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Introducerea cartelei SIM 
și a cardului de stocare
Cartela SIM influențează anumite setări importante. 
Introduceți cartela SIM înainte de a porni telefonul.

1. În colțul din partea de sus a telefonului, introduceți 
unghia în spațiul dintre rama ecranului și capacul din spate.

2. Apăsați în mijlocul capacului din spate, curbați capacul 
pentru a-l deschide, apoi îndepărtați-l.

3. Dacă bateria este înăuntru, introduceți unghia în fanta 
de pe marginea de sus și scoateți bateria prin ridicare.
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4. Împingeți cartela nano-SIM în fanta SIM cu zona 
contactelor metalice orientată în jos, până când cartela 
se fixează în poziție.

Pentru a scoate cartela SIM, împingeți-o până când se 
eliberează, apoi extrageți-o.

Utilizați doar cartele nano-SIM originale. Utilizarea unor 
cartelele SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale 
cartelei sau ale dispozitivului și poate deteriora datele 
stocate pe cartelă.

5. Dacă aveți un card de stocare, glisați-l în fanta aferentă.

Pentru performanță optimă, se recomandă să utilizați 
un card de stocare 4–200 GB rapid, fabricat de un 
producător renumit.
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Remontarea bateriei  
și a capacului din spate
1. Aliniați contactele bateriei, apoi introduceți bateria.

2. Apăsați marginea de jos a capacului din spate peste 
marginea de jos a telefonului și împingeți capacul 
posterior până când se fixează în poziție.
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Pornirea telefonului 
și încărcarea bateriei
Cartela SIM influențează anumite setări importante. 
Introduceți cartela SIM înainte de a porni telefonul.

1. Pentru a porni telefonul, apăsați continuu tasta 
de pornire   până când telefonul vibrează. Pașii 
de configurare a telefonului și instalarea tuturor 
aplicațiilor durează un timp. Ecranul telefonului 
poate deveni negru uneori; așadar, aveți răbdare. 

2. Când vi se solicită, selectați corect limba și 
regiunea. Este posibil ca mai târziu să nu puteți 
modifica anumite setări.

Pentru a încărca telefonul, conectați un încărcător 
compatibil la priză, apoi conectați cablul la telefon. 
De asemenea, puteți încărca telefonul de la un 
computer cu un cablu USB, dar aceasta poate dura 
mai mult timp.

Dacă bateria este complet descărcată, poate 
dura până la 20 de minute până când se afișează 
indicatorul de încărcare.
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Configurarea contului Microsoft
Când conectați contul Microsoft la telefon, puteți 
obține toate aplicațiile și jocurile interesante din 
Magazin Windows și vă puteți proteja conținutul 
prin copii de rezervă automate în cloud, cu OneDrive.

În timpul configurării, puteți crea un cont nou. Dacă 
faceți sign in la orice serviciu Microsoft, cum ar fi 
Outlook.com (sau Hotmail), Office, OneDrive sau Xbox, 
înseamnă că aveți deja un cont Microsoft. Faceți sign 
in același nume de utilizator și cu aceeași parolă.

Când vi se solicită, completați detaliile contului și 
selectați modul în care doriți să primiți codul unic de 
confirmare. Tastați adresa de e-mail sau ultimele 4 cifre 
ale numărului de telefon. Nu uitați acreditările contului. 
Pot fi necesare mai târziu.

Dacă ecranul se dezactivează, apăsați tasta de pornire 
și glisați ecranul de blocare în sus.
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Descoperirea tuturor aplicațiilor
Pe ecranul de Start, trageți cu degetul la stânga pentru 
a vedea meniul aplicații. Pentru a reveni, trageți cu 
degetul la dreapta.

Mutarea unei dale
Atingeți continuu dala, glisați-o și fixați-o  
în noua locație, apoi atingeți ecranul.

Vizualizarea notificărilor și accesarea 
setărilor
Pentru a vedea rapid apelurile pierdute, e-mailurile și 
mesajele necitite și pentru a accesa setările, deschideți 
centrul de acțiuni. Plasați un deget în partea de sus a 
ecranului și glisați-l în jos.

Mărire sau micșorare
Așezați 2 degete pe un element, cum ar fi o fotografie 
sau o pagină web, apoi îndepărtați sau apropiați 
degetele.

Puteți începe călătoria Lumia!
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Mutarea conținutului  
pe noul Lumia
Pentru a transfera contactele, mesajele text, 
fotografiile și înregistrările video, utilizați 
aplicația Transfer date.

