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Cuvânt înainte 
Citiţi cu atenţie acest ghid înainte de a începe utilizarea telefonului. 

Toate imaginile şi ilustraţiile din acest document sunt numai pentru referinţa dvs. Produsul în 

sine poate fi diferit. 

Funcţiile din acest ghid sunt doar pentru referinţă. Este posibil ca unele funcţii să nu fie 

suportate de toate telefoanele. 

Simboluri şi definiţii 

 Notă 
Evidenţiază informaţii şi sfaturi importante şi oferă 

informaţii suplimentare.  

 Atenţie 

Indică potenţiale probleme ce pot apărea, cum ar fi 

deteriorarea dispozitivului sau pierderea datelor, dacă nu se 

acordă suficientă grijă sau atenţie. 
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Funcţii de primă clasă 

Seiful 
Funcţia Seif vă ajută să vă protejaţi fişierele importante şi confidenţialitatea. 

Activarea Seifului 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Categorii sau Local, atingeţi .  

3. Atingeţi Activare.  

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce parole şi răspunsuri la întrebările de 

securitate, apoi atingeţi Finalizat. 

Adăugarea fişierelor în Seif 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Categorii sau Local, atingeţi .  

3. Introduceţi parola şi atingeţi Finalizat.  

4. Atingeţi Adăugare.  

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi selectaţi fişierele pe care doriţi să le adăugaţi în Seif. 

6. Atingeţi ADĂUGARE pentru a adăuga fişierele selectate în Seif. 

Lansarea camerei foto din Galerie 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Glisaţi rapid în jos din ecranul Fotografii pentru a afişa vizorul în modul jumătate de ecran 

şi glisaţi din nou în jos pentru a deschide camera foto. 

3. Atingeţi  pentru a face o fotografie.  

4. Atingeţi  pentru a reveni la Galerie. 
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Să începem 

Telefonul pe scurt 

 

 Port de încărcare/dat  Tastă volum 

 Cască  
Senzor lumină ambientală/Senzor de 

proximitate  

 Cameră față  Mufă pentru cască 

 Ecran pornire  Difuzor 

 Înapoi  Bliț cameră 

 Microfon  Cameră spate 

 Meniu  

Microfon cu reducere a zgomotului 

(Sunt acceptate numai anumite zone 

și operatori) 

 Tastă de pornire   

 Nu blocați zona din jurul senzorului de lumină ambiantă/de proximitate. Dacă fixați 

o folie de protecție pe ecran, asigurați-vă că nu blochează senzorul. 
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Funcţii esenţiale la îndemână 

 
 Apăsaţi lung butonul de alimentare al telefonului mobil.  

 Apăsaţi pentru a bloca ecranul când telefonul mobil este activ. 

 

 Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a ieşi din aplicaţia 

care rulează. 

 Atingeţi pentru a ascunde tastatura. 

 Atingeți ecranul pentru a afișa lista de aplicații recent utilizate. 

 
 Atingeţi pentru a reveni la ecranul de pornire. 

 Atingeţi lung pentru a deschide bara de căutare. 

Blocarea şi deblocarea ecranului 

Blocarea ecranului 

 Metoda 1: apăsaţi butonul de pornire pentru a bloca manual ecranul.  

 Metoda 2: dacă este inactiv o perioadă de timp prestabilită, telefonul va bloca automat 

ecranul. 

Pentru a seta metoda de blocare a ecranului, atingeţi  de pe ecranul de pornire. 

Atingeţi Ecran blocare & parole > Blocare ecran.  

Deblocarea ecranului 

Cu ecranul dezactivat, apăsaţi butonul de pornire pentru a-l activa. Glisaţi degetul în orice 

direcţie pentru a debloca ecranul.  
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Conectarea la o reţea Wi-Fi 
1. Glisaţi rapid degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. 

2. La Comenzi rapide, atingeţi şi menţineţi apăsat  pentru a afişa ecranul Setări Wi-Fi. 

3. Atingeţi comutatorul Wi-Fi pentru a porni Wi-Fi. Telefonul va scana după reţele Wi-Fi 

disponibile şi le va afişa. 

4. Atingeţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi. Dacă reţeaua Wi-Fi este criptată, 

introduceţi parola atunci când vi se solicită.  

Activarea conexiunii de date mobile 
1. Glisaţi rapid degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. 

2. La Comenzi rapide, atingeţi  pentru a activa conexiunea de date mobile.  

Dacă nu aveţi nevoie de acces la Internet, opriţi conexiunea de date mobile pentru a 

economisi energia bateriei şi pentru a reduce utilizarea datelor.  
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Gesturi pentru ecranul tactil 

 

Atingere: Apăsaţi un element o dată. De exemplu, 

atingeţi o aplicaţie pentru selectare sau deschidere.  

 

Atingere lungă: Atingeţi şi menţineţi degetul pe ecran 

minim 2 secunde sau mai mult. De exemplu, atingeţi şi 

menţineţi apăsată o zonă goală de pe ecranul de pornire 

pentru a intra în modul editare. 

 

Trecerea degetului: Deplasaţi degetul vertical sau 

orizontal peste ecran. De exemplu, puteţi glisa spre 

stânga sau spre dreapta în Notificări din panoul de 

notificare pentru a respinge o notificare. Glisaţi rapid 

vertical sau orizontal pentru a accesa celelalte ecrane de 

pornire, pentru a parcurge un document şi multe altele.  

 

Glisare: Atingeţi lung un articol şi mutaţi-l într-o altă 

poziţie. Puteţi să rearanjaţi în acest mod aplicaţiile şi 

obiectele widget de pe ecranul de pornire. 

 

Depărtaţi şi apropiaţi: Depărtaţi două degete pentru 

mărirea şi apropiaţi-le pentru micşorarea unei hărţi, a unei 

pagini web sau a unei imagini.  
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Pictogramele de stare 
Pictogramele de stare pot diferi în funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii Internet. 

 Putere semnal  Lipsă semnal 

 Conectat la o rețea GPRS  
Conectat la o rețea EDGE (Enhanced 

Data Rates for GSM Evolution) 

 Conectat la o rețea 3G  
Conectat la o rețea 4G  

(pentru Y560-L01, L02, L03 și L23) 

 

Conectat la o rețea HSPA+ 

(Evolved High-Speed Packet 

Access) 
 

Conectat la o rețea HSPA (High 

Speed Packet Access) 

 Bluetooth activat   Alarmă activată 

 Mod vibrații   Mod avion 

 Sonerie oprită   Se pregătește cardul microSD 

 Se încarcă bateria   Baterie plină  

 Baterie descărcată   Apel în curs  

 Apel nepreluat  E-mail nou  

 Mesaj text sau multimedia nou  Captură de ecran realizată 

 
Problemă la livrarea mesajului 

text sau multimedia  
 Depanare USB conectată  

 Se încarcă  Se descarcă 

 
Spațiul de stocare al 

telefonului devine insuficient 
 

Problemă de autentificare sau de 

sincronizare 

 Rețea Wi-Fi disponibilă  Conectat la o rețea Wi-Fi 

 Hotspot Wi-Fi portabil activat  
Partajare conexiune la internet prin 

USB activă 
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Ecran de pornire 
Pe ecranele dvs. de pornire se găsesc widgeturile dvs. favorite şi toate aplicaţiile dvs. Am 

aranjat lista de aplicaţii astfel încât să vă ofere o cale mai comodă şi mai directă către 

aplicaţiile dvs.  

 

 
Bara de stare: afişează notificările şi pictogramele. Glisaţi rapid degetul în jos din 

bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. 

 Zona afişajului: afişează pictogramele aplicaţiilor, folderele şi obiectele widget. 

 Indicator de poziţie a ecranului: afişează poziţia curentă a ecranului. 

 Andocare: afişează aplicaţiile folosite frecvent. 
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Comutarea între ecranele de pornire 

Nu mai există spaţiu disponibil pe ecranul de pornire? Nu vă faceţi griji. Telefonul dvs. vă 

permite să creaţi ecrane de pornire suplimentare. 

 

Rotirea automată a ecranului 

Dacă rotiţi telefonul în timpul navigării pe Internet sau în timpul vizualizării unei fotografii, 

ecranul dvs. va comuta automat între vizualizarea „peisaj şi vizualizarea „portret. În plus, 

această funcţionalitate vă permite să vă bucuraţi de aplicaţiile bazate pe senzorul de 

basculare, cum ar fi jocurile de curse.  

1. Glisaţi rapid degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. 

2. La Comenzi rapide, atingeţi Rotire automată pentru a activa sau dezactiva funcţia de 

rotire automată a ecranului. 

Realizarea unei capturi de ecran 

Doriţi să partajaţi o scenă interesantă dintr-un film sau să vă lăudaţi cu noul dvs. scor de top 

dintr-un joc? Realizaţi o captură de ecran şi partajaţi-o cu alte persoane.  

Apăsaţi simultan butoanele de pornire şi de reducere a volumului pentru a realiza o captură 

de ecran. Apoi deschideţi panoul de notificare şi atingeţi  pentru a partaja captura de 

ecran. În mod implicit, capturile de ecran sunt salvate în folderul Capturi de ecran din 

Galerie > Albume.  

Puteţi, de asemenea, să deschideţi panoul de notificare şi să atingeţi  de la 

Comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran. 
 



10 

Organizarea aplicaţiilor şi a obiectelor widget pe ecranul de pornire 

Următoarele operaţiuni vă permit să vă organizaţi aplicaţiile, widgeturile sau folderele: 

 Adăugarea unui widget: Pe ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi apăsată o zonă 

liberă pentru a afişa meniul de opţiuni Obiecte widget. Selectaţi un widget şi trageţi-l în 

ecranul de pornire. 

Dacă ecranul de pornire nu are suficient spaţiu, telefonul dvs. va crea în mod automat 

un nou ecran de pornire, în dreapta ecranului original, şi va plasa obiectul widget pe 

noul ecran de pornire. Puteţi avea cel mult nouă ecrane de pornire.  

 Mutarea unei aplicaţii sau a unui widget: Pe ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi 

apăsată pictograma unei aplicaţii sau un widget până când telefonul vibrează anunţând 

intrarea în modul editare. Puteţi trage, apoi, o aplicaţie sau un widget în orice spaţiu gol 

potrivit. 

 Ştergerea unei aplicaţii sau a unui widget: Pe ecranul de pornire, atingeţi şi 

menţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii sau un widget pe care doriţi să le ştergeţi 

până la afişarea . Trageţi pictograma aplicaţiei sau widgetul de şters către . 

 Crearea unui folder: Pe ecranul de pornire, trageţi o aplicaţie deasupra altei aplicaţii 

pentru a crea un folder care să conţină ambele aplicaţii.  

Gestionarea ecranelor de pornire 

Pe ecranul de pornire, apropiați două degete sau atingeți și mențineți apăsată o zonă goală 

pentru a afișa pictogramele ecranelor. 

 Setarea ecranului de pornire implicit: Atingeţi  în partea de jos a ecranului şi 

selectaţi ecranul de pornire curent ca ecran de pornire implicit. 

 Mutarea unui ecran de pornire: Atingeți și mențineți apăsat un ecran de pornire până 

când ecranul respectiv este evidențiat și trageți ecranul de pornire în poziția dorită. 

 Adăugarea unui ecran de pornire: Atingeţi  pentru a adăuga un ecran de 

pornire. 

