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Citiţi mai întâi aceste informaţii
•	 Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de a folosi dispozitivul 

Samsung Gear VR (în continuare denumit Gear VR) pentru a asigura 
o utilizare sigură şi corespunzătoare.

•	 Folosiţi Gear VR doar pentru scopul destinat. Utilizarea Gear VR 
pentru alte scopuri, poate duce la vătămări.

•	 Pentru a folosi Gear VR, acesta trebuie să fie conectat la un Samsung 
Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+, Samsung Galaxy S6, sau 
Samsung Galaxy S6 edge. Gear VR nu poate funcţiona singur.

•	 Pentru a folosi Samsung Galaxy Note5 sau Samsung Galaxy S6 
edge+ cu Gear VR, actualizaţi software-ul dispozitivului mobil la cea 
mai recentă versiune.

•	 Descrierile au la bază setările implicite ale modelului Samsung 
Galaxy Note5 (denumit, în continuare, şi dispozitivul mobil).
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Este posibil ca anumite limbi sau conţinuturi să fie indisponibile, în 
funcţie de regiune sau reţea.

•	 Pentru a vedea licenţa cu sursă deschisă pentru Gear VR, vă rugăm 
să consultaţi opensource.samsung.com.

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor 
persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte 
echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

http://opensource.samsung.com
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

Avertismente privind sănătatea şi siguranţa
•	 Vă rugăm să vă asiguraţi că toţi utilizatorii dispozitivului Gear VR, 

citesc cu atenţie avertismentele de mai jos înainte de a folosi Gear 
VR pentru a reduce riscul de vătămare corporală, disconfort sau 
deteriorare a bunurilor.

•	 Aceste avertismente cu privire la sănătate şi siguranţă sunt 
actualizate periodic în vederea asigurării acurateţei şi caracterului 
complet. Verificaţi oculus.com/warnings pentru cea mai recentă 
versiune.

Înainte de a utiliza Gear VR
•	 Citiţi şi respectaţi toate instrucţiunile de configurare şi operare 

furnizate împreună cu Gear VR.
•	 Gear VR trebuie reglat pentru fiecare utilizator individual şi calibrat 

prin utilizarea software-ului de configurare (dacă există) înainte de 
a începe o experienţă de realitate virtuală. Nerespectarea acestei 
instrucţiuni poate creşte riscul de disconfort.

http://oculus.com/warnings
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Vă recomandăm să consultaţi un medic înainte de a folosi Gear VR 
în cazul în care sunteţi însărcinată, în vârstă, prezentaţi anomalii 
preexistente de vedere binoculară sau tulburări psihiatrice, sau 
suferiţi de o afecţiune cardiacă sau alte afecţiuni medicale grave.

Convulsii
Unele persoane (circa 1 din 4000) pot avea ameţeli grave, convulsii, 
crize epileptice sau amnezii declanşate de flash-uri sau tipare de lumină, 
şi acest lucru poate să apară în timp ce vă uitaţi la televizor, jucaţi jocuri 
video sau experimentaţi realitatea virtuală, chiar dacă înainte nu aţi 
mai avut convulsii sau amnezie sau nu aveţi un istoric de convulsii sau 
epilepsie. Astfel de convulsii sunt mai frecvente la copii şi tineri sub 
20 de ani. Oricine a prezentat convulsii, pierderea cunoştinţei sau alte 
simptome legate de o afecţiune epileptică trebuie să consulte un medic 
înainte de a folosi Gear VR.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

Copiii
Gear VR nu trebuie folosit de copiii cu vârsta sub 13 ani. Adulţii trebuie 
să monitorizeze copiii (de 13 ani şi mai mari) care folosesc sau au folosit 
Gear VR pentru a depista oricare dintre simptomele descrise mai jos, şi 
trebuie să limiteze timpul pe care copiii îl petrec folosind Gear VR şi să 
se asigure că iau pauze în timpul utilizării. Utilizarea prelungită trebuie 
evitată, deoarece acest lucru poate avea un impact negativ asupra 
coordonării mână-ochi, echilibrului şi capacităţii de lucru cu sarcini 
multiple. Adulţii trebuie să monitorizeze îndeaproape copiii în timpul 
sau după folosirea Gear VR pentru a depista eventuale scăderi ale 
acestor abilităţi.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

Instrucţiuni generale şi precauţii
Urmaţi întotdeauna aceste instrucţiuni şi respectaţi precauţiile în timp 
ce folosiţi Gear VR pentru a reduce riscul de vătămare şi disconfort.

A se folosi doar într-un mediu sigur
•	 Gear VR produce o experienţă de realitate virtuală imersivă care vă 

distrage şi vă blochează vederea faţă de elementele înconjurătoare 
reale. Pentru o experienţă în deplină siguranţă, rămâneţi 
întotdeauna aşezaţi atunci când folosiţi Gear VR. Asiguraţi-vă că 
nu vă aflaţi lângă alte persoane, obiecte, scări, balcoane, ferestre, 
mobilă sau alte obiecte pe care le puteţi lovi sau dărâma atunci 
când folosiţi, sau imediat după ce aţi folosit, Gear VR. Nu manevraţi 
obiecte ascuţite sau altfel de obiecte periculoase în timp ce folosiţi 
Gear VR. Gear VR nu trebuie purtat niciodată în situaţii care necesită 
atenţie, ca de exemplu mers pe jos, cu bicicleta sau condus.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Asiguraţi-vă că Gear VR este drept şi prins confortabil pe capul dvs., 
şi că vedeţi o singură imagine clară.

•	 Folosiţi treptat Gear VR pentru a permite corpului să se adapteze. 
Prima dată folosiţi-l doar câteva minute, apoi pe măsură ce 
vă obişnuiţi cu realitatea virtuală, creşteţi timpul de utilizare a 
dispozitivului Gear VR. Uitatul împrejur atunci când intraţi pentru 
prima dată în realitatea virtuală vă poate ajuta să vă acomodaţi la 
orice diferenţe minore între mişcările din lumea reală şi experienţa 
de realitate virtuală care rezultă.