Pe ecranul de Start, trageți cu degetul la stânga 
și atingeți   Transfer date.

Vechiul telefon trebuie să accepte Bluetooth. 
Este posibil ca anumite telefoane sau elemente 
de conținut să nu fie compatibile cu transferul.

Pentru a transfera alt conținut, cum ar fi muzica, 
consultați secțiunea dedicată noilor utilizatori 
Lumia din aplicația   Lumia: Ajutor+Sfaturi.

Dacă vechiul dvs. telefon este un Lumia și dacă 
ați creat o copie de rezervă a conținutului și 
a setărilor în contul Microsoft, faceți sign in 
în contul Microsoft de pe noul telefon pentru 
a restaura copia de rezervă.

Aflați mai multe
Există un ghid de utilizare în telefon – este 
întotdeauna cu dvs., disponibil atunci când aveți 
nevoie, chiar și fără conectivitate la rețea. Pe ecranul 
de Start, trageți cu degetul la stânga și atingeți 

 Lumia: Ajutor+Sfaturi.

Pentru un ghid de utilizare imprimabil, pentru un 
ghid de utilizare online și pentru ajutor la depanare, 
accesați www.microsoft.com/mobile/support.

Dacă sunteți utilizator nou de Lumia, vedeți și 
aplicația Introducere.

Dacă telefonul nu răspunde la comenzi
Pentru a reseta telefonul fără să pierdeți datele 
și setările, apăsați continuu tasta de pornire timp 
de aproximativ 10 secunde. Telefonul vibrează și 
repornește.

Navigarea prin atingere
Revenirea în ecranul de Start
În orice vizualizare, atingeți tasta start  .

Comutarea între aplicațiile deschise
Atingeți continuu tasta înapoi   și alegeți 
aplicația dorită. 

Pentru a închide o aplicație, atingeți  .

Verificarea opțiunilor disponibile
În funcție de aplicație, atingeți   din colțul din 
dreapta jos sau   din colțul din stânga sus.

Personalizarea ecranului de Start
Adăugarea unei fotografii de fundal
Pe ecranul de Start, trageți cu degetul în 
jos din partea de sus a ecranului și atingeți 

 Toate setările > Personalizare > Start. Comutați 
Fundal pe Imagine dală sau pe Imagine în ecran 
complet, apoi atingeți Navigare. Atingeți o 
fotografie, decupați-o după cum doriți, apoi 
atingeți  .

Schimbarea culorii temei
Pe ecranul de Start, trageți cu degetul în jos din 
partea de sus a ecranului, atingeți   Toate setările > 
Personalizare > Culori, apoi atingeți o culoare.

Redimensionarea unei dale
Atingeți continuu dala și atingeți  .

Dalele pot fi mici, medii sau mari. Cu cât o dală este 
mai mare, cu atât mai multe informații poate afișa.

Adăugarea unei dale de aplicații
Trageți cu degetul la stânga, la meniul aplicații, 
atingeți continuu aplicația, apoi atingeți Fixați 
la Start.
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Informații despre produs și siguranță
 Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului 

și a bateriei, citiți broșura Informații despre produs și siguranță înainte de a începe să 
utilizați dispozitivul.

Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, 
setul de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.

Puteți folosi dispozitivul doar în rețelele LTE 800 (20), 900 (8), 1.800 (3), 2.100 (1), 2.600 (7); 
WCDMA 850 (5), 900 (8), 2.100 (1) și GSM 850, 900, 1.800, 1.900 MHz. Aveți nevoie de un 
abonament la un furnizor de servicii.

 Important: Este posibil ca 4G/LTE să nu fie acceptată de furnizorul dvs. de servicii de 
rețea sau de furnizorul de servicii utilizat când călătoriți. În acest caz, este posibil să nu 
puteți efectua sau primi apeluri, expedia sau primi mesaje sau utiliza conexiunile de date 
de rețea celulară. Pentru a vă asigura că aparatul funcționează perfect atunci când nu 
este disponibil serviciul 4G/LTE complet, se recomandă să schimbați cea mai mare viteză 
de conexiune de la 4G la 3G. Pentru aceasta, pe ecranul de Start, trageți cu degetul la 
stânga și atingeți  Setări > Rețea și wireless > Rețea celulară și SIM. Selectați cartela 
SIM și atingeți Proprietăți. Comutați Cea mai mare viteză de conexiune pe 3G.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Folosiți dispozitivul numai cu o baterie reîncărcabilă BL-T5A originală. Încărcați 
dispozitivul folosind încărcătorul AC-18. Tipul mufei de încărcător poate varia. Microsoft 
Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de baterie și de încărcător pentru 
acest dispozitiv.

