele dvs., astfel încât, când faceĽi o fotografie sau
o înregistrare video, aceasta sÞ fie copiatÞ în albumul dvs. din cloud.

Cu SkyDrive puteĽi accesa fotografiile, documentele Ļi multe altele de pe telefon, tabletÞ sau
computer. În funcĽie de aplicaĽie, puteĽi chiar sÞ continuaĽi lucrul la un document, exact de unde l-aĽi
lÞsat mai devreme.

ExistÞ mai multe locuri din care vÞ puteĽi accesa datele din SkyDrive. De exemplu, puteĽi salva
fotografii pe SkyDrive în Hubul Fotografii sau vÞ puteĽi gestiona documentele Office în Hubul
Office.

IndicaĽie: Pentru a gestiona cu uĻurinĽÞ pe telefon conĽinutul din cloud, puteĽi descÞrca aplicaĽia
SkyDrive de la Magazin.

Salvarea fotografiilor Śi a altor elemente de conŜinut pe SkyDrive

FiŚierele salvate pe telefon pot fi încÞrcate pe SkyDrive pentru a le putea accesa cu uŚurinŜÞ de pe
telefon, de pe tabletÞ sau de pe computer.

Pentru a vÞ conecta la SkyDrive, aveŜi nevoie de un cont Microsoft.

1. AtingeŜi Fotografii Śi rÞsfoiŜi pânÞ la o fotografie sau o înregistrare video.
2. AtingeŜi  > salvaŜi pe SkyDrive.
3. DacÞ doriŜi, scrieŜi o legendÞ pentru fotografie Śi atingeŜi  sau .

IndicaĽie: Pentru a seta telefonul sÞ încarce automat fotografii sau înregistrÞri video în SkyDrive,
pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri. DeplasaŜi degetul la aplicaŜii
Śi atingeŜi fotografii+camerÞ > SkyDrive.

Salvarea unui document Office în SkyDrive
AtingeŜi  Office, deplasaŜi degetul la locaŜii, apoi atingeŜi telefon. AtingeŜi Śi menŜineŜi apÞsat
fiŚierul pe care doriŜi sÞ îl salvaŜi, apoi atingeŜi salvaŜi în... > SkyDrive.

IndicaĽie: De asemenea, puteŜi salva un document în SkyDrive în timp ce lucraŜi la el. AtingeŜi
 > salvaŜi ca... Śi comutaŜi Salvare în pe SkyDrive. DacÞ schimbaŜi locaŜia Salvare în, se

modificÞ locaŜia implicitÞ a tuturor fiŚierelor.

Partajarea fotografiilor Ļi a documentelor între dispozitive

Cu SkyDrive puteĽi accesa cu uĻurinĽÞ fotografiile, documentele Ļi alte elemente de conĽinut pe care
le-aĽi încÞrcat de pe oricare dintre dispozitivele dvs.

Pentru a încÞrca în SkyDrive fotografiile, documentele sau alte elemente de conĽinut salvate pe
telefon, pe tabletÞ sau pe computer, este necesar sÞ faceĽi Sign in la contul dvs. Microsoft. Pentru a
accesa conĽinutul încÞrcat pe alt dispozitiv, este necesar sÞ faceĽi Sign in la acelaĻi cont Microsoft
utilizat la încÞrcarea conĽinutului.
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Pentru a încÞrca sau descÞrca elemente de conĽinut, aveĽi nevoie de o conexiune la Internet. DacÞ nu
deĽineĽi un plan de date, costurile de transmisie de date pot creĻte rapid. Pentru informaĽii despre
eventualele costuri de date, contactaĽi furnizorul de servicii de reĽea.

ExistÞ mai multe locuri din care vÞ puteĽi accesa datele din SkyDrive. Pe telefon, puteĽi vedea
fotografiile Ļi înregistrÞrile video în hubul Fotografii sau puteĽi deschide documente Office în hubul
Office. De asemenea, puteĽi descÞrca aplicaĽia SkyDrive de la Magazin pentru a vedea Ļi gestiona
toate tipurile de fiĻiere de pe telefon.

Pe tabletÞ sau pe computer, puteĽi gestiona conĽinutul online la www.skydrive.com sau puteĽi utiliza
aplicaĽia SkyDrive pentru a accesa SkyDrive direct de pe desktop. DacÞ nu aveĽi încÞ aplicaĽia
SkyDrive, o puteĽi descÞrca Ļi instala de la www.skydrive.com.

IndicaĽie: Cu aplicaĽia SkyDrive de pe computer, puteĽi glisa Ļi fixa fiĻierele pe care doriĽi sÞ le
încÞrcaĽi în folderul SkyDrive din managerul de fiĻiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder Ļi
fiĻierele sunt încÞrcate automat în SkyDrive.

Cont Nokia
Contul dvs. Nokia este cheia cÞtre serviciile Nokia.

Cu ajutorul contului Nokia, puteĽi, de exemplu:

• SÞ accesaĽi serviciile Nokia cu un singur nume de utilizator Ļi cu parola aferentÞ, de pe computer
sau de pe telefon.

• SÞ sincronizaĽi preferinĽele în HÞrĽi
• SÞ descÞrcaĽi conĽinut de la serviciile Nokia
• SÞ salvaĽi detalii despre modelul telefonului Ļi informaĽiile de contact. De asemenea, puteĽi

adÞuga detaliile pentru cardul de platÞ la contul dvs. Nokia.

Serviciile disponibile pot sÞ varieze.

Pentru a afla mai multe despre contul Nokia Ļi despre serviciile Nokia, accesaĽi account.nokia.com.
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Persoanele Ļi mesageria

ContactaĽi-vÞ prietenii Ļi familia. PartajaĽi fiĻiere cu aceĻtia, cum ar fi fotografiile, utilizând telefonul.
RÞmâneĽi la curent cu cele mai recente actualizÞri ale serviciilor de reĽele de socializare chiar Ļi când
vÞ aflaĽi în miĻcare.

Apelurile
DoriĽi sÞ efectuaĽi apeluri de pe noul telefon Ļi sÞ discutaĽi cu prietenii? CitiĽi mai departe Ļi veĽi afla
cum puteĽi face asta.

Apelarea unui contact

ÎŜi poŜi suna prietenii simplu Śi rapid dacÞ i-ai salvat ca Śi contacte pe telefonul tÞu.

1. AtingeŜi  > .
2. AtingeŜi contactul Śi numÞrul.

IndicaĽie: Volumul vocii prietenului este prea înalt sau prea redus? ApÞsaŜi tastele de volum
pentru a modifica volumul.

Apelarea unui numÞr de telefon
AtingeŜi  > , tastaŜi numÞrul de telefon Śi atingeŜi apelaŜi.
Pentru a tasta caracterul +, utilizat pentru apelurile internaŜionale, atingeŜi Śi menŜineŜi apÞsat 0.

Copierea Śi lipirea unui numÞr de telefon
AtingeŜi Śi menŜineŜi apÞsat numÞrul de telefon Śi atingeŜi copiere, iar într-o casetÞ de text, atingeŜi

.

Vizualizarea istoricului de apeluri
AtingeŜi .
Pentru a Śterge o intrare din istoricul de apeluri, atingeŜi continuu o intrare, apoi atingeŜi ŚtergeŜi
elementul. Pentru a elimina toate înregistrÞrile din istoricul de apeluri, atingeŜi  > ŚtergeŜi-le pe
toate.

Pentru a cÞuta în istoricul de apeluri, atingeŜi  >  Śi introduceŜi numele contactului sau numÞrul
de telefon al acestuia.
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Utilizarea comenzii vocale pentru efectuarea unui apel

PuteĽi utiliza comenzilor vocale pentru a apela un contact.

1. ApÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ tasta .
2. PronunĽaĽi Call Ļi numele contactului.
Pentru a revoca, apÞsaĽi pe .

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi utiliza apelarea vocalÞ prin intermediul cÞĻtilor cu microfon
Bluetooth.

Este posibil ca aceastÞ funcĽie sÞ nu fie disponibilÞ în toate limbile.

Apelarea ultimului numÞr format

Mai aveĽi sÞ le comunicaĽi ceva prietenilor? SunaĽi-i din nou. În vizualizarea cu istoricul de apeluri
puteĽi vedea informaĽii despre apelurile pe care le-aĽi efectuat, respectiv le-aĽi recepĽionat.

1. Pe ecranul de Start, atingeĽi .
2. AtingeĽi pictograma  din dreptul numelui sau al numÞrului de telefon.

Realizarea unei teleconferinĽe

Telefonul acceptÞ teleconferinĽele cu doi sau mai mulĽi participanĽi. NumÞrul maxim de participanĽi
poate varia, în funcĽie de furnizorul de servicii de reĽea.

1. ApelaĽi prima persoanÞ.
2. Pentru a apela o altÞ persoanÞ, apÞsaĽi pe  Ļi efectuaĽi apelul în mod obiĻnuit.
3. Când se rÞspunde la noul apel, atingeĽi .

AdÞugarea unei alte persoane la apel
AtingeĽi , apelaĽi altÞ persoanÞ Ļi atingeĽi .

DesfÞĻurarea unei convorbiri private cu o persoanÞ
AtingeĽi  Ļi numele sau numÞrul de telefon al persoanei. TeleconferinĽa este trecutÞ în aĻteptare
pe telefonul dvs. Celelalte persoane continuÞ teleconferinĽa.
Pentru a reveni la teleconferinĽÞ, atingeĽi .
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RedirecŜionarea apelurilor cÞtre un alt telefon

Vi se întâmplÞ sÞ nu puteŜi rÞspunde la telefon, dar, în acelaŚi timp, nu doriŜi sÞ rataŜi niciun apel
primit? PuteŜi redirecŜiona apelurile cÞtre un alt numÞr de telefon.

1. AtingeŜi  >  > setÞri sau  SetÞri > reŜea+, în funcŜie de versiunea dvs. de software.
2. ComutaŜi RedirecŜionare apeluri pe ActivatÞ .
3. IntroduceŜi numÞrul de telefon în cÞsuŜa RedirecŜionare apeluri cÞtre Śi atingeŜi salvaŜi.

IndicaĽie: Pentru a verifica dacÞ redirecŜionarea apelurilor este activÞ sau nu, lucru indicat de
pictograma , atingeŜi partea de sus a ecranului.

RedirecĽionarea apelurilor cÞtre mesageria vocalÞ

Pe lângÞ redirecĽionarea apelurilor cÞtre alt numÞr de telefon, puteĽi redirecĽiona aceste apeluri cÞtre
mesageria vocalÞ Ļi le puteĽi asculta mai târziu.

1. AtingeĽi  >  > setÞri.
2. Prima datÞ, tastaĽi numÞrul implicit de mesagerie vocalÞ în caseta NumÞr de mesagerie vocalÞ.
Pentru a obĽine numÞrul implicit de mesagerie vocalÞ, contactaĽi furnizorul de servicii.

3. DacÞ este necesar, comutaĽi FoloseŚte numÞrul de mesagerie vocalÞ implicit pe Activat .
4. ComutaĽi RedirecŜionare apeluri pe ActivatÞ  Ļi tastaĽi numÞrul de mesagerie vocalÞ în caseta
RedirecŜionare apeluri cÞtre.

Editarea numÞrului de mesagerie vocalÞ
AtingeĽi  >  > setÞri, comutaĽi FoloseŚte numÞrul de mesagerie vocalÞ implicit pe Dezactivat

, apoi editaĽi numÞrul de mesagerie vocalÞ.
UtilizaĽi acelaĻi numÞr de mesagerie vocalÞ din caseta RedirecŜionare apeluri cÞtre.

Apelarea propriei cutii poĻtale vocale

DacÞ aĽi redirecĽionat apelurile primite cÞtre cutia poĻtalÞ vocalÞ, o puteĽi apela Ļi puteĽi asculta
mesajele lÞsate de prietenii dvs.

1. În ecranul de Start, atingeĽi  > .
2. DacÞ vi se solicitÞ acest lucru, introduceĽi parola pentru mesageria vocalÞ.
3. PuteĽi asculta sau rÞspunde la mesajele vocale, le puteĽi Ļterge sau puteĽi înregistra un mesaj de
întâmpinare.
Pentru informaĽii despre disponibilitatea serviciului de cutie poĻtalÞ vocalÞ Ļi despre configurarea
duratei de aĻteptare pânÞ la redirecĽionarea apelurilor, contactaĽi furnizorul de servicii de reĽea.

Contacte
PuteĽi salva Ļi organiza numerele de telefon, adresele Ļi alte informaĽii de contact ale prietenilor dvs.
în Hubul Persoane. PuteĽi pÞstra legÞtura cu prietenii prin serviciile de reĽele de socializare.
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AdÞugarea unui nou contact

ļineĽi-vÞ prietenii aproape. SalvaĽi-le numerele de telefon, adresele Ļi alte informaĽii în Hubul
Persoane.

AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la toate.

1. AtingeĽi .
2. DacÞ aĽi fÞcut Sign in mai multe conturi, atingeĽi contul la care doriĽi sÞ conectaĽi contactul.
3. AtingeĽi un detaliu de contact, completaĽi câmpurile Ļi atingeĽi .
4. DupÞ ce aĽi adÞugat detaliile, atingeĽi .

Editarea unui contact
AtingeĽi contactul Ļi , apoi editaĽi sau adÞugaĽi detalii, cum ar fi un ton de apel sau o adresÞ Web.

ĺtergerea unui contact
AtingeĽi contactul Ļi  > ŚtergeŜi.

Contactul este Ļters atât de pe telefon, cât Ļi din serviciul online în care este stocat, cu unele excepĽii,
cum ar fi Facebook, Twitter Ļi LinkedIn.

Salvarea unui numÞr dintr-un apel primit

AĽi primit un apel de la o persoanÞ al cÞrei numÞr de telefon nu este încÞ salvat în Hubul Persoane?
PuteĽi salva cu uĻurinĽÞ numÞrul într-o listÞ de contacte nouÞ sau existentÞ.

1. AtingeĽi .
2. În lista de istoric al apelurilor, atingeĽi un numÞr de telefon Ļi .
3. AtingeĽi , editaĽi numÞrul de telefon Ļi tipul acestuia, apoi atingeĽi .
4. EditaĽi alte detalii de contact, inclusiv numele, apoi atingeĽi .
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Salvarea unui numÞr dintr-un mesaj primit

AĽi primit un mesaj de la o persoanÞ a cÞrei numÞr de telefon nu este încÞ salvat în Hubul Persoane?
PuteĽi salva cu uĻurinĽÞ numÞrul într-o listÞ de contacte nouÞ sau existentÞ.

1. AtingeĽi  Mesagerie.
2. În lista de conversaĽii, atingeĽi o conversaĽie.
3. În partea de sus a ecranului de conversaĽii, atingeĽi numÞrul de telefon Ļi .
4. AtingeĽi , editaĽi numÞrul de telefon Ļi tipul acestuia, apoi atingeĽi .
5. EditaĽi alte detalii de contact, inclusiv numele, apoi atingeĽi .

CÞutarea contactelor

Trebuie sÞ vÞ contactaĽi rapid prietenii? În loc sÞ parcurgeĽi întreaga listÞ de contacte, puteĽi face
cÞutÞri sau puteĽi sÞri direct la o anumitÞ literÞ a alfabetului. De asemenea, puteĽi utiliza o comandÞ
vocalÞ pentru a apela un contact sau pentru a-i trimite un mesaj.

1. AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la toate.
2. AtingeĽi  Ļi începeĽi sÞ scrieĽi un nume. Lista se filtreazÞ pe mÞsurÞ ce scrieĽi.

IndicaĽie: FixaĽi pe ecranul de Start cele mai importante contacte sau grupuri de contacte.
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat un contact, apoi atingeĽi fixaŜi pe ecranul Start.

SÞriĽi direct la o literÞ din lista de contacte.
AtingeĽi orice literÞ din lista de contacte aflatÞ în partea stângÞ, iar în meniul alfabet, atingeĽi prima
literÞ a numelui dorit. SÞriĽi direct la acel punct din lista de contacte.

Filtrarea listei de contacte
AtingeĽi  > setÞri > filtreazÞ-mi lista de contacte, apoi atingeĽi casetele de selectare ale conturile
din care doriĽi sÞ fie afiĻate contactele.

Utilizarea unei comenzi vocale
În orice vizualizare, apÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ tasta  Ļi pronunĽaĽi Call sau Text Ļi numele contactului.
Nu toate limbile sunt acceptate.
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Conectarea contactelor

AveĽi intrÞri separate pentru acelaĻi contact din servicii de reĽele de socializare sau conturi de e-mail
diferite? PuteĽi conecta mai multe contacte, astfel încât informaĽiile lor sÞ aparÞ în aceeaĻi fiĻÞ de
contact.

AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la toate.

1. AtingeĽi contactul principal la care doriĽi sÞ vÞ conectaĽi Ļi .
2. AtingeĽi alegeŜi un contact Ļi contactul pe care doriĽi sÞ îl conectaĽi.

Separarea unui contact
AtingeĽi contactul principal Ļi , apoi atingeĽi contactul pe care doriĽi sÞ îl separaĽi Ļi separaŜi.

Copierea contactelor de pe o cartelÞ SIM

DacÞ aveĽi contacte stocate pe cartela SIM, le puteĽi copia pe telefon.

1. AtingeĽi  Persoane.
2. AtingeĽi  > setÞri > importaŜi contacte cartelÞ SIM.

Partajarea planurilor dvs. cu familia Ļi prietenii

VreĽi sÞ vÞ întâlniĽi cu prietenii, dar este greu sÞ stabiliĽi o datÞ Ļi o orÞ convenabilÞ pentru toatÞ
lumea? VÞ puteĽi invita prietenii la conversaĽii pe chat Ļi puteĽi partaja în mod privat un calendar,
fotografii sau note.

Pentru a utiliza aceastÞ caracteristicÞ, trebuie sÞ faceĽi Sign in în contul dvs. Microsoft.

1. Pentru a crea o camerÞ de discuĽii pentru partajare, atingeĽi opĽiunea Persoane Ļi deplasaĽi ecranul
pânÞ la împreunÞ.
2. AtingeĽi  > CamerÞ.
3. ScrieĽi un nume pentru camera de discuĽii Ļi atingeĽi .
4. Pentru a comuta între o conversaĽie în grup, un calendar, o notÞ sau un album foto, deplasaĽi ecranul
spre stânga sau spre dreapta.
5. Pentru a invita pe cineva sÞ se alÞture la camerÞ, atingeĽi  >  Ļi un contact.

IndicaĽie: DacÞ încÞ nu aĽi utilizat camerele, telefonul are un Camera Familie pregÞtit pentru
dvs. În Hubul Persoane, deplasaĽi ecranul pânÞ la împreunÞ Ļi atingeĽi Camera Familie. Pentru
a invita pe cineva în camerÞ pentru prima datÞ, atingeĽi invitaŜi pe cineva.

Crearea, editarea sau Ļtergerea unui grup de contacte

PuteĽi crea grupuri de contact Ļi sÞ trimiteĽi un mesaj mai multor persoane în acelaĻi timp. De exemplu,
îi puteĽi adÞuga pe membrii familiei în acelaĻi grup Ļi îi puteĽi contacta rapid prin intermediul aceluiaĻi
mesaj.

AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la împreunÞ.

1. AtingeĽi  > Grup.
2. ScrieĽi un nume pentru grup Ļi atingeĽi .
3. AtingeĽi  Ļi un contact. Pentru a adÞuga alt contact, atingeĽi  din nou.
4. AtingeĽi .
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AdÞugarea unui nou contact în grup
AtingeĽi grupul, apoi atingeĽi  >  Ļi un contact.

Eliminarea unui contact dintr-un grup
AtingeĽi grupul Ļi . AtingeĽi contactul pe care doriĽi sÞ îl eliminaĽi Ļi eliminaŜi din grup.

Redenumirea unui grup
AtingeĽi grupul Ļi  > redenumiŜi, apoi scrieĽi noul nume.

ĺtergerea unui grup de contacte
AtingeĽi grupul Ļi  > ŚtergeŜi.

Partajarea unui contact

PuteŜi partaja cu uŚurinŜÞ un contact cu prietenii dvs. utilizând funcŜia apropie+trimite. Nu trebuie
decât sÞ atingeŜi telefoanele acestora cu telefonul dvs. Śi gata.

1. Pentru a vÞ asigura cÞ funcŜia apropie+trimite este activatÞ, pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul
la stânga, atingeŜi  SetÞri > apropie+trimite, apoi comutaŜi Partajare NFC pe ActivatÞ .
2. Pe ecranul de Start, atingeŜi  Persoane, apoi comutaŜi pe toate.
3. AtingeŜi un contact Śi  > partajaŜi contactul >  > Apropie+Trimite.
4. AtingeŜi telefonul prietenului cu telefonul dvs. CelÞlalt telefon trebuie sÞ accepte funcŜia apropie
+trimite. Pentru mai multe informaŜii, consultaŜi ghidul utilizatorului celuilalt telefon.

ReĽelele de socializare
DoriĽi sÞ pÞstraĽi legÞtura cu prietenii? PuteĽi configura pe telefon servicii de reĽele de socializare.

Serviciile de reĽele de socializare de pe telefon vÞ Ľin în legÞturÞ cu prietenii dvs.

Serviciile de reĽele de socializare sunt servicii ale unor terĽe pÞrĽi Ļi nu sunt furnizate de Nokia.
ConsultaĽi setÞrile de confidenĽialitate ale serviciului de reĽea de socializare pe care îl utilizaĽi,
deoarece este posibil sÞ partajaĽi informaĽii cu un numÞr mare de persoane. Termenii de utilizare ai
serviciului de reĽea de socializare sunt valabili pentru partajarea informaĽiilor în cadrul serviciului
respectiv. FamiliarizaĽi-vÞ cu termenii de utilizare Ļi cu practicile de confidenĽialitate ale serviciului.
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Configurarea unui cont

ConfiguraĽi conturile de la serviciile de reĽele de socializare.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > e-mail+conturi.
2. AtingeĽi adÞugaŜi un cont Ļi numele serviciului Ļi urmaĽi instrucĽiunile afiĻate.

IndicaĽie: Când faceĽi Sign in într-un cont, contactele din cont sunt importate automat.

Vizualizarea actualizÞrilor de stare ale prietenilor

DupÞ ce configuraĽi pe telefon serviciile de reĽele de socializare, puteĽi urmÞri actualizÞrile de stare
ale prietenilor în Hubul Persoane.

AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la noutÞŜi.

Postarea stÞrii

DacÞ doriĽi sÞ comunicaĽi cu prietenii, ĽineĽi-i la curent cu ideile dvs. PostaĽi o actualizare a stÞrii pe
serviciile de reĽele de socializare pe care le utilizaĽi.

1. AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la toate.
2. AtingeĽi propria carte de vizitÞ Ļi postaŜi o actualizare.
3. ScrieĽi textul mesajului.
4. În caseta PostaŜi pe, atingeĽi caseta de selectare din dreptul fiecÞrui cont în care doriĽi sÞ postaĽi,
apoi atingeĽi .
5. AtingeĽi .

Scrierea pe peretele unui prieten

VÞ puteĽi contacta prietenii în scris, pe peretele lor de Facebook.

1. AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi degetul pe ecran la toate.
2. AtingeĽi profilul de Facebook al unui prieten Ļi scrie pe perete.
3. ScrieĽi mesajul Ļi atingeĽi .

Scrierea unui comentariu despre actualizarea stÞrii unui prieten

În Facebook, puteĽi sÞ vÞ contactaĽi prietenii scriind comentarii la actualizÞrile lor de stare.

1. AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi degetul pe ecran la noutÞŜi.
2. La postare, atingeĽi .
3. ScrieĽi comentariul Ļi atingeĽi .

Schimbarea fotografiei de profil

Atunci când configuraĽi un cont Facebook sau Microsoft pe telefon, fotografia de profilul de pe unul
dintre aceste servicii de reĽea de socializare devine fotografia din cartea de vizitÞ de pe telefon. DacÞ
schimbaĽi fotografia pe telefon, puteĽi sÞ vÞ actualizaĽi în acelaĻi timp Ļi profilurile conturilor de
Facebook Ļi Microsoft.

1. AtingeĽi  Persoane Ļi deplasaĽi degetul pe ecran la toate.
2. În partea de sus a listei de contacte, atingeĽi cartea de vizitÞ Ļi fotografia proprii.
3. AtingeĽi din nou fotografia, apoi atingeĽi o fotografie nouÞ din Hubul Fotografii.
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4. GlisaĽi fotografia pentru a stabili decupajul, apoi atingeĽi .
5. Pentru a seta locurile în care se actualizeazÞ fotografia, atingeĽi PostaŜi pe, bifaĽi sau debifaĽi
casetele de selectare, apoi atingeĽi .
6. AtingeĽi .

Partajarea fotografiilor în serviciile de reĽele de socializare

DupÞ ce faceĽi o fotografie, încÞrcaĽi-o pe Web, astfel încât sÞ afle toĽi prietenii ce puneĽi la cale. De
asemenea, puteĽi configura telefonul sÞ încarce automat fotografiile în serviciile de reĽele de
socializare.

1. AtingeĽi Fotografii.
2. RÞsfoiĽi albumele de fotografii pentru a cÞuta fotografia pe care doriĽi sÞ o partajaĽi.
3. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ fotografia, apoi atingeĽi partajaŜi....
4. AtingeĽi serviciul de reĽea de socializare în care doriĽi sÞ încÞrcaĽi fotografia.
5. DacÞ doriĽi, adÞugaĽi o legendÞ la fotografie Ļi atingeĽi .

Mesaje
PÞstraĽi legÞtura cu prietenii Ļi trimiteĽi-le mesaje text sau multimedia ori începeĽi sÞ comunicaĽi cu
aceĻtia pe chat.

PuteĽi deschide mesajele direct din ecranul de Start. AtingeĽi  Mesagerie.

PuteĽi sÞ trimiteĽi Ļi sÞ recepĽionaĽi diferite tipuri de mesaje:

• SMS-uri
• Mesajele multimedia care conĽin ataĻÞri, precum fotografiile
• Mesajele de chat

Mesajele Ļi discuĽiile prin chat dintre dvs. Ļi un anumit contact sunt aranjate în conversaĽii.
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Când doriĽi sÞ luaĽi legÞtura cu un contact, telefonul vÞ poate ajuta sÞ alegeĽi cea mai bunÞ metodÞ.
În cazul în care contactul dvs. a fÞcut Sign in într-un serviciu de chat, puteĽi începe sÞ comunicaĽi cu
acesta. În caz contrar, îi puteĽi sÞ trimiteĽi un SMS.

În cazul în care creaĽi grupuri de contacte care conĽin, de exemplu, membri ai familiei sau colegi, puteĽi
sÞ trimiteĽi un mesaj cÞtre un grup.

În setÞrile mesageriei, puteĽi seta telefonul sÞ efectueze copii de rezervÞ ale mesajelor în SkyDrive.
DacÞ schimbaĽi telefonul cu un nou dispozitiv Windows Phone, puteĽi transfera mesajele pe noul
telefon în timpul configurÞrii.

PuteĽi expedia mesaje text mai lungi decât numÞrul limitÞ de caractere alocat pentru un singur mesaj.
Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a douÞ sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul
Dvs. de servicii sÞ vÞ taxeze în mod corespunzÞtor. Caracterele ce folosesc accente, alte semne,
precum Ļi opĽiunile unor limbi ocupÞ mai mult spaĽiu, limitând astfel numÞrul de caractere ce pot fi
expediate printr-un singur mesaj.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conĽinut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea
ce poate duce la apariĽia unor costuri legate de trafic.

Trimiterea unui mesaj

Cu ajutorul mesajelor text Śi a mesajelor multimedia, puteŜi sÞ luaŜi rapid legÞtura cu prietenii Śi
familia.

DacÞ începeŜi sÞ scrieŜi un mesaj Śi treceŜi la o altÞ aplicaŜie înainte de a-l trimite, puteŜi sÞ continuaŜi
mesajul când reveniŜi la Mesagerie. AtingeŜi  > schiŜe. Mesajul ciornÞ se Śterge în momentul
trimiterii.

1. AtingeŜi  Mesagerie.
2. AtingeŜi .
3. Pentru a adÞuga un destinatar din lista de contacte, atingeŜi  sau începeŜi sÞ scrieŜi un nume. De
asemenea, puteŜi introduce un numÞr de telefon.

IndicaĽie: Pentru a adÞuga mai mulŜi destinatari, atingeŜi  > , destinatarii doriŜi, apoi .

4. AtingeŜi caseta de mesaje Śi scrieŜi mesajul.
IndicaĽie: Pentru a adÞuga o faŜÞ zâmbitoare, atingeŜi .

5. Pentru a adÞuga o ataŚare, atingeŜi  Śi fiŚierul.
IndicaĽie: De asemenea, puteŜi face o nouÞ fotografie în timp ce scrieŜi mesajul. AtingeŜi
fotografie > , faceŜi o fotografie, apoi atingeŜi acceptaŜi.

DacÞ articolul introdus într-un mesaj multimedia este prea mare pentru reĽea, este posibil ca aparatul
sÞ-i reducÞ dimensiunile în mod automat.

6. Pentru a trimite mesajul, atingeŜi .
Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepĽiona Ļi afiĻa mesaje multimedia.
Aspectul unui mesaj poate varia în funcĽie de aparatul care îl recepĽioneazÞ.

Citirea unui mesaj

PuteĽi vedea dacÞ aĽi primit un mesaj nou pe ecranul de Start.
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PuteĽi vizualiza mesajele dintre dvs. Ļi un contact într-o singurÞ conversaĽie. ConversaĽia poate
conĽine SMS-uri, mesaje multimedia Ļi mesaje instantanee.

1. AtingeĽi  Mesagerie.
2. Pentru a citi un mesaj, atingeĽi o conversaĽie.

Salvarea unei ataĻÞri
AtingeĽi ataĻarea (cum ar fi o fotografie), apoi atingeĽi  > salvaŜi pe telefon.

ĺtergerea unei conversaĽii
În meniul conversaŜii, atingeĽi , conversaĽia pe care doriĽi sÞ o ĻtergeĽi Ļi .

ĺtergerea tuturor mesajelor din telefon
AtingeĽi  >  > selectaŜi-le pe toate Ļi atingeĽi .

Cum se rÞspunde la mesaj

Nu lÞsaĽi prietenii sÞ vÞ aĻtepte. RÞspundeĽi-le la mesaj imediat.

1. AtingeĽi  Mesagerie.
2. În meniul conversaŜii, atingeĽi conversaĽia care conĽine mesajul.
3. AtingeĽi caseta de mesaje Ļi scrieĽi mesajul.

IndicaĽie: DacÞ aveĽi stocate mai multe numere de telefon pentru un contact, puteĽi trimite
rÞspunsul Ļi cÞtre alt numÞr. AtingeĽi  pentru a alege alt numÞr de telefon.

4. AtingeĽi .

RedirecĽionarea unui mesaj
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat mesajul, apoi atingeĽi redirecŜionaŜi.

Înainte de a redirecĽiona mesajul, puteĽi edita ce aĽi scris ori sÞ adÞugaĽi sau sÞ eliminaĽi ataĻÞri.

Trimiterea unui mesaj cÞtre un grup

Trebuie sÞ trimiteŜi un mesaj cÞtre un grup de persoane? CreaŜi un grup în Hubul Persoane Śi veŜi
putea contacta toate persoanele din grupul respectiv printr-un singur mesaj sau e-mail.
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1. AtingeŜi  Persoane.
2. AtingeŜi grupul Śi text sau trimiteŜi e-mail, scrieŜi Śi trimiteŜi mesajul.

Expedierea locaĽiei într-un mesaj

V-aĽi invitat prietenii la o întâlnire, dar aceĻtia nu Ļtiu cum sÞ ajungÞ în locul stabilit? TrimiteĽi-le o
hartÞ cu locaĽia în care vÞ aflaĽi.

Este posibil ca aceastÞ caracteristicÞ sÞ nu fie disponibilÞ pentru toate regiunile.

Este posibil ca telefonul sÞ vÞ solicite informaĽii despre locaĽia în care vÞ aflaĽi. Trebuie sÞ îi permiteĽi
telefonului sÞ utilizeze aceastÞ caracteristicÞ.

1. Când scrieĽi un SMS, atingeĽi  > locaŜia mea.
Expedierea unui mesaj cu ataĻare ar putea fi mai scumpÞ decât expedierea unui SMS normal. Pentru
informaĽii suplimentare, contactaĽi furnizorul Dvs. de servicii.

2. AtingeĽi .

Prietenii dvs. vor primi un mesaj cu o fotografie a locului în care vÞ aflaĽi pe hartÞ.

Trimiterea unui mesaj audio

VreĽi sÞ vÞ felicitaĽi un prieten cântându-i „MulĽi ani trÞiascÞ” de ziua lui? TrimiteĽi-i cântecul ca mesaj
audio.

1. Când scrieĽi un mesaj, atingeĽi  > notÞ vocalÞ.
2. ÎnregistraĽi mesajul Ļi atingeĽi efectuat.
3. AtingeĽi .

Utilizarea comenzii vocale pentru scrierea unui mesaj

SunteĽi prea ocupat sÞ scrieĽi un mesaj? ScrieĽi Ļi trimiteĽi un mesaj text cu ajutorul vocii.
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AceastÞ caracteristicÞ nu este disponibilÞ în toate limbile. Pentru informaĽii despre limbile acceptate,
accesaĽi support.microsoft.com.

Pentru a utiliza aceastÞ caracteristicÞ, trebuie sÞ aveĽi conexiune la Internet.

1. ApÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ tasta .
2. PronunĽaĽi Text Ļi numele contactului.
3. PronunĽaĽi mesajul Ļi urmaĽi instrucĽiunile vocale.

DiscuĽii prin chat cu prietenii

VÞ place sÞ discutaĽi online cu prietenii? DacÞ sunteĽi în oraĻ, le puteĽi trimite prietenilor mesaje
instantanee de pe telefon, oriunde v-aĽi afla.

Pentru a discuta prin chat aveĽi nevoie de un cont Microsoft. Când conectaĽi contul de Facebook la
contul Microsoft, puteĽi utiliza chatul Facebook în Mesagerie. Pentru informaĽii suplimentare,
consultaĽi secĽiunea de îndrumare accesând pagina www.windowsphone.com.

Înainte de a începe sÞ discutaĽi prin chat, configuraĽi serviciul de chat. AtingeĽi  Mesagerie, deplasaĽi
ecranul pânÞ la online Ļi urmaĽi instrucĽiunile afiĻate pe telefon.

FaceĽi Sign in într-un serviciu de chat, dacÞ nu aĽi fÞcut deja acest lucru.

1. AtingeĽi  Mesagerie.
2. AtingeĽi .
3. Pentru a adÞuga un destinatar din lista de contacte, atingeĽi . Pentru a începe o discuĽie pe chat,
atingeĽi contul de chat al prietenului dvs.
4. AtingeĽi caseta de mesaje, scrieĽi mesajul Ļi atingeĽi .

E-mail
PuteĽi sÞ folosiĽi telefonul pentru a citi Ļi pentru a rÞspunde la un mesaj de e-mail când sunteĽi în
deplasÞri.

Pe ecranul de Start, atingeĽi .
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Pentru a trimite Ļi a primi e-mailuri, trebuie sÞ aveĽi conexiune la Internet.

AdÞugarea unei cutii poĻtale

UtilizaĽi adrese de e-mail diferite pentru serviciu Ļi timpul liber? PuteĽi sÞ adÞugaĽi mai multe cutii
poĻtale pe telefon.

Pentru a configura e-mailul pe telefon, trebuie sÞ aveĽi conexiune la Internet.

DacÞ nu aĽi fÞcut Sign in în contul dvs. Microsoft în timpul primei porniri, o puteĽi face acum. Când
adÞugaĽi un cont Microsoft pe telefon, este adÞugat automat Ļi un cont de e-mail.

1. În ecranul de Start, atingeĽi .
2. AtingeĽi un cont Ļi scrieĽi numele de utilizator Ļi parola.

IndicaĽie: Pentru a vÞ adÞuga corespondenĽa de serviciu, contactele Ļi calendarul în telefon,
utilizaĽi configurare avansatÞ. ScrieĽi numele de utilizator Ļi parola, atingeĽi Exchange
ActiveSync Ļi introduceĽi detaliile necesare.

3. AtingeĽi sign in.
IndicaĽie: În funcĽie de contul de e-mail, puteĽi sincroniza pe telefon Ļi alte elemente, cum ar fi
contactele Ļi calendarul, nu doar e-mailuri.

DacÞ telefonul nu gÞseĻte setÞrile pentru e-mail, puteĽi utiliza configurare avansatÞ. Pentru aceasta,
trebuie sÞ cunoaĻteĽi tipul contului de e-mail Ļi adresele serverelor de e-mail pentru primire Ļi
trimitere. PuteĽi obĽine aceste informaĽii de la furnizorul de servicii de e-mail.

Pentru a afla mai multe despre configurarea diferitelor conturi de e-mail, consultaĽi secĽiunea de
îndrumare de la adresa www.windowsphone.com.

AdÞugarea ulterioarÞ a unei cutii poĻtale
În cutia poĻtalÞ, atingeĽi  > adÞugaŜi cont de e-mail Ļi un cont, apoi faceĽi Sign in.

Exchange ActiveSync

V-ar plÞcea sÞ aveĽi corespondenĽa de serviciu, contactele Ļi calendarul la îndemânÞ, indiferent dacÞ
vÞ aflaĽi la computer sau sunteĽi pe drum cu telefonul la dvs.? VÞ puteĽi sincroniza conĽinutul
important între telefon Ļi un server Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync poate fi configurat numai în cazul în care compania dvs. dispune de un server
Microsoft Exchange. În plus, administratorul IT al companiei dvs. trebuie sÞ fi activat Microsoft
Exchange ActiveSync pentru contul dvs.

Înainte de a începe configurarea, asiguraĽi-vÞ cÞ dispuneĽi de urmÞtoarele elemente:

• O adresÞ de e-mail din cadrul companiei
• Numele serverului Exchange (contactaĽi departamentul IT al companiei)
• Numele domeniului de reĽea (contactaĽi departamentul IT al companiei)
• Parola de reĽea a serviciului dvs.

În funcĽie de configuraĽia serverului Exchange, este posibil sÞ fie necesar sÞ introduceĽi informaĽii
suplimentare în cursul configurÞrii. DacÞ nu cunoaĻteĽi informaĽiile exacte, contactaĽi departamentul
IT al companiei.
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În cursul configurÞrii, puteĽi defini cât de des doriĽi ca telefonul sÞ sincronizeze conĽinutul cu
serverul. Se va sincroniza numai conĽinut definit în cadrul configurÞrii contului. Pentru a sincroniza
alt conĽinut, modificaĽi setÞrile contului Exchange ActiveSync.

Cu Exchange ActiveSync, este posibil sÞ fie obligatorie utilizarea codului de blocare.

Deschiderea unui mesaj de e-mail din ecranul de Start

Cu dalele dinamice pentru e-mail puteĽi deschide e-mailul direct de pe ecranul de Start.

Din dale, puteĽi sÞ vedeĽi numÞrul de e-mailuri necitite Ļi dacÞ aĽi primit un e-mail nou.

PuteĽi fixa mai multe cutii poĻtale pe ecranul de Start. De exemplu, puteĽi sÞ dedicaĽi o dalÞ e-mailului
de la serviciu Ļi o alta celui personal. DacÞ uniĽi mai multe cutii poĻtale într-un inbox unificat, puteĽi
deschide e-mailurile din toate inboxurile într-o singurÞ dalÞ.

Pentru a citi e-mailurile, atingeĽi dala.

Expedierea unui e-mail

Nu lÞsaĽi e-mailurile sÞ se strângÞ. UtilizaĽi telefonul pentru a citi Ļi a scrie e-mailuri când vÞ aflaĽi în
miĻcare.

1. Pe ecranul de Start, atingeĽi .
2. DacÞ aveĽi inboxuri legate, atingeĽi  Ļi un cont.
3. Pentru a adÞuga un destinatar din lista de contacte, atingeĽi  sau începeĽi sÞ scrieĽi un nume. De
asemenea, puteĽi scrie adresa.

IndicaĽie: Pentru a elimina un destinatar, atingeĽi numele acestuia Ļi opĽiunea EliminaŜi.

4. ScrieĽi subiectul Ļi e-mailul.
IndicaĽie: Telefonul vÞ poate ajuta sÞ scrieĽi e-mailul mai rapid. În timp ce scrieĽi, telefonul
sugereazÞ urmÞtoarele cuvinte posibile pentru completarea propoziĽiei. Pentru a adÞuga un
cuvânt, atingeĽi o sugestie. Pentru a naviga în listÞ, deplasaĽi degetul peste sugestie. AceastÞ
caracteristicÞ nu este disponibilÞ în toate limbile.
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5. Pentru a ataĻa un fiĻier, atingeĽi .
IndicaĽie: De asemenea, puteĽi face o nouÞ fotografie în timp ce scrieĽi e-mailul. AtingeĽi ,
faceĽi o fotografie Ļi atingeĽi acceptaŜi.

6. AtingeĽi  pentru a trimite e-mailul.

Citirea unui e-mail

AĻteptaĽi noutÞĽi importante? UtilizaĽi telefonul pentru a Ļi pentru a citi e-mailurile, nu numai pentru
a le verifica atunci când vÞ aflaĽi în faĽa computerului.

PuteĽi vedea dacÞ aĽi primit un e-mail nou pe ecranul de Start.

1. Pe ecranul de Start, atingeĽi .
2. În cutia poĻtalÞ, atingeĽi e-mailul. E-mailurile necitite sunt marcate cu o culoare diferitÞ.

IndicaĽie: Pentru a mÞri sau a micĻora, aĻezaĽi douÞ degete pe ecran Ļi deplasaĽi-le unul spre
celÞlalt sau în direcĽii opuse.

IndicaĽie: DacÞ un e-mail conĽine o adresÞ Web, atingeĽi-o pentru a accesa site-ul Web respectiv.

Citirea e-mailurilor dintr-o conversaĽie
În cutia poĻtalÞ, atingeĽi conversaĽia care include e-mailul Ļi atingeĽi e-mailul. O conversaĽie care
conĽine un e-mail necitit este marcatÞ cu o culoare diferitÞ.

Salvarea unei ataĻÞri
Cu e-mailul deschis, atingeĽi ataĻarea (de exemplu, o fotografie), iar acesta se va descÞrca pe telefon.
AtingeĽi din nou ataĻarea, apoi atingeĽi  > salvaŜi pe telefon. Nu pot fi salvate toate formatele
de fiĻiere.

Cum se rÞspunde la un e-mail

AĽi primit un e-mail care necesitÞ un rÞspuns rapid? RÞspundeĽi imediat cu ajutorul telefonului.

1. Pe ecranul de Start, atingeĽi  .
2. DeschideĽi e-mailul Ļi atingeĽi .
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IndicaĽie: Pentru a-i rÞspunde numai expeditorului, atingeĽi rÞspundeŜi. Pentru a-i rÞspunde
expeditorului Ļi tuturor celorlalĽi destinatari, atingeĽi rÞspundeŜi tuturor.

RedirecĽionarea unui e-mail
DeschideĽi e-mailul Ļi atingeĽi  > redirecŜionaŜi.

ĺtergerea e-mailurilor

Cutia poĻtalÞ a devenit neîncÞpÞtoare? ĺtergeĽi câteva e-mailuri pentru a elibera spaĽiu în telefon.

1. În cutia poĻtalÞ, atingeĽi ecranul în partea stângÞ a e-mailurilor pe care doriĽi sÞ le ĻtergeĽi.
2. AtingeĽi casetele de selectare care apar lângÞ e-mailuri Ļi atingeĽi .

Toate e-mailurile pe care le-aĽi selectat sunt Ļterse. În funcĽie de contul dvs. de e-mail, e-mailurile
pot fi Ļterse Ļi de pe serverul de e-mail.

ĺtergerea unui singur e-mail
DeschideĽi e-mailul Ļi atingeĽi .

Vizualizarea e-mailurilor separat

E-mailurile sunt grupate în conversaĽii dupÞ titlu. O conversaĽie include rÞspunsurile dvs., de
asemenea. DacÞ doriĽi sÞ vizualizaĽi toate e-mailurile separat, puteĽi dezactiva funcĽia conversaĽii.

1. Pe ecranul de Start, atingeĽi .
2. AtingeĽi  > setÞri.
3. DezactivaĽi opĽiunea ConversaŜii.

Utilizarea comenzilor vocale pentru scrierea unui e-mail

În locul utilizÞrii tastaturii, puteĽi dicta e-mailul pe care doriĽi sÞ îl trimiteĽi.

AceastÞ caracteristicÞ nu este disponibilÞ în toate limbile. Pentru informaĽii despre limbile acceptate,
accesaĽi support.microsoft.com.