 Ştergerea unui ecran de pornire: Atingeţi  pentru a şterge un ecran de pornire 

gol. 
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Notificare 

Panoul de notificare 

Glisaţi rapid degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Glisaţi 

spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între notificări şi filele de comenzi rapide. 

 

 
Atingeţi pentru a vizualiza detaliile notificărilor şi glisaţi spre stânga sau spre 

dreapta peste o notificare pentru a o respinge.  

 Atingeţi  pentru a şterge toate notificările.  

 Atingeţi  pentru a extinde sau restrânge comutatoarele de comenzi rapide. 

 Atingeţi pentru a activa sau dezactiva luminozitatea automată. 

 
Atingeţi comutatoarele de comenzi rapide din panoul de notificare pentru a 

porni sau opri funcţiile.  

Accesarea aplicaţiilor 

Pornirea aplicaţiilor şi comutarea între ele 

În ecranul de pornire, atingeţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide. 

Pentru a comuta la o altă aplicaţie, atingeţi  pentru a reveni la ecranul de pornire şi 

atingeţi pictograma aplicaţiei pe care doriţi să o deschideţi. 
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Vizualizarea aplicaţiilor utilizate recent 

Atingeţi  pentru a afişa lista de aplicaţii utilizate recent. Apoi, puteţi să: 

 Atingeţi miniatura unei aplicaţii pentru a deschide aplicaţia. 

 Treceți degetul la stânga sau la dreapta peste pictograma unei aplicații pentru a o 

închide. 

 Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile din listă.  

Personalizarea telefonului 

Schimbarea stilului ecranului de pornire 

Telefonul dvs. acceptă stilurile standard şi simplu de ecran de pornire. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Stil ecran de pornire .  

3. Selectaţi Simplu şi atingeţi .  

Atingeţi Ecr. pornire std pentru a comuta de la ecranul de pornire simplu la ecranul de 

pornire standard. 

Schimbarea imaginii de fundal 

1. Atingeţi şi menţineţi apăsată o zonă goală de pe ecranul de pornire pentru a intra în modul 

editare. 

2. Atingeţi Imagini de fundal.  

3. În ecranul Imagini de fundal, puteţi să:  

 Atingeţi Imag. fundal ecr. blocare pentru a seta imaginea de fundal afişată pe ecranul 

de blocare a telefonului. 

 Atingeţi Imag. fundal ecr. pornirepentru a seta imaginea de fundal a ecranului de 

pornire. 

 Atingeţi comutatorul Schimbare aleatorie pentru ca imaginea de fundal a ecranului de 

pornire să se modifice automat la intervale periodice. 

Setarea tonului de apel 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 
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2. La Setări globale, atingeţi Sunete şi notificări.  

3. Atingeţi Ton de apel al telefonului sau Ton implicit notificare şi selectaţi oricare dintre 

următoarele file: 

 Ton de apel: selectaţi una dintre opţiuni. 

 Muzică: selectaţi dintre fişierele audio salvate pe telefonul dvs. 

Dacă telefonul dvs. acceptă două cartele, puteţi seta un ton de apel pentru fiecare 

cartelă. 

4. Atingeţi .  

Modificarea dimensiunii fontului 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Afişare.  

3. Atingeţi Dimensiune font şi selectaţi o dimensiune a fontului. 

Introducerea textului 
Telefonul este prevăzut cu mai multe metode de introducere a textului. Puteţi introduce rapid 

un text utilizând tastatura de pe ecran. 

 Atingeţi o casetă de text pentru a afişa tastatura de pe ecran. 

 Pentru a ascunde tastatura de pe ecran, atingeţi .  

Selectarea unei metode de introducere 

1. În ecranul de introducere a textului, glisaţi rapid din bara de stare pentru a deschide 

panoul de notificare. 

2. La Notificări, atingeţi Schimbați tastatura.  

3. Selectați o tastatură.  

Pentru a modifica metoda implicită de introducere a telefonului dvs., atingeţi  pe 

ecranul de pornire. La Setări globale, atingeţi Limbă și metodă de intrare > 

Tastatura actual pentru a selecta o metodă de introducere. 

Editarea textului 

Pe telefonul dvs. puteţi selecta, tăia, copia şi lipi textul. 
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 Selectarea textului: Atingeţi şi menţineţi apăsat textul pentru a afişa . Apoi glisaţi 

 sau  pentru a selecta mai mult sau mai puţin text, sau atingeţi Selectaţi-le 

pe toate pentru a selecta întregul text din caseta de text.  

 Copierea textului: Selectaţi textul şi atingeţi Copiaţi.  

 Tăiere text: Selectaţi textul şi atingeţi Decupaţi.  

 Lipirea textului: Atingeţi şi menţineţi apăsat locul unde doriţi inserarea textului, trageţi 

 pentru a muta punctul de inserare şi atingeţi Inseraţi pentru a lipi textul copiat sau 

tăiat.  
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Apeluri şi contacte 

Efectuarea unui apel 

Apelarea inteligentă 

Funcţia de apelare inteligentă vă permite să găsiţi rapid contactele introducând doar porţiuni 

din numele sau numerele lor. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, introduceţi iniţialele sau primele litere din numele unui contact sau o parte din 

numărul de telefon al unui contact. Contactele din telefon şi numerele de telefon din 

registrul de apeluri potrivite se vor afişa într-o listă. 

3. Din listă, selectaţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi. 

4. Pentru a încheia apelul, atingeţi .  

Efectuarea unui apel din Agendă 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Agendă, atingeţi contactul pe care doriţi să-l apelaţi.  

3. Atingeţi numărul contactului. 

Efectuarea unui apel din registrul de apeluri 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, în registrul de apeluri, atingeţi contactul sau numărul dorit pentru apelare.  

Efectuarea unui apel de urgenţă 

În cazul unei urgenţe, veţi putea totuşi să efectuaţi apeluri de urgenţă fără să folosiţi o cartelă 

SIM. Totuşi, trebuie să vă aflaţi în aria de acoperire. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În Telefon, introduceţi numărul local de urgenţă şi atingeţi . 

Apelurile de urgenţă depind de calitatea reţelei de telefonie mobilă, de mediul 

înconjurător, de politica furnizorului de servicii precum şi de legile şi reglementările 

locale. Nu vă bazaţi niciodată numai pe telefonul dvs. pentru comunicaţii critice în caz 

de urgenţă. 
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Apelarea rapidă 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, atingeţi  > Setări apelare rapidă.  

3. Atingeți  pentru a seta sau a actualiza numărul de apelare rapidă.  

Tasta numerică 1 este tasta implicită pentru mesageria vocală. Nu o puteţi atribui ca 

număr de apelare rapidă.  

4. În programul de apelare, atingeţi lung tasta cifră atribuită unui contact pentru a apela 

rapid contactul.  

Efectuarea unui apel internaţional 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, atingeţi lung 0 pentru a introduce +.  

3. Introduceţi succesiv codul de ţară sau de regiune, prefixul şi numărul de telefon.  

4. Atingeţi . 

Preluarea sau respingerea unui apel 
Când primiţi un apel, puteţi apăsa butonul de volum pentru a dezactiva sunetul tonului 

de apel. 

 

 Glisaţi  la dreapta pentru a prelua apelul. 

 Glisaţi  la stânga pentru a respinge apelul. 

 Glisaţi  în sus pentru a respinge apelul şi a trimite apelantului un mesaj. 
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Opţiuni disponibile în timpul unui apel 

 

 
Atingeţi  pentru a pune în aşteptare apelul curent, apoi atingeţi din nou 

 pentru a relua apelul. 

 Atingeţi  pentru a activa sau dezactiva microfonul. 

 Atingeţi  pentru a utiliza difuzorul. 

 Atingeţi  pentru a încheia apelul. 

 Atingeţi  pentru a afişa programul de apelare.  

 Atingeți  pentru a ascunde primul rând. 

 Atingeţi  pentru a vă afişa contactele.  

 Atingeţi  pentru a scrie o notă.  

 

Atingeţi  pentru a începe un apel tip conferinţă. Înainte de a realiza 

conferinţa, asiguraţi-vă că sunteţi abonat(ă) la acest serviciu. Pentru detalii, 

contactaţi furnizorul dvs. de servicii. 

Pentru a reveni în ecranul apelului, glisaţi rapid în jos din bara de stare pentru a 

deschide panoul de notificare, apoi atingeţi Apel în desfăşurare. 
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Preluarea unui al doilea apel telefonic 
Înainte de a prelua un al doilea apel, verificaţi dacă aţi activat funcţia apel în aşteptare. 

1. Dacă primiţi un apel în timpul unei alte convorbiri, trageţi  spre dreapta pentru a 

răspunde noului apel şi a pune primul apel în aşteptare. 

2. Pentru a comuta între cele două apeluri, atingeți numărul de telefon de comutat. 

Realizarea unei teleconferinţe 
Efectuarea de apeluri conferinţă cu prietenii, familia şi colegii de serviciu se realizează cu 

uşurinţă pe acest telefon. Apelaţi un număr de telefon (sau răspundeţi la un apel), apoi 

apelaţi un alt număr pentru a-l adăuga în conferinţă. 

Înainte de a realiza teleconferinţa, asiguraţi-vă că sunteţi abonat(ă) la acest serviciu. 

Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii. 

1. Apelaţi primul participant. 

2. După conectarea apelului, atingeţi  pentru a apela pe cel de-al doilea participant. 

Primul participant va fi pus în aşteptare. 

3. După conectarea celui de-al doilea apel, atingeţi  pentru a începe teleconferinţa. 

4. Pentru a adăuga mai multe persoane la apel, repetaţi paşii 2 şi 3. 

5. Atingeţi  pentru a încheia apelul. 

Utilizarea registrului de apeluri 
Înregistrările tuturor apelurilor efectuate, primite sau pierdute sunt stocate în registrul dvs. de 

apeluri.  

Adăugarea unui contact din registrul de apeluri 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, atingeţi  de lângă numărul pe care doriţi să-l adăugaţi. 

3. Atingeţi . 
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Ştergerea înregistrărilor apelurilor 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, puteţi să:  

 Atingeţi şi menţineţi apăsat numele sau numărul de telefon al unui contact, apoi atingeţi 

Ştergere registre apeluri pentru a şterge înregistrarea apelului.  

 Atingeţi  > Ştergeţi jurnalul de apeluri pentru a şterge simultan mai multe 

înregistrări.  

Setări apel 

Activarea redirecţionării apelurilor 

Sunteţi prea ocupat(ă) să răspundeţi la toate apelurile cu un singur telefon? Redirecţionaţi-le 

către un alt număr şi nu veţi mai rata niciun apel important. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, atingeţi  > Setări.  

3. Atingeţi Redirecţionarea apelurilor.  

4. Selectaţi un mod de redirecţionare. 

5. Introduceţi numărul de telefon spre care doriţi să redirecţionaţi apelurile, apoi atingeţi 

Activaţi. 

Activarea apelului în aşteptare 

Funcţia de apel în aşteptare vă permite să răspundeţi la un alt apel primit în timpul unei 

convorbiri şi să comutaţi între cele două apeluri.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Telefon, atingeţi  > Setări.  

3. Atingeţi Setări suplimentare.  

4. Atingeţi Apel în aşteptare pentru a activa această funcţie.  
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Gestionarea contactelor 

Crearea unui contact 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi .  