•	 O experienţă confortabilă de realitate virtuală necesită un simţ 
neafectat al mişcării şi echilibrului. Nu folosiţi Gear VR atunci 
când sunteţi obosit, aveţi nevoie de somn, vă aflaţi sub influenţa 
alcoolului sau a medicamentelor, sunteţi mahmur, aveţi probleme 
digestive, sunteţi sub stres emoţional sau anxietate, sau suferiţi de 
răceală, gripă, dureri de cap, migrene sau dureri de urechi, deoarece 
acest lucru vă poate creşte susceptibilitatea la simptome adverse.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Nu folosiţi Gear VR în timp ce vă aflaţi într-un vehicul în mişcare ca 
de exemplu o maşină, autobuz sau tren, deoarece vă poate creşte 
susceptibilitatea la simptome adverse.

•	 Luaţi cel puţin o pauză de 10–15 minute la fiecare 30 de minute, 
chiar dacă consideraţi că nu aveţi nevoie. Fiecare persoană este 
diferită, aşa că luaţi pauze mai frecvente şi mai lungi, dacă resimţiţi 
disconfort. Dvs. trebuie să decideţi ce se potriveşte cel mai bine.

•	 Gear VR poate fi echipat cu o caracteristică „passthrough” care 
vă permite să vedeţi temporar împrejurimile pentru a rezuma 
interacţiunea cu lumea reală. Dispozitivul Gear VR trebuie dat jos 
întotdeauna în situaţiile care necesită atenţie sau coordonare.

•	 Încetaţi să mai folosiţi Gear VR dacă acesta pare prea fierbinte. 
Contactul prelungit cu un dispozitiv supraîncălzit poate provoca 
arsuri.

•	 Nu purtaţi Gear VR fără dispozitivul mobil ataşat.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Ascultatul sunetelor la volume mari vă poate afecta iremediabil 
auzul. Zgomotul de fundal, precum şi expunerea continuă la 
volume mari, pot face ca sunetele să pară mai încete decât sunt 
în realitate. Din cauza naturii imersive a realităţii virtuale, nu 
folosiţi Gear VR cu sunetul la volum mare pentru a putea percepe 
elementele înconjurătoare şi a reduce riscul de afectare auditivă.

Disconfort
•	 Opriţi imediat utilizarea dacă persoanele care folosesc Gear VR 

prezintă una din următoarele simptome: convulsii, pierderea 
cunoştinţei, oboseală oculară, spasme oculare sau musculare, 
mişcări involuntare, vedere modificată, estompată sau dublă sau 
alte anomalii vizuale, ameţeală, dezorientare, echilibru afectat, 
coordonare ochi-mână afectată, transpiraţie excesivă, salivare 
crescută, greaţă, senzaţie de leşin, disconfort sau dureri de cap sau 
la ochi, somnolență, oboseală sau simptome similare cu răul de 
mişcare.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Ca şi în cazul simptomelor pe care persoanele le pot resimţi după 
ce se debarcă de pe un vas de croazieră, simptomele expunerii 
la realitatea virtuală pot persista şi deveni mai evidente la câteva 
ore după utilizare. Simptomele post-utilizare pot include pe lângă 
simptomele enumerate mai sus, somnolență excesivă şi capacitate 
scăzută de lucru cu sarcini multiple. Aceste simptome vă pot pune 
într-o situaţie crescută de risc de vătămare atunci când vă angajaţi 
în activităţi normale din lumea reală.

•	 Nu conduceţi, nu folosiţi utilaje şi nu vă angajaţi în alte activităţi 
solicitante din punct de vedere vizual sau fizic care pot avea 
consecinţe potenţial periculoase (ex. activităţi în care resimţirea 
simptomelor poate duce la deces, vătămare personală sau 
deteriorarea bunurilor) sau în alte activităţi care necesită un 
echilibru şi o coordonare ochi-mână neafectate (ca de exemplu 
sporturi sau mersul pe bicicletă) până ce nu v-aţi revenit complet.

•	 Nu folosiţi Gear VR până ce toate simptomele nu s-au diminuat 
complet timp de câteva ore. Înainte de a relua utilizarea, verificaţi 
dacă aţi configurat corect dispozitivul Gear VR.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

•	 Atenţie la tipul de conţinut pe care îl foloseaţi înainte de debutul 
simptomelor deoarece puteţi fi mai predispus la anumite simptome 
în funcţie de conţinutul utilizat.

•	 Consultaţi un medic dacă prezentaţi simptome grave şi/sau 
persistente.

Vătămări ca urmare a solicitărilor repetitive
Utilizarea prelungită a Gear VR şi a dispozitivelor de intrare (ex. joystick-
uri) poate provoca dureri la nivelul muşchilor, articulaţiilor şi pielii. Dacă 
în timpul jocului, vreo parte a corpului vă oboseşte sau vă doare sau 
dacă resimţiţi simptome ca de exemplu furnicături, amorţeală, arsuri 
sau rigiditate, opriţi-vă şi odihniţi-vă câteva ore înainte de a juca din 
nou. Dacă continuaţi să prezentaţi oricare dintre simptomele de mai sus 
sau alt tip de disconfort în timpul sau după joc, încetaţi să mai folosiţi 
Gear VR şi consultaţi un medic.
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Citiţi mai întâi aceste informaţii

Interferenţe de radiofrecvenţă
Gear VR poate emite unde radio care pot afecta funcţionarea 
dispozitivelor electronice din apropiere, inclusiv stimulatoarele 
cardiace. Dacă aveţi un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv medical 
implantat, nu folosiţi Gear VR fără a consulta mai întâi medicul sau 
producătorul dispozitivului medical.

