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INTRODUCERE

Introducerea cartelei nano-SIM şi a cardului media
1. Cu spatele telefonului smartphone orientat către dvs., 

utilizaţi fanta din partea superioară pentru a trage partea 
de sus a capacului către dvs.

2. Cu contactele metalice în direcţia opusă dvs., introduceţi 
cardul nano SIM în slotul din dreapta.

3. Dacă aveţi un card media (microSD), cu contactele 
metalice în direcţia opusă dvs., introduceţi-l în slotul din 
stânga.

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, în fila 
Configurare, selectaţi Conturi.

Transferarea şi sincronizarea conţinutului

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

ESTE IMPORTANT SĂ CITIŢI BROŞURA CU 
INFORMAŢII REFERITOARE LA SIGURANŢĂ ŞI 
PRODUS (INCLUSĂ) ÎNAINTE DE A UTILIZA 
TELEFONUL SMARTPHONE BLACKBERRY. 
Aceasta conţine informaţii esenţiale privind 
siguranţa telefonului smartphone.
Pentru mai multă siguranţă, puteţi seta o parolă 
pentru telefonul smartphone. În aplicaţia Setări, 
atingeţi Securitate şi confidenţialitate > Parolă 
dispozitiv.
Pentru a vizualiza Declaraţia de conformitate pe 
baza Directivei 1999/5/CE (HG nr. 88/2003), 
vizitaţi 
www.blackberry.com/go/declarationofconformity. 
Utilizaţi doar accesorii BlackBerry aprobate de 
BlackBerry®. Această documentaţie este oferită 
„ca atare“ şi fără condiţii, aprobare, garanţie, 
reprezentare de garanţie sau responsabilitate de 
orice tip din partea BlackBerry Limited şi a 
companiilor sale asociate, toate acestea 
denegând responsabilitatea explicit în cea mai 
mare măsură permisă de legea în vigoare în 
jurisdicţia dvs. ©2014 BlackBerry. Toate 
drepturile rezervate. BlackBerry® şi mărcile 
comerciale, numele şi siglele corelate sunt 
proprietatea BlackBerry Limited şi sunt 
înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi în ţări din 
întreaga lume. Toate celelalte mărci comerciale 
aparţin proprietarilor respectivi.
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INFORMAŢII ELEMENTARE

01
Ieşiţi dintr-o aplicaţie

Atingeţi o 
aplicaţie pentru a 
o deschide. 
Pentru a părăsi o 
aplicaţie, atingeţi 
telefonul 
smartphone sub 
ecran şi glisaţi 
degetul în sus.

02
Verificarea mesajelor

Glisați degetul de 
la stânga la 
dreapta.

03
Vizualizarea aplicaţiilor

Glisaţi degetul de 
la dreapta la 
stânga. Glisaţi în 
continuare 
degetul de la 
dreapta la stânga 
pentru a vizualiza 
toate aplicaţiile.

MAI MULTE

Pe computer

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

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

blackberry.com/sqwvideos
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 
pentru smartphone-ul dvs., 
atingeţi aplicaţia Tutoriale.

http://www.blackberry.com/sqwsetup
http://www.blackberry.com/sqwdocs
http://www.blackberry.com/sqwvideos