3. În caseta listei verticale, atingeţi locaţia de salvare pe care o doriţi pentru contact. 

4. Introduceţi numele contactului, numărul de telefon şi alte detalii.  

5. Atingeţi .  

Editarea unui contact 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeți contactul pe care vreți să-l editați și apoi atingeți Editați.  

3. Editaţi informaţiile contactului. 

4. Atingeţi .  

Ştergerea unui contact 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Ştergere contacte.  

3. Atingeţi contactele pe care doriţi să le ştergeţi sau atingeţi Selectare toate pentru a 

selecta toate contactele. 

4. Atingeţi Ştergere contacte.  

5. Atingeţi OK.  

Căutarea unui contact 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Introduceţi numele contactului sau iniţialele. Pe măsură ce tastaţi, vor fi afişate contactele 

care se potrivesc. 
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Importarea sau exportarea contactelor 
Telefonul dumneavoastră acceptă doar fişiere cu contacte în format .vcf. Acesta este formatul 

standard de fişier de contacte. În fişierele .vcf pot fi salvate numele contactelor, adrese, 

numere de telefon şi alte informaţii.  

Importarea contactelor de pe un dispozitiv de stocare 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Importaţi/exportaţi > Importaţi din stocare.  

3. Selectaţi unul sau mai multe fişiere .vcf şi atingeţi OK.  

Importarea contactelor de pe o cartelă SIM 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Importaţi/exportaţi > Import de pe SIM. 

3. Atingeţi contactele pe care doriţi să le importaţi sau atingeţi Selectare toate pentru a 

selecta toate contactele, apoi atingeţi Copiaţi.  

4. Telefonul va importa automat contactele. 

Exportarea contactelor pe un dispozitiv de stocare 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Importaţi/exportaţi > Exportaţi în stocare.  

3. Atingeţi OK.  

Pentru a vizualiza fișierul .vcf pe care tocmai l-ați exportat, atingeți Fișiere > Local > 

Memorie internă > backup 

Exportarea contactelor pe o cartelă SIM 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Importaţi/exportaţi > Export pe SIM. Dacă telefonul dvs. acceptă două 

cartele, puteţi selecta pe ce cartelă doriţi să exportaţi contactele. 

3. Atingeţi contactele pe care doriţi să le exportaţi sau atingeţi Selectare toate pentru a 

selecta toate contactele, apoi atingeţi Copiaţi.  

4. Atingeţi OK.  
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Partajarea unui contact 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Importaţi/exportaţi > Distribuiţi persoanele de contact vizibile.  

3. Atingeţi contactele pe care doriţi să le partajaţi sau atingeţi Selectare toate pentru a 

selecta toate contactele.  

4. Atingeţi , selectaţi un mod de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a 

partaja contactul. 

Grupurile de contacte 
Puteţi crea un grup de contacte şi puteţi trimite un mesaj sau un e-mail către toţi membrii 

grupului în acelaşi timp. 

Crearea unui grup de contacte 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Grupurile mele, apoi . 

3. Denumiţi grupul şi atingeţi . 

4. Atingeţi  > Adăugare membri.  

5. Selectaţi contactele pe care doriţi să le adăugaţi la grup sau atingeţi Selectare toate 

pentru a selecta toate contactele.  

6. Atingeţi Adăugare membri. 

Editarea unui grup de contacte 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Grupurile mele şi selectaţi grupul pe care doriţi să-l editaţi. 

3. Atingeţi  pentru a edita numele grupului.  

4. Atingeţi . Apoi, puteţi să: 

 Atingeți Ștergeți și ștergeți grupul. 

 Atingeți Mutare membri și mutați un membru la alte grupuri. 

 Atingeți Adăugare membri și adăugați un nou membru la grup. 

 Atingeți Eliminare membri și ștergeți un membru din grup. 
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 Atingeți Grup SMS pentru a trimite un mesaj. 

 Atingeți Grup e-mail pentru a trimite un e-mail. 
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Mesagerie şi e-mail 

Trimiterea unui mesaj text 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În lista firelor de mesaje, atingeţi . 

3. Atingeţi caseta de text pentru destinatar şi introduceţi numele contactului sau numărul de 

telefon. Puteţi, de asemenea, să atingeţi /  pentru a accesa ecranul listei de 

contacte şi pentru a alege un contact sau un grup de contacte. 

4. Atingeţi câmpul text pentru a scrie mesajul. 

Atingeţi  pentru a selecta un tip de fişier ataşat, apoi selectaţi fişierul ataşat pe 

care doriţi să-l adăugaţi. Mesajul se va transforma automat într-un mesaj multimedia. 

5. Atingeţi .  

Răspunsul la un mesaj 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În lista firelor de mesaje, atingeţi numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a 

vizualiza firul conversaţiei.  

3. Atingeţi câmpul text pentru a vă scrie răspunsul. 

4. Atingeţi .  

Gestionarea mesajelor 

Redirecţionarea unui mesaj 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În lista firelor de mesaje, atingeţi numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a 

vizualiza firul conversaţiei.  

3. Atingeţi lung mesajul pe care doriţi să-l redirecţionaţi şi atingeţi Redirecţionaţi.  
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4. Atingeţi caseta de text pentru destinatar şi introduceţi numele contactului sau numărul de 

telefon. 

5. Atingeţi .  

Ştergerea unui mesaj 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În lista firelor de mesaje, atingeţi numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a 

vizualiza firul conversaţiei.  

3. Atingeţi lung mesajul pe care doriţi să-l ştergeţi şi atingeţi Ştergeţi.  

Ştergerea unui fir 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Din lista de mesaje, atingeţi şi menţineţi apăsat firul pe care doriţi să-l ştergeţi şi atingeţi 

.  

3. Atingeţ Ştergeţi. 

Adăugarea unui cont de e-mail 

Adăugarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP 

Atunci când adăugaţi un cont de e-mail POP3 sau IMAP, trebuie setaţi anumiţi parametri. 

Pentru detalii, contactaţi-vă furnizorul de servicii de e-mail. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Altele.  

3. Introduceți adresa dvs. de e-mail și atingeți ÎNAINTE. 

4. Introduceți parola și atingeți ÎNAINTE. 

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura setările contului de e-mail. Apoi, 

sistemul se conectează automat la server şi verifică setările serverului.  

După configurarea contului de e-mail, se va afişa ecranul Mesaje primite.  

Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, atingeţi  > Setări > Adăugaţi un 

cont în ecranul Mesaje primite.  
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Adăugarea unui cont Exchange 

Exchange este un sistem de e-mail dezvoltat de către Microsoft pentru implementarea 

comunicaţiilor din interiorul unei organizaţii. Unii furnizori de servicii de e-mail furnizează 

conturi Exchange şi pentru persoane fizice şi familii. Atunci când adăugaţi un cont de e-mail 

Exchange, trebuie setaţi anumiţi parametri. Pentru detalii, contactaţi-vă furnizorul de servicii 

de e-mail. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Exchange. 

3. Introduceți Adresă de e-mail și Nume de utilizator ale dvs. și atingeți ÎNAINTE.  

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura setările contului de e-mail. Apoi, 

sistemul se conectează automat la server şi verifică setările serverului.  

După configurarea contului Exchange, se va afişa ecranul Mesaje primite.  

Trimiterea unui e-mail 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi .  

3. Atingeţi  pentru a selecta un cont de e-mail.  

4. Introduceţi unul sau mai mulţi destinatari.  

Pentru a trimite e-mailul către mai mulţi destinatari, atingeţi  > Cc/Bcc  

5. Introduceţi subiectul e-mailului şi atingeţi  pentru a adăuga un fişier ataşat. 

6. Atingeţi .  

Verificarea e-mailurilor 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi  pentru a selecta un cont de e-mail. 

3. Atingeți și mențineți apăsat e-mailul pe care vreți să-l ștergeți, atingeți  pentru a-l 

șterge. 

4. Atingeţi e-mail-ul pe care doriţi să îl citiţi. Apoi, puteţi să: 

 Atingeţi  pentru a răspunde la mesaj. 
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 Atingeţi  pentru a răspunde tuturor. 

 Atingeţi  pentru a-l redirecţiona. 

 Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pe ecran pentru a citi e-mailul anterior sau e-

mailul următor. 

Preluarea e-mailurilor poate să fie uşor întârziată, în funcţie de starea reţelei. Glisaţi 

rapid în jos din Mesaje primite pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. 

Înregistrarea unui cont 

Comutarea între conturile de e-mail 

Dacă sunteţi conectat(ă) la mai multe conturi de e-mail pe telefon, comutaţi la cel pe care 

doriţi să-l utilizaţi, înainte de a vizualiza sau trimite e-mailuri.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi  pentru a deschide lista de conturi. 

3. Atingeţi contul de e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi. 

Ştergerea unui cont de e-mail 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi  > Setări. 

3. Selectaţi contul pe care doriţi să îl ştergeţi. 

4. Atingeţi Eliminaţi contul, apoi OK. 

După ce aţi şters un cont de e-mail, telefonul nu va mai expedia sau primi e-mailuri folosind 

acel cont. 

Personalizarea contului dvs. de e-mail 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi  > Setări. Apoi, puteţi să:  

 Atingeţi Setările generale pentru a seta fotografia expeditorului şi ecranul afişat după 

ştergerea unui e-mail.  

 Atingeţi un cont de e-mail pentru a vă modifica semnătura, pentru a seta frecvenţa de 

citire a mesajelor primite şi pentru a seta tonul de notificare a e-mailurilor noi.  
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Camera foto şi Galeria 

Ecranul de captură 

 

 

 Atingeţi  pentru a seta modul bliţului. 

 Glisaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta modul de captură. 

 Atingeţi  pentru a vă vizualiza fotografiile şi videoclipurile. 

 

 Atingeți  pentru a face o fotografie.  

 Atingeţi lung  pentru a fotografia în rafală; ridicaţi degetul pentru a vă 

opri.  

 Atingeţi  pentru a comuta filtrul. 

 

 Atingeţi un obiect de pe vizor pentru a focaliza camera pe acel obiect. 

 Depărtaţi două degete pentru mărirea imaginii sau apropiaţi-le pentru 

micşorare.  

 Atingeţi  pentru mai multe opţiuni. 

 
Atingeţi  pentru a comuta între camera foto frontală şi camera foto 

posterioară.  
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Realizarea unei fotografii 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi. Telefonul dvs. va stabili automat un punct de 

focalizare. De asemenea, puteţi atinge un punct de pe ecran pentru a focaliza camera foto 

pe acesta. 

În cazul în care cadrul devine roşu, camera foto nu a putut focaliza. Reglaţi cadrul până 

când camera foto poate focaliza. 

3. Atingeţi .  

Modul de captură 
 Modul de captură poate varia în funcţie de modelul de telefon. 

 Filmare lentă: Rețineți momentele care au trecut. Redând o serie de fotografii în forma 

unui clip video, timpul pare să treacă mai repede. 

 Panoramă: lărgiţi cadrul fotografiei. 

 HDR: îmbunătăţiţi fotografiile realizate în condiţii de iluminare insuficientă sau excesivă. 

 Inscripţionare: adăugaţi diverse inscripţionări la fotografiile dvs.  

 Notă audio: înregistraţi un scurt clip audio după fotografiere. 

 Control audio: atingeţi  şi activaţi această opţiune în Setări. Puteţi utiliza 

introducerea vocală pentru a controla camera foto. 