Şocuri electrice
Pentru a reduce riscul de şocuri electrice, urmaţi avertismentele de mai 
jos.
•	 Nu modificaţi sau nu demontaţi componentele furnizate.
•	 Nu folosiţi Gear VR dacă există vreun cablu deteriorat sau fire 

expuse.

Deteriorarea din cauza luminii solare
Nu lăsaţi Gear VR la lumină solară directă. Expunerea la lumină solară 
directă poate provoca incendii sau poate deteriora Gear VR sau 
dispozitivul mobil ataşat.
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Introducere

Despre Gear VR
Dispozitivul Samsung Gear VR (denumit în continuare Gear VR) este 
un dispozitiv de realitate virtuală care se montează pe cap și oferă o 
experienţă imersivă pentru o gamă largă de utilizatori.
Atunci când conectaţi un dispozitiv mobil la Gear VR, vă puteţi bucura 
de conţinut 2D sau 3D şi puteţi juca jocuri prin lansarea aplicaţiilor pe 
dispozitivul mobil. Folosiţi Gear VR cu dispozitivul mobil şi conectaţi-l la 
alte dispozitive, ca de exemplu un joystick sau căşti Bluetooth.
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Introducere

Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
•	 Gear VR, curea pentru cap, curea principală şi manualul 

utilizatorului.

•	 Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile 
disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul 
de servicii.

•	 Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest 
dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.

•	 Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare 
prealabilă.

•	 Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea 
accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de 
performanţă şi defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.

•	 Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la 
libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe 
informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-ul web 
Samsung.
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Introducere

Aspectul dispozitivului
Rotiţă reglare 
focalizareConector

Port încărcător
Suport dispozitiv 
(dreapta)

Suport dispozitiv 
(stânga)

Pernuţă din 
spumă

Senzor de 
apropiere

Obiective
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Introducere

Tastă Înapoi

Suport tactil

Tastă Volum

Capac faţă

Gear VR nu necesită încărcare deoarece este alimentat de la 
bateria dispozitivului mobil.
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Introducere

•	 Puteţi conecta încărcătorul la portul de încărcare al 
dispozitivului Gear VR. Utilizaţi doar cabluri USB şi adaptoare 
2A aprobate de Samsung.

 – Dacă folosiţi Gear VR în timp ce încărcătorul este conectat, 
acesta este alimentat de la încărcător şi nu utilizează 
bateria dispozitivului mobil. Atunci când folosiţi conţinut 
cu un consum mare de energie (peste 1A) în timp ce 
încărcătorul este conectat, Gear VR foloseşte două surse 
de alimentare. În situaţiile cu consum mare de energie, 
Gear VR este alimentat de la încărcător şi de la bateria 
dispozitivului mobil în acelaşi timp.

 – Dacă Gear VR este deconectat de la încărcător în timpul 
utilizării, imaginea de pe ecran poate deveni inactivă o 
scurtă perioadă de timp. În această perioadă, ecranul 
se recalibrează şi Gear VR poate să nu vă recunoască 
mişcările capului.

 – Dacă Gear VR nu este folosit în timp ce încărcătorul este 
conectat, bateria dispozitivului mobil se va încărca.



21

Introducere

•	 Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul 
atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător 
general, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza 
electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul 
de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape 
de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul 
încărcării.

•	 Aşezaţi la loc capacul din faţă atunci când aţi terminat de 
folosit Gear VR.
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Introducere

Taste

Tastă Funcţie

Înapoi

•	 Apăsaţi pentru a reveni la ecranul 
anterior.

•	 Ţineţi apăsat pentru a deschide 
meniul universal. Puteţi vizualiza 
starea Gear VR şi puteţi configura 
setări.

Volum
•	 Apăsaţi pentru a regla volumul 

Gear VR.

Rotiţă reglare 
focalizare

•	 Rotiţi pentru a focaliza prin reglarea 
distanţei dintre dispozitivul mobil şi 
obiectivul Gear VR.
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Introducere

Modul de purtare a dispozitivului Gear VR
Nu folosiţi Gear VR atunci când purtaţi ochelari. Nerespectarea 
acestei indicaţii poate provoca răni faciale. Dacă aveţi nevoie de 
lentile de corecţie, se recomandă să purtaţi lentile de contact 
atunci când folosiţi Gear VR.

•	 Pe Gear VR sunt atașate din fabrică folii protectoare pentru 
obiective. Scoateţi foliile protectoare ale obiectivelor înainte 
de a folosi Gear VR pentru a putea vedea clar.

•	 Păstraţi obiectivele curate şi protejaţi-le împotriva 
zgârieturilor. Dacă obiectivele se murdăresc sau se aburesc, 
ştergeţi-le cu o cârpă de curăţat obiective.
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Introducere

•	 Pernuţa din spumă se poate murdări dacă faţa vă transpiră 
atunci când purtaţi Gear VR. Nerespectarea acestei instrucţiuni 
poate duce la deteriorarea pernuţei din spumă. Asiguraţi-vă că 
faţa dvs. este curată şi uscată atunci când purtaţi Gear VR.

•	 Atunci când daţi jos Gear VR de pe cap, ecranul dispozitivului 
mobil se blochează şi suportul tactil nu mai funcţionează.

•	 Atunci când nu purtaţi Gear VR, nu aşezaţi obiecte pe senzorul 
de apropiere din interiorul Gear VR. În caz contrar, senzorul de 
apropiere poate să rămână aprins şi poate consuma bateria 
dispozitivului mobil.
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Introducere

1 Poziţionaţi cureaua principală astfel încât bucla curelei să fie în 
partea de sus. Apoi, introduceţi fiecare capăt al curelei principale 
prin bucla de pe Gear VR şi folosiţi banda tip velcro pentru a prinde 
fiecare capăt.