1. Pe ecranul de Start, atingeĽi .
2. DacÞ aveĽi inboxuri conectate, atingeĽi  Ļi un cont.
3. Pentru a adÞuga un destinatar din lista de contacte, atingeĽi . De asemenea, puteĽi scrie adresa.

IndicaĽie: Pentru a elimina un destinatar, atingeĽi numele acestuia Ļi opĽiunea EliminaŜi.
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4. AtingeĽi Subiect: >  Ļi pronunĽaĽi subiectul.
5. AtingeĽi caseta de mesaje Ļi , apoi pronunĽaĽi mesajul.
6. AtingeĽi  pentru a trimite e-mailul.

Conectarea mai multor cutii poĻtale ca un inbox unificat

DacÞ aveĽi mai multe conturi de e-mail, puteĽi sÞ alegeĽi ce inboxuri sÞ conectaĽi într-un singur inbox.
Inboxul unificat vÞ permite sÞ vedeĽi toate e-mailurile dintr-o privire.

1. În ecranul de Start, atingeĽi o cutie poĻtalÞ.
2. AtingeĽi  > legaŜi inboxuri.
3. Din lista alte inboxuri, atingeĽi inboxurile pe care doriĽi sÞ le conectaĽi la primul inbox.
4. AtingeĽi redenumiŜi inboxul legat, scrieĽi un nume pentru cutia poĻtalÞ Ļi atingeĽi .

Noul inbox unificat este fixat pe ecranul de Start.

Separarea inboxurilor unificate

DacÞ doriĽi sÞ vizualizaĽi separat cutiile poĻtale sau sÞ începeĽi sÞ utilizaĽi un singur cont de e-mail,
puteĽi separa inboxurile unificate.

1. În ecranul de Start, atingeĽi inboxul unificat.
2. AtingeĽi  > inboxuri legate.
3. În lista acest inbox, atingeĽi inboxurile pe care doriĽi sÞ le separaĽi Ļi opĽiunea separaŜi.

ĺtergerea unei cutii poĻtale

DacÞ doriĽi sÞ nu mai utilizaĽi o cutie poĻtalÞ, aceasta poate fi ĻtearsÞ de pe telefon.

1. DeplasaĽi ecranul spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > e-mail+conturi.
2. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ cutia poĻtalÞ, apoi atingeĽi ŚtergeŜi.
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Aparatul foto

De ce sÞ purtaĽi cu dumneavoastrÞ un aparat foto separat, dacÞ telefonul are tot ce vÞ trebuie pentru
a imortaliza amintirile? Cu aparatul foto al telefonului puteĽi realiza cu uĻurinĽÞ fotografii Ļi
înregistrÞri video.

Realizarea unei fotografii
RealizaĽi fotografii clare Ļi vibrante. CaptaĽi cele mai bune momente într-un album de fotografii.

1. Pentru a deschide aparatul foto, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.

2. Pentru a mÞri sau a micĻora, aĻezaĽi douÞ degete pe ecran Ļi deplasaĽi-le unul spre celÞlalt sau în
direcĽii opuse.
3. Pentru a focaliza, apÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ pânÞ la jumÞtate tasta pentru aparat foto. Focalizarea
se blocheazÞ în momentul în care chenarul alb înceteazÞ sÞ clipeascÞ.
4. Pentru a realiza fotografia, apÞsaĽi complet pe tasta pentru aparat foto.
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Pentru a vizualiza fotografia pe care tocmai aĽi fÞcut-o, deplasaĽi ecranul spre dreapta. Fotografiile
se salveazÞ în Album camerÞ din Hubul Fotografii.

Fotografierea fÞrÞ utilizarea tastei pentru aparat foto
DacÞ este nevoie, activaĽi fotografierea prin atingere din setÞrile aparatului foto. DeplasaĽi ecranul
de Start spre stânga Ļi atingeĽi  SetÞri. DeplasaĽi ecranul pânÞ la aplicaŜii Ļi atingeĽi fotografii
+camerÞ > AtingeŜi ecranul pentru a efectua fotografii Śi înregistrÞri video.

Pentru a focaliza pe un anumit obiect sau o anumitÞ zonÞ, atingeĽi obiectul sau zona pe ecran. ļineĽi
telefonul nemiĻcat, pânÞ când chenarul alb nu mai clipeĻte.

Utilizarea diferitelor moduri scenÞ
AflaĽi cum puteĽi realiza fotografii în diverse situaĽii utilizând moduri scenÞ diferite pe aparatul foto
al telefonului.
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Fotografierea în prim-plan

Focalizarea pe obiecte mici, cum ar fi florile, poate fi dificilÞ. Trebuie sÞ apropiaĽi aparatul foto de
obiect. UtilizaĽi prim-planul pentru a face fotografii clare Ļi precise ale celor mai mici detalii.

1. Pentru a deschide aparatul foto, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.
2. Pentru a activa prim-planul, atingeĽi  > setÞri fotografie..., iar în Scene, atingeĽi Prim-plan.

Fotografierea obiectelor în miĻcare

SunteĽi la un eveniment sportiv Ļi doriĽi sÞ fotografiaĽi acĽiunea cu telefonul? UtilizaĽi modul sport
pentru a fotografia mai rapid.

1. Pentru a deschide aparatul foto, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.
2. AtingeĽi  > setÞri fotografie..., iar în Scene, atingeĽi Sporturi.

Fotografierea în întuneric

DoriĽi sÞ faceĽi fotografii mai bune, chiar Ļi în luminÞ slabÞ? UtilizaĽi modul nocturn.

1. Pentru a deschide aparatul foto, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.
2. Pentru a activa modul nocturn, atingeĽi  > setÞri fotografie..., iar în Scene, atingeĽi Nocturn.

Realizarea unui autoportret

Pentru a realiza cu uĻurinĽÞ un autoportret, utilizaĽi aparatul foto de pe faĽa telefonului.

1. Pentru a deschide aparatul foto, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.
2. AtingeĽi .
3. Pentru a fotografia, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi efectua înregistrÞri video cu aparatul foto de pe faĽa telefonului.
Pentru a comuta la înregistrarea video, atingeĽi . Pentru a începe înregistrarea, apÞsaĽi pe
tasta pentru aparat foto.
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DescÞrcarea aplicaĽiilor Obiective Nokia din Magazin
DoriĽi ca aparatul foto sÞ fie Ļi mai bun Ļi sÞ gÞsiĽi metode distractive noi de a realiza fotografii
extraordinare? DescÞrcaĽi aplicaĽiile Obiective Nokia din Magazin.

1. Pentru a deschide camera foto, apÞsaĽi pe tasta camerÞ foto.
2. AtingeĽi  > gÞsiŜi mai multe efecte foto Ļi urmaĽi instrucĽiunile.
Utilizarea serviciilor sau preluarea de conĽinut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea
ce poate duce la apariĽia unor costuri legate de trafic.

Înregistrarea video
Telefonul vÞ permite atât sÞ fotografiaĽi, cât Ļi sÞ capturaĽi momentele speciale ca înregistrÞri video.

1. Pentru a deschide aparatul foto, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto.
2. Pentru a comuta de la fotografiere la modul de înregistrare video, atingeĽi .
3. Pentru a mÞri sau a micĻora, aĻezaĽi douÞ degete pe ecran Ļi deplasaĽi-le unul spre celÞlalt sau în
direcĽii opuse.
4. Pentru a începe înregistrarea, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto. Cronometrul porneĻte.
5. Pentru a opri înregistrarea, apÞsaĽi pe tasta pentru aparat foto. Cronometrul se opreĻte.

Pentru a vizualiza înregistrarea video, deplasaĽi ecranul spre dreapta, apoi atingeĽi . Înregistrarea
video se salveazÞ în Album camerÞ din Hubul Fotografii.

Sfaturi pentru utilizarea camerei foto
IatÞ câteva sfaturi pentru a profita la maximum de ceea ce vÞ oferÞ camera foto a telefonului.

• Pentru a comuta între fotografiere Śi înregistrare video, atingeŜi  sau .
• Pentru a mÞri sau a micŚora, aŚezaŜi douÞ degete pe ecran Śi deplasaŜi-le unul spre celÞlalt sau în

direcŜii opuse.
• Pentru a schimba setÞrile camerei foto, cum ar fi raportul de aspect, modul de scenÞ Śi balansul

de alb atingeŜi  Śi setÞri fotografie... sau setÞri înregistrare video..., apoi atingeŜi setarea
doritÞ.

• DacÞ nu utilizaŜi camera foto timp de aproximativ un minut, acesta trece în modul de veghe. Pentru
a o reactiva, apÞsaŜi tasta de pornire, apoi glisaŜi în sus ecranul de blocare.

PÞstraĽi o distanĽÞ de siguranĽÞ atunci când utilizaĽi bliĽul. Nu utilizaĽi bliĽul îndreptat asupra unor
persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiĽi bliĽul când faceĽi o fotografie.

Salvarea informaĽilor despre locaĽie în fotografii Ļi în înregistrÞrile video
DacÞ doriĽi sÞ ĻtiĽi exact unde aĽi fÞcut o anumitÞ fotografie sau înregistrare video, puteĽi seta
telefonul sÞ înregistreze automat locaĽia.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri.
2. DeplasaĽi ecranul pânÞ la aplicaŜii Ļi atingeĽi fotografii+camerÞ > IncludeŜi informaŜii despre
locaŜie în fotografiile efectuate.
InformaĽiile despre locaĽie se pot ataĻa la o fotografie sau la un videoclip, dacÞ locaĽia se poate
determina prin intermediul sateliĽilor sau al reĽelei. DacÞ partajaĽi o fotografie sau un videoclip care
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conĽine informaĽii despre locaĽie, aceste informaĽii pot fi vizibile persoanelor care vÞd fotografia sau
videoclipul. Etichetarea cu informaĽii geografice se poate dezactiva prin setÞrile telefonului.

Partajarea fotografiilor Ļi a înregistrÞrilor video
PartajaĽi cele mai bune instantanee direct de pe camera foto.

1. Pentru a deschide camera foto, apÞsaĽi pe tasta camerÞ foto.
2. FaceĽi o fotografie sau înregistraĽi un clip video.
3. DeplasaĽi ecranul spre dreapta, apoi atingeĽi  > partajaŜi....
4. SelectaĽi modul în care doriĽi sÞ partajaĽi Ļi urmaĽi instrucĽiunile.

IndicaĽie: Pentru a partaja rapid o fotografie sau o înregistrare video cu o persoanÞ care se aflÞ
lângÞ dvs., atingeĽi Apropie+Trimite, apoi atingeĽi telefonul persoanei respective cu telefonul
dvs. CelÞlalt telefon trebuie sÞ accepte NFC.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi partaja din hubul Fotografii. SelectaĽi pur Ļi simplu fotografia Ļi
atingeĽi  > partajaŜi....

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conĽinut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea
ce poate duce la apariĽia unor costuri legate de trafic.

Nu toate serviciile de partajare acceptÞ toate formatele de fiĻiere sau înregistrÞrile video de calitate
superioarÞ.

Gestionarea Ļi editarea fotografiilor Ļi a înregistrÞrilor video
AĽi realizat o mulĽime de fotografii Ļi înregistrÞri video extraordinare? IatÞ cum le puteĽi vizualiza,
organiza, partaja Ļi edita.

Hubul Fotografii

Fotografiile fÞcute sau clipurile video înregistrate cu telefonul sunt salvate în Hubul Fotografii, unde
le puteĽi rÞsfoi Ļi vizualiza.
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Pentru a gÞsi fotografiile Ļi înregistrÞrile video mai uĻor, marcaĽi-le pe cele preferate sau organizaĽi-
le în albume.

Vizualizarea fotografiilor

RetrÞiĽi momentele importante, vizualizând fotografiile pe telefon.

AtingeĽi Fotografii.

1. Pentru a vizualiza fotografiile realizate, atingeĽi Album camerÞ Ļi fotografia.
2. Pentru a vizualiza urmÞtoarea fotografie, deplasaĽi degetul pe ecran, spre stânga. Pentru a vizualiza
fotografia anterioarÞ, deplasaĽi degetul pe ecran, spre dreapta.

MÞrire sau micĻorare
AĻezaĽi douÞ degete pe ecran Ļi deplasaĽi-le unul spre celÞlalt sau în direcĽii opuse.

IndicaĽie: Pentru a mÞri sau micĻora rapid o imagine, atingeĽi fotografia de douÞ ori.

Marcarea unei fotografii ca preferinĽÞ

DoriĽi sÞ gÞsiĽi cele mai bune fotografii rapid Ļi uĻor? MarcaĽi-le ca preferinĽe Ļi vizualizaĽi-le în
vizualizarea fotografii preferate din Hubul Fotografii.

1. AtingeĽi Fotografii > albume Ļi navigaĽi pânÞ la fotografie.
DacÞ fotografia se aflÞ într-un album online, salvaĽii-o mai întâi pe telefon. AtingeĽi  > salvaŜi
pe telefon.

2. AtingeĽi  > adÞugaŜi la preferate.
IndicaĽie: Pentru a marca rapid mai multe fotografii ca preferinĽe, selectaĽi albumul în care se
aflÞ fotografiile Ļi atingeĽi , selectaĽi fotografiile Ļi atingeĽi .

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi marca o fotografie ca preferinĽÞ imediat dupÞ ce aĽi realizat-o.
Nu trebuie decât sÞ deplasaĽi ecranul spre dreapta Ļi sÞ atingeĽi  > adÞugaŜi la preferate.

Vizualizarea preferinĽelor
În Hubul Fotografii, deplasaĽi ecranul pânÞ la fotografii preferate.
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ÎncÞrcarea fotografiilor Ļi a înregistrÞrilor video pe Web

DoriĽi sÞ încÞrcaĽi fotografiile Ļi înregistrÞrile video într-un serviciu de reĽea de socializare pentru a
fi vÞzute de prieteni Ļi de familie? PuteĽi face acest lucru direct din Hubul Fotografii.

1. AtingeĽi Fotografii Ļi rÞsfoiĽi pânÞ la o fotografie sau o înregistrare video.
2. AtingeĽi  > partajaŜi... Ļi serviciul.
3. AtingeĽi  sau .

IndicaĽie: Pentru a selecta mai multe poze odatÞ, în Hubul Fotografii, atingeĽi albumul Ļi ,
selectaĽi fotografiile, apoi atingeĽi .

IndicaĽie: Pentru a accesa fotografiile de pe toate dispozitivele dvs., puteĽi configura încÞrcarea
pe SkyDrive. Astfel, serviciul SkyDrive este disponibil în meniu când vizualizaĽi fotografiile.

Pentru a configura caracteristica, deplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi 
SetÞri. DeplasaĽi ecranul pânÞ la aplicaŜii, atingeĽi fotografii+camerÞ > SkyDrive Ļi selectaĽi o
opĽiune.

Schimbarea fundalului în Hubul Fotografii

AveĽi o fotografie extraordinarÞ, care vÞ înveseleĻte de fiecare datÞ când o vedeĽi? SetaĽi-o ca fundal
în Hubul Fotografii.

1. AtingeĽi Fotografii.
2. AtingeĽi  > alegeŜi fundalul.
3. SelectaĽi fotografia Ļi atingeĽi .

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi seta telefonul ca din când în când sÞ schimbe automat fotografia.
AtingeĽi  > fundal aleatoriu.

Crearea unui album

Pentru a gÞsi cu uĻurinĽÞ fotografiile fÞcute cu o anumitÞ ocazie, cu o persoanÞ sau într-o cÞlÞtorie,
organizaĽi-vÞ fotografiile în albume, în funcĽie de subiect, de exemplu.

DacÞ utilizaĽi un computer Mac, instalaĽi aplicaĽia Windows Phone din Mac App Store.

1. ConectaĽi telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB compatibil.
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2. Pe computer, deschideĽi un manager de fiĻiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder, Ļi accesaĽi
folderul cu fotografii.
3. AdÞugaĽi un folder nou, denumiĽi-l Ļi adÞugaĽi fotografii în acesta.

Folderul apare ca album în vizualizarea albume a telefonului.

IndicaĽie: DacÞ sistemul de operare al computerului este Windows 7 sau Windows 8, puteĽi utiliza
aplicaĽia Windows Phone, de asemenea. Pentru Windows 7, puteĽi descÞrca aplicaĽia de pe
www.windowsphone.com.

ĺtergerea unui album
DacÞ ĻtergeĽi un album de pe telefon, vor fi Ļterse Ļi fotografiile din acesta. DacÞ aĽi copiat albumul
pe calculator, albumul Ļi fotografiile din acesta rÞmân pe calculator.

AtingeĽi Fotografii > albume. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat albumul, apoi atingeĽi ŚtergeŜi.
Nu puteĽi Ļterge albumele online de pe telefon.

Copierea fotografiilor pe computer

AĽi fÞcut fotografii cu telefonul Ļi doriĽi sÞ le copiaĽi pe computer? UtilizaĽi managerul de fiĻiere de
pe computer pentru a copia sau muta fotografiile.

DacÞ utilizaĽi un computer Mac, instalaĽi aplicaĽia Windows Phone din Mac App Store.

1. ConectaĽi telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB compatibil.
2. Pe computer, deschideĽi un manager de fiĻiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder Ļi navigaĽi
la telefonul dvs.
3. DeschideĽi folderul pentru fotografii, apoi selectaĽi Ļi copiaĽi fotografiile pe computer.

IndicaĽie: DacÞ sistemul de operare al computerului este Windows 7 sau Windows 8, puteĽi utiliza
aplicaĽia Windows Phone, de asemenea. Pentru Windows 7, puteĽi descÞrca aplicaĽia de pe
www.windowsphone.com.

Editarea unei fotografii

PuteĽi efectua editÞri rapide, cum ar fi rotirea Ļi decuparea fotografiilor pe care le-aĽi fÞcut. Sau puteĽi
utiliza corectarea automatÞ pentru ca telefonul sÞ corecteze fotografia printr-o singurÞ atingere.

1. AtingeĽi Fotografii > albume.
2. AtingeĽi o fotografie, apoi atingeĽi  > editaŜi Ļi o opĽiune.
3. Pentru a salva fotografia editatÞ, atingeĽi .
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HÞrĽi Ļi navigare

ExploraĽi împrejurimile Ļi aflaĽi cum sÞ ajungeĽi în anumite locuri.

Activarea serviciilor de localizare
AflaĽi care vÞ este locaĽia utilizând HÞrĽile Ļi salvaĽi locaĽia pentru fotografiile pe care le faceĽi.
PermiteĽi aplicaĽiilor sÞ utilizeze informaĽiile despre locaĽie pentru a vÞ oferi o varietate mai largÞ de
servicii.

1. DeplasaĽi ecranul spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri.
2. AtingeĽi locaŜie Ļi comutaĽi setarea Servicii de localizare la Activate .

DescÞrcaĽi Nokia Auto+ din Magazin
DoriĽi sÞ vÞ îmbunÞtÞĽiĽi experienĽa de condus cu indicaĽii de orientare vocale, pas cu pas? DescÞrcaĽi
Nokia Auto+ din Magazin.

AtingeĽi  Nokia Drive Ļi urmaĽi instrucĽiunile.

HÞrŜi Nokia
HÞrĽi Nokia afiŚeazÞ informaŜii despre locurile din apropiere Śi vÞ oferÞ indicaŜii cÞtre destinaŜia doritÞ.

AveŜi urmÞtoarele posibilitÞŜi:

• GÞsiŜi oraŚe, strÞzi Śi servicii
• AflaŜi drumul cu indicaŜii de orientare pas cu pas
• VedeŜi unde vÞ aflaŜi într-un centru comercial sau în altÞ clÞdire complexÞ Śi gÞsiŜi magazinele Śi

unitÞŜile preferate
• SalvaŜi locurile preferate pe telefon ca preferinŜe Śi fixaŜi locurile pe ecranul de Start, pentru acces

rapid
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• SincronizaŜi preferinŜele cu here.com
• ScrieŜi o recenzie pentru un loc sau realizaŜi o fotografie Śi o încÞrcaŜi într-un loc în care o poate

vedea toatÞ lumea, fie pe telefon, fie la here.com

ConĽinutul hÞrĽilor digitale poate fi uneori imprecis Ļi incomplet. Nu vÞ bazaĽi niciodatÞ exclusiv pe
un conĽinut sau un serviciu pentru efectuarea unor comunicÞri esenĽiale, cum ar fi urgenĽele de naturÞ
medicalÞ.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conĽinut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea
ce poate duce la apariĽia unor costuri legate de trafic.

Unele elemente de conĽinut sunt generate de terĽe pÞrĽi, nu de Nokia. ConĽinuturile pot fi eronate Ļi
sunt supuse disponibilitÞĽii.

Vizualizarea pe hartÞ a locului în care vÞ aflaĽi

DacÞ doriĽi sÞ ĻtiĽi unde vÞ aflaĽi, consultaĽi harta. De asemenea, puteĽi explora diferite oraĻe Ļi ĽÞri.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  HÞrĽi Nokia.
 indicÞ locul în care vÞ aflaĽi. DacÞ HÞrĽi Nokia nu poate identifica locaĽia în care vÞ aflaĽi,  va

identifica ultima locaĽie cunoscutÞ.

DacÞ determinarea precisÞ a poziĽiei nu este posibilÞ, un cerc de culoare verde în jurul pictogramei
de locaĽie indicÞ zona generalÞ în care v-aĽi putea afla. În zonele dens populate, precizia estimÞrii
creĻte Ļi cercul de culoare verde este mai mic.

2. Pentru a vizualiza locaĽia curentÞ sau ultima locaĽie cunoscutÞ, atingeĽi .
Disponibilitatea hÞrĽilor poate varia în funcĽie de ĽarÞ Ļi regiune.

Navigarea pe hartÞ
GlisaĽi harta cu degetul. Harta este orientatÞ cÞtre nord.

MÞrire sau micĻorare
AĻezaĽi douÞ degete pe ecran Ļi deplasaĽi-le în direcĽii opuse pentru a mÞri, respectiv unul spre celÞlalt
pentru a micĻora imaginea.

IndicaĽie: Pentru a adÞuga controale de mÞrire/micĻorare pe vizualizarea hÞrĽii, atingeĽi  >
setÞri Ļi comutaĽi setarea Controale zoom la Activat .