 Temporizator: atingeţi  şi activaţi această opţiune în Setări pentru a seta un 

cronometru pentru fotografiere. 

 Instantaneu ultra: atingeţi  şi activaţi această opţiune în Setări. Atunci când 

ecranul este stins sau blocat, aliniaţi telefonul cu obiectul pe care doriţi să-l capturaţi şi 

apăsaţi de două ori consecutiv butonul de micşorare a volumului. Telefonul dvs. va 

fotografia automat.  

Realizarea unei fotografii panoramice 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Panoramă pentru a comuta în modul panoramic.  

3. Atingeţi  pentru a începe fotografierea.  
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4. Urmaţi instrucţiunile afişate şi mişcaţi lent telefonul pentru a capta fotografii multiple.  

5. Atingeţi  pentru a opri fotografierea. Camera foto efectuează automat colajul 

fotografiilor pentru a crea o fotografie panoramică. 

Realizarea unei fotografii şi inscripţionarea 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Inscripţionare pentru a comuta la modul imprimare.  

3. Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a adăuga inscripţionarea dorită. 

4. Glisaţi imprimarea pentru a-i regla poziţia. 

5. Atingeţi .  

Fotografierea utilizând modul control audio 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  >  > Control audio.  

3. Atingeţi Control audio pentru a comuta în modul control audio. 

4. Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi. Telefonul va fotografia atunci când zgomotul 

înconjurător atinge un anumit nivel de decibeli.  

Înregistrarea unui videoclip 
 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a atinge Videoclip.  

3. Atingeţi  pentru a începe înregistrarea videoclipului.  

4. În timpul înregistrării, atingeţi  pentru a suspenda înregistrarea şi atingeţi  

pentru a continua. 

5. Pentru a termina înregistrarea, atingeţi .  

Setările camerei foto 
Pe ecranul de captură, atingeţi  >  pentru a configura următoarele setări: 
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 Rezoluţie: setaţi rezoluţia camerei foto. Pentru a modifica rezoluţia videoclipului, pe 

ecranul de înregistrare video atingeţi  >  > Rezoluţie. 

 Eticheta GPS: afişaţi locaţia fotografierii sau înregistrării video. 

 Locul preferat de salvare: setaţi locaţia implicită de salvare pentru fotografiile şi 

videoclipurile dvs. Memoria internă sau cardul microSD. 

 ISO: setaţi nivelul ISO al unei fotografii. Creşterea ISO poate reduce înceţoşarea cauzată 

de condiţiile întunecoase de fotografiere sau de mişcare. 

 Balans de alb: ajustaţi balansul de alb al unei fotografii în funcţie de lumina solară. 

 Ajustare imagine: reglaţi compensarea expunerii, saturaţia, contrastul şi luminozitatea 

unei fotografii. 

Galerie 

Afişarea fotografiilor în modul Cronologie 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeți Albume sau Fotografii în partea de sus a ecranului pentru a afișa fotografiile în 

modul listă sau în modul cronologie. 

Redarea unei prezentări de diapozitive 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Vizualizaţi albumul în modul Cronologie şi atingeţi  > Prezentare. 

3. Atingeţi ecranul pentru a opri prezentarea de diapozitive. 

Editarea unei fotografii 

Puteți regla luminozitatea, saturația și dimensiunea fotografiilor. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi fotografia pe care doriţi să o editaţi şi atingeţi . 

3. Apoi, puteţi să:  

 Atingeţi  pentru a roti fotografia.  

 Atingeţi  pentru a decupa fotografia.  

 Atingeţi  pentru a selecta un filtru.  
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 Atingeţi  pentru a ajusta saturaţia, culoarea şi multe alte proprietăţi. 

 Atingeți  pentru a adăuga la mozaic. 

Ştergerea unei fotografii 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi, apoi atingeţi  > Ştergeţi. 

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip 

Vă puteţi partaja fotografiile şi videoclipurile în diverse moduri. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi fotografia sau videoclipul pe care doriţi să îl partajaţi. 

3. Atingeţi , alegeţi o metodă de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a 

vă partaja fotografiile şi videoclipurile. 

Setarea unei fotografii ca imagine de fundal 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Selectaţi fotografia pe care doriţi să o setaţi ca imagine de fundal. 

3. Atingeţi  > Setaţi ca şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta fotografia ca 

imagine de fundal. 
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Muzică şi videoclipuri 

Ascultarea muzicii 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Selectaţi o categorie. 

3. Atingeţi melodia pe care doriţi să o redaţi.  

Atingeţi melodia în curs de redare pentru a accesa interfaţa principală de redare.  

 

 

 Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între coperta 

albumului, lista de redare şi versuri.  

 Atingeți această zonă și se vor afișa reglajul volumului muzicii și meniul de 

opțiuni. 

 Atingeţi  pentru a adăuga melodia în curs de redare la o listă de redare.  

 Glisaţi cursorul pentru a controla redarea. 

 Atingeți  pentru a schimba modul de redare. 

 

 Atingeţi  pentru redare şi atingeţi  pentru pauză.  

 Atingeţi  pentru a reveni la melodia anterioară. 

Atingeţi  pentru a trece la melodia următoare. 
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 Atingeţi  pentru a adăuga melodia în curs de redare la Favorites. 

 Atingeți  poate gestiona această muzică. 

În timpul redării unei melodii, atingeţi  pentru a ieşi din ecranul de redare fără a 

opri melodia. Pentru a reveni la ecranul de redare a muzicii, deschideţi panoul de 

notificare şi atingeţi melodia în curs de redare.  

Crearea unei liste de redare 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Liste de redare > Listă redare nouă.  

3. Denumiţi lista de redare şi atingeţi Salvare. 

4. În caseta de dialog afişată, atingeţi Adăugare. 

5. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le adăugaţi şi atingeţi . 

Redarea unei liste de redare 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Liste de redare.  

3. Selectaţi lista de redare pe care doriţi să o redaţi şi atingeţi una dintre melodiile din ea sau 

redaţi toate melodiile una câte una prin redare amestecată. 

Ştergerea unei liste de redare 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Liste de redare.  

3. Atingeţi  de lângă lista de redare pe care doriţi să o ştergeţi, apoi atingeţi Ştergere. 

Setarea unei melodii ca ton de apel 
Doriţi să ascultaţi melodia preferată la fiecare apel primit? Este suficient să o setaţi ca ton de 

apel. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 
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2. Selectaţi o categorie. 

3. Pe ecranul cu lista de melodii, atingeţi  lângă melodie şi atingeţi Setare ton de apel. 

Redarea unui videoclip 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi videoclipul pe care doriţi să îl redaţi.  

3. Pentru a opri redarea videoclipului, atingeţi .  

 

 
Atingeţi  pentru a bloca ecranul. După blocarea ecranului, nu veţi mai 

putea efectua operaţiuni în interfaţa de redare a videoclipurilor. 

 

 Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a derula înainte sau pentru 

a reda din nou videoclipul. 

 Glisaţi rapid în sus sau în jos în partea stângă a ecranului pentru a regla 

luminozitatea ecranului. 

 Glisaţi rapid în sus sau în jos în partea dreaptă a ecranului pentru a regla 

volumul. 
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Reţea şi partajare 

Activarea conexiunii de date mobile 
1. În ecranul de pornire, atingeţi  şi apoi Setări globale. 

2. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe. 

3. Atingeţi Reţele mobile.  

4. Atingeţi Data mobile pentru a activa serviciul de date mobile al telefonului dvs. 

Dacă nu aveţi nevoie de acces la Internet, opriţi conexiunea de date mobile pentru a 

economisi bateria şi pentru a reduce utilizarea datelor mobile.  

Reţea Wi-Fi 

Conectarea la o reţea Wi-Fi 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Wi-Fi.  

3. Atingeţi comutatorul Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi. Telefonul va scana după reţele Wi-Fi 

disponibile şi le va afişa. 

4. Atingeţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.  

 Dacă reţeaua Wi-Fi este neprotejată, vă puteţi conecta direct la aceasta.  

 Dacă reţeaua Wi-Fi este criptată, introduceţi parola atunci când vi se solicită, apoi 

atingeţi Conectaţi-vă.  

Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând WPS 

Protocolul WPS (Wi-Fi protected setup) vă permite să vă conectaţi rapid la o reţea Wi-Fi. Este 

suficient să apăsaţi butonul WPS sau să introduceţi codul PIN pentru a vă conecta telefonul la 

un router compatibil WPS.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Wi-Fi.  

3. Atingeţi comutatorul Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi. 
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4. Atingeţi  > Avansat. Apoi, puteţi să: 

 Atingeţi Buton WPS şi apăsaţi butonul WPS de pe routerul Wi-Fi.  

 Atingeţi Introduceţi PIN WPS şi introduceţi codul PIN generat de telefon în routerul dvs. 

Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului 

Punct acces Wi-Fi 

Telefonul dvs. poate funcţiona ca punct de acces Wi-Fi pentru alte dispozitive, prin partajarea 

conexiunii sale de date mobile.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi , apoi fila Setări globale. 

2. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe. 

3. Atingeţi Tethering şi hotspot portabil.  

4. Atingeţi Hotspot Wi-Fi portabil pentru a porni punctul de acces Wi-Fi. 

5. Atingeţi Hotspot Wi-Fi portabil > Configuraţi hotspotul Wi-Fi.  

6. Setaţi numele, modul de criptare şi parola punctului de acces Wi-Fi. Apoi atingeţi Salvaţi. 

Se recomandă setarea modului de criptare WPA2PSK pentru a securiza mai bine reţeaua 

Wi-Fi. 

Partajarea conexiunii la internet prin USB 

Puteţi partaja conexiunea de date a telefonului cu un computer printr-un cablu USB.  

Pentru a utiliza partajarea conexiunii la Internet prin USB, poate fi necesar să instalaţi driverul 

telefonului pe computer sau să realizaţi o conexiune corespunzătoare la reţea, în funcţie de 

sistemul de operare al computerului dvs.  

1. Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer. 

2. În ecranul de pornire, atingeţi , apoi fila Setări globale. 

3. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe. 

4. Atingeţi Tethering şi hotspot portabil.  

5. Atingeţi Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile. 

Nu puteţi utiliza funcţia de partajare a conexiunii la internet prin USB a telefonului dvs. 

cât timp telefonul se află în modul stocare USB. 
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Partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth 
 

Puteţi partaja prin Bluetooth conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi , apoi fila Setări globale. 

2. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe. 

3. Atingeţi Tethering şi hotspot portabil.  

4. Atingeţi Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile. 

Transferul datelor prin Bluetooth  

Activarea Bluetooth şi asocierea telefonului cu un alt dispozitiv 

Bluetooth 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Bluetooth.  

3. Atingeţi  pentru a porni Bluetooth. Apoi, telefonul va căuta automat dispozitivele 

Bluetooth disponibile şi le va afişa. 

4. Atingeţi un dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă asocia telefonul cu 

respectivul dispozitiv. 

Pentru a anula asocierea celor două dispozitive, atingeţi  lângă dispozitivul asociat şi 

atingeţi Anulaţi asocierea. 

Redenumirea telefonului 

În mod implicit, modelul telefonului dvs. este utilizat ca nume al telefonului după pornirea 

Bluetooth. Puteţi modifica numele într-unul mai sugestiv şi mai uşor de găsit. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Bluetooth.  