2

1
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Introducere

2 Prindeţi cârligul de partea de sus a ramei frontale a Gear VR şi 
trageţi în sus până ce se fixează pe poziţie.
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Introducere

3 Treceţi capătul curelei pentru cap prin bucla de pe cureaua 
principală şi folosiţi banda tip velcro pentru a-l prinde.

2

1

4 Scoateţi capacul din faţă.
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Introducere

5 Împingeţi uşor suportul dispozitivului (stânga) ( 1 ) şi glisaţi-l în 
poziţia A sau B ( 2 ) în funcţie de mărimea dispozitivului mobil pe 
care doriţi să-l folosiţi.

A: Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+

B: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge

21
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Introducere

6 Conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului mobil la conector.

Atunci când dispozitivul mobil este conectat corespunzător, se 
emite un sunet.

•	 Nu forţaţi conectorul în dispozitivul mobil. Nerespectarea 
acestei indicaţii poate deteriora conectorul.

•	 Nu răsuciţi sau nu îndoiţi conectorul Gear VR atunci când 
conectaţi sau deconectaţi dispozitivul mobil. Nerespectarea 
acestei indicaţii poate deteriora conectorul.
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Introducere

Dacă atunci când introduceţi conectorul în dispozitivul mobil, 
nu se emite niciun sunet, este posibil ca Gear VR să nu-l fi 
recunoscut. Reconectaţi dispozitivele până ce auziţi sunetul.

7 Trageţi suportul dispozitivului (dreapta) la dreapta până la capăt.
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Introducere

8 Introduceţi dispozitivul mobil în centrul Gear VR ( 1 ) şi împingeţi 
uşor suportul dispozitivului (dreapta) la stânga până când 
dispozitivul mobil se fixează pe poziţie ( 2 ).

1

2
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Introducere

•	 Împingeţi cu putere dispozitivul mobil în Gear VR până când 
aceasta se fixează în poziţie. Dacă acesta nu este fixat bine, 
dispozitivul mobil se poate desprinde accidental de Gear VR şi 
se poate deteriora.

•	 Dacă introduceţi dispozitivul mobil înclinat pe o parte, acesta 
poate cauza disconfort.

9 Fixaţi dispozitivul Gear VR pe cap cu ajutorul curelelor şi aşezaţi-l 
confortabil pe faţă.



33

Introducere

10 Reglaţi lungimea curelei pentru cap şi pe cea a curelei principale.

Nu mergeţi sau nu conduceţi în timp ce purtaţi Gear VR. Atenţie 
întotdeauna la elementele înconjurătoare atunci când folosiţi 
Gear VR pentru a evita vătămarea dvs. sau a altor persoane.

•	 Purtaţi Gear VR în mod corespunzător. Dacă purtaţi Gear VR 
înclinat pe o parte, acesta poate cauza disconfort.

•	 Când ecranul este înclinat, reglaţi Gear VR până ce ecranul 
devine clar.
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Introducere

Separarea dispozitivelor
Separaţi dispozitivul mobil de Gear VR atunci când aţi terminat să-l mai 
folosiţi.
Împingeţi suportul dispozitivului (dreapta) la dreapta ( 1 ) şi scoateţi 
dispozitivul mobil ( 2 ).

1

2
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Introducere

Conectarea unor căşti
Atunci când folosiţi Gear VR, puteţi conecta o cască sau o cască 
Bluetooth la dispozitivul mobil. Casca sau casca Bluetooth nu este 
furnizată împreună cu Gear VR. Pentru mai multe informaţii despre 
conectarea unor căşti Bluetooth, consultaţi Manualul de utilizare a 
dispozitivului mobil.
Conectaţi o cască la mufa pentru căşti de pe dispozitivul mobil.
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Introducere

•	 Ţineţi strâns dispozitivul mobil atunci când conectaţi căştile 
în special dacă dispozitivul mobil este introdus în timp ce 
suportul dispozitivului (stânga) se află în poziţia B.

•	 Căştile care nu sunt furnizate cu dispozitivele mobile nu se pot 
conecta la dispozitivul mobil.

Instalarea software-ului Gear VR
Pentru a folosi Gear VR, trebuie să îi instalați manual software-ul. 
Atunci când conectaţi dispozitivul mobil la Gear VR pentru prima dată, 
instalarea software-ului va începe automat.

•	 Înainte de a instala software-ul, asiguraţi-vă că dispozitivul 
este conectat la o reţea Wi-Fi sau la o reţea mobilă.

•	 Metoda de instalare sau ecranele pot varia în funcţie de 
versiunea software-ului.
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1 Conectaţi dispozitivul mobil la Gear VR.

2 Când o voce vă solicită să separaţi dispozitivul mobil de Gear VR, 
scoateţi dispozitivul mobil.

Apoi, efectuaţi paşii 3–8 pe dispozitivul mobil.

3 Atingeţi Înainte.

4 Citiţi şi acceptaţi avertismentele cu privire la sănătate şi siguranţă, 
precum şi termenii şi condiţiile din contractul de licenţă pentru 
utilizatorul final (EULA), apoi atingeţi Înainte.

Aplicaţiile VR implicite se instalează automat.

5 Selectaţi o limbă şi atingeţi Continue → Continue.

Puteţi schimba limba ulterior. (pag. 55)

6 Atingeţi Create Account şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru 
a crea un cont Oculus.

Dacă deja aveţi un cont Oculus, atingeţi Log In şi conectaţi-vă la 
acesta.
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7 Atingeţi Install Apps pentru a instala aplicaţii VR suplimentare.

8 Conectaţi dispozitivul mobil la Gear VR. Alternativ, atingeţi Browse 
Oculus Store pentru a lansa aplicaţia Oculus Store.

Când software-ul este instalat, aplicaţia Oculus Store va apărea pe 
ecranul de aplicaţii al dispozitivului mobil.

•	 Un senzor de apropiere din interiorul Gear VR vă detectează 
poziţia feţei. Atunci când purtaţi Gear VR, ecranul se 
deblochează şi puteţi folosi suportul tactil.