GÞsirea unei locaĽii

HÞrĽi Nokia vÞ ajutÞ sÞ gÞsiĽi anumite locaĽii Ļi companii.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  HÞrĽi Nokia > .
2. ScrieĽi cuvintele cÞutate, cum ar fi numele strÞzii sau al locului, în caseta de cÞutare.
3. SelectaĽi un element din lista de rezultate propuse pe mÞsurÞ ce scrieĽi sau atingeĽi tasta Enter
pentru a porni cÞutarea.
LocaĽia este indicatÞ pe hartÞ.
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IndicaĽie: DoriĽi sÞ vedeĽi mai multe informaĽii despre un loc? Vizualizarea cu detalii despre loc
poate conĽine informaĽii generale, fotografii, recenzii, linkuri cÞtre ghiduri Ļi alte sugestii despre
locurile din apropiere. Când locaĽia este indicatÞ pe hartÞ, pentru a vedea vizualizarea cu detalii
despre locul respectiv, atingeĽi bula cu informaĽii.

În cazul în care cÞutarea nu se soldeazÞ cu niciun rezultat, verificaĽi dacÞ aĽi scris corect cuvintele
cÞutate.

Descoperirea locurilor din apropiere

CÞutaĽi un restaurant, un hotel sau un magazin nou? HÞrĽi Nokia vÞ sugereazÞ locuri în apropiere.

1. Pe ecranul de start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  HÞrĽi Nokia.
2. AtingeĽi  pentru a gÞsi locurile sugerate cel mai apropiate de dvs. sau navigaĽi cÞtre un punct de
pe hartÞ.
3. AtingeĽi .
PuteĽi vedea pe hartÞ toate tipurile de locuri sugerate.
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GÞsirea anumitor tipuri de locuri din apropiere
Când locurile din apropiere sunt afiĻate pe hartÞ, deplasaĽi ecranul în sus, din partea de jos Ļi atingeĽi
afiĻare categorii Ļi o categorie.
Locurile din apropiere din categoria respectivÞ sunt afiĻate într-o listÞ. Pentru a le vedea pe hartÞ,
atingeĽi harta.

IndicaĽie: Pentru a fixa o categorie pe ecranul de start, dupÞ selectarea unei categorii, atingeĽi
. În acest fel, puteĽi sÞ descoperiĽi rapid locuri noi, oriunde v-aĽi afla.

GÞsirea drumului într-un centru comercial

Nu mai este nevoie sÞ mergeŜi la întâmplare într-un centru comercial, cÞutând un anumit magazin.
HÞrĽi Nokia vÞ poate ghida prin centre comerciale complicate ca un labirint Śi prin alte clÞdiri vaste.

DeplasaŜi ecranul de Start la stânga Śi atingeŜi  HÞrĽi Nokia.

Datele privind hÞrŜile de interior nu sunt disponibile pentru toate clÞdirile.

1. Când clÞdirea este afiŚatÞ pe hartÞ, mÞriŜi imaginea pânÞ când puteŜi vedea pÞrŜile clÞdirii (de
exemplu, magazinele dintr-un centru comercial).
2. AtingeŜi clÞdirea.

IndicaĽie: Pentru a vedea informaŜii despre o anumitÞ locaŜie dintr-o clÞdire, cum ar fi un
magazin, atingeŜi locaŜia, apoi bula cu informaŜii.

3. Pentru a vedea un etaj diferit al clÞdirii, deplasaŜi degetul în sus sau în jos pe numÞrul etajului din
dreapta hÞrŜii.
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GÞsirea anumitor tipuri de locuri dintr-o clÞdire
AtingeŜi clÞdirea Śi deplasaŜi degetul în sus, din partea de jos a ecranului. AtingeŜi afiĻare categorii Śi
selectaŜi o categorie.

GÞsirea unui anumit loc dintr-o clÞdire
AtingeŜi clÞdirea Śi deplasaŜi degetul în sus, din partea de jos a ecranului. DeplasaŜi degetul la stânga,
la director, apoi atingeŜi .

ObĽinerea indicaĽiilor de orientare cÞtre un loc

DoriĽi sÞ vÞ orientaĽi mai uĻor? ObĽineĽi indicaĽii de orientare pietonalÞ, auto sau cu transportul public
- folosiĽi locaĽia în care vÞ aflaĽi sau oricare altÞ locaĽie ca punct de pornire.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  HÞrĽi Nokia.
2. AtingeĽi  > indicaĽii de orientare.
3. DacÞ nu doriĽi ca punctul de pornire sÞ fie locaĽia dvs. curentÞ, atingeĽi din Ļi cÞutaĽi un punct de
pornire.
4. AtingeĽi la Ļi cÞutaĽi o destinaĽie.
Traseul este afiĻat pe hartÞ împreunÞ cu estimarea timpului în care veĽi ajunge la destinaĽie. Pentru
a vedea indicaĽii de orientare detaliate, deplasaĽi degetul în sus, din partea de jos a ecranului.

IndicaĽie: De asemenea, pentru a obĽine indicaĽii de orientare cÞtre un loc, puteĽi sÞ atingeĽi
locul respectiv pe hartÞ sau sÞ atingeĽi Ļi sÞ menĽineĽi apÞsat un punct de pe hartÞ Ļi sÞ atingeĽi
bula cu informaĽii. AtingeĽi orientare pânÞ aici sau orientare de aici.

ObĽinerea indicaĽiilor de orientare pietonalÞ
DupÞ crearea traseului, atingeĽi , apoi, în partea de sus a vizualizÞrii, atingeĽi porniĽi navigarea.
Pentru a comuta între locaĽia dvs., urmÞtorul viraj Ļi prezentarea traseului, deplasaĽi degetul pe ecran
la stânga sau la dreapta.
Precizia busolei este limitatÞ. Câmpurile electromagnetice, obiectele din metal, precum Ļi alĽi factori
externi pot afecta precizia busolei. Busola trebuie sÞ fie în permanenĽÞ corect calibratÞ.
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ObĽinerea indicaĽiilor de orientare vocale auto în Nokia Auto+
DupÞ setarea destinaĽiei (utilizaĽi locaĽia curentÞ ca punct de pornire), atingeĽi  > porniĽi
navigarea. Traseul dvs. se deschide în Nokia Auto+.DacÞ nu aveŜi Nokia Auto+ instalatÞ pe telefon, vi
se solicitÞ sÞ o descÞrcaŜi.

ObĽinerea indicaĽiilor de orientare pentru transportul public
DupÞ crearea traseului, atingeĽi  > vedeŜi rutele planificate.

AdÞugarea unei fotografii într-un loc

AŜi vÞzut ceva ce v-a impresionat? ÎmpÞrtÞŚiŜi experienŜa cu ceilalŜi. RealizaŜi o fotografie Śi încÞrcaŜi-
o într-un loc în care o poate vedea toatÞ lumea, fie pe telefon, fie pe site-ul here.com.

1. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  HÞrĽi Nokia.
2. AtingeŜi  pentru a vedea locurile din apropierea dvs.
3. AtingeŜi pictograma locului pe hartÞ, apoi bula cu informaŜii.
4. DeplasaŜi vizualizarea cu detalii despre loc pânÞ la fotografii Śi atingeŜi  adÞugaĽi o fotografie.
5. AtingeŜi o fotografie Śi .

Evaluarea Śi recenzarea unui loc
DeplasaŜi vizualizarea cu detalii despre loc pânÞ la recenzii Śi atingeŜi  adÞugaĽi o recenzie. AtingeŜi
stelele pentru a evalua locul Śi scrieŜi recenzia.

Salvarea unui loc

Ca ajutor în planificarea unei cÞlÞtorii, puteĽi cÞuta locuri, cum ar fi hoteluri, atracĽii sau benzinÞrii,
pe care le puteĽi salva pe telefon.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  HÞrĽi Nokia.
2. Pentru a cÞuta o adresÞ sau un loc, atingeĽi .
3. Când locul este indicat pe hartÞ, pentru a deschide vizualizarea cu detalii despre locul respectiv,
atingeĽi bula cu informaĽii.
4. În vizualizarea cu detalii despre loc, atingeĽi .

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi fixa un loc pe ecranul de Start, pentru acces rapid. Când locul
este indicat pe hartÞ, atingeĽi bula cu informaĽii Ļi .

Vizualizarea unui loc salvat
În vizualizarea principalÞ, atingeĽi .

Sincronizarea locurilor salvate

AveŜi întotdeauna la îndemânÞ o copie de rezervÞ a locurilor preferate. SincronizaŜi preferinŜele cu
contul Nokia.

Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  HÞrĽi Nokia.

PuteŜi planifica o cÞlÞtorie de pe computer la here.com, puteŜi sincroniza locurile salvate cu HÞrĽi
Nokia pe telefon Śi puteŜi accesa planul din mers. De asemenea, sincronizarea este un mod simplu
de a transfera locurile salvate de pe telefonul Nokia anterior pe noul telefon. SincronizaŜi vechiul
telefon cu here.com, apoi cu noul telefon.

DacÞ aŜi fÞcut Sign in în contul Nokia, preferinŜele dvs. sunt sincronizate automat cu contul, de fiecare
datÞ când deschideŜi HÞrĽi Nokia. Pentru a sincroniza manual locurile salvate, atingeŜi  > .
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Dezactivarea sincronizÞrii automate
AtingeŜi  > setÞri Śi comutaŜi SincronizaŜi favoritele automat pe .

DescÞrcarea hÞrĽilor pe telefon

SalvaĽi pe telefon hÞrĽi noi înainte de o cÞlÞtorie, pentru a putea naviga pe hÞrĽi când cÞlÞtoriĽi, fÞrÞ
sÞ fie nevoie de conexiune la Internet.

DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  HÞrĽi Nokia >  > descÞrcaĽi hÞrĽi.

Pentru a descÞrca Ļi actualiza hÞrĽile, activaĽi conexiunea la reĽeaua Wi-Fi.

1. AtingeĽi descÞrcaĽi hÞrĽi noi.
2. AtingeĽi  Ļi selectaĽi Ľara sau regiunea.

Actualizarea unei hÞrĽi existente
AtingeĽi actualizaĽi hÞrĽile curente.

ĺtergerea unei hÞrĽi
AtingeĽi descÞrcaĽi hÞrĽi noi. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ harta, apoi atingeĽi delete.

Schimbarea aspectului hÞrĽii

VizualizaĽi harta în diferite moduri, pentru a evidenĽia anumite detalii Ļi pentru a facilita gÞsirea
traseului.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  HÞrĽi Nokia.
2. AtingeĽi  Ļi selectaĽi un mod de vizualizare a hÞrĽii, de exemplu, satelit sau trafic.
Este posibil ca opĽiunile Ļi funcĽiile disponibile sÞ difere în funcĽie de regiune. OpĽiunile care nu sunt
disponibile sunt dezactivate.

Pentru a vedea informaĽii despre trafic pe hartÞ, este necesar sÞ aveĽi harta ĽÞrii sau a regiunii
descÞrcatÞ pe telefon.

Nokia Ghidul OraĻului
CÞutaĽi activitÞĽi interesante în apropiere? DescoperiĽi locurile din împrejurimi cu aplicaĽia Nokia
Ghidul OraĻului.

AveĽi urmÞtoarele posibilitÞĽi:

• PuteĽi gÞsi locuri de interes
• CÞutarea locurilor specifice, precum restaurante sau magazine
• ObĽinerea informaĽiilor de contact Ļi a indicaĽiilor de orientare pietonalÞ sau auto cÞtre locurile

care vÞ intereseazÞ
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• Partajarea locurilor cu prietenii

Serviciul Nokia Ghidul OraĻului este gratuit.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conĽinut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea
ce poate duce la apariĽia unor costuri legate de trafic.

Este posibil ca unele servicii sÞ nu fie disponibile în toate ĽÞrile. De asemenea, este posibil ca serviciile
respective sÞ fie oferite doar în anumite limbi.

GÞsirea locurilor

Nu mai rataĽi niciun loc interesant. PuteĽi afla ce se aflÞ în apropierea dvs. prin vizorul aparatului foto.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  Nokia Ghidul OraĻului.
2. AtingeĽi o categorie, cum ar fi hoteluri sau cumpÞrÞturi.

Indicarea locurilor din apropierea dvs.
ļineĽi telefonul în modul peisaj Ļi miĻcaĽi aparatul ca Ļi cum aĽi face o pozÞ panoramicÞ.

Radarul din colĽul din dreapta sus vÞ ajutÞ sÞ identificaĽi rapid locurile din apropiere.

IndicaĽie: DacÞ existÞ mai multe locuri în aceeaĻi locaĽie, pentru a le vizualiza, atingeĽi .

Vizualizarea locurilor într-o listÞ
ļineĽi telefonul în modul portret.
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CÞutarea unui loc
În vizualizarea principalÞ, atingeĽi  Ļi scrieĽi cuvântul pe care doriĽi sÞ îl cÞutaĽi.
CÞutÞrile sunt salvate pentru utilizare ulterioarÞ.

ObĽinerea informaĽiilor de contact Ļi a indicaĽiilor de orientare cÞtre un loc

AĽi gÞsit un restaurant interesant? ObĽineĽi indicaĽii de orientare cÞtre acesta Ļi sunaĽi numaidecât
pentru a face o rezervare. DacÞ vÞ întâlniĽi cu niĻte prieteni, este simplu sÞ le trimiteĽi informaĽii.

DeplasaĽi ecranul spre stânga Ļi atingeĽi  Nokia Ghidul OraĻului Ļi un loc.

Efectuarea unui apel cÞtre un loc
AtingeĽi telefon.

ObĽinerea indicaĽiilor de orientare pietonalÞ sau auto
AtingeĽi indicaĽii orientare.

Expedierea informaĽiilor de contact unui prieten
AtingeĽi  Ļi selectaĽi modul în care doriĽi sÞ trimiteĽi informaĽiile.

Verificarea evenimentelor Ļi a locurilor din apropiere cu aplicaĽia Împrejurimi
DoriĽi sÞ aflaĽi ce se mai întâmplÞ într-un anumit cartier Ļi sÞ exploraĽi lumea din jur? Cu aplicaĽia
Împrejurimi, puteĽi cÞuta restaurantele Ļi barurile, evenimentele Ļi atracĽiile, dar Ļi magazinele din
preajmÞ.

Acest serviciu nu este disponibil în toate ĽÞrile Ļi regiunile.

1. AtingeĽi  Împrejurimi.
2. DeplasaĽi ecranul pânÞ la o categorie. De exemplu, pentru a vedea restaurantele Ļi barurile,
deplasaĽi ecranul pânÞ la restaurante.
Pentru a sorta sau a filtra rezultatele, selectaĽi linkul de sub titlul categoriei.

Partajarea adresei unui loc sau a unui eveniment
AtingeĽi elementul din listÞ, apoi simbolul .

Salvarea în preferinĽe a unui eveniment sau a unui element
AtingeĽi elementul sau evenimentul, apoi pictograma .
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Metode de poziŜionare
Telefonul afiŚeazÞ locaŜia dvs. pe hartÞ folosind metodele de poziŜionare GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-
Fi sau prin reŜea (ID-ul celular).

Disponibilitatea, precizia Ļi integritatea informaĽiilor despre locaĽie depind, de exemplu, de locaĽie,
împrejurimi Ļi de sursele terĽe pÞrĽi, Ļi ar putea fi limitate. Este posibil ca informaĽiile despre locaĽie
sÞ nu fie disponibile, de exemplu, între clÞdiri sau în subteran. Pentru informaĽii de confidenĽialitate
legate de metodele de poziĽionare, consultaĽi Politica de confidenĽialitate Nokia.

Serviciul de reĽea GPS asistat (Assisted GPS, A-GPS) Ļi celelalte perfecĽionÞri ale GPS Ļi Glonass vÞ
determinÞ coordonatele folosind reĽeaua celularÞ Ļi faciliteazÞ determinarea locaĽiei curente.

A-GPS Śi alte versiuni îmbunÞtÞŜite de GPS Śi GLONASS pot necesita transferul unor volume mici de
date prin reŜeaua celularÞ. DacÞ doriŜi sÞ evitaŜi costurile de date, de exemplu, atunci când cÞlÞtoriŜi,
puteŜi dezactiva conexiunea de date mobile din setÞrile telefonului.

Metoda de poziŜionare prin Wi-Fi îmbunÞtÞŜeŚte precizia poziŜionÞrii atunci când semnalele satelit nu
sunt disponibile, în special în interior sau între clÞdiri înalte. DacÞ vÞ aflaŜi într-un loc în care utilizarea
conexiunii Wi-Fi este restricŜionatÞ, puteŜi dezactiva funcŜia Wi-Fi din setÞrile telefonului.

ObservaĽie: Utilizarea reĽelelor Wi-Fi poate fi restricĽionatÞ în unele ĽÞri. De exemplu, în UE
folosirea reŜelei Wi-Fi de 5150-5350 MHz este permisÞ numai iar în SUA Ļi Canada, folosirea
reĽelei Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz este permisÞ numai în interior. Pentru informaĽii suplimentare,
contactaĽi autoritÞĽile locale.

Kilometrajul poate fi imprecis, în funcĽie de disponibilitatea Ļi calitatea conexiunii la satelit.
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Internet

AflaĽi cum sÞ creaĽi conexiuni wireless Ļi sÞ navigaĽi pe Web, reducând costurile de date.

Definirea conexiunilor la Internet
Cum vÞ factureazÞ furnizorul de servicii de reŜea pentru transferul de date? AveŜi un tarif fix sau
plÞtiŜi în funcŜie de cât utilizaŜi? Pentru a reduce costurile legate de traficul de date în timp ce utilizaŜi
roamingul Śi când vÞ aflaŜi acasÞ, modificaŜi setÞrile Wi-Fi Śi pe cele de date mobile.

Important: UtilizaĽi codificarea pentru a îmbunÞtÞĽi siguranĽa conexiunii Wi-Fi. Utilizarea
codificÞrii reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi este în general mai rapidÞ Śi mai ieftinÞ decât utilizarea unei conexiuni
de date mobile. DacÞ sunt disponibile ambele tipuri de conexiuni – Wi-Fi Śi date mobile – telefonul
utilizeazÞ conexiunea Wi-Fi.

1. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > Wi-Fi.
2. AsiguraŜi-vÞ cÞ opŜiunea ReŜele Wi-Fi este comutatÞ pe Activat .
3. SelectaŜi conexiunea pe care doriŜi sÞ o utilizaŜi.

Utilizarea unei conexiuni de date mobile
Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > reŜea celularÞ, apoi comutaŜi
Conexiune de date pe activatÞ.

Utilizarea unei conexiuni de date mobile în roaming
Conectarea la Internet din roaming, mai ales din strÞinÞtate, poate creŚte substanŜial costurile cu
transferul de date.

Roaming de date înseamnÞ utilizarea telefonului pentru a primi date prin reŜele care nu sunt deŜinute
sau operate de furnizorul dvs. de servicii de reŜea.

Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga, atingeŜi  SetÞri > reŜea celularÞ Śi comutaŜi OpŜiuni
de roaming date pe cu roaming.
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Conectarea computerului la web
DoriŜi sÞ utilizaŜi Internetul pe laptop, dar nu aveŜi acces? PuteŜi utiliza conexiunea de date mobile a
telefonului împreunÞ cu laptopul sau cu alte dispozitive. Astfel, se creeazÞ o conexiune Wi-Fi.

1. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > partajare internet.
2. ComutaŜi Se partajeazÞ pe ActivatÞ.
3. Pentru a schimba numele conexiunii, atingeŜi configurare > Nume difuzare Śi scrieŜi un nume.

IndicaĽie: De asemenea, puteŜi tasta o parolÞ pentru conexiune.

4. SelectaŜi conexiunea pe celÞlalt dispozitiv.

CelÞlalt dispozitiv utilizeazÞ datele din planul dumneavoastrÞ de date, ceea ce poate avea ca rezultat
aplicarea de costuri pentru traficul de date. Pentru informaŜii despre disponibilitate Śi costuri,
contactaŜi furnizorul de servicii de reŜea.

Browserul Web
UrmÞriĽi Ļtirile Ļi vizitaĽi site-urile Web preferate. PuteĽi utiliza browserul Internet Explorer 10 pe
telefon pentru a vizualiza pagini Web pe Internet. De asemenea, browserul dvs. vÞ poate avertiza cu
privire la pericolele pentru securitate.

AtingeĽi  Internet Explorer.

Pentru a naviga pe Web, trebuie sÞ aveĽi conexiune la Internet.

Navigarea pe Web

Cine are nevoie de computer, când puteĽi naviga pe Internet de pe telefon?

IndicaĽie: DacÞ furnizorul de servicii de reĽea nu vÞ factureazÞ un tarif fix pentru transferul de
date, pentru a economisi costurile de date, utilizaĽi o reĽea Wi-Fi pentru a vÞ conecta la Internet.

1. AtingeĽi  Internet Explorer.
2. AtingeĽi bara de adrese.
3. ScrieĽi o adresÞ Web.

IndicaĽie: Pentru a scrie rapid sufixul unei adrese web, cum ar fi .org, atingeĽi continuu tasta
sufix de pe tastaturÞ Ļi atingeĽi sufixul dorit.
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4. AtingeĽi .
IndicaĽie: Pentru a cÞuta pe Internet, scrieĽi un cuvânt de cÞutat în bara de adrese Ļi atingeĽi

.

MÞrire sau micĻorare
AĻezaĽi douÞ degete pe ecran Ļi deplasaĽi-le unul spre celÞlalt sau în direcĽii opuse.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi atinge ecranul de douÞ ori.

Deschiderea unei file noi

Când doriĽi sÞ vizitaĽi mai multe site-uri Web în acelaĻi timp, puteĽi deschide pânÞ la 6 file de browser
Ļi sÞ comutaĽi între acestea.

AtingeĽi  Internet Explorer.

AtingeĽi  > file > .

Comutarea între file
AtingeĽi  > file Ļi o filÞ.

Închiderea unei file
AtingeĽi  > file > .

AdÞugarea unui site web la preferinĽe

DacÞ vizitaĽi mereu aceleaĻi site-uri web, adÞugaĽi-le la preferinĽe, pentru a le putea accesa mai rapid.

AtingeĽi  Internet Explorer.

1. AccesaĽi un site web.
2. AtingeĽi  > adÞugaŜi la preferinŜe.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi fixa site-urile web preferate pe ecranul de Start. În timp ce
navigaĽi pe un site web, atingeĽi  > fixaŜi pe ecranul Start.

Accesarea unui site web preferat
AtingeĽi  > preferinŜe Ļi un site web.

IndicaĽie: Pentru a accesa rapid preferinĽele, adÞugaĽi pictograma preferinĽe la bara de adrese.
AtingeĽi  > setÞri > UtilizaŜi butonul barei de adrese pentru > preferinŜe.

© 2013 Nokia. Toate drepturile rezervate. 75



Partajarea unei pagini Web

DacÞ aĽi gÞsit o paginÞ Web interesantÞ, o puteĽi trimite prietenilor dvs. DacÞ prietenii respectivi se
aflÞ lângÞ dvs., nu trebuie decât sÞ le atingeĽi telefonul cu telefonul dvs. În caz contrar, puteĽi trimite
un link cÞtre paginÞ într-un SMS sau sÞ postaĽi linkul pe reĽelele de socializare.