3. Atingeţi  > Redenumiţi acest dispozitiv.  

4. Redenumiţi telefonul şi atingeţi Redenumiţi. 



39 

Partajarea unui fişier utilizând Bluetooth 

Pentru a schimba date cu un alt dispozitiv Bluetooth, activaţi conexiunea Bluetooth pe 

ambele dispozitive şi asiguraţi-vă că sunt vizibile.  

Atingeţi şi menţineţi apăsat fişierul pe care doriţi să-l trimiteţi şi atingeţi apoi Distribuiţi > 

Bluetooth în fereastra afişată. Telefonul va căuta automat dispozitivele disponibile şi le va 

afişa. Selectaţi un dispozitiv pe care să primiţi fişierul. 

Primirea unui fişier utilizând Bluetooth 

Atunci când telefonul primeşte o cerere de transfer de fişiere, se va afişa o casetă de dialog 

Transfer de fişier. Atingeţi Acceptaţi pentru a începe primirea fişierului. Deschideţi panoul 

de notificare şi atingeţi Notificări pentru a verifica progresul transferului fişierului. 

În mod implicit, fişierele primite sunt salvate în folderul bluetooth din Fişiere.  

Transferul datelor cu Wi-Fi Direct 
Wi-Fi Direct permite interconectarea a două dispozitive în vederea transmiterii de date, fără a 

mai utiliza un punct de acces. 

Conectarea a două dispozitive prin Wi-Fi Direct 

Înainte de a utiliza Wi-Fi Direct pentru conectarea a două dispozitive, asiguraţi-vă că aţi 

activat conexiunea Wi-Fi pe ambele dispozitive. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Wi-Fi.  

3. Atingeți comutatorul pentru a activa Wi-Fi. 

4. Atingeţi  > Avansat > Wi-Fi Direct pentru a scana după dispozitive disponibile.  

5. Alegeţi un dispozitiv. 

Trimiterea unui fişier prin Wi-Fi Direct 

Atingeţi şi menţineţi apăsat fişierul pe care doriţi să-l trimiteţi şi atingeţi apoi Distribuiţi > 

Wi-Fi Direct în fereastra afişată. Telefonul va căuta automat dispozitivele disponibile şi le va 

afişa. Selectaţi un dispozitiv pe care să primiţi fişierul. 
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Primirea unui fişier utilizând Wi-Fi Direct 

Când un fișier este primit prin Wi-Fi Direct, se afișează o casetă de dialog pentru transferul 

fișierelor. Atingeți Accept pentru a începe primirea fișierului.Deschideţi panoul de notificare şi 

atingeţi Notificări pentru a verifica progresul transferului fişierului. 

În mod implicit, fişierele primite sunt salvate în folderul Wi-Fi Direct din Fişiere. 

Transferul datelor între telefon şi computer 

Modul MTP 

Modul MTP vă permite să transferaţi fişiere multimedia (fotografii, melodii, videoclipuri) între 

telefon şi un computer. Este necesară aplicaţia Windows Media Player 11 sau o versiune mai 

recentă. 

1. Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer.  

2. În ecranul Conectare la computer prin USB, atingeţi Dispozitiv media(MTP). Driverul 

telefonului va fi instalat automat pe computer. 

După instalarea driverului, deschideţi unitatea recunoscută recent şi începeţi transferul 

fişierelor media între telefon şi computer. Conţinutul multimedia de pe telefon poate fi 

vizualizat în Windows Media Player. 

Modul Montare card SD 

Dacă este introdus un card microSD în telefon, puteţi utiliza telefonul ca dispozitiv de stocare 

USB şi puteţi transfera fişiere între telefon şi computer.  

1. Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer.  

2. În ecranul Conectare la computer prin USB, atingeţi Montare card SD. Driverul 

telefonului va fi instalat automat pe computer. 

Computerul recunoaşte telefonul ca dispozitiv de stocare USB. Deschideţi unitatea 

recunoscută recent pentru a vizualiza fişierele de pe cardul microSD.  
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Aplicaţii 

Gestionarea aplicaţiilor 

Descărcarea aplicaţiilor 

Este disponibilă o gamă largă de aplicaţii, din diverse surse. Puteţi să:  

 Descărcaţi aplicaţii de pe paginile web utilizând browserul telefonului dvs.  

 Descărcaţi aplicaţii utilizând un calculator şi să copiaţi aplicaţiile pe telefonul dvs.  

 Conectaţi telefonul la un computer şi să descărcaţi aplicaţii utilizând o aplicaţie de 

descărcare a aplicaţiilor de la terţi.  

Instalarea unei aplicaţii 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Categorii, atingeţi Aplicaţii.  

3. În lista de aplicaţii, atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi şi urmaţi instrucţiunile 

afişate pentru a o instala. 

În timpul instalării, citiţi cu atenţie Aplicaţie cu surse necunoscute la solicitare şi 

urmaţi instrucţiunile ulterioare de pe ecran. 

Partajarea unei aplicaţii 

1. Pe ecranul de pornire, atingeţi şi ţineţi apăsată aplicaţia pe care doriţi să o partajaţi, până 

când  se afişează în partea de sus a ecranului.  

2. Glisaţi aplicaţia către .  

3. În ecranul afişat, selectaţi o metodă de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru 

a partaja aplicaţia. 

 Aplicaţiile de sistem nu pot fi partajate. 

Dezinstalarea unei aplicaţii 

1. Pe ecranul de pornire, atingeţi şi ţineţi apăsată pictograma aplicaţie pe care doriţi să o 

dezinstalaţi, până când  se afişează în partea de sus a ecranului.  
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2. Trageţi pictograma către  şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a dezinstala 

aplicaţia. 

 Unele aplicaţii preinstalate nu pot fi dezinstalate. 

Copie de rezervă 

Copierea de rezervă a datelor în memoria locală 

1. În ecranul de pornire, atingeţi Copie de rezer... 

2. Atingeţi Copie de rezervă nouă.  

3. Selectaţi datele pentru care doriţi să efectuaţi o copie de rezervă şi urmaţi instrucţiunile de 

pe ecran pentru efectuarea copiei de rezervă.  

În mod implicit, datele copiate de rezervă sunt salvate în folderul HuaweiBackup din Fişiere.  

La anumite modele de telefoane, fişierele copie de rezervă pot fi criptate şi protejate cu 

parole. Aveţi nevoie de o parolă pentru a accesa aceste fişiere copie de rezervă criptate. 

Calendar 
Aplicaţia Calendar este asistentul dvs. personal, care vă ajută să gestionaţi, aranjaţi şi să 

urmăriţi toate evenimentele importante din viaţa dvs. De exemplu, vă puteţi planifica în avans 

programul zilnic şi puteţi vizualiza informaţiile despre vacanţe. Dacă aţi salvat zilele de naştere 

ale contactelor dvs., Calendarul creează automat notificări pentru respectivele zile de naştere.  

Crearea unui eveniment 

1. În ecranul de pornire, atingeţi  . 

2. Atingeţi .  

3. Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi numele evenimentului, ora începerii și a 

terminării, timpul rămas și frecvența repetării. 

4. Atingeţi .  

Vizualizarea calendarului 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. În ecranul Calendar, puteţi să:  
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 Atingeţi Lună, Săptămână şi Zi pentru a comuta între vizualizările lună, săptămână şi zi. 

 În vizualizarea lună, glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între luni. 

 În vizualizarea săptămână, glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta 

între săptămâni. 

 În vizualizarea zi, glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între zile. 

Sincronizarea unui calendar 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > De afişat.  

3. Selectaţi contul al cărui calendar doriţi să fie afişat. 

4. Atingeţi  > Calendare de sincronizat.  

5. Selectaţi contul şi sincronizaţi-i calendarul. 

Ceas 

Alarmă 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Alarmă, puteţi să:  

 adăugaţi o alarmă: Atingeţi  şi setaţi ora alarmei, tonul de apel, frecvenţa repetării 

şi multe altele. Apoi atingeţi .  

 Activaţi sau dezactivaţi o alarmă: Atingeţi comutatorul de lângă o alarmă pentru a o 

activa sau dezactiva.  

 Configuraţi setările alarmei: Atingeţi  şi setaţi durata de amânare, dacă alarma sună 

în modul silenţios şi efectul butoanelor de volum.  

 ştergeţi o alarmă: Atingeţi şi menţineţi apăsată alarma pe care doriţi să o ştergeţi, apoi 

atingeţi .  

Utilizarea ceasului global 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Ceas global, puteţi să:  
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 adăugaţi un oraş: atingeţi , introduceţi un nume de oraş sau selectaţi un oraş din 

lista de oraşe şi atingeţi oraşul pe care doriţi să-l adăugaţi.  

 setaţi fusul orar: atingeţi  pentru a seta fusul orar de acasă şi data şi ora sistemului.  

 ştergeţi un oraş: Atingeţi , atingeţi  lângă oraşul pe care doriţi să îl ştergeţi şi 

atingeţi .  

Cronometru 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Cronom., atingeţi  pentru a începe cronometrarea.  

3. Atingeţi  pentru a înregistra mai multe tururi.  

4. Atingeţi  pentru a opri cronometrul.  

5. Atingeţi  pentru a şterge toate înregistrările cronometrului.  

Temporizator 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Sub Temporizator, trageți punctul roșu pentru a seta timpul rămas. 

 Atingeţi  pentru a seta tonul cronometrului. 

3. Când aţi terminat, atingeţi  pentru a porni cronometrul.  

4. La terminarea cronometrării, telefonul redă un ton și începe cronometrarea timpului 

suplimentar. Glisați pentru a opri tonul și pentru a reseta cronometrul  

 În timpul funcţionării cronometrului, atingeţi  pentru a-l reseta. 

Meteo 
Aplicaţia Meteo vă permite să verificaţi prognoza meteo pentru locaţia dvs. şi pentru multe 

alte oraşe din întreaga lume. 

Adăugarea unui oraş 

Adăugaţi oraşe pentru a vizualiza informaţii meteo în timp real.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Meteo. 

2. Atingeţi  >  şi introduceţi un nume de oraş. Vor fi afişate oraşele care se 

potrivesc. 
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3. Atingeţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi. 

Ştergerea unui oraş 

1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Meteo. 

2. Atingeţi , atingeţi şi menţineţi apăsat oraşul pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi atingeţi 

. 

3. Atingeţi .  

Actualizarea informaţiilor meteo 

1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Meteo. 

2. Treceţi degetul la stânga sau la dreapta pentru a găsi oraşul ale cărui informaţii meteo 

doriţi să le actualizaţi. 

3. Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului pentru a actualiza manual informaţiile meteo. 

De asemenea, puteţi configura ca informaţiile meteo să se actualizeze automat. Atingeţi 

 > , selectaţi Actualizare automată şi setaţi Interval actualizare. Telefonul 

va actualiza informaţiile meteo la intervalul setat de dumneavoastră. 

Notă 

Adăugarea unei note 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi Notă nouă şi introduceţi conţinutul notei. 

 Atingeţi  pentru a adăuga o imagine. 

3. Atingeţi .  

După salvarea notei, puteţi şi să o partajaţi, ştergeţi sau să o adăugaţi la favorite. 

Modificarea setărilor notelor 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. Atingeţi  > Setări pentru a ajusta dimensiunea fontului sau stilul de vizualizare a 

notei. 
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Radio FM 
Conectaţi un set de căşti cu microfon la telefon, deoarece radioul FM utilizează setul de căşti 

cu microfon ca antenă.  