•	 Experienţa de vizualizare 3D poate varia în funcţie de 
acuitatea dvs. vizuală.

•	 Înainte de a folosi Gear VR, dezactivaţi caracteristica de blocare 
a ecranului de pe dispozitivul mobil.

•	 Dacă ecranul pare înclinat sau oblic în timp ce folosiţi Gear 
VR, daţi-l jos. Apoi, aşezaţi Gear VR pe o suprafaţă plană cu 
obiectivul orientat cu faţa în jos şi rotiţa de reglare a focalizării 
în sus. Aşteptaţi 5–7 secunde înainte de a-l folosi din nou.
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Utilizarea suportului tactil
Suportul este amplasat în partea dreaptă a Gear VR. Folosiţi suportul 
tactil pentru a selecta elemente sau controla Gear VR.

Atunci când nu purtaţi Gear VR, suportul tactil nu funcţionează.

Atingere
Pentru a selecta un element din meniu, atingeţi suportul tactil cu un 
deget.



40

Noţiuni de bază

Glisare
Pentru a merge la elementul următor, glisaţi înainte peste suportul 
tactil.

Pentru a merge la elementul anterior, glisaţi înapoi peste suportul tactil.
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Pentru a merge la elementul următor, glisaţi în jos peste suportul tactil.

Pentru a merge la elementul anterior, glisaţi în sus peste suportul tactil.

Este posibil ca unele aplicaţii să nu suporte mişcările de glisare 
în sus sau în jos.
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Ecranul Acasă Oculus şi ecranul de aplicaţii VR

Ecranul Acasă Oculus
Ecranul Acasă Oculus este punctul de plecare pentru accesarea 
aplicaţiilor şi caracteristicilor. De pe ecranul Acasă Oculus puteţi lansa 
sau descărca aplicaţii VR.
Înainte ca ecranul Acasă Oculus să se deschidă pentru prima dată, 
va începe un tutorial care vă explică cum să folosiţi şi să controlaţi în 
siguranţă Gear VR. Citiţi avertizările de siguranţă şi urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran. Dacă aveţi nevoie, puteţi viziona tutorialul din nou. Pe 
ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library → Tutorial.

Descărcaţi aplicaţii.

Schimbaţi pagina 
curentă.

Aplicații recenteCursor

Vizualizaţi o listă cu 
toate aplicaţiile 
descărcate.
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Ecranul de aplicaţii VR
Puteţi lansa o aplicaţie, vizualiza informaţii despre aplicaţii şi multe alte 
elemente.
Pe ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library. Mergeţi la o aplicaţie şi 
selectaţi  pentru a vizualiza informaţii şi opţiuni pentru aplicaţie.

Vizualizaţi 
informaţiile 

aplicaţiei.

Vizualizaţi un sumar 
al aplicaţiei.

Vizualizaţi o 
previzualizare a 
aplicaţiei.

Actualizaţi aplicaţia.

Lansaţi o aplicaţie.
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Deplasarea cursorului sau a ecranului
Gear VR vă recunoaşte mişcările capului. Mişcaţi-vă capul în orice 
direcţie pentru a deplasa cursorul sau ecranul.

Cursorul este amplasat în centrul cadrului. Unele aplicaţii pot să 
nu afişeze cursorul tot timpul.
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Selectarea elementelor
Puteţi selecta elemente sau aplicaţii prin mişcarea capului şi apoi prin 
atingerea suportului tactil. Următorul exemplu indică paşii de efectuat 
pentru a selecta o imagine din VR Gallery.

Ecranul, metoda de selecţie a elementelor şi cursorul pot varia în 
funcţie de aplicaţia utilizată.

1 Pe ecranul Acasă Oculus, deplasaţi cursorul la Library prin mişcarea 
capului. Când marginea este evidenţiată, atingeţi suportul tactil 
pentru a selecta.
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2 Deplasaţi cursorul la VR Gallery prin mişcarea capului, apoi atingeţi 
suportul tactil pentru a o selecta.

3 Deplasaţi cursorul la Start prin mişcarea capului, apoi atingeţi din 
nou suportul tactil pentru a lansa aplicaţia.

4 Deplasaţi cursorul la un folder din listă prin mişcarea capului. Când 
marginea folderului este evidenţiată, atingeţi suportul tactil pentru 
a-l selecta.
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5 Deplasaţi cursorul la o imagine din listă prin mişcarea capului. Când 
marginea imaginii este evidenţiată, atingeţi suportul tactil pentru 
a o selecta.

În timp ce vizualizaţi o imagine, puteţi glisa înapoi sau înainte peste 
suportul tactil pentru a vizualiza mai multe imagini.
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Gestionarea aplicaţiilor

Lansarea aplicaţiilor
Pe ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library. Mergeţi la aplicaţia pe care 
doriţi să o lansaţi, selectaţi aplicaţia, apoi selectaţi Start.

Instalarea aplicaţiilor
În timp ce purtaţi Gear VR, puteţi instala aplicaţii VR pe dispozitivul 
mobil.
Pe ecranul Acasă Oculus, atingeți Store sau Samsung, apoi selectaţi o 
aplicaţie. Selectaţi FREE sau INSTALL, apoi urmaţi instrucţiunile de pe 
ecran pentru a confirma instalarea.

•	 Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când 
descărcaţi aplicaţii care implică costuri.

•	 De asemenea, puteţi instala aplicaţii VR pe dispozitivul mobil 
şi atunci când nu purtaţi Gear VR. (pag. 54)
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Actualizarea aplicaţiilor
Puteţi actualiza aplicaţiile implicite şi pe cele instalate.
Pe ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library. Mergeţi la o aplicaţie pe care 
doriţi să o actualizaţi şi selectaţi .