1. Pentru a vÞ asigura cÞ funcĽia apropie+trimite este activatÞ, atingeĽi  SetÞri > apropie+trimite
Ļi comutaĽi setarea Partajare NFC la ActivatÞ .
2. AtingeĽi  Internet Explorer Ļi accesaĽi un site Web.
3. AtingeĽi  > partajaŜi pagina > Apropie+Trimite.
4. AtingeĽi telefonul prietenului cu telefonul dvs. CelÞlalt telefon trebuie sÞ accepte funcĽia apropie
+trimite. Pentru mai multe informaĽii, consultaĽi ghidul utilizatorului celuilalt telefon.

TrimiteĽi un link cÞtre paginÞ într-un SMS sau postaĽi linkul pe reĽelele de socializare
În timpul navigÞrii, atingeĽi  > partajaŜi pagina Ļi modul în care doriĽi sÞ partajaĽi.

ĺtergerea istoricului browserului

Când aĽi terminat cu navigarea, puteĽi Ļterge datele private, cum ar fi istoricul de navigare Ļi fiĻierele
Internet temporare.

1. AtingeĽi  Internet Explorer.
2. AtingeĽi  > setÞri > ŚtergeŜi istoricul.
Arhiva este o locaĽie de memorie utilizatÞ pentru stocarea temporarÞ a datelor. DacÞ aĽi încercat sÞ
accesaĽi sau aĽi accesat informaĽii confidenĽiale sau un serviciu securizat, care necesitÞ parole, goliĽi
arhiva dupÞ fiecare utilizare.

ĺtergerea unui anumit articol din istoricul de navigare
AtingeĽi  > recente > , articolul pe care doriĽi sÞ-l ĻtergeĽi Ļi .

CÞutarea pe web
ExploraĽi webul Ļi lumea realÞ cu ajutorul cÞutÞrii Bing. PuteĽi introduce cuvintele pe care doriĽi sÞ le
cÞutaĽi fie utilizând tastatura, fie pronunĽându-le.

1. ApÞsaĽi pe .
2. ScrieĽi cuvântul pe care doriĽi sÞ îl cÞutaĽi în caseta de cÞutare Ļi atingeĽi . De asemenea, puteĽi
selecta un cuvânt de cÞutat din rândul rezultatele propuse.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi selecta pentru cÞutare orice text din orice aplicaĽie; apoi, apÞsaĽi
pe .

3. Pentru a vizualiza rezultatele corelate ale cÞutÞrii, deplasaĽi ecranul spre stânga pentru a vizualiza
diferitele categorii de rezultate de cÞutare.

Utilizarea cÞutÞrii vocale
ApÞsaĽi pe , atingeĽi  în caseta de cÞutare Ļi pronunĽaĽi cuvântul pe care doriĽi sÞ îl cÞutaĽi.
AceastÞ caracteristicÞ nu este disponibilÞ în toate limbile. Pentru informaĽii suplimentare despre
disponibilitatea caracteristicilor Ļi serviciilor, consultaĽi secĽiunea de îndrumare de la
www.windowsphone.com.
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Închiderea tuturor conexiunilor la Internet
EconomisiĽi energia bateriei prin închiderea conexiunilor la Internet, care sunt deschise în fundal.
PuteĽi face acest lucru fÞrÞ sÞ fie nevoie sÞ închideĽi nicio aplicaĽie.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > Wi-Fi.
2. ComutaĽi setarea ReŜele Wi-Fi la Dezactivat .

Închiderea unei conexiuni de date mobile
Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga, atingeĽi  SetÞri > reŜea celularÞ, apoi comutaĽi
Conexiune de date pe dezactivatÞ .
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Divertisment

AveĽi un moment de respiro Ļi doriĽi sÞ vÞ bine-dispuneĽi? AflaĽi cum puteĽi sÞ vizionaĽi înregistrÞri
video, sÞ ascultaĽi muzica preferatÞ Ļi sÞ jucaĽi jocuri.

Vizionarea Ļi ascultarea
PuteĽi utiliza telefonul pentru a viziona înregistrÞri video Ļi a asculta muzicÞ Ļi podcasturi din mers.

AtingeĽi  MuzicÞ+Video.

Redarea muzicii, a podcasturilor Ļi a înregistrÞrilor video

LuaĽi cu dvs. conĽinutul media preferat când vÞ aflaĽi la drum. VizionaĽi înregistrÞri video Ļi ascultaĽi
muzicÞ Ļi podcasturi oriunde v-aĽi afla.

1. AtingeĽi  MuzicÞ+Video.
2. AtingeĽi muzicÞ, înregistrÞri video, sau podcasturi.
3. Pentru a rÞsfoi dupÞ categorie, deplasaĽi ecranul spre stânga sau spre dreapta.
4. AtingeĽi melodia, podcastul sau înregistrarea video pe care doriĽi sÞ o redaĽi.

IndicaĽie: PuteĽi îmbunÞtÞĽi calitatea sunetului schimbând setÞrile egalizatorului. Pe ecranul de
Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > audio.

Trecerea în pauzÞ sau reluarea redÞrii
AtingeĽi  sau .
Pentru a reda melodiile în ordine aleatorie, atingeĽi .

Derularea rapidÞ înainte sau înapoi
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ pictograma  sau .
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Ascultarea wireless a muzicii

Utilizând difuzorul wireless JBL PowerUp, puteŜi asculta muzicÞ la calitate audio înaltÞ în timp ce
încÞrcaŜi telefonul.

1. AtingeŜi zona NFC a difuzorului cu zona NFC a telefonului. Difuzorul se conecteazÞ automat la
telefon.
2. Pentru a încÞrca telefonul, plasaŜi-l pe zona de încÞrcare wireless de deasupra difuzorului. În timpul
încÞrcÞrii, indicatoarele luminoase de încÞrcare se aprind în alb Śi lumineazÞ intermitent.

Sincronizarea muzicii Ļi a clipurilor video între telefon Ļi computer
AveĽi pe PC elemente media pe care doriĽi sÞ le ascultaĽi sau sÞ le vizionaĽi pe telefon? UtilizaĽi un
cablu USB pentru a sincroniza muzica Ļi clipurile video între telefon Ļi computer.

1. ConectaĽi telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB.
2. În managerul de fiĻiere de pe computer, cum ar fi Windows Explorer sau Finder, trageĽi Ļi plasaĽi
melodiile Ļi clipurile video pe telefon.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi utiliza aplicaĽia Windows Phone pentru a sincroniza colecĽia de
muzicÞ între telefon Ļi computer. Pentru mai multe informaĽii, accesaĽi
www.windowsphone.com.

Magazin
DoriŜi sÞ vÞ personalizaŜi telefonul cu mai multe aplicaŜii? Sau sÞ descÞrcaŜi gratuit jocuri? RÞsfoiŜi
Magazin pentru a gÞsi cele mai noi elemente de conŜinut pentru dvs. Śi telefonul dvs.
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PuteŜi sÞ descÞrcaŜi:

• AplicaŜiile
• Jocuri
• ÎnregistrÞri video
• Podcasturi

De asemenea, puteŜi:

• SÞ preluaŜi conŜinut care se potriveŚte gusturilor Śi locaŜiei dvs.
• SÞ partajaŜi recomandÞri cu prietenii

Disponibilitatea Magazin Śi selecŜia de elemente disponibile pentru descÞrcare variazÞ în funcŜie de
regiune.

Pentru a descÞrca din Magazin, trebuie sÞ faceŜi Sign in la contul Microsoft pe telefon. DupÞ ce v-aŜi
conectat, vi se oferÞ conŜinut compatibil cu telefonul.

PuteŜi sÞ cÞutaŜi Śi sÞ descÞrcaŜi conŜinut direct pe telefon sau puteŜi sÞ rÞsfoiŜi conŜinutul Magazin
de pe computer Śi sÞ trimiteŜi linkuri de acolo pe telefon printr-un SMS.

Unele elemente sunt gratuite; pentru altele, trebuie sÞ plÞtiŜi cu cardul de credit sau prin factura
telefonicÞ. Disponibilitatea modalitÞŜilor de platÞ depinde de Ŝara de reŚedinŜÞ Śi de furnizorul de
servicii de reŜea.

Navigarea sau cÞutarea în Magazin

ÎncercaĽi cele mai recente Ļi cel mai des descÞrcate aplicaĽii, jocuri Ļi alte articole recomandate pentru
dvs. Ļi pentru telefonul dvs. NavigaĽi prin diferitele categorii sau cÞutaĽi anumite articole.

AtingeĽi  Magazin.

Vizualizarea sau rÞsfoirea categoriilor
AtingeĽi o categorie de pe pagina de pornire sau deplasaĽi degetul la stânga ori la dreapta pentru a
vedea mai multe categorii Ļi articole.
AtingeĽi un articol pentru a vizualiza detaliile acestuia. Când vizualizaĽi un articol, se afiĻeazÞ Ļi
articolele similare.
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CÞutarea în Magazin
AtingeĽi , scrieĽi cuvintele pe care doriĽi sÞ le cÞutaĽi în caseta de cÞutare Ļi atingeĽi .

IndicaĽie: AĽi gÞsit în Magazin ceva ce i-ar putea interesa pe prietenii dvs.? PuteĽi sÞ le trimiteĽi
un link. DacÞ articolul este gratuit, atingeĽi partajaŜi. DacÞ articolul are preĽ, atingeĽi  >
partajaŜi.

DescÞrcarea unei aplicaĽii, a unui joc sau a unui alt element

DescÞrcaĽi gratuit aplicaĽii, jocuri sau alte elemente sau cumpÞraĽi mai mult conĽinut pentru telefon.

1. AtingeĽi  Magazin.
2. AtingeĽi un element pentru a vizualiza detaliile acestuia.
3. În cazul în care elementul are un preĽ, atingeĽi achiziŜionaŜi sau, pentru a încerca gratuit elementul
o perioadÞ de timp limitatÞ, atingeĽi încercaŜi. DacÞ elementul este gratuit, atingeĽi instalaŜi.
Disponibilitatea modalitÞĽilor de platÞ depinde de Ľara de reĻedinĽÞ Ļi de furnizorul de servicii de
reĽea.

4. DacÞ nu aĽi fÞcut Sign in în contul dvs. Microsoft, faceĽi Sign in acum.
5. UrmaĽi instrucĽiunile afiĻate pe telefon.
DupÞ terminarea descÞrcÞrii, puteĽi sÞ deschideĽi sau sÞ vizualizaĽi elementul ori sÞ rÞsfoiĽi în
continuare Ļi alt conĽinut. Tipul conĽinutului determinÞ locaĽia în care este stocat elementul în telefon:
muzica, înregistrÞrile video Ļi podcasturile pot fi gÞsite în Hubul MuzicÞ+Video, jocurile pot fi gÞsite
în Hubul Jocuri, iar aplicaĽiile în meniul de aplicaĽii.

Pentru informaĽii suplimentare despre un element, contactaĽi editorul acestuia.

IndicaĽie: UtilizaĽi o conexiune Wi-Fi pentru a descÞrca fiĻiere mari.

Vizualizarea listei de aĻteptare pentru descÞrcÞri

În timpul descÞrcÞrii unui element, puteĽi continua sÞ rÞsfoiĽi în Magazin alt conĽinut Ļi sÞ adÞugaĽi
elemente în lista de aĻteptare pentru descÞrcÞri.

1. AtingeĽi  Magazin.
2. Pentru a vizualiza lista de aĻteptare pentru descÞrcÞri, atingeĽi notificarea de descÞrcare din partea
de jos a vizualizÞrii principale.
Notificarea indicÞ numÞrul de elemente care sunt în curs de descÞrcare.

Se descarcÞ pe rând câte un element, iar elementele care urmeazÞ sÞ fie descÞrcate sunt plasate în
lista de aĻteptare.

IndicaĽie: DacÞ, de exemplu, trebuie sÞ închideĽi temporare conexiunea la Internet, atingeĽi Ļi
menĽineĽi apÞsat elementul de descÞrcat, apoi atingeĽi pauzÞ. Pentru a relua descÞrcarea,
atingeĽi reluaŜi. ÎntrerupeĽi pe rând elementele în aĻteptare. DacÞ apare o eroare la descÞrcare,
puteĽi sÞ descÞrcaĽi din nou elementul.

Scriere unei recenzii pentru o aplicaĽie

DoriĽi sÞ partajaĽi pÞrerea despre o aplicaĽie cu alĽi utilizatori ai serviciului Magazin? EvaluaĽi Ļi
recenzaĽi aplicaĽia. PuteĽi sÞ postaĽi o recenzie pentru fiecare aplicaĽie pe care o descÞrcaĽi.
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1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ aplicaĽia, apoi atingeĽi evaluaŜi
Śi recenzaŜi.
2. EvaluaĽi aplicaĽia Ļi scrieĽi recenzia.

IndicaĽie: PuteĽi sÞ evaluaĽi Ļi sÞ recenzaĽi celelalte elemente, în acelaĻi mod.

Jocuri
VreĽi sÞ vÞ distraĽi? SimĽiĽi-vÞ bine descÞrcând Ļi jucând jocuri pe telefon.

DescÞrcarea jocurilor

ObĽineĽi din mers jocuri noi pe telefon din Magazin.

1. AtingeĽi  Jocuri.
2. ParcurgeĽi selecĽia în Magazin Ļi atingeĽi jocul dorit.
3. Pentru a descÞrca un joc gratuit, atingeĽi instalaŜi.
4. Pentru a încerca gratuit un joc, atingeĽi încercaŜi.
5. Pentru a cumpÞra un joc, atingeĽi achiziŜionaŜi.
Disponibilitatea modalitÞĽilor de platÞ depinde de Ľara de reĻedinĽÞ Ļi de furnizorul de servicii de
reĽea.

Jucarea unui joc

Jocurile de pe telefon vÞ oferÞ o experienĽÞ cu adevÞrat socialÞ. Xbox, serviciul pentru jocuri de la
Microsoft, vÞ permite sÞ jucaĽi jocuri cu prietenii Ļi sÞ folosiĽi profilul de jucÞtor pentru a Ľine evidenĽa
punctajelor Ļi realizÞrilor din jocuri. PuteĽi sÞ faceĽi acest lucru online, de pe consola Xbox Ļi de pe
telefon accesând Hubul Jocuri.

AtingeĽi  Jocuri.

DeplasaĽi ecranul pânÞ la colecŜie Ļi selectaĽi un joc. DacÞ este un joc Xbox, faceĽi Sign in în contul
dvs. Xbox. DacÞ nu aveĽi un cont, puteĽi sÞ creaĽi unul. Serviciul Xbox nu este disponibil în toate zonele.
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IndicaĽie: PuteĽi fixa jocurile preferate pe ecranul de Start. În vizualizarea colecŜie, atingeĽi Ļi
menĽineĽi apÞsat jocul dorit, apoi atingeĽi fixaŜi pe ecranul Start.

ObĽineĽi mai multe jocuri
PuteĽi obĽine mai multe jocuri din Magazin. DeplasaĽi ecranul pânÞ la colecŜie Ļi atingeĽi obŜineŜi mai
multe jocuri.

Acceptarea unei invitaĽii de participare la un joc
FaceĽi Sign in în Xbox, deplasaĽi ecranul pânÞ la notificÞri Ļi atingeĽi invitaĽia. DacÞ nu aveĽi jocul, dar
acesta este disponibil în Magazin pentru zona în care locuiĽi, puteĽi sÞ descÞrcaĽi o versiune de
încercare sau sÞ îl cumpÞraĽi imediat.

Reluarea unui joc
Când reveniĽi la un joc, este posibil sÞ gÞsiĽi o pictogramÞ de continuare a jocului chiar în joc. În caz
contrar, atingeĽi ecranul.
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Birou

OrganizaĽi-vÞ timpul. AflaĽi cum se utilizeazÞ calendarul Ļi aplicaĽiile Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile
Microsoft Office Mobile este biroul dvs. când nu sunteĽi la birou.

AccesaĽi Hubul Office pentru a crea Ļi edita documente Word Ļi registre de lucru Excel, pentru a
deschide Ļi vizualiza prezentÞri PowerPoint Ļi pentru a partaja documente prin SharePoint.

De asemenea, vÞ puteĽi salva documentele în Windows SkyDrive. SkyDrive este un serviciu de stocare
în cloud, pe care îl puteĽi utiliza pentru accesarea documentelor de pe telefon, tabletÞ, computer sau
Xbox. DacÞ întrerupeĽi lucrul la un document, când veĽi reveni mai târziu la acesta, veĽi putea continua
de unde aĽi rÞmas, indiferent de tipul de dispozitiv pe care îl utilizaĽi.

Microsoft Office Mobile conĽine urmÞtoarele:

• Microsoft Word Mobile
• Microsoft Excel Mobile
• Microsoft PowerPoint Mobile
• Microsoft SharePoint Workspace Mobile
• Windows SkyDrive

Citirea documentelor Microsoft Office

În Hubul Office, puteĽi vizualiza documente Microsoft Office, cum ar fi documente Word, registre de
lucru Excel sau prezentÞri PowerPoint.

1. AtingeĽi  Office.
2. DeplasaĽi degetul la locaŜii, apoi atingeĽi locaĽia fiĻierului pe care doriĽi sÞ îl vizualizaĽi.
3. AtingeĽi un fiĻier Word, Excel sau PowerPoint.
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Crearea unui document Word

Cu Microsoft Excel Mobile, puteĽi crea documente noi.

1. AtingeĽi  Office.
2. DeplasaĽi ecranul pânÞ la recente.
3. AtingeĽi .
4. AtingeĽi fiĻier Word gol sau un Ļablon.
5. ScrieĽi textul.
6. Pentru a salva documentul, atingeĽi  > salvaŜi.

Editarea unui document Word

FinisaŜi-vÞ documentele din mers cu Microsoft Word Mobile. PuteŜi edita documentele Śi vÞ puteŜi
partaja munca pe un site SharePoint.

1. AtingeŜi  Office Śi deplasaŜi degetul pe ecran la locaŜii.
2. AtingeŜi locaŜia fiŚierului.
3. AtingeŜi fiŚierul Word pe care doriŜi sÞ îl editaŜi.
4. Pentru a edita textul, atingeŜi .
5. Pentru a salva documentul, atingeŜi  > salvaŜi.

IndicaĽie: Pentru a accesa rapid un document important, îl puteŜi fixa în ecranul de Start. AtingeŜi
Śi menŜineŜi apÞsat documentul Śi atingeŜi fixaŜi pe ecranul Start.

AdÞugarea unui comentariu
AtingeŜi  > .

CÞutarea textului într-un document
AtingeŜi fiŚierul Word Śi .

Trimiterea unui document într-un e-mail
AtingeŜi fiŚierul Word Śi  > partajaŜi....

Crearea unui registru de lucru Excel

Cu Microsoft Excel Mobile, puteĽi crea registre de lucru Excel noi.

AtingeĽi  Office Ļi deplasaĽi ecranul pânÞ la recente.

1. AtingeĽi .
2. AtingeĽi un fiĻier Excel gol sau un Ļablon.
3. AtingeĽi o celulÞ Ļi caseta de text din partea de sus a paginii.
4. IntroduceĽi valori sau text.
5. Pentru a salva registrul de lucru, atingeĽi  >  > salvaŜi.

Editarea unui registru de lucru Excel

PuteĽi verifica ultimele cifre fÞrÞ sÞ mergeĽi la birou. Cu Microsoft Excel Mobile, puteĽi edita registrele
de lucru existente Ļi puteĽi partaja rezultatele pe un site SharePoint.

1. AtingeĽi  Office Ļi deplasaĽi degetul pe ecran la locaŜii.
2. AtingeĽi locaĽia fiĻierului.
3. AtingeĽi fiĻierul Excel pe care doriĽi sÞ îl editaĽi.
4. Pentru a trece la o altÞ foaie de lucru, atingeĽi  Ļi o foaie de lucru.
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5. Pentru a salva foaia de lucru, atingeĽi  > salvaŜi.

AdÞugarea unui comentariu la o celulÞ
AtingeĽi  > comentariu.

Filtrarea celulelor
AtingeĽi  > aplicaŜi filtrul.

Schimbarea formatului celulei Ļi al textului
AtingeĽi  > formataŜi celula....

GÞsirea datelor dintr-un registru de lucru
AtingeĽi fiĻierul Excel Ļi .

Expedierea unui registru de lucru prin e-mail
AtingeĽi fiĻierul Excel Ļi  > partajaŜi....

ĺtergerea unui document

Memoria telefonului se umple? PuteĽi Ļterge oricare dintre documentele Office de care nu mai aveĽi
nevoie.

1. AtingeĽi  Office Ļi deplasaĽi degetul pe ecran la locaŜii.
2. AtingeĽi telefon sau orice altÞ locaĽie a documentului pe care doriĽi sÞ îl ĻtergeĽi.
3. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat documentul Ļi atingeĽi ŚtergeŜi.

Vizualizarea Ļi editarea unei prezentÞri PowerPoint

PuneĽi la punct ultimele amÞnunte ale prezentÞrii pe drumul spre întâlnire, cu Microsoft PowerPoint
Mobile.

1. AtingeĽi  Office, deplasaĽi degetul la locaŜii, apoi atingeĽi locaĽia fiĻierului PowerPoint pe care
doriĽi sÞ îl vizualizaĽi.
2. AtingeĽi un fiĻier PowerPoint Ļi întoarceĽi telefonul în modul peisaj.
3. Pentru a naviga între cadre, deplasaĽi degetul spre stânga sau spre dreapta.
4. Pentru a accesa un anumit cadru, atingeĽi  Ļi cadrul pe care doriĽi sÞ îl vedeĽi.
5. Pentru a adÞuga o notÞ la un cadru, întoarceĽi telefonul în modul portret Ļi atingeĽi zona goalÞ de
sub cadru.
6. Pentru a edita un cadru, atingeĽi .
7. Pentru a salva prezentarea, atingeĽi  > salvaŜi.

Expedierea unei prezentÞri prin e-mail
AtingeĽi fiĻierul PowerPoint Ļi  > partajaŜi....

ĺtergerea unei prezentÞri
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat fiĻierul PowerPoint Ļi atingeĽi ŚtergeŜi.

Vizionarea unei difuzÞri PowerPoint

PuteĽi participa la o întâlnire în timp ce vÞ deplasaĽi Ļi puteĽi viziona pe telefon o difuzare de
prezentare PowerPoint prin Internet.