Căutarea posturilor 

1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Radio. 

2. Atingeţi  pentru a căuta şi salva posturile disponibile.  

 Telefonul va căuta şi va salva automat posturile la prima accesare a radioului FM. 

Ascultarea radioului FM 

În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Radio. 

 

 Atingeți  pentru a activa sau a dezactiva difuzorul. 

 Atingeți  pentru a căuta un post de radio. 

 Atingeți  pentru a reveni la postul anterior. 

 Atingeți  pentru a porni sau a opri radioul FM. 

 Atingeți  pentru a trece la postul următor. 

 Atingeți  pentru a seta cronometrul pentru oprirea radioului FM. 

 Atingeți  pentru a adăuga postul curent la lista dvs. de Favorite. 

 Atingeți  pentru a vizualiza lista de posturi. 
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Setările telefonului 

Activarea serviciilor de localizare 
Înainte de a utiliza o hartă sau o aplicaţie de navigaţie, asiguraţi-vă că aţi activat serviciile de 

locaţie.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Acces la locaţie.  

3. Atingeţi  pentru a porni serviciile de locaţie ale telefonului. 

4. Atingeţi Mod. Apoi, puteţi să: 

 Atingeţi Precizie ridicată pentru a vă stabili poziţia utilizând GPS-ul, conexiunea Wi-Fi 

sau conexiunea de date mobile. 

 Atingeţi Economisire baterie pentru a vă stabili poziţia utilizând conexiunea Wi-Fi sau 

conexiunea de date mobile. 

 Atingeţi Numai dispozitiv pentru a vă stabili cu precizie poziţia utilizând GPS-ul. 

Modificarea setărilor tonului 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Sunete şi notificări.  

3. În ecranul Sunete şi notificări, puteţi să:  

 Atingeţi Volum şi glisaţi cursoarele pentru a regla volumul pentru muzică, tonuri de apel, 

tonuri de notificare, alarme, apeluri şi multe altele.  

 Atingeţi Mod Silenţios pentru a activa sau dezactiva modul silenţios.  

 Atingeţi Vibrează în modul silenţios pentru a activa sau dezactiva vibraţiile atunci 

când telefonul se află în modul silenţios. 

 Atingeţi Ton de apel al telefonului pentru a selecta un ton de apel. Dacă telefonul dvs. 

acceptă două cartele, puteţi seta tonuri de apel separate pentru fiecare cartelă. 

 Atingeţi Ton implicit notificare pentru a seta un ton de notificare.  
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Modificarea setărilor afişajului 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Afişare.  

3. În ecranul Afişare, puteţi să:  

 Atingeţi Nivel de luminozitate pentru a ajusta luminozitatea ecranului.  

 Atingeţi Imagine de fundal pentru a seta imaginile de fundal de pe ecranul de blocare 

şi de pe ecranul de pornire. 

 Atingeţi Inactivitate pentru a seta o perioadă de inactivitate a ecranului. Dacă telefonul 

este inactiv un anumit interval de timp, telefonul va bloca automat ecranul pentru a 

economisi bateria.  

 Atingeţi Daydream pentru a activa sau dezactiva economizorul de ecran. Dacă este 

activată funcţia, economizorul de ecran va începe să funcţioneze automat pe durata 

încărcării telefonului.  

 Atingeţi Dimensiune font pentru a ajusta dimensiunea fontului de afişare. 

 Atingeţi Când dispozitivul este rotit > Rotiţi conţinutul ecranului/Menţineţi 

orientarea actuală pentru a activa sau dezactiva funcţia de rotire automată a ecranului. 

Activarea interfeţei cu o mână 

Schimbarea stilului ecranului de blocare 

Setarea unui desen de deblocare a ecranului 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Ecran blocare & parole.  

3. Atingeţi Blocarea ecranului > Model.  

4. Conectaţi minimum patru puncte pentru a desena un model şi desenaţi din nou modelul 

pentru confirmare. 

5. Setaţi un cod PIN de deblocare a ecranului ca metodă alternativă de deblocare a 

telefonului, în cazul în care uitaţi modelul de deblocare. 
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Setarea unui cod PIN de deblocare a ecranului 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Ecran blocare & parole.  

3. Atingeţi Blocarea ecranului > PIN.  

4. Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi introduceţi-le din nou pentru confirmare. 

Setarea unei parole de deblocare a ecranului 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Ecran blocare & parole.  

3. Atingeţi Blocarea ecranului > Parolă.  

4. Introduceţi minimum patru caractere, dintre care unul să fie o literă şi introduceţi-le din 

nou pentru confirmare. 

Activarea sau dezactivarea modului avion 
Recepţia sau transmisia semnalului telefonului dvs. ar putea interfera cu sistemele de 

zbor ale avioanelor. Opriţi telefonul sau comutaţi în modul avion, conform cerinţelor 

impuse atunci când călătoriţi cu avionul. În modul avion, funcţiile wireless ale 

telefonului sunt dezactivate, dar veţi putea utiliza în continuare telefonul pentru a 

asculta muzică sau pentru a juca jocuri.  

Utilizaţi una dintre următoarele metode pentru a activa sau dezactiva Mod Avion:  

 Glisaţi rapid degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. La 

Comenzi rapide, atingeţi Mod Avion.  

 Apăsaţi lung butonul de pornire şi atingeţi Mod Avion.  

 În ecranul de pornire, atingeţi , apoi fila Setări globale. La Reţele wireless, 

atingeţi Mai multe şi Mod Avion pentru a activa sau dezactiva modul avion. 

Dacă modul pentru avion este activat, în bara de stare se afişează . 
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Setarea codului PIN pentru cartela SIM 
Cartela dvs. SIM este livrată împreună cu un cod de identificare personală (PIN), pentru a 

proteja mai bine datele telefonului dvs. Dacă activaţi blocarea cartelei SIM, trebuie să 

introduceţi codul PIN la fiecare pornire a telefonului.  

Înainte de a efectua următoarele operaţiuni, asiguraţi-vă că deţineţi codul PIN al cartelei dvs. 

SIM de la furnizorul dvs. de servicii.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Securitate.  

3. Atingeţi Activaţi blocarea cardului SIM.  

4. Bifaţi caseta de selectare Blocaţi cardul SIM. Dacă telefonul dvs. are două cartele, puteţi 

seta câte un cod PIN pentru fiecare cartelă. 

5. Introduceţi codul PIN şi atingeţi OK. 

6. Atingeţi Schimbaţi codul PIN pentru SIM pentru a schimba codul PIN.  

În general, cartelele SIM permit doar un număr limitat de reîncercări consecutive în 

cazul introducerii unui cod PIN incorect. Dacă se depăşeşte limita, trebuie să introduceţi 

un cod de deblocare a codului PIN (PUK), pe care îl aflaţi de la furnizorul dvs. de servicii. 

Şi numărul de încercări consecutive de introducere a codului PUK incorect este limitat. 

Dacă se depăşeşte această limită, cartela dvs. SIM va fi dezactivată definitiv. Pentru 

detalii despre aceste limite, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.  

Înregistrarea unui cont 

Adăugarea unui cont 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Conturi.  

3. Atingeţi Adăugaţi un cont. 

4. Selectaţi un tip de cont. 

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi informaţiile contului. 

Ştergerea unui cont 

1. În ecranul de pornire, atingeţi , apoi fila Setări globale. 
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2. La Conturi, selectaţi un tip de cont. 

3. Selectaţi contul pe care doriţi să îl ştergeţi. 

4. Atingeți  > Eliminaţi contul pentru a șterge contul. 

Activarea sincronizării datelor 

1. În ecranul de pornire, atingeţi , apoi fila Setări globale. 

2. La Conturi, selectaţi un tip de cont. 

3. Selectaţi contul din care doriţi să sincronizaţi.  

4. Atingeţi comutatorul Sincronizaţi acum pentru a porni sincronizarea datelor. 

Restabilirea setărilor din fabrică 
Restabilirea telefonului la setările din fabrică va duce la ştergerea tuturor datelor dvs. 

personale din spaţiul de stocare al telefonului, inclusiv a informaţiilor despre conturile 

dvs., despre setările sistemului şi ale aplicaţiilor şi despre aplicaţiile descărcate. Efectuaţi 

o copie de rezervă a datelor importante înainte de a restabili setările din fabrică.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Copie de rezervă şi resetare.  

3. Atingeţi Resetare la configurarea din fabrică > Resetaţi telefonul. Telefonul va fi 

restabilit la setările din fabrică şi va reporni. 

Actualizarea telefonului 
 Utilizarea unui software de la terţi pentru actualizarea telefonului poate deteriora 

telefonul sau vă poate periclita informaţiile personale. Este recomandabil să 

actualizaţi telefonul folosind funcţia de actualizare online sau să descărcaţi pachete 

de actualizare oficiale de pe site-ul web oficial Huawei.  

 Este posibil ca toate datele dvs. să fie şterse în timpul unei actualizări de sistem. Este 

recomandat să efectuaţi o copie de rezervă a datelor importante înainte de a 

actualiza telefonul. 

Actualizarea online 

Înainte de a efectua actualizări ale telefonului, asiguraţi-vă că telefonul este conectat la reţea. 
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1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Actualizări de sistem.  

3. Atingeţi Căutare actualizări. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca şi instala 

actualizările, dacă există. 

Actualizarea online poate presupune tarife excesive de utilizare a datelor. Se recomandă 

actualizarea prin Wi-Fi. 

Actualizare locală 

Descărcaţi pachetul de actualizare de la http://consumer.huawei.com şi salvaţi folderul dload 

din pachetul de actualizare în directorul rădăcină al memoriei interne a telefonului dvs. Dacă 

telefonul dvs. acceptă un card microSD, puteţi salva fişierul şi în directorul rădăcină al cardului 

microSD. 

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Actualizări de sistem.  

3. Atingeţi  > Actualizare de pe local şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru 

actualizarea telefonului.  

Setarea datei şi a orei 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Data şi ora.  

3. În ecranul Data şi ora, puteţi să:  

 Atingeţi comutatorul Dată şi oră automate pentru a utiliza timpul reţelei sau pentru a 

seta manual ora. 

 Atingeţi comutatorul Fus orar automat pentru a utiliza fusul orar al reţelei sau pentru a 

seta manual fusul orar. 

 Atingeţi comutatorul Utilizaţi formatul de 24 de ore pentru a comuta între formatul 

de 24 de ore şi formatul de 12 ore. 

 Atingeţi Alegeţi formatul de dată pentru a selecta modul în care doriţi afişarea datei.  

Este posibil ca setările manuale ale datei şi orei să nu fie oferite de către toţi furnizorii 

de servicii. 
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Modificarea limbii sistemului 
1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Limbă şi metodă de intrare.  

3. Atingeţi Limba.  

4. Selectaţi o limbă.  

Accesibilitatea 
Puteţi activa sau dezactiva funcţiile de accesibilitate, cum ar fi mărirea prin zoom şi fontul de 

mari dimensiuni.  

1. În ecranul de pornire, atingeţi . 

2. La Setări globale, atingeţi Accesibilitate.  

3. Selectaţi funcţiile de accesibilitate pe care doriţi să le activaţi.
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Aviz juridic 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015 Toate drepturile rezervate. 