Primirea apelurilor
Dacă primiţi un apel în timp ce folosiţi Gear VR, pe ecran se va afişa un 
mesaj pop-up. Puteţi vizualiza informaţiile apelantului sau respinge 
apelul.

Dispozitivul mobil se poate încălzi mai mult decât normal atunci 
când este folosit împreună cu Gear VR. Această situaţie apare, în 
special, dacă folosiţi dispozitivele pentru a urmări videoclipuri 
sau pentru a juca jocuri o perioadă prelungită de timp. Preluarea 
unui apel, atunci când dispozitivul mobil este fierbinte, poate 
provoca arsuri minore la faţă sau urechi. Pentru a evita arsurile, 
scoateţi dispozitivul mobil şi aşteptaţi să se răcească. Dacă 
trebuie să preluaţi apeluri în timp ce dispozitivul este fierbinte, 
conectaţi nişte căşti sau folosiţi setul difuzor-microfon.
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•	 Nu puteţi prelua apeluri în timp ce folosiţi Gear VR. Pentru 
a prelua un apel, separaţi dispozitivul mobil de Gear VR şi 
preluaţi apelul.

•	 Gear VR blochează mesajele pop-up pentru apelurile primite 
atunci când caracteristica Nu deranja este activată. Mesajele 
pop-up pot fi pornite din meniul universal. (pag. 53)

Preluarea unui apel

1 Atunci când primiți un apel, pe ecran apare un mesaj pop-up cu 
informaţii despre apelant.

2 Daţi jos Gear VR.

3 Separaţi dispozitivul mobil de Gear VR.

4 Preluaţi apelul pe dispozitivul mobil.

Atunci când preluaţi un apel, aplicaţia VR care rulează 
momentan se va închide.
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Respingerea unui apel

1 Atunci când primiți un apel, pe ecran apare un mesaj pop-up cu 
informaţii despre apelant.

2 Glisaţi înapoi sau înainte peste suportul tactil pentru a respinge 
apelul.

Vizualizarea notificărilor
În timp ce folosiţi Gear VR, puteţi verifica notificări generale, ca de 
exemplu evenimente, mesaje şi alarme. Atunci când apare o notificare, 
pe ecran se afişează un mesaj pop-up. Pentru a vedea mai multe detalii 
despre notificare, verificaţi-le pe dispozitivul mobil după ce îl separaţi 
de Gear VR.

Gear VR blochează mesajele pop-up pentru notificări atunci 
când caracteristica Nu deranja este activată. Mesajele pop-up 
pot fi pornite din meniul universal. (pag. 53)
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Utilizarea meniului universal
Puteţi utiliza meniul universal pentru a configura setări pentru Gear VR. 
De asemenea, puteţi vizualiza ora curentă, energia rămasă din baterie şi 
multe alte elemente.
Ţineţi apăsat pe tasta Înapoi pentru a deschide meniul universal. Pentru 
a reveni la ecranul anterior, apăsaţi tasta Înapoi.
•	 Oculus Home: Reveniţi la ecranul Acasă Oculus.
•	 Cameră passthrough: oprită / Cameră passthrough: pornită: 

Activaţi sau dezactivaţi camera din spate a dispozitivului mobil 
pentru a vedea în afara Gear VR.

•	 Reorientează: Aliniaţi ecranul cu direcţia curentă în care priviţi.
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•	 Nu deranja: oprit / Nu deranja: pornit: Setaţi Gear VR să 
pornească sau să oprească mesajele pop-up pentru apeluri primite 
sau notificări.

•	 Luminozitate: Reglaţi luminozitatea.

•	 Nu atașați capacul din față atunci când folosiți camera foto 
spate a dispozitivului mobil.

•	 Aceste caracteristici pot să fie indisponibile la unele aplicaţii.
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Oculus Store
Gestionaţi aplicaţii pentru Gear VR pe dispozitivul mobil.
Pe dispozitivul mobil, deschideţi ecranul de aplicații şi atingeţi Oculus.
Atunci când lansaţi aplicaţia Oculus Store pentru prima dată, trebuie 
să vă conectaţi la un cont Oculus. Atingeţi Log In pentru a vă conecta 
la cont. Dacă nu aveţi un cont, atingeţi Create Account şi urmaţi 
instrucţiunile de pe ecran pentru a configura contul.

Instalarea aplicaţiilor
Atingeţi , selectaţi o categorie, apoi selectaţi o aplicaţie. Atingeţi 
FREE sau butonul care afişează preţul aplicaţiei, apoi selectați Accept 
pentru a confirma instalarea.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când 
descărcaţi aplicaţii care implică costuri.
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Dezinstalarea aplicaţiilor
Atingeţi  → Library. Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a 
selecta o categorie, mergeţi la aplicaţia pe care doriţi să o dezinstalaţi, 
apoi atingeţi UNINSTALL.

În cazul în care o aplicaţie este dezinstalată din greşeală, o puteţi 
reinstala. Atingeţi  → Library, glisaţi la stânga sau la dreapta 
pentru a selecta o categorie, mergeţi la aplicaţia pe care doriţi să 
o reinstalaţi, apoi atingeţi INSTALL.

Setarea limbii
Pentru a schimba limba, atingeţi  →  → Language, şi apoi 
selectaţi o limbă.

Limba selectată se aplică doar la aplicaţia Oculus Store şi Gear 
VR, nu la limba afişată pe dispozitivul mobil.
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Oculus Video
Bucuraţi-vă de videoclipuri, vizualizându-le pe un ecran în propriul 
cinema virtual.

1 Pe ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library.

2 Mergeţi la Oculus Video şi selectaţi aplicaţia.

3 Selectaţi Start.

4 Selectaţi o categorie de ecran.

Videoclipurile vor fi sortate în funcţie de tipul ecranului.

5 Selectaţi un videoclip şi redaţi-l.

•	 Când vizualizaţi videoclipul pe ecranul standard, puteţi 
modifica mediul înconjurător.