DeschideĽi e-mailul care conĽine linkul cÞtre prezentarea difuzÞrii, apoi atingeĽi linkul.
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Partajarea documentelor prin SharePoint Workspace Mobile

LucraĽi la documente Microsoft Office partajate Ļi colaboraĽi cu alte persoane la proiecte, planificÞri
Ļi idei. Cu Microsoft SharePoint Workspace Mobile puteĽi parcurge, trimite, edita Ļi sincroniza
documentele dvs. online.

1. AtingeĽi  Office Ļi deplasaĽi degetul pe ecran la locaŜii.
2. AtingeĽi , scrieĽi adresa web pentru un site SharePoint Ļi atingeĽi 
3. SelectaĽi un document.
Pe telefonul dvs. este descÞrcatÞ o copie.

4. VizualizaĽi sau editaĽi documentul Ļi salvaĽi modificÞrile.
IndicaĽie: Pentru a pÞstra pe telefon o copie offline a unui document, atingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat
documentul, apoi atingeĽi pÞstraŜi mereu offline.

Revenirea la SharePoint Workspace Mobile
ApÞsaĽi .

Scrierea unei note
Notele scrise pe hârtie se pierd uĻor. Nu le aĻterneĽi pe hârtie: scrieĽi-vÞ notele cu Microsoft OneNote
Mobile. AĻa le veĽi avea mereu la dvs. De asemenea, puteĽi sincroniza notele cu SkyDrive Ļi le puteĽi
vizualiza Ļi edita cu OneNote pe telefon, pe computer sau online, într-un browser web.

1. AtingeĽi  OneNote.
2. AtingeĽi .
3. ScrieĽi nota.
4. Pentru a formata textul, atingeĽi  > formataŜi.
5. Pentru a adÞuga o fotografie, atingeĽi .
6. Pentru a înregistra un clip audio, atingeĽi .
7. Pentru a salva modificÞrile, apÞsaĽi .
DacÞ aveĽi un cont Microsoft configurat pe telefon, modificÞrile vor fi salvate Ļi sincronizate în
blocnotesul Personal (Web) implicit din SkyDrive. În caz contrar, modificÞrile se vor salva pe telefon.

Expedierea unei note prin e-mail
AtingeĽi o notÞ Ļi  > partajaŜi....

IndicaĽie: Pentru a accesa rapid o notÞ importantÞ, o puteĽi fixa pe ecranul de Start. AtingeĽi Ļi
menĽineĽi apÞsatÞ nota Ļi atingeĽi fixaŜi pe ecranul Start.

Continuarea unui document pe un alt dispozitiv
PuteĽi salva documentul Office în SkyDrive Ļi puteĽi continua sÞ lucraĽi pe un alt dispozitiv.

1. În timp ce lucraĽi la un document Office, atingeĽi  > salvaŜi ca....
2. AtingeĽi Salvare în > SkyDrive.
3. AtingeĽi salvaŜi.

Acum puteĽi deschide documentul din SkyDrive pe un alt dispozitiv Ļi puteĽi continua de unde aĽi
rÞmas.
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Calendar
AflaĽi cum puteĽi menĽine la zi rezervÞrile, activitÞĽile Ļi programele.

AdÞugarea unei activitÞĽi la lista celor de efectuat

AveĽi sarcini importante la serviciu, cÞrĽi de restituit la bibliotecÞ sau un eveniment la care doriĽi sÞ
participaĽi? PuteĽi adÞuga activitÞĽi de efectuat la calendar. DacÞ aveĽi un termen de respectat, setaĽi
un memento.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  Calendar.
2. DeplasaĽi degetul la activitÞŜi de efectuat.
3. AtingeĽi  Ļi completaĽi câmpurile.
4. Pentru a adÞuga un memento, comutaĽi Memento pe activat , apoi setaĽi data Ļi ora
mementoului.
5. AtingeĽi .

Marcarea unei activitÞĽi ca finalizatÞ
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ activitatea Ļi atingeĽi finalizaŜi.

Editarea sau Ļtergerea unei activitÞĽi
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ activitatea Ļi atingeĽi editaŜi sau ŚtergeŜi.

AdÞugarea unei întâlniri

Trebuie sÞ reĽineĽi cÞ aĽi programat o întâlnire? AdÞugaĽi-o în calendar.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  Calendar.
2. DeplasaĽi degetul pe ecran la zi sau agendÞ Ļi atingeĽi .
3. CompletaĽi câmpurile.
4. Pentru a adÞuga un memento, atingeĽi mai multe detalii > Memento Ļi setaĽi ora mementoului.
5. AtingeĽi .

Editarea sau Ļtergerea unei întâlniri
AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ întâlnirea Ļi atingeĽi editaŜi sau ŚtergeŜi.

Vizualizarea agendei

PuteĽi naviga între evenimentele din calendar în diferite vizualizÞri.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  Calendar.
2. Pentru a comuta între vizualizÞrile de calendar, deplasaĽi degetul pe ecran, spre stânga sau spre
dreapta.

Vizualizarea unei luni întregi
În vizualizarea zi sau agendÞ, atingeĽi .

IndicaĽie: Pentru a trece la luna anterioarÞ sau la cea urmÞtoare, deplasaĽi degetul pe ecran în
sus sau în jos. Pentru a trece direct la o anumitÞ lunÞ, selectaĽi luna respectivÞ în partea de sus
a ecranului.

Vizualizarea unei anumite zile
În vizualizarea zi sau agendÞ, atingeĽi  Ļi ziua.
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Utilizarea mai multor calendare

În cazul în care configuraĽi conturi de e-mail pe telefon, puteĽi vedea într-un singur loc calendarele
din toate conturile dvs.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  Calendar.
2. Pentru a afiĻa sau a ascunde un calendar, atingeĽi  > setÞri Ļi activaĽi sau dezactivaĽi
calendarul.

IndicaĽie: DacÞ un calendar este ascuns, evenimentele Ļi mementourile din acesta nu se afiĻeazÞ
în diferitele vizualizÞri de calendar.

Schimbarea culorii fiecÞrui calendar
AtingeĽi  > setÞri, apoi culoarea curentÞ Ļi pe cea nouÞ.

Efectuarea unui calcul
Trebuie sÞ efectuaĽi un calcul când vÞ aflaĽi la drum? PuteĽi folosi telefonul ca pe un calculator.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  Calculator.
IndicaĽie: Pentru a utiliza calculatorul elementar, ĽineĽi telefonul pe verticalÞ. Pentru a utiliza
calculatorul ĻtiinĽific, ĽineĽi telefonul pe orizontalÞ.

2. IntroduceĽi primul numÞr al calculului.
3. AtingeĽi o funcĽie, cum ar fi adunarea sau scÞderea.
4. IntroduceĽi al doilea numÞr al calculului.
5. AtingeĽi =.
AceastÞ funcĽie a fost proiectatÞ pentru uz personal. Precizia poate fi limitatÞ.

Utilizarea telefonului de serviciu
Un cont al companiei pe telefon vÞ ajutÞ sÞ vÞ faceĽi treaba.

DacÞ aveĽi un telefon de serviciu, compania în care lucraĽi poate crea un cont al companiei care
pÞstreazÞ informaĽiile din telefon în mai multÞ siguranĽÞ, vÞ oferÞ acces la documente sau informaĽii
din interiorul reĽelei companiei Ļi vÞ oferÞ chiar aplicaĽii sau Huburi care vÞ ajutÞ în îndeplinirea
sarcinilor.

În cazul în care compania în care lucraĽi deĽine aplicaĽii disponibile, vi se oferÞ opĽiunea de a le
descÞrca, imediat dupÞ cÞ aĽi terminat de adÞugat contul companiei pe telefon. DacÞ o aplicaĽie nu
este disponibilÞ pânÞ când nu v-aĽi configurat contul, compania vÞ poate oferi informaĽii despre
modul în care o puteĽi obĽine.

Un Hub al companiei vÞ permite sÞ colectaĽi într-un singur loc tot felul de informaĽii despre companie,
cum ar fi noutÞĽile, cheltuielile, aplicaĽiile sau accesul la un magazin al companiei. Instalarea unui Hub
decurge exact la fel ca instalarea unei aplicaĽii a companiei. DacÞ un Hub este disponibil, aveĽi opĽiunea
de a-l adÞugÞ imediat dupÞ ce aĽi adÞugat contul companiei. În cazul în care compania dezvoltÞ un
Hub ulterior, vi se oferÞ o altÞ metodÞ de a-l configura când acesta este gata.

Majoritatea conturilor de companie includ o politicÞ. O politicÞ a companiei permite companiei dvs.
sÞ adauge elemente de protecĽie pe telefon, adesea pentru a proteja informaĽiile confidenĽiale.

Pentru a configura contul companiei, atingeĽi  SetÞri > aplicaŜii companie.
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Sugestii pentru utilizatorii în scop de afaceri
UtilizaĽi eficient telefonul la serviciu.

Pentru informaĽii suplimentare despre oferta Nokia pentru companii, vizitaĽi Nokia Expert Centre la
https://expertcentre.nokia.com/.

Lucrul cu e-mailul Śi a calendarul pe telefon Śi PC

PuteŜi utiliza adrese de e-mail diferite pentru serviciu Śi timpul liber. PuteŜi adÞuga mai multe cutii
poŚtale în telefon Śi puteŜi utiliza acelaŚi cont de e-mail atât pe telefon, cât Śi pe PC, indiferent dacÞ
folosiŜi Outlook, Office 365 sau orice alt cont de e-mail. E-mailul Śi calendarul rÞmân sincronizate Śi
puteŜi intra în ŚedinŜe direct din invitaŜii din calendar. PuteŜi utiliza serviciile integrate de e-mail Śi
calendar astfel încât, de exemplu, când urmeazÞ o ŚedinŜÞ, sÞ puteŜi vedea lista de participanŜi Śi, cu
o atingere, sÞ accesaŜi orice conversaŜii prin e-mail sau SMS-uri pe care le-aŜi purtat cu un participant.

Pentru mai multe informaŜii despre crearea cutiilor poŚtale, consultaŜi capitolul AdÞugarea unei cutii
poŚtale din acest ghid al utilizatorului.

Pentru informaŜii suplimentare despre Office 365, consultaŜi înregistrarea video de la adresa
www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (numai în limba englezÞ).

PÞstrarea în siguranĽÞ a datelor din telefon

Telefonul dvs. dispune de o multitudine de opĽiuni de securitate pentru a fi siguri cÞ nimeni altcineva
nu are acces la datele sensibile pe care le-aĽi stocat în telefon. De exemplu, vÞ puteĽi seta telefonul
pentru a se bloca automat sau vÞ puteĽi chiar bloca telefonul în cazul în care îl pierdeĽi (opĽiunea nu
este disponibilÞ în toate regiunile).

Pentru mai multe informaĽii, consultaĽi capitolul Securitate din acest ghid al utilizatorului sau accesaĽi
www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-
security/.

FiŜi productivi cu aplicaŜii Office

Telefonul dvs. conŜine versiunile mobile ale aplicaŜiilor Microsoft Office.

AveŜi urmÞtoarele posibilitÞŜi:

• RevizuiŜi-vÞ notele Śi documentele, faceŜi modificÞri de ultim moment sau creaŜi documente noi
• VizualizaŜi Śi editaŜi prezentÞri PowerPoint
• CreaŜi, vizualizaŜi Śi editaŜi foi de calcul Microsoft Excel
• SalvaŜi-vÞ fiŚierele Office în SkyDrive Śi continuaŜi de unde aŜi rÞmas când reveniŜi la computer
• AccesaŜi serviciul Office 365

Cu Microsoft SharePoint Workspace Mobile puteŜi deschide, edita Śi salva documente Microsoft
Office aflate pe site-uri SharePoint 2010 sau SharePoint Online.

Pentru mai multe informaŜii, consultaŜi capitolul Office din acest ghid al utilizatorului.

Pentru informaŜii suplimentare despre Office 365, consultaŜi înregistrarea video de la adresa
www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (numai în limba englezÞ).
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Conectarea la Web

PuteĽi naviga pe Internet folosind cea mai bunÞ conexiune, indiferent dacÞ aceasta este o conexiune
Wi-Fi sau cea mai rapidÞ conexiune mobilÞ de date disponibilÞ. La nevoie, vÞ puteĽi chiar partaja
conexiunea de date mobile a telefonului cu laptopul.

Pentru mai multe informaĽii, consultaĽi capitolele Internet Ļi Administrarea telefonului Ļi
conectivitatea din acest ghid al utilizatorului.

Utilizarea serviciului Skype pentru a efectua apeluri sau trimite mesaje

VÞ puteĽi utiliza telefonul pentru a efectua apeluri de la Skype la Skype sau pentru a trimite mesaje
instantanee de la Skype la Skype. Cu tarifele globale Skype, puteĽi efectua Ļi apeluri cÞtre reĽele
terestre sau numere de telefon mobile Ļi plÞti folosind cardul de credit sau printr-un abonament lunar
pentru a beneficia de cele mai bune preĽuri. DescÞrcaĽi aplicaĽia în telefonul dvs. Nokia Lumia.

Pentru informaĽii suplimentare, consultaĽi documentaĽia pentru utilizatori de pe site-ul de asistenĽÞ
Skype pentru Windows Phone de la adresa https://support.skype.com/en/category/
SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE/.

Pentru informaĽii suplimentare despre apeluri Ļi mesagerie instantanee de la Skype la Skype,
consultaĽi înregistrarea video de la adresa www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (numai în
limba englezÞ).

ColaboraĽi eficient cu Lync pe telefonul dvs.

Microsoft Lync este un serviciu de comunicaĽii de generaĽie urmÞtoare, care conecteazÞ oamenii în
moduri noi, oricând, de aproape oriunde.

Cu Lync, puteĽi sÞ:

• UrmÞriĽi disponibilitatea persoanelor de contact
• ExpediaĽi mesaje instantanee
• Efectuarea apelurilor
• IniĽierea sau înscrierea în conferinĽe audio, video sau Web

Lync este conceput pentru a se integra complet cu Microsoft Office. PuteĽi descÞrca versiunea mobilÞ
a Microsoft Lync 2010 pe telefonul dvs. de la adresa Magazin.

Pentru informaĽii suplimentare, consultaĽi documentaĽia pentru utilizatori din paginile de asistenĽÞ
Microsoft Lync de la adresa lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?
title=downloads.

ConsultaĽi, de asemenea, capitolul Office din acest ghid al utilizatorului.
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Administrarea telefonului Ļi conectivitatea

AveĽi grijÞ de telefonul dvs. Ļi de conĽinutul acestuia. AflaĽi cum vÞ puteĽi conecta la accesorii Ļi la
reĽele, cum puteĽi sÞ transferaĽi fiĻiere, sÞ creaĽi copii de rezervÞ, sÞ blocaĽi telefonul Ļi sÞ menĽineĽi
software-ul la zi.

PÞstrarea telefonului actualizat
AflaĽi cum puteĽi actualiza software-ul Ļi aplicaĽiile de pe telefon.

ActualizÞrile software

śineŜi pasul cu noutÞŜile. ActualizaŜi software-ul telefonului Śi aplicaŜiile pentru a beneficia de
caracteristici noi Śi îmbunÞtÞŜite pentru telefon. Actualizarea software-ului poate îmbunÞtÞŜi Śi
performanŜa telefonului.

Avertizare: DacÞ instalaĽi o actualizare software, nu puteĽi utiliza aparatul, nici mÞcar pentru
apeluri de urgenĽÞ, pânÞ când nu se terminÞ instalarea Ļi aparatul nu este repornit.

Înainte de a începe actualizarea, conectaĽi încÞrcÞtorul sau asiguraĽi-vÞ cÞ acumulatorul aparatului
are suficientÞ energie.
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DupÞ actualizare, accesaŜi www.nokia.com/support pentru a obŜine noul ghid de utilizare.

Actualizarea software-ului telefonului

Nu este nevoie de computer. ActualizaŜi software-ul telefonului în mod wireless, pentru a obŜine
caracteristici noi Śi performanŜÞ îmbunÞtÞŜitÞ.

Înainte de a începe actualizarea, asiguraŜi-vÞ cÞ bateria telefonului este suficient de încÞrcatÞ.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conĽinut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea
ce poate duce la apariĽia unor costuri legate de trafic.

În mod implicit, telefonul descarcÞ automat actualizÞrile disponibile, ori de câte ori setÞrile conexiunii
de date, cum ar fi roamingul permit acest lucru. Când telefonul vÞ înŚtiinŜeazÞ cÞ este disponibilÞ o
actualizare, nu trebuie decât sÞ urmaŜi instrucŜiunile afiŚate pe telefon.

IndicaĽie: ConsultaŜi Magazin pentru actualizÞri ale aplicaŜiilor.

Dezactivarea descÞrcÞrii automate a actualizÞrilor
DacÞ doriŜi sÞ pÞstraŜi controlul asupra costurilor de date în timpul roamingului, puteŜi dezactiva
descÞrcarea automatÞ a actualizÞrilor. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi debifaŜi 
SetÞri > actualizare telefon > DescarcÞ automat actualizÞrile atunci când setÞrile mele de date o
permit.

Utilizarea unei conexiuni de mare vitezÞ
ProfitaĽi la maxim de conexiunile la reĽea Ļi utilizaĽi o conexiune 4G, când este disponibilÞ Ļi dacÞ este
acceptatÞ de telefon.

1. Pe ecranul de start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > reŜea celularÞ.
2. ComutaĽi Cea mai mare vitezÞ de conexiune la 4G.

IndicaĽie: Când vÞ aflaĽi în roaming într-o zonÞ în care este posibil ca reĽeaua 4G sÞ nu fie
disponibilÞ, comutaĽi înapoi la 3G. ĺi energia bateriei va dura mai mult, deoarece telefonul nu
va încerca sÞ se conecteze la reĽeaua 4G când nu este necesar.

IndicaĽie: De asemenea, puteĽi selecta reĽeaua manual. AtingeĽi Selectare reŜea.

Wi-Fi
AflaĽi mai multe despre utilizarea conexiunii Wi-Fi.
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Conexiuni Wi-Fi

Telefonul verificÞ periodic Śi vÞ anunŜÞ dacÞ existÞ conexiuni disponibile. Notificarea apare pentru
scurt timp în partea de sus a ecranului. Pentru a gestiona conexiunile Wi-Fi, selectaŜi notificarea.

Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > Wi-Fi.

Metoda de poziŜionare prin Wi-Fi îmbunÞtÞŜeŚte precizia poziŜionÞrii atunci când semnalele satelit nu
sunt disponibile, în special în interior sau între clÞdiri înalte. De asemenea, puteŜi dezactiva funcŜia
Wi-Fi prin setÞrile telefonului.

ObservaĽie: Utilizarea reĽelelor Wi-Fi poate fi restricĽionatÞ în unele ĽÞri. De exemplu, în UE
folosirea reŜelei Wi-Fi de 5150-5350 MHz este permisÞ numai iar în SUA Ļi Canada, folosirea
reĽelei Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz este permisÞ numai în interior. Pentru informaĽii suplimentare,
contactaĽi autoritÞĽile locale.

Conectarea la Wi-Fi

Conectarea la o reĽea Wi-Fi reprezintÞ o modalitate utilÞ de a accesa Internetul. Când sunteĽi în
deplasÞri, puteĽi sÞ vÞ conectaĽi la reĽele Wi-Fi în locuri publice, cum ar fi biblioteci sau localuri Internet
café.

Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri.

1. AtingeĽi Wi-Fi.
2. AsiguraĽi-vÞ cÞ opĽiunea ReŜele Wi-Fi este comutatÞ pe Activat .
3. SelectaĽi conexiunea pe care doriĽi sÞ o utilizaĽi.

Închiderea conexiunii
AtingeĽi Wi-Fi Ļi comutaĽi ReŜele Wi-Fi pe Dezactivat .

NFC
ExploraŜi lumea din jur. AtingeŜi accesoriile pentru a vÞ conecta la acestea. AtingeŜi etichetele pentru
a apela pe cineva sau a deschide un site Web. Tehnologia Near Field Communication (NFC) face ca
procesul de conectare sÞ fie simplu Śi distractiv.

Cu NFC puteŜi:
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• Conecta accesorii compatibile cu Bluetooth care acceptÞ NFC, cum ar fi cÞŚti cu microfon sau un
difuzor wireless

• TrimiteŜi elemente, cum ar fi contacte sau propriile fotografii, cÞtre telefonul unui prieten, cÞtre
PC-ul sau tableta pe care se executÞ Windows 8 cu apropie+trimite

• Atinge etichete pentru a obŜine mai mult conŜinut pentru telefonul dvs. sau pentru a accesa servicii
online

• PlÞti cu telefonul, dacÞ acest serviciu este acceptat de furnizorul dumneavoastrÞ de servicii

Zona NFC este situatÞ pe partea din spate a telefonului, în apropierea aparatului foto. AtingeŜi alte
telefoane, accesorii, etichete sau cititoare cu zona NFC.

Înainte de a utiliza tehnologia NFC, asiguraŜi-vÞ cÞ ecranul Śi tastele telefonului sunt deblocate. În
funcŜie de furnizorul de servicii, puteŜi avea posibilitatea sÞ plÞtiŜi sau sÞ utilizaŜi telefonul ca bilet,
chiar dacÞ telefonul este blocat.

Conectarea la un accesoriu Bluetooth utilizând tehnologia NFC

AveŜi mâinile ocupate? UtilizaŜi cÞŚtile cu microfon. Sau de ce sÞ nu ascultaŜi muzicÞ utilizând
difuzoarele wireless? Nu trebuie decât sÞ atingeŜi cu telefonul un accesoriu compatibil.

AtingeŜi zona NFC a accesoriului cu zona NFC a telefonului Śi urmaŜi instrucŜiunile afiŚate pe ecran.
Accesoriile, cum ar fi cÞŚtile cu microfon stereo wireless Nokia Purity Pro de la Monster, sunt
disponibile separat. Disponibilitatea accesoriilor variazÞ în funcŜie de regiune.
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Deconectarea accesoriului
AtingeŜi din nou zona NFC a accesoriului.
Pentru mai multe informaŜii, consultaŜi ghidul utilizatorului accesoriului.

Citirea etichetelor NFC

Etichetele NFC pot conĽine informaĽii, cum ar fi o adresÞ Web, un numÞr de telefon sau o carte de
vizitÞ. DacÞ vedeĽi o etichetÞ, de ce sÞ nu o atingeĽi cu telefonul, pentru a vedea ce se întâmplÞ?

AtingeĽi o etichetÞ cu zona NFC a telefonului.

