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INTRODUCERE

Introducerea cartelei nano-SIM şi a cardului media opţional (card micro SD)
Dacă nu aveţi o cartelă nano-SIM, contactaţi furnizorul de servicii.

1. În partea stângă a telefonului dvs. smartphone, împingeţi vârful 
instrumentului furnizat în cutie (sau o agrafă de birou) în orificiu pentru a 
scoate tăviţa cartelei SIM sau a cardului SD.

2. Trageţi tăviţa.

3. Cu contactele metalice în direcţia opusă dvs., aşezaţi cartela nano-SIM în 
tăviţa cartelei SIM sau cardul media opţional în tăviţa cardului SD.

4. Împingeţi tăviţa în slot.

PREGĂTIREA 
PENTRU PORNIRE

Pornirea telefonului smartphone
Ţineţi apăsată tasta Alimentare pornită/
oprită din partea superioară a telefonului 
smartphone.

Configurarea conturilor
Pentru a configura conturile de e-mail şi 
reţele sociale atingeţi aplicaţia Configurare. 
Atingeţi Conturi.

http://uk.blackberry.com/legal/documents.html


INFORMAŢII ELEMENTARE

01
Ieşirea dintr-o aplicaţie

Atingeţi o aplicaţie 
pentru a o deschide. 
Pentru a ieşi din 
aplicaţie, atingeţi 
telefonul smartphone 
sub ecran şi glisaţi 
degetul în sus. 
Alternativ, apăsaţi 
tasta Încheiere 

.

02
Verificarea mesajelor

Glisaţi degetul de 
la stânga spre 
dreapta pe 
ecranul tactil. 
Alternativ, atingeţi 

.

03
Vizualizarea aplicaţiilor

Glisaţi degetul 
de la dreapta 
spre stânga pe 
ecranul tactil. 
Glisaţi în 
continuare de la 
dreapta la 
stânga pentru a 
vizualiza toate 
aplicaţiile.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Pe computer

blackberry.com/classicsetup
Aflaţi mai multe despre cum puteţi configura şi 
personaliza telefonul smartphone.

blackberry.com/classicswitch
Aflaţi cum puteţi transfera contacte, imagini, 
muzică şi multe altele de pe vechiul telefon 
smartphone şi cum puteţi sincroniza conţinut de 
pe computer.

blackberry.com/classicdocs
Găsiţi manuale, tutoriale şi multe altele pentru a vă 
ajuta să utilizaţi cu succes telefonul smartphone.

blackberry.com/classicvideos
Urmăriţi videoclipuri pas cu pas despre modul de 
utilizare a telefonului smartphone.

Pe telefonul smartphone

Aplicaţia Asistenţă
Pentru a găsi răspunsuri sau pentru a afla sugestii 
noi pentru telefonul dvs. smartphone, atingeţi 
aplicaţia Asistenţă.

Aplicaţia Tutoriale
Pentru a explora tutorialele de pe telefonul dvs. 
smartphone, atingeţi aplicaţia Tutoriale.

http://www.blackberry.com/classicsetup
http://www.blackberry.com/classicswitch
http://www.blackberry.com/classicdocs
http://www.blackberry.com/classicvideos