•	 Când videoclipul se termină, următorul videoclip este redat 
automat după câteva secunde.
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În timp ce vizualizaţi videoclipuri, puteţi controla redarea acestora. 
Atingeţi suportul tactil pentru a utiliza următoarele caracteristici:
•	  /  : Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
•	  : Vizualizaţi lista cu videoclipuri.

VR Gallery
Vizualizaţi imagini şi videoclipuri de pe dispozitivul mobil. De 
asemenea, puteţi vizualiza videoclipuri panoramice la 360 de grade sau 
videoclipuri 3D.
Pe ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library. Mergeţi la VR Gallery, 
selectaţi aplicaţia, apoi selectaţi Start.
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Redarea videoclipurilor
Selectaţi un folder cu videoclipuri. Alegeți un videoclip pentru a-l 
urmări și selectaţi .
În timp ce vizualizaţi videoclipuri, puteţi controla redarea. Atingeţi 
suportul tactil pentru a utiliza următoarele caracteristici:
•	  /  : Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
•	  /  : Mergeţi la videoclipul anterior sau următor.

Pentru a derula înapoi un videoclip, glisaţi înapoi peste suportul tactil.
Pentru a derula repede înainte un videoclip, glisaţi înainte peste 
suportul tactil.
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Vizualizarea imaginilor
Selectaţi un folder cu imagini, apoi alegeți o imagine.
Pentru a vizualiza imaginea anterioară, glisaţi înapoi peste suportul 
tactil.
Pentru a vizualiza imaginea următoare, glisaţi înainte peste suportul 
tactil.
Pentru a mări dimensiunea imaginii, glisaţi în sus pe suportul tactil.
Pentru a reduce dimensiunea imaginii, glisaţi în jos pe suportul tactil.
Pentru a începe o succesiune de imagini de la imaginea pe care o 
vizualizaţi momentan, atingeţi Play slideshow.
Apăsaţi pe tasta Înapoi pentru a alinia ecranul cu direcţia curentă în 
care priviţi.
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Vizualizarea videoclipurilor panoramice la 360 de 
grade
În vizualizarea panoramică la 360 de grade, puteţi viziona videoclipuri 
înregistrate în modul normal şi în modul de înregistrare videoclipuri la 
360 de grade.
În aplicaţia Galerie de pe dispozitivul mobil, creaţi un folder denumit 
„Videoclipuri360” şi adăugaţi videoclipuri pentru a le viziona.

Vizualizarea videoclipurilor 3D
Puteţi vizualiza videoclipuri, înregistrate în mod normal, în 3D.
În aplicaţia Galerie de pe dispozitivul mobil, creaţi un folder denumit 
„3D” şi adăugaţi videoclipuri care suportă efecte 3D.
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Oculus 360 Photos
Vizualizaţi imagini panoramice la 360 grade.

1 Pe ecranul Acasă Oculus, selectaţi Library.

2 Mergeţi la Oculus 360 Photos şi selectaţi aplicaţia.

3 Selectaţi Start.

4 Glisaţi în sus sau în jos peste suportul tactil pentru a selecta o 
categorie de imagini.

5 Selectaţi o imagine. Răsuciţi capul şi vizualizaţi o panoramă a 
imaginii.

Pentru a seta imaginea ca una din favorite, atingeți suportul tactil și 
atingeţi .
Pentru a vizualiza imaginea anterioară, glisaţi înapoi peste suportul 
tactil.
Pentru a vizualiza imaginea următoare, glisaţi înainte peste suportul 
tactil.



62

Depanare
Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să 
încercaţi următoarele soluţii. Este posibil ca anumite situaţii să nu se 
aplice dispozitivului dvs.
Dacă sfaturile de mai jos nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de 
service Samsung.

Ecranul Acasă Oculus nu apare atunci când 
dispozitivul mobil este conectat la Gear VR
•	 Asiguraţi-vă că dispozitivul mobil este conectat corespunzător la 

Gear VR.
•	 Asiguraţi-vă că dispozitivul mobil este pornit.
•	 Asiguraţi-vă că instalaţi software-ul pentru Gear VR pe dispozitivul 

mobil. (pag. 36)
•	 Asiguraţi-vă că bateria dispozitivului mobil este încărcată la maxim.
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Dispozitivul mobil este fierbinte la atingere
Atunci când folosiţi aplicaţii care necesită o cantitate mai mare de 
energie decât cea normală sau când folosiţi aplicaţii pe dispozitiv 
pentru o perioadă prelungită de timp, dispozitivul mobil poate fi 
fierbinte la atingere. Atunci când Gear VR detectează o temperatură 
ridicată, pe ecran apare un mesaj care vă avertizează să nu mai purtaţi 
Gear VR şi să aşteptaţi să se răcească. Încetaţi să mai folosiţi Gear VR 
până ce dispozitivul mobil se răceşte, apoi reluaţi utilizarea. Acest lucru 
este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele 
dispozitivului mobil.

Imaginea de pe ecran pare înclinată sau oblică
Scoateţi Gear VR şi aşezaţi-l pe o suprafaţă plană cu obiectivul 
orientat cu faţa în jos şi rotiţa de reglare a focalizării în sus. Aşteptaţi 
5–7 secunde înainte de a-l folosi din nou.
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Imaginea de pe ecran se mişcă la întâmplare
Gear VR poate fi afectat de interferenţele magnetice create de obiecte, 
ca de exemplu computere, televizoare sau cabluri electrice. Evitaţi 
folosirea Gear VR în zone afectate de interferenţe magnetice.

Ecranul nu este focalizat
•	 Asiguraţi-vă că Gear VR este aşezat corect pe faţa dvs.
•	 Rotiţi rotiţa de reglare a focalizării până ce ecranul arată clar.