Plata utilizând telefonul

AveŜi portofelul plin de carduri de credit Śi de membru? StocaŜi cardurile digital pe telefon, astfel
încât sÞ puteŜi plÞti mai uŚor.
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Este posibil ca aceastÞ caracteristicÞ sÞ nu fie disponibilÞ pentru toate regiunile. Pentru informaŜii
despre disponibilitate, contactaŜi furnizorul de servicii de reŜea. Serviciile sunt asociate cartelei SIM.

1. Pentru a activa serviciul, contactaŜi furnizorul de servicii de reŜea.
2. Pe ecranul de Start, deplasaŜi degetul la stânga Śi atingeŜi  Portofel.

AdÞugarea unui card de credit sau debit pe telefon
AtingeŜi  > credit sau debit Śi urmaŜi instrucŜiunile afiŚate pe ecran.
Telefonul cautÞ o aplicaŜie disponibilÞ de la furnizorul de servicii, care poate fi conectatÞ la cardul
dvs.

AdÞugarea unui card de membru pe telefon
AtingeŜi  > altele.
Telefonul cautÞ o aplicaŜie disponibilÞ de la furnizorul de servicii, care poate fi conectatÞ la cardul
dvs.

Definirea unui PIN pentru portofel
AtingeŜi  > setÞri+PIN, comutaŜi PIN portofel la Activat , apoi tastaŜi PIN-ul pentru portofel.
Telefonul solicitÞ PIN-ul pentru portofel de fiecare datÞ când accesaŜi portofelul.

Pentru a proteja achiziŜiile de la Magazin, atingeŜi caseta de selectare FolosiŜi PIN-ul portofelului Śi
pentru a vÞ proteja achiziŜiile de muzicÞ Śi de aplicaŜii.

Efectuarea unei plÞŜi
AtingeŜi cititorul cu zona NFC a telefonului. Este posibil ca furnizorul de servicii sÞ vÞ solicite sÞ
confirmaŜi plata.
Utilizarea serviciilor compatibile de rezervÞri Ļi de platÞ prin Near Field Communication (NFC) ale
furnizorului de servicii cu acest telefon necesitÞ abonament la serviciul furnizorului Ļi instalarea
aplicaĽiei acestuia. AplicaĽiile Ļi serviciile de rezervÞri Ļi de plÞĽi sunt furnizate de terĽe pÞrĽi. Nokia
nu oferÞ garanĽii Ļi nu îĻi asumÞ rÞspunderea pentru asemenea aplicaĽii Ļi servicii, inclusiv pentru
asistenĽÞ pentru utilizatori, funcĽii sau tranzacĽii monetare sau pierderi de bani. EfectuaĽi copii de
siguranĽÞ ale conĽinutului telefonului Ļi luaĽi legÞtura cu furnizorul de servicii înainte de repararea
sau de întreĽinerea telefonului pentru a vÞ asigura de disponibilitatea serviciilor de platÞ Ļi de emitere
de bilete dupÞ reparaĽii Ļi întreĽinere. DupÞ lucrÞri de reparaĽii sau de întreĽinere, ar putea fi necesar
sÞ reinstalaĽi aplicaĽia pentru rezervÞri sau plÞĽi de la terĽe pÞrĽi. Pentru întrebÞri despre aplicaĽiile Ļi
serviciile de rezervÞri Ļi plÞĽi, luaĽi legÞtura cu furnizorul de servicii.

Bluetooth
VÞ puteĽi conecta în mod wireless la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoane, computere,
cÞĻti cu microfon Ļi kituri auto. De asemenea, puteĽi trimite fotografii cÞtre telefoane compatibile
sau cÞtre computer.
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DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > Bluetooth.

Deoarece dispozitivele cu tehnologia wireless Bluetooth comunicÞ utilizând undele radio, acestea nu
trebuie sÞ se afle unul în raza vizualÞ a celorlalte. TotuĻi, acestea trebuie sÞ se afle la o distanĽÞ de
10 metri (33 feet) unele de celelalte, deĻi conexiunea poate fi supusÞ unei interferenĽe din cauza
obstacolelor precum pereĽii sau alte dispozitive electronice.

Aparatele asociate se pot conecta la telefon când opĽiunea Bluetooth este activatÞ. Alte dispozitive
vÞ pot detecta telefonul numai dacÞ este deschisÞ vizualizarea cu setÞrile Bluetooth.

Nu asociaĽi sau nu acceptaĽi solicitÞrile de conexiune de la un dispozitiv necunoscut. Acest lucru
contribuie la protecĽia telefonului împotriva conĽinutului dÞunÞtor.

Conectarea la cÞŚti cu microfon wireless

Cu o pereche de cÞŚti cu microfon wireless (disponibilÞ separat) puteŜi vorbi la telefon pÞstrându-vÞ
mâinile libere. Astfel, în timpul unui apel, puteŜi continua activitatea desfÞŚuratÞ, cum ar fi lucrul la
computer.

1. DeplasaŜi ecranul de Start la stânga Śi atingeŜi  SetÞri > Bluetooth.
2. ComutaŜi setarea Stare la Activat 
3. AsiguraŜi-vÞ cÞ sunt pornite cÞŚtile cu microfon.
Este posibil sÞ fie nevoie sÞ porniŜi procesul de asociere din cÞŚtile cu microfon. Pentru detalii,
consultaŜi ghidul de utilizare a cÞŚtilor cu microfon.

4. Pentru a asocia cÞŚtile cu microfon cu telefonul, atingeŜi cÞŚtile cu microfon din listÞ.
5. Este posibil sÞ vi se solicite introducerea unei parole. Pentru detalii, consultaŜi ghidul de utilizare
a cÞŚtilor cu microfon.

Expedierea conĽinutului prin Bluetooth

DoriĽi sÞ partajaĽi conĽinutul sau sÞ trimiteĽi fotografii realizate de dvs. unui prieten? PuteĽi utiliza
Bluetooth pentru a trimite în mod wireless fotografii sau alt conĽinut cÞtre dispozitive compatibile
sau cÞtre computer.
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PuteĽi utiliza mai multe conexiuni Bluetooth odatÞ. De exemplu, puteĽi trimite elemente cÞtre alt
dispozitiv chiar Ļi în timpul utilizÞrii unor cÞĻti cu microfon Bluetooth.

1. AsiguraĽi-vÞ cÞ funcĽia Bluetooth este activatÞ.
2. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsat conĽinutul pe care doriĽi sÞ îl trimiteĽi, apoi atingeĽi partajaŜi... >
Bluetooth.
3. AtingeĽi dispozitivul la care doriĽi sÞ vÞ conectaĽi. VeĽi putea vede dispozitivele cu Bluetooth aflate
în apropiere.
4. DacÞ pentru celÞlalt dispozitiv este nevoie de o parolÞ, introduceĽi parola. Parola, pe care o puteĽi
alege dvs., trebuie sÞ fie introdusÞ în ambele dispozitive. Pe unele dispozitive, parola este fixÞ. Pentru
detalii, consultaĽi ghidul utilizatorului celuilalt dispozitiv.
Parola este utilizatÞ numai când vÞ conectaĽi pentru prima datÞ la un dispozitiv.

Memoria Ļi stocarea
AflaĽi cum sÞ vÞ gestionaĽi fotografiile, aplicaĽiile Ļi celelalte elemente de pe telefon.

Crearea copiilor de rezervÞ ale datelor de pe telefon Ļi restaurarea acestora

Accidente se pot întâmpla oricând, aĻa cÞ setaĽi-vÞ telefonul pentru a crea copii de rezervÞ ale
setÞrilor Ļi datelor în contul Microsoft.

Pentru a crea copii de rezervÞ ale telefonului, aveĽi nevoie de un cont Microsoft.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > copie de rezervÞ.
2. DacÞ vi se solicitÞ acest lucru, faceĽi Sign in în contul dvs. Microsoft.
3. SelectaĽi pentru ce anume Ļi în ce mod sÞ fie efectuate copii de rezervÞ.
Este posibil ca aplicaĽiile descÞrcate sÞ nu fie incluse în copia de rezervÞ, dar le puteĽi descÞrca din
nou de la Magazin, atât timp cât acestea sunt disponibile. Este posibil sÞ se aplice costuri pentru
transmisia de date. Pentru informaĽii suplimentare, contactaĽi furnizorul de servicii de reĽea.

DacÞ aveĽi vreodatÞ nevoie sÞ restauraĽi setÞrile în telefon, adÞugaĽi contul Microsoft la noul telefon
Ļi urmaĽi instrucĽiunile afiĻate pe acesta.

Verificarea Ļi mÞrirea spaĽiului de memorie disponibil pe telefon

DoriĽi sÞ verificaĽi cât spaĽiu de memorie mai este disponibil?

Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > stocare telefon.

Pentru a consulta detaliile despre memoria telefonului, atingeĽi telefon.

DacÞ spaĽiul de memorie se umple, verificaĽi mai întâi care sunt elementele de care nu mai aveĽi nevoie
Ļi eliminaĽi-le:

• SMS-urile, mesajele multimedia Ļi e-mailurile
• ÎnregistrÞrile Ļi detaliile contactelor
• AplicaĽiile
• Muzica, fotografiile sau înregistrÞrile video
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ĺtergerea unei aplicaĽii de pe telefon

PuteĽi elimina aplicaĽiile instalate pe care nu doriĽi sÞ le pÞstraĽi sau sÞ le utilizaĽi, pentru a elibera
spaĽiu în memorie.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, pentru a accesa meniul aplicaĽiilor.
2. AtingeĽi Ļi menĽineĽi apÞsatÞ aplicaĽia, apoi atingeĽi dezinstalaŜi. Este posibil sÞ nu puteĽi elimina
anumite aplicaĽii.
DacÞ eliminaĽi o aplicaĽie, veĽi putea sÞ o reinstalaĽi fÞrÞ sÞ o cumpÞraĽi din nou, atâta timp cât
aplicaĽia este disponibilÞ în Magazin.

DacÞ o aplicaĽie instalatÞ depinde de una eliminatÞ, este posibil ca aplicaĽia instalatÞ sÞ înceteze sÞ
funcĽioneze. Pentru detalii, consultaĽi documentaĽia de utilizare a aplicaĽiei instalate.

Copierea conŜinutului între telefon Śi computer
CopiaŜi fotografii, înregistrÞri video, muzicÞ Śi alte elemente de conŜinut create de dvs. între telefon
Śi computer.

DacÞ utilizaŜi un computer Mac, instalaŜi aplicaŜia Windows Phone din Mac App Store.

1. ConectaŜi telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB compatibil.
2. Pe computer, deschideŜi un manager de fiŚiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder Śi navigaŜi
la telefonul dvs.

IndicaĽie: Telefonul dvs. este afiŚat în lista de dispozitive portabile cu numele de Windows
Phone. Pentru a vedea folderele din telefon, faceŜi dublu clic pe numele telefonului. ExistÞ
foldere separate pentru documente, muzicÞ, fotografii, tonuri de apel Śi videoclipuri.

3. TrageŜi Śi plasaŜi elemente de pe telefon pe computer sau de pe computer pe telefon.
IndicaĽie: DacÞ sistemul de operare al computerului este Windows 7 sau Windows 8, puteŜi utiliza
aplicaŜia Windows Phone, de asemenea. Windows 8 instaleazÞ aplicaŜia automat. Pentru
Windows 7, puteŜi descÞrca aplicaŜia de pe www.windowsphone.com.

Pentru informaŜii despre compatibilitatea aplicaŜiilor cu diverse computere, consultaŜi urmÞtorul
tabel:

AplicaŜie
Windows
Phone

AplicaŜie
Windows
Phone pentru
desktop

AplicaŜie
Windows
Phone pentru
Mac

Windows
Explorer

Windows 8 x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows Vista/XP x

Mac x
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SiguranĽÞ
AflaĽi cum vÞ puteĽi proteja telefonul Ļi cum sÞ menĽineĽi datele securizate.

Setarea blocÞrii automate a telefonului

DoriĽi sÞ vÞ protejaĽi telefonul împotriva utilizÞrii neautorizate? DefiniĽi un cod de siguranĽÞ Ļi setaĽi
telefonul sÞ se blocheze automat atunci când nu îl utilizaĽi.

1. DeplasaĽi ecranul de Start spre stânga, apoi atingeĽi  SetÞri > ecran de blocare.
2. ComutaĽi setarea parolÞ la ActivatÞ  Ļi introduceĽi un cod de siguranĽÞ (cel puĽin 4 cifre).
3. AtingeĽi Solicitare parolÞ dupÞ Ļi definiĽi durata perioadei dupÞ care telefonul se blocheazÞ
automat.

ļineĽi codul de siguranĽÞ secret, într-un loc sigur, separat de telefon. DacÞ uitaĽi codul de siguranĽÞ
Ļi nu îl puteĽi recupera sau dacÞ îl introduceĽi eronat de prea multe ori, va trebui sÞ duceĽi telefonul
la service. Se pot percepe tarife suplimentare Ļi este posibil sÞ fie Ļterse toate datele personale de
pe telefon. Pentru informaĽii suplimentare, contactaĽi Nokia Care sau distribuitorul telefonului.

Deblocarea telefonului
ApÞsaĽi pe tasta de pornire/oprire, glisaĽi ecranul de blocare în sus Ļi introduceĽi codul de siguranĽÞ.

Utilizarea telefonului când este blocat

DacÞ telefonul este blocat, puteĽi sÞ folosiĽi anumite funcĽii fÞrÞ sÞ introduceĽi codul de siguranĽÞ.

Pentru a reactiva telefonul, apÞsaĽi pe tasta de pornire/oprire.

Deschiderea aparatului foto
ApÞsaĽi Ļi ĽineĽi apÞsatÞ tasta pentru aparat foto.

Modificarea modului în care sunt anunĽate apelurile primite
ApÞsaĽi pe tastele de volum Ļi atingeĽi ,  sau .

Întreruperea sau reluarea redÞrii muzicii sau trecerea la o altÞ melodie
FolosiĽi controalele aplicaĽiei Music Player afiĻate în partea de sus a ecranului.
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Schimbarea codului PIN

DacÞ aĽi primit cartela SIM cu un cod PIN implicit, îl puteĽi schimba într-unul mai sigur.

1. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri.
2. DeplasaĽi degetul pe ecran la aplicaŜii Ļi atingeĽi telefon.
3. AtingeĽi modificaŜi PIN-ul.

Codul PIN poate fi alcÞtuit din 4-8 cifre.

GÞsirea telefonului pierdut

Nu gÞsiĽi telefonul sau vÞ temeĽi cÞ v-a fost furat? UtilizaĽi gÞseŚte-mi telefonul pentru a vÞ localiza
telefonul Ļi pentru a-l bloca sau a Ļterge datele de pe acesta, de la distanĽÞ.

AveĽi nevoie de un cont Microsoft pe telefon.

1. Pe computer, accesaĽi www.windowsphone.com.
2. FaceĽi Sign in cu acelaĻi cont Microsoft ca pe telefon.
3. SelectaĽi gÞseŚte-mi telefonul.

AveĽi urmÞtoarele posibilitÞĽi:

• SÞ localizaĽi telefonul pe o hartÞ
• SÞ declanĻaĽi soneria telefonului, chiar dacÞ este activat modul silenĽios
• SÞ blocaĽi telefonul Ļi sÞ setaĽi ca acesta sÞ afiĻeze un mesaj pentru a vÞ putea fi înapoiat
• SÞ ĻtergeĽi de la distanĽÞ toate datele de pe telefon

OpĽiunile disponibile pot sÞ varieze.

Codurile de acces
V-aŜi întrebat vreodatÞ la ce folosesc diferitele coduri de pe telefonul dvs.?

Codul PIN

(4-8 cifre)

Acesta protejeazÞ cartela SIM împotriva utilizÞrii
neautorizate sau este necesar pentru a accesa
anumite funcŜii.

PuteŜi sÞ setaŜi telefonul sÞ solicite codul PIN la
pornire.

În cazul în care codul nu a fost furnizat împreunÞ
cu cartela sau dacÞ l-aŜi uitat, contactaŜi
furnizorul de servicii reŜea.

DacÞ tastaŜi codul incorect de trei ori consecutiv,
trebuie sÞ-l deblocaŜi cu ajutorul codului PUK.

Codul PUK Acesta este necesar pentru a debloca un cod PIN.

DacÞ nu a fost furnizat împreunÞ cu cartela SIM,
contactaŜi furnizorul de servicii de reŜea.
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Codul de securitate (cod de blocare, parolÞ)

(min. 4 cifre)

Acesta contribuie la protecŜia datelor din telefon
împotriva utilizÞrii neautorizate.

PuteŜi sÞ setaŜi telefonul sÞ solicite codul de
blocare pe care îl definiŜi.

śineŜi codul secret, într-un loc sigur, separat de
telefon.

DacÞ uitaŜi codul Śi telefonul este blocat, trebuie
sÞ duceŜi telefonul la service. Se pot percepe
tarife suplimentare Śi este posibil sÞ fie Śterse
toate datele personale de pe telefon.

Pentru informaŜii suplimentare, contactaŜi Nokia
Care sau distribuitorul telefonului.

IMEI Acesta este utilizat pentru a identifica
telefoanele care pot folosi reŜeaua. NumÞrul se
poate utiliza Śi pentru a bloca telefoanele furate,
de exemplu. De asemenea, ar putea sÞ fie
necesar sÞ furnizaŜi numÞrul serviciilor Nokia
Care.

Pentru a vizualiza numÞrul IMEI, apelaŜi *#06#.
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Ajutor Ļi asistenĽÞ

Când doriĽi sÞ aflaĽi mai multe despre telefon sau dacÞ nu sunteĽi sigur cum ar trebui sÞ funcĽioneze
acesta, existÞ mai multe canale de asistenĽÞ pe care le puteĽi consulta.

Pentru a profita la maxim de caracteristicile telefonului, în telefonul dvs. veĽi gÞsi un ghid de utilizare
cu instrucĽiuni suplimentare. Pe ecranul de Start, deplasaĽi degetul la stânga Ļi atingeĽi  Nokia
Care.
De asemenea, puteĽi accesa www.nokia.com/support, unde puteĽi gÞsi:

• InformaĽii pentru depanare
• DiscuĽii
• NoutÞĽi cu privire la aplicaĽii Ļi descÞrcÞri
• InformaĽii de actualizare a software-ului
• Detalii suplimentare despre caracteristicile Ļi tehnologiile telefonului, precum Ļi despre

compatibilitatea dispozitivelor Ļi a accesoriilor

Este posibil ca secĽiunea Depanare Ļi discuĽiile sÞ nu fie disponibile în toate limbile.

Pentru înregistrÞri video de asistenĽÞ, accesaĽi www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

DacÞ telefonul nu rÞspunde la comenzi
ProcedaĽi dupÞ cum urmeazÞ:
• ApÞsaĽi continuu tasta de reducere a volumului Ļi tasta de pornire/oprire în acelaĻi timp, timp

de aproximativ 10 secunde. Telefonul reporneĻte. Pentru a reporni telefonul, apÞsaĽi continuu
tasta de pornire/oprire.

• ActualizaĽi software-ul telefonului.
• ResetaĽi telefonul. AceastÞ acĽiune restaureazÞ setÞrile din fabricÞ Ļi Ļterge tot conĽinutul

personal, inclusiv aplicaĽiile pe care le-aĽi achiziĽionat Ļi descÞrcat. Pe ecranul de Start, deplasaĽi
degetul la stânga Ļi atingeĽi  SetÞri > despre > resetaŜi-vÞ telefonul.

DacÞ problema rÞmâne nerezolvatÞ, contactaĽi furnizorul de servicii de reĽea sau Nokia pentru opĽiuni
de reparaĽii. Înainte sÞ trimiteĽi telefonul la reparaĽii, efectuaĽi întotdeauna o copie de rezervÞ a
datelor, deoarece toate datele personale din telefon pot fi Ļterse.
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IndicaĽie: DacÞ trebuie sÞ vÞ identificaĽi telefonul, pentru a vizualiza numÞrul IMEI unic al
telefonului, formaĽi numÞrul *#06#.
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GÞsirea numÞrului de model Śi a numÞrului de serie (IMEI)

DacÞ trebuie sÞ contactaŜi Nokia Care sau furnizorul de servicii, este posibil sÞ aveŜi nevoie de
informaŜii precum numÞrul de model Śi numÞrul de serie (IMEI). Pentru a vedea aceste informaŜii,
atingeŜi  SetÞri > despre.

Aceste informaŜii pot fi gÞsite Śi pe eticheta telefonului, care se aflÞ sub suportul cartelei SIM.

Pentru a deschide suportul cartelei SIM, împingeŜi cheia cartelei SIM pânÞ când suportul este eliberat,
apoi trageŜi suportul în afarÞ.

Pentru a vedea suportul pentru eticheta telefonului, introduceŜi cheia uŚiŜei în orificiul din partea
lateralÞ a suportului Śi trageŜi suportul afarÞ.
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InformaĽii despre produs Ļi siguranĽÞ

Servicii de reĽea Ļi costuri
PuteĽi sÞ utilizaĽi aparatul doar în reŜele LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; UMTS 850, 900, 1900, 2100; Śi GSM 850, 900, 1800,
1900 MHz. Este posibil ca suportul pentru reŜelele LTE sÞ fi fost dezactivat pe telefonul dvs., în funcŜie de Ŝara sau de furnizorul
dvs. de servicii. AveĽi nevoie de un abonament la un furnizor de servicii.

Utilizarea anumitor funcĽii Ļi descÞrcarea de conĽinut necesitÞ conexiune la reĽea Ļi poate avea ca rezultat costuri cu traficul de
date. De asemenea, poate fi necesar sÞ vÞ abonaĽi la anumite funcĽii.

ÎntreĽinerea aparatului
ManevraĽi cu grijÞ aparatul, bateria, încÞrcÞtorul Ļi accesoriile. Sugestiile de mai jos vÞ ajutÞ sÞ respectaĽi condiĽiile de acordare
a garanĽiei.

• PÞstraĽi aparatul în stare uscatÞ. PrecipitaĽiile, umiditatea Ļi alte tipuri de lichide sau impuritÞĽi pot conĽine substanĽe care
corodeazÞ circuitele electronice. DacÞ aparatul se udÞ, lÞsaĽi-l sÞ se usuce.