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi sub 

niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. şi al afiliaţilor săi 

(„Huawei”). 

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor 

aparţinând Huawei şi posibililor licenţiatori. Clienţii nu vor reproduce, distribui, modifica, 

decompila, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenţia, în 

niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricţii sunt interzise de 

legile aplicabile sau dacă astfel de acţiuni sunt aprobate de respectivii deţinători de drepturi 

de autor. 

Mărci comerciale şi permisiuni 

,  şi  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc. 

LTE este o marcă comercială a ETSI. 

Cuvântul şi simbolurile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth 

SIG, Inc. şi orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licenţă.  

Alte mărci comerciale, produse, servicii şi nume de companii menţionate pot aparţine 

proprietarilor respectivi. 

Notă 

Unele caracteristici ale produsului şi ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se 

bazează pe software-ul instalat, pe capacităţile şi setările reţelei locale şi, prin urmare, pot să 

nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de reţea sau de furnizorii de servicii de 

reţea. 

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau 

accesoriile sale pe care le achiziţionaţi. 

Huawei îşi rezervă dreptul de a modifica orice informaţii sau specificaţii din prezentul manual 

fără notificare prealabilă sau fără obligaţii. 
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Declaraţia privind software-ul de la terţi 

Huawei nu deţine proprietatea intelectuală asupra software-ului şi aplicaţiilor de la terţi, 

furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanţie de niciun fel 

pentru software-ul şi aplicaţiile de la terţi. Huawei nu va oferi nici asistenţă clienţilor care 

utilizează software şi aplicaţii de la terţi, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru 

funcţiile sau performanţa software-ului şi aplicaţiilor de la terţi. 

Serviciile software şi aplicaţiile de la terţi pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar 

Huawei nu garantează disponibilitatea conţinutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terţi 

oferă conţinut şi servicii prin reţea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub 

controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod 

explicit că Huawei nu va compensa şi nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate 

de furnizorii de servicii terţi, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conţinuturi sau 

servicii de la terţi. 

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului 

instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, 

inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienţii îşi 

asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software şi acest produs, 

care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terţi. 

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările 

necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate 

funcţiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la 

terţi. Huawei nu furnizează garanţii şi reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate şi 

exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situaţii. 

DECLINAREA RĂSPUNDERII 

TOT CONŢINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR 

IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE 

SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE 

VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA, 

FIABILITATEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI MANUAL. 

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAŢIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI 

RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU 

SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU 

ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU. 
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RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA 

RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O 

ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL 

MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENŢI PENTRU ACHIZIŢIONAREA ACESTUI 

PRODUS. 

Reglementări privind importul şi exportul 

Clientul se obligă să respecte toate reglementările şi legile aplicabile privind importul şi 

exportul şi se obligă să obţină toate autorizaţiile şi licenţele de stat necesare în scopul de a 

exporta, reexporta sau importa produsul menţionat în prezentul manual, inclusiv produsele 

software şi datele tehnice pe care le conţine. 

Politica de confidenţialitate 

Pentru a înţelege cum protejăm informaţiile personale, consultaţi politica de confidenţialitate 

la http://consumer.huawei.com/privacy-policy.  
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Notă: Rețineți contul Google la care s-a conectat ultima oară 
telefonul dvs. 
În timpul unei restaurări a setărilor din fabrică sau a unei 
actualizări făcute de pe un card microSD, care nu sunt de 
încredere, mecanismul antifurt al Google vă solicită să 
introduceți contul Google la care s-a conectat ultima oară 
telefonul dvs. pe ecranul inițial de navigare pentru 
autentificarea identității. Telefonul dvs. poate porni corect 
numai după autentificarea reușită a identității.

Acest ghid serveşte doar ca referinţă. Produsul real, inclusiv, 
dar fără a se limita la culoare, dimensiune şi dispunere a 
ecranului, poate varia. Toate enunţurile, informaţiile şi 
recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanţie de 
niciun fel, expresă sau implicită.    
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	4. Telefonul va importa automat contactele.

	Exportarea contactelor pe un dispozitiv de stocare
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > Importaţi/exportaţi > Exportaţi în stocare.
	3. Atingeţi OK.

	Exportarea contactelor pe o cartelă SIM
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > Importaţi/exportaţi > Export pe SIM. Dacă telefonul dvs. acceptă două cartele, puteţi selecta pe ce cartelă doriţi să exportaţi contactele.
	3. Atingeţi contactele pe care doriţi să le exportaţi sau atingeţi Selectare toate pentru a selecta toate contactele, apoi atingeţi Copiaţi.
	4. Atingeţi OK.

	Partajarea unui contact
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > Importaţi/exportaţi > Distribuiţi persoanele de contact vizibile.
	3. Atingeţi contactele pe care doriţi să le partajaţi sau atingeţi Selectare toate pentru a selecta toate contactele.
	4. Atingeţi  , selectaţi un mod de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a partaja contactul.


	Grupurile de contacte
	Crearea unui grup de contacte
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Grupurile mele, apoi  .
	3. Denumiţi grupul şi atingeţi  .
	4. Atingeţi   > Adăugare membri.
	5. Selectaţi contactele pe care doriţi să le adăugaţi la grup sau atingeţi Selectare toate pentru a selecta toate contactele.
	6. Atingeţi Adăugare membri.

	Editarea unui grup de contacte
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Grupurile mele şi selectaţi grupul pe care doriţi să-l editaţi.
	3. Atingeţi   pentru a edita numele grupului.
	4. Atingeţi  . Apoi, puteţi să:



	Mesagerie şi e-mail
	Trimiterea unui mesaj text
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În lista firelor de mesaje, atingeţi  .
	3. Atingeţi caseta de text pentru destinatar şi introduceţi numele contactului sau numărul de telefon. Puteţi, de asemenea, să atingeţi  /  pentru a accesa ecranul listei de contacte şi pentru a alege un contact sau un grup de contacte.
	4. Atingeţi câmpul text pentru a scrie mesajul.
	5. Atingeţi  .

	Răspunsul la un mesaj
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În lista firelor de mesaje, atingeţi numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a vizualiza firul conversaţiei.
	3. Atingeţi câmpul text pentru a vă scrie răspunsul.
	4. Atingeţi  .

	Gestionarea mesajelor
	Redirecţionarea unui mesaj
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În lista firelor de mesaje, atingeţi numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a vizualiza firul conversaţiei.
	3. Atingeţi lung mesajul pe care doriţi să-l redirecţionaţi şi atingeţi Redirecţionaţi.
	4. Atingeţi caseta de text pentru destinatar şi introduceţi numele contactului sau numărul de telefon.
	5. Atingeţi  .

	Ştergerea unui mesaj
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În lista firelor de mesaje, atingeţi numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a vizualiza firul conversaţiei.
	3. Atingeţi lung mesajul pe care doriţi să-l ştergeţi şi atingeţi Ştergeţi.

	Ştergerea unui fir
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Din lista de mesaje, atingeţi şi menţineţi apăsat firul pe care doriţi să-l ştergeţi şi atingeţi  .
	3. Atingeţ Ştergeţi.


	Adăugarea unui cont de e-mail
	Adăugarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Altele.
	3. Introduceți adresa dvs. de e-mail și atingeți ÎNAINTE.
	4. Introduceți parola și atingeți ÎNAINTE.
	5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura setările contului de e-mail. Apoi, sistemul se conectează automat la server şi verifică setările serverului.

	Adăugarea unui cont Exchange
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Exchange.
	3. Introduceți Adresă de e-mail și Nume de utilizator ale dvs. și atingeți ÎNAINTE.
	4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura setările contului de e-mail. Apoi, sistemul se conectează automat la server şi verifică setările serverului.


	Trimiterea unui e-mail
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi  .
	3. Atingeţi   pentru a selecta un cont de e-mail.
	4. Introduceţi unul sau mai mulţi destinatari.
	5. Introduceţi subiectul e-mailului şi atingeţi   pentru a adăuga un fişier ataşat.
	6. Atingeţi  .

	Verificarea e-mailurilor
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi   pentru a selecta un cont de e-mail.
	3. Atingeți și mențineți apăsat e-mailul pe care vreți să-l ștergeți, atingeți   pentru a-l șterge.
	4. Atingeţi e-mail-ul pe care doriţi să îl citiţi. Apoi, puteţi să:

	Înregistrarea unui cont
	Comutarea între conturile de e-mail
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi   pentru a deschide lista de conturi.
	3. Atingeţi contul de e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi.

	Ştergerea unui cont de e-mail
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi   > Setări.
	3. Selectaţi contul pe care doriţi să îl ştergeţi.
	4. Atingeţi Eliminaţi contul, apoi OK.

	Personalizarea contului dvs. de e-mail
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În ecranul Mesaje primite, atingeţi   > Setări. Apoi, puteţi să:



	Camera foto şi Galeria
	Ecranul de captură
	Realizarea unei fotografii
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi. Telefonul dvs. va stabili automat un punct de focalizare. De asemenea, puteţi atinge un punct de pe ecran pentru a focaliza camera foto pe acesta.
	3. Atingeţi  .

	Modul de captură
	Realizarea unei fotografii panoramice
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > Panoramă pentru a comuta în modul panoramic.
	3. Atingeţi   pentru a începe fotografierea.
	4. Urmaţi instrucţiunile afişate şi mişcaţi lent telefonul pentru a capta fotografii multiple.
	5. Atingeţi   pentru a opri fotografierea. Camera foto efectuează automat colajul fotografiilor pentru a crea o fotografie panoramică.

	Realizarea unei fotografii şi inscripţionarea
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > Inscripţionare pentru a comuta la modul imprimare.
	3. Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a adăuga inscripţionarea dorită.
	4. Glisaţi imprimarea pentru a-i regla poziţia.
	5. Atingeţi  .

	Fotografierea utilizând modul control audio
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   >   > Control audio.
	3. Atingeţi Control audio pentru a comuta în modul control audio.
	4. Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi. Telefonul va fotografia atunci când zgomotul înconjurător atinge un anumit nivel de decibeli.


	Înregistrarea unui videoclip
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Glisaţi rapid spre stânga sau spre dreapta pentru a atinge Videoclip.
	3. Atingeţi   pentru a începe înregistrarea videoclipului.
	4. În timpul înregistrării, atingeţi   pentru a suspenda înregistrarea şi atingeţi   pentru a continua.
	5. Pentru a termina înregistrarea, atingeţi  .

	Setările camerei foto
	Galerie
	Afişarea fotografiilor în modul Cronologie
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeți Albume sau Fotografii în partea de sus a ecranului pentru a afișa fotografiile în modul listă sau în modul cronologie.

	Redarea unei prezentări de diapozitive
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Vizualizaţi albumul în modul Cronologie şi atingeţi   > Prezentare.
	3. Atingeţi ecranul pentru a opri prezentarea de diapozitive.

	Editarea unei fotografii
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi fotografia pe care doriţi să o editaţi şi atingeţi  .
	3. Apoi, puteţi să:

	Ştergerea unei fotografii
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi, apoi atingeţi   > Ştergeţi.

	Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi fotografia sau videoclipul pe care doriţi să îl partajaţi.
	3. Atingeţi  , alegeţi o metodă de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă partaja fotografiile şi videoclipurile.

	Setarea unei fotografii ca imagine de fundal
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Selectaţi fotografia pe care doriţi să o setaţi ca imagine de fundal.
	3. Atingeţi   > Setaţi ca şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta fotografia ca imagine de fundal.