Imaginea de pe ecran tremură
•	 Deconectaţi dispozitivul mobil de la Gear VR şi apoi reconectaţi-l.
•	 Reporniţi dispozitivul mobil.
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Nu este conectat un joystick sau o cască Bluetooth
•	 Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la dispozitivul 

mobil.
•	 Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. mobil şi celălalt dispozitiv Bluetooth 

se află în raza maximă de acţiune Bluetooth (10 m).
•	 Asiguraţi-vă că bateria dispozitivului Bluetooth la care vă conectaţi 

este încărcată la maxim.
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Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane 
sau pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiţi informaţiile 
despre siguranţă pentru dispozitiv înainte de a-l utiliza.

Folosiţi dispozitivul doar pentru scopul destinat.

Nu scăpaţi și nu loviţi încărcătorul sau dispozitivul.

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul dvs. în zone cu o 
concentraţie mare de praf sau de materiale aflate în suspensie.
Praful sau corpurile străine pot cauza funcţionarea necorespunzătoare 
a dispozitivului dvs.

Nu lăsaţi conectorul dispozitivului să intre în contact cu elemente 
conductoare, ca de exemplu lichide, praf, pilituri metalice şi mine 
de creion.
Contactul cu elemente conductoare poate provoca un scurt circuit sau 
coroziune pe conector, ducând la explozii, incendii sau deteriorarea 
dispozitivului.
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Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul.
Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în 
urechi sau în gură.
Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Nu expuneţi dispozitivul la fum sau aburi intenşi.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora partea exterioară 
a dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a 
acestuia.

Feriţi dispozitivul de umezeală.
Umiditatea şi lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din 
dispozitiv.
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Dispozitivul poate fi folosit în locuri cu o temperatură ambientală 
între 0°C și 35°C. Puteţi păstra dispozitivul la o temperatură 
ambientală cuprinsă între -20°C şi 50°C. Folosirea sau păstrarea 
dispozitivului în afara limitelor termice recomandate poate 
deteriora dispozitivul sau poate reduce durata de viaţă a bateriei.
Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi, cum ar fi interiorul 
unei maşini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate 
cauza funcţionarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la 
deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei.

Nu priviţi direct în lumină strălucitoare în timp ce purtaţi 
dispozitivul Gear VR fără dispozitivul mobil introdus. 
Nerespectarea acestei indicaţii vă poate afecta privirea.

Nu utilizaţi dispozitivul dacă apar erori. Continuarea utilizării 
dispozitivului după apariţia erorilor poate duce la disconfort şi 
vătămare personală.
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Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice de pe 
dispozitiv, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe 
piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiţi dispozitivul şi 
consultaţi medicul dvs.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion 
sau în autovehicule care pot fi afectate de frecvenţele radio. 
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca defecţiuni ale 
echipamentelor şi poate duce la vătămări sau la deteriorarea 
bunurilor.

Când conectaţi dispozitivul la alte dispozitive prin Bluetooth, 
evitaţi să îl folosiți la o distanţă de 15 cm faţă de stimulatoarele 
cardiace, dacă este posibil, deoarece dispozitivul dvs. poate 
interfera cu acestea.
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Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării căștilor.
•	  Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza 

afecţiuni ale auzului.
•	  Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile 

la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de 
volum necesară pentru a asculta muzică.

•	  Verificaţi dacă cablul de la căşti nu s-a răsucit în jurul obiectelor din 
apropiere.

Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart.
Sticla spartă sau fibra acrilică poate cauza leziuni ale mâinilor şi ale feţei. 
Duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de 
producător.
Samsung nu este responsabilă de siguranţa utilizatorului atunci când 
acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.



71

Informaţii despre siguranţă

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu reparaţi dispozitivul.
Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia 
producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparaţii, duceţi-l la un 
Centru de Service Samsung.

Aveţi în vedere următoarele lucruri atunci când curăţaţi 
dispozitivul.
•	 Ştergeţi dispozitivul şi obiectivele cu o cârpă moale de şters sau un 

tampon din bumbac.
•	 Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi. Nerespectarea acestei 

instrucţiuni poate decolora sau coroda exteriorul dispozitivului.
•	 Nu spălaţi pernuţa din spumă. Nerespectarea acestei instrucţiuni 

poate duce la deteriorarea acesteia.

Manevraţi şi utilizaţi dispozitivul şi încărcătorul cu atenţie.
•	 Nu aşezaţi niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de 

încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare.
•	 Nu zdrobiţi și nu perforaţi dispozitivul.
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Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de 
service asupra dispozitivului.
Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca 
rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.

Eliminarea corectă a acestui produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie 
indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. 
încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună 
cu alte deşeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului 
înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole 
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând 
astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
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Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut 
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să 
ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte 
termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi 
accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte 
deşeuri comerciale.
Pentru informaţii privind angajamentele de mediu ale Samsung şi 
obligaţiile de reglementare specifice produselor, ex. REACH, WEEE, 
baterii, vizitaţi samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ 
corporatecitizenship/data_corner.html

http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics
Acest manual este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind 
drepturile de autor.
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă 
sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau 
mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun 
sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea 
prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale
•	 SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate 

ale Samsung Electronics.
•	 Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt 

proprietatea deţinătorilor respectivi.



Declaraţie de conformitate
Datele produsului
Pentru următorul

Produse: Dispozitiv portabil inteligent
Model(e) : SM-R322

Declaraţie şi standarde aplicabile
Prin prezenta, declarăm că produsul de mai sus este conform cu cerinţele esenţiale ale Directivei privind 
compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE) prin aplicarea:

 EN 55022 : 2010
 EN 55024 : 2010

şi cu Directiva (2011/65/UE) privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele 
electrice şi electronice prin aplicarea EN 50581:2012.

Reprezentant în UE
Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.10.02 Stephen Colclough / Reprezentant UE

(Locul şi data emiterii) (Numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service 
Samsung, a se vedea buletinul de garanţie sau contactaţi retailerul de unde aţi achiziţionat produsul.
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