• Nu folosiĽi Ļi nu depozitaĽi aparatul în zone cu mult praf sau murdÞrie.
• Nu pÞstraĽi aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate sÞ deterioreze aparatul sau bateria.
• Nu pÞstraĽi aparatul la temperaturi scÞzute. Când aparatul revine la temperaturÞ normalÞ, umezeala poate forma condens

în interiorul acestuia Ļi îl poate deteriora.
• Nu deschideĽi aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
• ModificÞrile neautorizate pot duce la defectarea aparatului Ļi pot reprezenta o încÞlcare a reglementÞrilor privind aparatele

radio.
• Nu scÞpaĽi aparatul din mânÞ, nu-l loviĽi Ļi nu-l scuturaĽi. Manipularea durÞ poate distruge aparatul.
• UtilizaĽi o lavetÞ moale, curatÞ Ļi uscatÞ pentru a curÞĽa suprafaĽa aparatului.
• Nu vopsiĽi aparatul. Vopseaua poate împiedica funcĽionarea corectÞ.
• FeriĽi aparatul de magneĽi sau de câmpurile magnetice.
• Pentru ca informaĽiile importante sÞ fie în siguranĽÞ, stocaĽi-le în cel puĽin douÞ locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela

de memorie sau calculatorul) sau scrieĽi-le pe hârtie.

Aparatul se poate încÞlzi în urma utilizÞrii prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Pentru a evita
supraîncÞlzirea, funcĽionarea aparatului poate încetini automat, aplicaĽiile se pot închide, încÞrcarea se dezactiveazÞ Ļi, dacÞ
este necesar, aparatul se poate opri. DacÞ aparatul nu funcĽioneazÞ corespunzÞtor, duceĽi-l la cel mai apropiat atelier de service
autorizat.

Reciclare

DuceĽi întotdeauna produsele electronice, bateriile Ļi acumulatoarele, precum Ļi ambalajele folosite la centrele de colectare
specializate. Astfel ajutaĽi la prevenirea eliminÞrii necontrolate a deĻeurilor Ļi promovaĽi reciclarea materialelor. Toate
materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale Ļi energie. AflaĽi cum puteĽi sÞ reciclaĽi produsele Nokia la adresa
www.nokia.com/recycle.

Simbolul coĻ de gunoi barat

Simbolul coĻ de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentaĽie sau pe ambalaj, indicÞ faptul
cÞ toate produsele electrice Ļi electronice, precum Ļi bateriile se vor colecta separat la sfârĻitul ciclului de viaĽÞ. AceastÞ cerinĽÞ
se aplicÞ în Uniunea EuropeanÞ Ļi în Turcia. Nu aruncaĽi aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclaĽi-le. Pentru informaĽii
despre cel mai apropiat punct de reciclare, accesaĽi www.nokia.com/support. Pentru informaĽii suplimentare despre
caracteristicile ecologice ale aparatului, consultaĽi www.nokia.com/ecoprofile.
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Despre administrarea drepturilor digitale
La utilizarea acestui aparat, respectaĽi toate legile, precum Ļi obiceiurile locale, dreptul la viaĽÞ privatÞ Ļi alte drepturi legitime
ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. ProtecĽia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau
transferul unor fotografii, piese muzicale sau a altui tip de conĽinut.

ConĽinutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoĽit de o licenĽÞ asociatÞ ce defineĻte drepturile Dvs.
de a utiliza acest conĽinut.

Cu acest aparat, puteĽi accesa conĽinut protejat prin PlayReady. DacÞ un anumit program DRM nu reuĻeĻte sÞ protejeze
conĽinutul, posesorii de conĽinut pot solicita anularea posibilitÞĽii unui astfel de program DRM de a accesa alte conĽinuturi noi
protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conĽinut protejat prin DRM Ļi care se aflÞ
deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afecteazÞ utilizarea de conĽinut protejat prin alte tipuri de DRM
sau utilizarea de conĽinut neprotejat prin DRM.

DacÞ în aparatul Dvs. se aflÞ conĽinut protejat prin WMDRM, în cazul formatÞrii memoriei se pierd atât licenĽele, cât Ļi conĽinutul.
Este posibil, de asemenea, sÞ pierdeĽi licenĽele Ļi conĽinutul în cazul deteriorÞrii fiĻierelor din aparat. Pierderea licenĽelor sau a
conĽinutului vÞ poate limita posibilitatea de a reutiliza acelaĻi conĽinut pe aparatul Dvs. Pentru informaĽii suplimentare, contactaĽi
furnizorul Dvs. de servicii.

InformaĽii despre baterie Ļi încÞrcÞtor
Aparatul dispune de o baterie internÞ reîncÞrcabilÞ, care nu poate fi înlocuitÞ. Nu încercaĽi sÞ scoateĽi bateria, deoarece puteĽi
deteriora aparatul. Pentru a înlocui bateria, duceĽi aparatul la cea mai apropiatÞ unitate de service autorizatÞ.

ÎncÞrcaĽi aparatul folosind un încÞrcÞtor AC-16 sau AC-50. Tipul mufei de încÞrcÞtor poate varia.

ÎncÞrcÞtoarele terĽelor pÞrĽi care respectÞ standardul IEC/EN 62684 Ļi care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului,
pot fi, de asemenea, compatibile.

SiguranĽa acumulatorului
Pentru a scoate din prizÞ cablul de alimentare al încÞrcÞtorului sau al unui accesoriu, prindeĽi Ļtecherul Ļi trageĽi de acesta, nu
de cablu.

Când nu folosiĽi încÞrcÞtorul, scoateĽi-l din prizÞ. Nu lÞsaĽi un acumulator complet încÞrcat conectat la încÞrcÞtor, deoarece
supraîncÞrcarea ar putea scurta durata sa de viaĽÞ. DacÞ nu este utilizat, un acumulator complet încÞrcat se va descÞrca în timp.

DepozitaĽi întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C Ļi 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea Ļi
durata de viaĽÞ a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cÞrui acumulator este fierbinte sau rece sÞ nu funcĽioneze temporar.

Nu aruncaĽi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. RespectaĽi reglementÞrile locale. ReciclaĽi acumulatorul ori de câte ori
acest lucru este posibil. Nu aruncaĽi acumulatorii la deĻeuri menajere.

Nu demontaĽi, nu tÞiaĽi, nu striviĽi, nu îndoiĽi, nu înĽepaĽi Ļi nu deterioraĽi în alt mod acumulatorul. În cazul apariĽiei unei scurgeri
de lichid din acumulator, evitaĽi contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. DacÞ, totuĻi, acest lucru se întâmplÞ, spÞlaĽi imediat
cu apÞ din abundenĽÞ zonele afectate sau apelaĽi la un medic. Nu modificaĽi acumulatorul, nu încercaĽi sÞ introduceĽi corpuri
strÞine în acesta, nu-l scufundaĽi Ļi feriĽi-l de apÞ sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacÞ sunt deterioraĽi.

FolosiĽi acumulatorul Ļi încÞrcÞtorul numai conform destinaĽiei. Utilizarea incorectÞ sau utilizarea unor acumulatori sau a unor
încÞrcÞtoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea
aprobÞrilor sau a garanĽiilor acordate aparatului. În cazul în care consideraĽi cÞ acumulatorul sau încÞrcÞtorul a fost deteriorat,
duceĽi-l la un centru de service înainte de a continua sÞ-l utilizaĽi. Nu folosiĽi niciodatÞ un încÞrcÞtor sau un acumulator deteriorat.
UtilizaĽi încÞrcÞtoarele numai în interior.

InformaĽii suplimentare referitoare la siguranĽÞ

Efectuarea unui apel de urgenĽÞ
1. AsiguraĽi-vÞ cÞ telefonul este pornit.
2. VerificaĽi dacÞ nivelul semnalului este adecvat.

De asemenea, poate fi necesarÞ parcurgerea paĻilor de mai jos:

• IntroduceĽi o cartelÞ SIM în aparat, dacÞ acceptÞ.
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• În telefon, dezactivaĽi limitÞrile apelurilor, cum ar fi restricĽionarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grup închis de
utilizatori.

• AsiguraĽi-vÞ mod avion nu este pornit.
• DeblocaĽi ecranul Ļi tastatura telefonului, dacÞ sunt blocate.

3. ApÞsaĽi .
4. SelectaĽi .
5. SelectaĽi .
6. IntroduceĽi numÞrul oficial de urgenĽÞ valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgenĽÞ variazÞ în funcĽie de zona
în care vÞ aflaĽi.
7. SelectaĽi apelaŜi .
8. FurnizaĽi toate informaĽiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiaĽi convorbirea pânÞ nu vi se permite acest lucru.

La prima pornire a telefonului vi se va solicita sÞ vÞ creaĽi un cont Microsoft Ļi sÞ configuraĽi telefonul. Pentru a efectua un apel
de urgenĽÞ în timpul creÞrii contului Ļi configurÞrii telefonului, atingeĽi urgenŜÞ

Important: ActivaĽi apelurile Internet Ļi cele cÞtre mobil, dacÞ telefonul acceptÞ apelurile prin Internet. Telefonul ar putea
încerca sÞ efectueze apeluri de urgenĽÞ atât prin reĽeaua celularÞ, cât Ļi prin intermediul furnizorului de servicii pentru
apeluri Internet. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condiĽiile. Nu vÞ bazaĽi niciodatÞ exclusiv pe un telefon mobil
pentru efectuarea unor comunicÞri esenĽiale, cum ar fi urgenĽele de naturÞ medicalÞ.

Copii mici
Aparatul Dvs. Ļi accesoriile acestuia nu sunt jucÞrii. Acestea ar putea conĽine piese de mici dimensiuni. Nu le lÞsaĽi la îndemâna
copiilor mici.

Aparate medicale
Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcĽionarea unor aparate
medicale neprotejate corespunzÞtor. AdresaĽi-vÞ unui medic sau producÞtorului echipamentului medical pentru a afla dacÞ
acesta este protejat corespunzÞtor faĽÞ energia radio externÞ.

Aparate medicale implantate
Pentru a evita eventualele interferenĽe, producÞtorii de aparate medicale implantate recomandÞ pÞstrarea unei distanĽe minime
de 15,3 centimetri între un aparat wireless Ļi unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie sÞ respecte
urmÞtoarele reguli:

• SÞ ĽinÞ întotdeauna aparatul mobil la o distanĽÞ mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
• SÞ nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
• SÞ ĽinÞ aparatul mobil la urechea opusÞ poziĽiei aparatului medical.
• SÞ opreascÞ aparatul mobil dacÞ existÞ un motiv de a bÞnui prezenĽa unei interferenĽe.
• SÞ respecte instrucĽiunile producÞtorului aparatului medical implantat.

DacÞ aveĽi întrebÞri privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultaĽi medicul
dumneavoastrÞ.

Auzul
Avertizare: Când utilizaĽi setul cu cascÞ, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusÞ. Nu utilizaĽi setul
cu cascÞ dacÞ acest lucru vÞ poate periclita siguranĽa.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Nichel
SuprafaĽa acestui aparat nu conĽine nichel.

ProtejaĽi-vÞ aparatul împotriva conĽinutului dÞunÞtor
Aparatul poate fi expus la viruĻi Ļi la alte tipuri de conĽinut dÞunÞtor. LuaĽi urmÞtoarele mÞsuri de prevedere:
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• ProcedaĽi cu precauĽie când deschideĽi mesaje. Acestea pot conĽine programe de virusare sau pot fi dÞunÞtoare în alt mod
aparatului sau calculatorului.

• AveĽi grijÞ la acceptarea solicitÞrilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conĽinut. Nu acceptaĽi
conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveĽi încredere.

• InstalaĽi Ļi utilizaĽi numai servicii Ļi alte programe provenite din surse de încredere, care oferÞ siguranĽÞ Ļi protecĽie adecvate.
• InstalaĽi aplicaĽii antivirus Ļi alte programe de siguranĽÞ pe aparat Ļi pe calculatoarele conectate. Nu utilizaĽi mai multe

aplicaĽii antivirus în acelaĻi timp. Acest lucru poate afecta performanĽele Ļi funcĽionarea aparatului Ļi/sau ale calculatorului.
• DacÞ accesaĽi marcaje Ļi linkuri preinstalate cÞtre site-uri Internet ale unor terĽe pÞrĽi, luaĽi mÞsuri de precauĽie

corespunzÞtoare. Nokia nu sprijinÞ Ļi nu îĻi asumÞ rÞspunderea pentru asemenea site-uri.

Mediul de utilizare
Acest aparat corespunde recomandÞrilor de expunere la radio frecvenĽÞ dacÞ este folosit în poziĽie normalÞ de utilizare, la ureche,
sau dacÞ este amplasat la o distanĽÞ de cel puĽin 1,5 centimetri faĽÞ de corp. Orice toc de purtare, agÞĽÞtoare la centurÞ sau alt
suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie sÞ conĽinÞ metale Ļi trebuie sÞ asigure plasarea telefonului la distanĽa faĽÞ de
corp specificatÞ mai sus.

Expedierea fiĻierelor de date sau a mesajelor necesitÞ o conexiune de reĽea de calitate Ļi ar putea fi amânatÞ pânÞ când o
asemenea conexiune este disponibilÞ. UrmaĽi instrucĽiunile referitoare la distanĽele de separaĽie menĽionate mai sus pânÞ la
terminarea expedierii.

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de aparat. Nu aĻezaĽi cÞrĽi de credit sau
alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informaĽiile stocate pe acestea ar putea fi Ļterse.

Vehicule
Este posibil ca semnalele radio sÞ afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzÞtor în automobile. Pentru
informaĽii suplimentare, interesaĽi-vÞ la producÞtorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea neadecvatÞ poate fi periculoasÞ Ļi poate anula garanĽia
aparatului. VerificaĽi regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. sÞ fie montate Ļi sÞ funcĽioneze în mod adecvat.
Nu depozitaĽi Ļi nu transportaĽi materiale inflamabile sau explozive în acelaĻi compartiment cu aparatul, cu componentele sau
cu accesoriile acestuia. Nu amplasaĽi aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanĻare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie
ÎnchideĽi aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant. Scânteile pot provoca explozii sau incendii
care pot duce la vÞtÞmÞri corporale sau deces. ConformaĽi-vÞ restricĽiilor din depozitele de carburanĽi, din incinta combinatelor
chimice sau din locurile unde se efectueazÞ lucrÞri cu explozibili. Este posibil ca zonele cu medii cu pericol de explozie sÞ nu fie
marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandÞ oprirea motorului, cala vapoarelor, unitÞĽi de transfer Ļi
stocare a substanĽelor chimice Ļi zone în care aerul conĽine substanĽe chimice sau particule. ConsultaĽi producÞtorii vehiculelor
alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacÞ acest aparat poate fi utilizat în siguranĽÞ în
apropierea acestora.

InformaĽii privind certificarea (SAR)
Acest aparat mobil îndeplineĻte recomandÞrile cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul mobil este un emiĽÞtor Ļi un receptor radio. El este conceput pentru a nu depÞĻi limitele de expunere la unde radio
prevÞzute în recomandÞrile internaĽionale. Aceste recomandÞri au fost elaborate de organizaĽia ĻtiinĽificÞ independentÞ ICNIRP
Ļi includ limite de siguranĽÞ menite a asigura protecĽia tuturor persoanelor, indiferent de vârstÞ Ļi starea de sÞnÞtate.

RecomandÞrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de mÞsurÞ cunoscutÞ sub numele de Specific
Absorption Rate (ratÞ specificÞ de absorbĽie) sau SAR. Limita SAR specificatÞ în recomandÞrile ICNIRP este de 2,0 waĽi/kilogram
(W/kg) calculatÞ ca valoare medie pe 10 grame de Ľesut. ÎncercÞrile pentru SAR sunt efectuate folosind poziĽiile standard de
utilizare Ļi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvenĽÞ testate. Nivelul real
SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximÞ deoarece aparatul este conceput sÞ utilizeze numai puterea strict
necesarÞ pentru accesarea reĽelei. AceastÞ putere depinde de diferiĽi factori, de exemplu de cât de aproape vÞ aflaĽi de releu.

Valoarea maximÞ SAR conform recomandÞrilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,70 W/kg. Utilizarea
accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot sÞ difere în funcĽie de cerinĽele naĽionale de
raportare Ļi testare, precum Ļi de banda de reĽea. InformaĽii suplimentare privind SAR pot fi disponibile în cadrul informaĽiilor
despre produs, la www.nokia.com.
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Mesaje de asistenĽÞ Nokia
Pentru a vÞ ajuta sÞ beneficiaĽi la maximum de telefon Ļi de servicii, puteĽi sÞ primiĽi gratuit mesaje de la Nokia. Mesajele pot
conĽine sfaturi Ļi sugestii Ļi informaĽii de asistenĽÞ. Pentru a putea beneficia de serviciul descris mai sus, la prima utilizare a
telefonului, ar putea fi trimise la Nokia numÞrul de telefon, numÞrul de serie al telefonului Ļi câĽiva identificatori ai abonamentului
de servicii mobile. Aceste informaĽii pot fi folosite în conformitate cu politica de confidenĽialitate, disponibilÞ la adresa
www.nokia.com.
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Drepturi de autor Śi alte notificÞri

DECLARAśIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declarÞ cÞ acest produs RM-821 respectÞ cerinŜele esenŜiale Śi alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE. O copie a DeclaraŜiei de conformitate poate fi gÞsitÞ la www.nokia.com/global/declaration/declaration-
of-conformity.

© 2012 Nokia. Toate drepturile rezervate. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, HÞrŜi Nokia Śi MuzicÞ Nokia sunt mÞrci
comerciale sau mÞrci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcÞ de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de
produse Śi de firme menŜionate aici pot fi nume comerciale sau mÞrci comerciale aparŜinând proprietarilor respectivi.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

DescÞrcarea hÞrŜilor, a jocurilor, a muzicii Śi a înregistrÞrilor video Śi încÞrcarea imaginilor Śi a înregistrÞrilor video poate implica
transferul unor volume mari de date. Este posibil ca furnizorul de servicii sÞ vÞ factureze pentru transferul de date.
Disponibilitatea anumitor produse, servicii Śi funcŜii poate varia în funcŜie de regiune. ConsultaŜi furnizorul local Nokia pentru
detalii suplimentare asupra disponibilitÞŜii opŜiunilor de limbÞ.

Sunt interzise reproducerea, transferul, distribuirea Śi stocarea unor pÞrŜi sau a întregului conŜinut al acestui material în orice
formÞ fÞrÞ permisiunea prealabilÞ scrisÞ a firmei Nokia. Nokia duce o politicÞ de dezvoltare continuÞ. Nokia îŚi rezervÞ dreptul
de a face modificÞri Śi îmbunÞtÞŜiri oricÞrui produs descris în acest document, fÞrÞ notificare prealabilÞ.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Acest produs este licenŜiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal Śi noncomercial în legÞturÞ cu
informaŜiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activitÞŜi personale
Śi noncomerciale Śi (ii) pentru utilizarea în legÞturÞ cu înregistrÞrile video MPEG-4 oferite de un furnizor de înregistrÞri video
licenŜiat. LicenŜa nu este garantatÞ sau va fi implicatÞ pentru nicio altÞ utilizare. InformaŜii suplimentare, inclusiv cele referitoare
la utilizarea în scop de reclamÞ, intern sau comercial, pot fi obŜinute de la MPEG LA, LLC. ConsultaŜi www.mpegla.com.

În limitele maxime permise de legea aplicabilÞ, în nicio situaŜie, Nokia sau oricare dintre licenŜiatorii sÞi nu vor fi ŜinuŜi responsabili
pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte,
oricum s-ar fi produs.

ConŜinutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepŜia cazurilor prevÞzute de legea aplicabilÞ, niciun fel de garanŜii,
explicite sau implicite, incluzând, dar fÞrÞ a se limita la garanŜiile implicite de vandabilitate Śi adecvare la un scop anume, nu se
oferÞ în legÞturÞ cu acurateŜea, corectitudinea sau conŜinutul acestui document. Nokia îŚi rezervÞ dreptul de a modifica acest
document sau de a-l retrage oricând, fÞrÞ notificare prealabilÞ.

Disponibilitatea produselor, a funcŜiilor, a aplicaŜiilor Śi a serviciilor poate varia în funcŜie de regiune. Pentru informaŜii
suplimentare, contactaŜi distribuitorul Nokia sau furnizorul de servicii. Acest telefon poate conŜine piese, tehnologii sau
programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementÞri privind exportul din SUA sau din alte ŜÞri. Orice act contrar legii este
interzis.

Nokia nu oferÞ garanŜii Śi nu îŚi asumÞ nicio rÞspundere pentru funcŜionarea, conŜinutul sau asistenŜa aplicaŜiilor de la terŜe pÞrŜi
furnizate cu telefonul dvs. Utilizând o aplicaŜie, confirmaŜi faptul cÞ aceasta este furnizatÞ „ca atare”. Nokia nu face nicio
declaraŜie, nu oferÞ nicio garanŜie Śi nu-Śi asumÞ nicio responsabilitate pentru funcŜionarea sau conŜinutul aplicaŜiilor terŜelor
pÞrŜi ori asistenŜa pentru utilizatorii finali, legatÞ de aceste aplicaŜii furnizate împreunÞ cu telefonul.

OBSERVAśIE PRIVIND FCC

Acest telefon este în conformitate cu secŜiunea 15 a regulamentului FCC. FuncŜionarea face obiectul urmÞtoarelor douÞ condiŜii:
(1) Acest telefon nu trebuie sÞ provoace interferenŜe dÞunÞtoare Śi (2) acest telefon trebuie sÞ suporte toate interferenŜele
recepŜionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcŜionare defectuoasÞ. Orice schimbÞri sau modificÞri neacceptate în
mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest echipament.

ObservaŜie: Acest echipament a fost testat Śi gÞsit corespunzÞtor cu limitele unui telefon digital de clasÞ B, conform pÞrŜii 15 a
regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecŜie rezonabilÞ împotriva interferenŜelor dÞunÞtoare ale
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instalaŜiilor din locuinŜe. Acest echipament genereazÞ, foloseŚte Śi poate radia energie de radiofrecvenŜÞ Śi, dacÞ nu este instalat
Śi folosit conform instrucŜiunilor, poate produce interferenŜe dÞunÞtoare asupra comunicaŜiilor radio. TotuŚi, nu existÞ nici un
fel de garanŜie cÞ astfel de interferenŜe nu pot apÞrea în anumite instalaŜii. DacÞ acest echipament produce interferenŜe
dÞunÞtoare asupra recepŜiei posturilor de radio sau televiziune, interferenŜe ce pot fi identificate prin pornirea Śi oprirea
echipamentului, utilizatorul este încurajat sÞ încerce sÞ corecteze interferenŜele printr-una sau mai multe din urmÞtoarele
mÞsuri:

• Reorientarea Śi reamplasarea antenei de recepŜie.
• MÞrirea distanŜei dintre echipament Śi receptor.
• Conectarea echipamentului la o prizÞ de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor, consultaŜi distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finlanda
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