	Muzică şi videoclipuri
	Ascultarea muzicii
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Selectaţi o categorie.
	3. Atingeţi melodia pe care doriţi să o redaţi.

	Crearea unei liste de redare
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Liste de redare > Listă redare nouă.
	3. Denumiţi lista de redare şi atingeţi Salvare.
	4. În caseta de dialog afişată, atingeţi Adăugare.
	5. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le adăugaţi şi atingeţi  .

	Redarea unei liste de redare
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Liste de redare.
	3. Selectaţi lista de redare pe care doriţi să o redaţi şi atingeţi una dintre melodiile din ea sau redaţi toate melodiile una câte una prin redare amestecată.

	Ştergerea unei liste de redare
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Liste de redare.
	3. Atingeţi   de lângă lista de redare pe care doriţi să o ştergeţi, apoi atingeţi Ştergere.

	Setarea unei melodii ca ton de apel
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Selectaţi o categorie.
	3. Pe ecranul cu lista de melodii, atingeţi   lângă melodie şi atingeţi Setare ton de apel.

	Redarea unui videoclip
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi videoclipul pe care doriţi să îl redaţi.
	3. Pentru a opri redarea videoclipului, atingeţi  .


	Reţea şi partajare
	Activarea conexiunii de date mobile
	1. În ecranul de pornire, atingeţi   şi apoi Setări globale.
	2. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe.
	3. Atingeţi Reţele mobile.
	4. Atingeţi Data mobile pentru a activa serviciul de date mobile al telefonului dvs.

	Reţea Wi-Fi
	Conectarea la o reţea Wi-Fi
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Wi-Fi.
	3. Atingeţi comutatorul Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi. Telefonul va scana după reţele Wi-Fi disponibile şi le va afişa.
	4. Atingeţi reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.

	Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând WPS
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Wi-Fi.
	3. Atingeţi comutatorul Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi.
	4. Atingeţi   > Avansat. Apoi, puteţi să:


	Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului
	Punct acces Wi-Fi
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  , apoi fila Setări globale.
	2. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe.
	3. Atingeţi Tethering şi hotspot portabil.
	4. Atingeţi Hotspot Wi-Fi portabil pentru a porni punctul de acces Wi-Fi.
	5. Atingeţi Hotspot Wi-Fi portabil > Configuraţi hotspotul Wi-Fi.
	6. Setaţi numele, modul de criptare şi parola punctului de acces Wi-Fi. Apoi atingeţi Salvaţi.

	Partajarea conexiunii la internet prin USB
	1. Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer.
	2. În ecranul de pornire, atingeţi  , apoi fila Setări globale.
	3. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe.
	4. Atingeţi Tethering şi hotspot portabil.
	5. Atingeţi Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile.

	Partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  , apoi fila Setări globale.
	2. La Reţele wireless, atingeţi Mai multe.
	3. Atingeţi Tethering şi hotspot portabil.
	4. Atingeţi Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile.


	Transferul datelor prin Bluetooth
	Activarea Bluetooth şi asocierea telefonului cu un alt dispozitiv Bluetooth
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Bluetooth.
	3. Atingeţi   pentru a porni Bluetooth. Apoi, telefonul va căuta automat dispozitivele Bluetooth disponibile şi le va afişa.
	4. Atingeţi un dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă asocia telefonul cu respectivul dispozitiv.

	Redenumirea telefonului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Bluetooth.
	3. Atingeţi   > Redenumiţi acest dispozitiv.
	4. Redenumiţi telefonul şi atingeţi Redenumiţi.

	Partajarea unui fişier utilizând Bluetooth
	Primirea unui fişier utilizând Bluetooth

	Transferul datelor cu Wi-Fi Direct
	Conectarea a două dispozitive prin Wi-Fi Direct
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Wi-Fi.
	3. Atingeți comutatorul pentru a activa Wi-Fi.
	4. Atingeţi   > Avansat > Wi-Fi Direct pentru a scana după dispozitive disponibile.
	5. Alegeţi un dispozitiv.

	Trimiterea unui fişier prin Wi-Fi Direct
	Primirea unui fişier utilizând Wi-Fi Direct

	Transferul datelor între telefon şi computer
	Modul MTP
	1. Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer.
	2. În ecranul Conectare la computer prin USB, atingeţi Dispozitiv media(MTP). Driverul telefonului va fi instalat automat pe computer.

	Modul Montare card SD
	1. Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer.
	2. În ecranul Conectare la computer prin USB, atingeţi Montare card SD. Driverul telefonului va fi instalat automat pe computer.



	Aplicaţii
	Gestionarea aplicaţiilor
	Descărcarea aplicaţiilor
	Instalarea unei aplicaţii
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Categorii, atingeţi Aplicaţii.
	3. În lista de aplicaţii, atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi şi urmaţi instrucţiunile afişate pentru a o instala.

	Partajarea unei aplicaţii
	1. Pe ecranul de pornire, atingeţi şi ţineţi apăsată aplicaţia pe care doriţi să o partajaţi, până când   se afişează în partea de sus a ecranului.
	2. Glisaţi aplicaţia către  .
	3. În ecranul afişat, selectaţi o metodă de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a partaja aplicaţia.

	Dezinstalarea unei aplicaţii
	1. Pe ecranul de pornire, atingeţi şi ţineţi apăsată pictograma aplicaţie pe care doriţi să o dezinstalaţi, până când   se afişează în partea de sus a ecranului.
	2. Trageţi pictograma către   şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a dezinstala aplicaţia.


	Copie de rezervă
	Copierea de rezervă a datelor în memoria locală
	1. În ecranul de pornire, atingeţi Copie de rezer...
	2. Atingeţi Copie de rezervă nouă.
	3. Selectaţi datele pentru care doriţi să efectuaţi o copie de rezervă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru efectuarea copiei de rezervă.


	Calendar
	Crearea unui eveniment
	1. În ecranul de pornire, atingeţi   .
	2. Atingeţi  .
	3. Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi numele evenimentului, ora începerii și a terminării, timpul rămas și frecvența repetării.
	4. Atingeţi  .

	Vizualizarea calendarului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. În ecranul Calendar, puteţi să:

	Sincronizarea unui calendar
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > De afişat.
	3. Selectaţi contul al cărui calendar doriţi să fie afişat.
	4. Atingeţi   > Calendare de sincronizat.
	5. Selectaţi contul şi sincronizaţi-i calendarul.


	Ceas
	Alarmă
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Alarmă, puteţi să:

	Utilizarea ceasului global
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Ceas global, puteţi să:

	Cronometru
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Cronom., atingeţi   pentru a începe cronometrarea.
	3. Atingeţi   pentru a înregistra mai multe tururi.
	4. Atingeţi   pentru a opri cronometrul.
	5. Atingeţi   pentru a şterge toate înregistrările cronometrului.

	Temporizator
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Sub Temporizator, trageți punctul roșu pentru a seta timpul rămas.
	3. Când aţi terminat, atingeţi   pentru a porni cronometrul.
	4. La terminarea cronometrării, telefonul redă un ton și începe cronometrarea timpului suplimentar. Glisați pentru a opri tonul și pentru a reseta cronometrul


	Meteo
	Adăugarea unui oraş
	1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Meteo.
	2. Atingeţi   >   şi introduceţi un nume de oraş. Vor fi afişate oraşele care se potrivesc.
	3. Atingeţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi.

	Ştergerea unui oraş
	1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Meteo.
	2. Atingeţi  , atingeţi şi menţineţi apăsat oraşul pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi atingeţi  .
	3. Atingeţi  .

	Actualizarea informaţiilor meteo
	1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Meteo.
	2. Treceţi degetul la stânga sau la dreapta pentru a găsi oraşul ale cărui informaţii meteo doriţi să le actualizaţi.
	3. Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului pentru a actualiza manual informaţiile meteo.


	Notă
	Adăugarea unei note
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi Notă nouă şi introduceţi conţinutul notei.
	3. Atingeţi  .

	Modificarea setărilor notelor
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. Atingeţi   > Setări pentru a ajusta dimensiunea fontului sau stilul de vizualizare a notei.


	Radio FM
	Căutarea posturilor
	1. În ecranul de pornire, atingeţi Instrum. > Radio.
	2. Atingeţi   pentru a căuta şi salva posturile disponibile.

	Ascultarea radioului FM


	Setările telefonului
	Activarea serviciilor de localizare
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Acces la locaţie.
	3. Atingeţi   pentru a porni serviciile de locaţie ale telefonului.
	4. Atingeţi Mod. Apoi, puteţi să:

	Modificarea setărilor tonului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Sunete şi notificări.
	3. În ecranul Sunete şi notificări, puteţi să:

	Modificarea setărilor afişajului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Afişare.
	3. În ecranul Afişare, puteţi să:

	Schimbarea stilului ecranului de blocare
	Setarea unui desen de deblocare a ecranului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Ecran blocare & parole.
	3. Atingeţi Blocarea ecranului > Model.
	4. Conectaţi minimum patru puncte pentru a desena un model şi desenaţi din nou modelul pentru confirmare.
	5. Setaţi un cod PIN de deblocare a ecranului ca metodă alternativă de deblocare a telefonului, în cazul în care uitaţi modelul de deblocare.

	Setarea unui cod PIN de deblocare a ecranului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Ecran blocare & parole.
	3. Atingeţi Blocarea ecranului > PIN.
	4. Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi introduceţi-le din nou pentru confirmare.

	Setarea unei parole de deblocare a ecranului
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Ecran blocare & parole.
	3. Atingeţi Blocarea ecranului > Parolă.
	4. Introduceţi minimum patru caractere, dintre care unul să fie o literă şi introduceţi-le din nou pentru confirmare.


	Activarea sau dezactivarea modului avion
	Setarea codului PIN pentru cartela SIM
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Securitate.
	3. Atingeţi Activaţi blocarea cardului SIM.
	4. Bifaţi caseta de selectare Blocaţi cardul SIM. Dacă telefonul dvs. are două cartele, puteţi seta câte un cod PIN pentru fiecare cartelă.
	5. Introduceţi codul PIN şi atingeţi OK.
	6. Atingeţi Schimbaţi codul PIN pentru SIM pentru a schimba codul PIN.

	Înregistrarea unui cont
	Adăugarea unui cont
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Conturi.
	3. Atingeţi Adăugaţi un cont.
	4. Selectaţi un tip de cont.
	5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi informaţiile contului.

	Ştergerea unui cont
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  , apoi fila Setări globale.
	2. La Conturi, selectaţi un tip de cont.
	3. Selectaţi contul pe care doriţi să îl ştergeţi.
	4. Atingeți   > Eliminaţi contul pentru a șterge contul.

	Activarea sincronizării datelor
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  , apoi fila Setări globale.
	2. La Conturi, selectaţi un tip de cont.
	3. Selectaţi contul din care doriţi să sincronizaţi.
	4. Atingeţi comutatorul Sincronizaţi acum pentru a porni sincronizarea datelor.


	Restabilirea setărilor din fabrică
	1. În ecranul de pornire, atingeţi  .
	2. La Setări globale, atingeţi Copie de rezervă şi resetare.
	3. Atingeţi Resetare la configurarea din fabrică > Resetaţi telefonul. Telefonul va fi restabilit la setările din fabrică şi va reporni.
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