Încărcătoarele terțelor părți care respectă cerințele USB aplicabile și care se pot conecta 
la conectorul USB al dispozitivului, pot fi, de asemenea, compatibile.

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv. 
Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și dispozitivului, afectând 
și datele stocate pe cartelă.

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat 
asupra unor persoane sau animale aflate aproape de dispozitiv. Nu acoperiți blițul când 
faceți o fotografie.

Informații privind certificarea (SAR)
Acest dispozitiv mobil îndeplinește recomandările internaționale cu privire 
la expunerea la unde radio. 
Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. A fost proiectat 
astfel încât să nu depășească limitele de expunere la unde radio (câmpuri 

electromagnetice de radio frecvență) recomandate în reglementările internaționale 
de organizația științifică independentă ICNIRP. Aceste recomandări includ marje de 
siguranță considerabile, destinate să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent 
de vârstă și de starea de sănătate.

Limitele de expunere se bazează pe valorile Specific Absorption Rate (rată specifică de 
absorbție, SAR), care reprezintă puterea de radio frecvență (RF) absorbită de cap sau 
de corp în timp ce aparatul transmite. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP 
pentru aparate mobile este de 2,0 wați/kg calculată ca valoare medie pe 10 grame 
de țesut.

Testele SAR sunt efectuate cu aparatul în poziții standard de utilizare, transmițând la 
cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență. Valorile SAR maxime 
înregistrate pentru acest aparat sunt:

Valoare SAR maximă Benzi de frecvență folosite 
când s-a înregistrat 
valoarea SAR maximă

Aparat sprijinit de cap 0,63 W/kg peste 10 g GPRS 850 și  
WLAN 2.450 cu 4 sloturi

Folosit la o distanță de 
1,5 centimetri față de corp

0,50 W/kg peste 10 g GPRS 850 și  
WLAN 2.450 cu 4 sloturi

Acest dispozitiv corespunde recomandărilor de expunere la radiofrecvență când este 
sprijinit de cap sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri față de 
corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la 
centură sau în alt suport pentru aparat, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale 
și trebuie să asigure plasarea telefonului cel puțin la distanța față de corp specificată 
mai sus.

Pentru transmiterea de date sau de mesaje este necesară o conexiune bună cu rețeaua. 
Expedierea poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. 
Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la 
terminarea expedierii.

În timpul utilizării generale, valorile SAR sunt în mod normal mai mici decât valorile 
menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, pentru a asigura eficiența 
sistemului și pentru a minimiza interferența cu rețeaua, puterea de funcționare a 
mobilului este automat diminuată atunci când nu este necesară pentru efectuarea 
apelurilor. Cu cât puterea este mai mică, cu atât este mai mică valoarea SAR.

Modelele de aparat pot avea diferite versiuni și mai multe valori. De-a lungul timpului 
pot apărea modificări ale componentelor și ale designului și unele dintre acestea pot 
afecta valorile SAR. Cele mai recente informații despre SAR pentru acest model și pentru 
alte modele de dispozitive Microsoft Mobile pot fi găsite la sar.microsoft.com.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a specificat că informațiile științifice disponibile 
curent nu indică necesitatea niciunei măsuri de precauție speciale în timpul utilizării 
aparatelor mobile. Dacă doriți să reduceți gradul de expunere, se recomandă limitarea 
utilizării sau utilizarea unui kit fără comenzi manuale pentru a ține aparatul de distanță 
de cap și de corp. Pentru informații, explicații și discuții suplimentare despre expunerea 
la RF, accesați site-ul web al OMS la adresa www.who.int/peh-emf/en.

Drepturi de autor și alte notificări
Declarație de conformitate

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că 
acest produs RM-1127 respectă cerințele esențiale 
și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 
O copie a Declarației de conformitate poate fi 

găsită la www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Notificare FCC

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea 
face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace 
interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele 
recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. 
Pentru informații suplimentare, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. 
Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea 
anula dreptul utilizatorului de a folosi acest echipament.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui 
aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt 
stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare 
ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia 
energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate 
produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un 
fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest 
echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau 
televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, 
utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe 
din următoarele măsuri:
• Reorientarea sau reamplasarea antenei de recepție.
• Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este 

conectat receptorul.
• Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.


