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INTRODUCERE 

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. 

Pentru folosirea completă a telefonului și a funcțiilor acestuia, vă 

recomandăm să citiți cu atenție acest manual. 

Unele funcții nu trebuie să fie compatibile cu alte configurări ai rețelei 

și cu alte servicii ai operatorilor. Pentru confirmare apelați la unitatea 

de desfacere sau la operatori.  

 

LANTERNĂ 

TASTE ALFANUMERICE 

TASTĂ FUNCȚIONALĂ STÂNGA 

TASTĂ APELARE/PRELUARE 

TASTĂ RADIO FM 

 

TASTĂ NAVIGARE 

TASTĂ FUNCȚIONALĂ DREAPTA 

TASTĂ OK  

TASTĂ TERMINARE APEL / 
PORNIREA (OPRIREA) 
TELEFONULUI 

TASTĂ MUZICĂ 
TASTĂ SOS 



 

 

TASTATURĂ  

1. TASTĂ FUNCȚIONALĂ STÂNGA, TASTĂ FUNCȚIONALĂ DREAPTA   

Deschide funcția afișată în stânga/dreapta din partea de jos a 

displayului. 

În stânga intrare în meniu principal, în dreapta în lista de contacte în 

regimul de stand-by a telefonului. 

2. TASTĂ APELARE/PRELUARE 

Apelare la un număr de telefon sau preluarea apelului sosit. 

La apăsarea tastei în regimul de stand-by a telefonului afișați istoricul 

ultimelor apeluri. 

3. TASTĂ TERMINARE APEL / PORNIREA (OPRIREA) TELEFONULUI 

Terminarea apelului.  

Apăsare mai îndelungată pentru pornirea sau oprirea telefonului.  

De asemenea, permite întoarcerea la regimul stand-by.  

4. TASTĂ OK 

Confirmă opțiunea selectată. 

5. TASTE NAVIGARE 

Stânga/Dreapta：Pentru deplasare în stânga/dreapta la editare.  

Sus/Jos：Pentru listare în contacte / numerele de telefon / mesaje și 

toate sub meniurile. Folosiți cursorul de navigare în sus și în jos pentru 

deplasare și editare. 

6. TASTE ALFANUMERICE 

Introducerea cifrelor și literelor. 

7. *   

Activarea diferitelor funcții în funcție de oferta selectată. 

Apăsare repetată a tastei * pentru introducerea semului "+". 



 

 

8. #  

Diferite funcții în funcție de oferta selectată. 

Prin apăsarea tastei modificați modul de introducere a textului. 

Prin apăsarea mai îndelungată a tastei în regim stand-by modificați 

profilul utilizatorului. 

Notă:  

1). Apăsare scurtă înseamnă apăsare rapidă și eliberare a tastei； 

Apăsare lungă înseamnă că o să țineți tasta apăsată peste 3 secunde. 

2). Toate ofertele se controlează cu ajutorul tastaturii. La operare 

tactilă urmați instrucțiunile de pe displayul telefonului. 

 

PREGĂTIRE 

INSTALAREA CARTELEI SIM 

Orice zgâriere sau îndoire a cartelei poate deteriora cartela SIM. De 

aceea, la introducerea și la scoaterea cartelei SIM fiți atenți. 

Înaintea manipulării cu cartela SIM opriți mai întâi telefonul și eventual 

deconectați de la adaptorul de încărcare. 

Deschideți capacul de spate al telefonului, scoateți bateria și găsiți 

slotul cartelei SIM. Introduceți cartela SIM în slotul din dreapta. 

Verificați dacă contactele aurii ale cartelei SIM sunt în jos iar colțul tăiat 

al cartelei corespunde formei slotului.  

INSTALAREA CARDULUI SD 

Cardul SD este sprijinit. Asigurați-vă că cardul SD este instalat corect. 

Scoateți bateria și găsiți slotul pentru cardul SD. Eliberați capacul 

slotului de card SD și introduceți cardul în așa fel încât contactele să fie 

direcționate în jos. Verificați dacă colțul tăiat al cardului corespunde 



 

 

formei slotului. Introduceți cardul SD în slot și reînchideți capacul 

slotului.  

INSTALAREA BATERIEI 

Deschideți capacul telefonului. 

Introduceți bateria la loc. 

Reînchideți capacul telefonului.   

SCOATEREA BATERIEI 

Mai întâi opriți telefonul apoi eliberați capacul de spate prin deplasare 

în jos.  

Scoateți bateria.  

ÎNCĂRCAREA BATERIEI 

Conectați încărcătorul la priza de curent și la intrarea corespunzătoare 

de pe telefon. Dacă telefonul est pornit, pe display va fi afișat 

indicatorul încărcării care va fi în mișcare.  În momentul în care 

bateria este încărcată complet, indicatorul încărcării va înceta să se 

miște; telefonul se poate încărca și dacă este oprit.  

După încărcarea completă a telefonului decuplați încărcătorul de la 

telefon și priza electrică. 

Telefonul o să vă avertizeze dacă nivelul de încărcare al bateriei este 

scăzut. În cazul în care starea bateriei este prea scăzută, telefonul se 

oprește automat.  Nu lăsați bateria prea lung la un nivel de încărcare 

scăzut, astfel se poate ajunge la deteriorarea acesteia și la reducerea 

durabilității.    

Dacă starea bateriei est prea scăzută, este posibil ca la început 



 

 

încărcarea să decurgă fără indicatorului corespunzător pe displayul 

telefonului.  

PAROLA DE SIGURANȚĂ 

Parola telefonului mobil 

Parola împiedică folosirea neautorizată a telefonului. (parola este 

setată din fabrică la 1234) Schimbați parola din fabrică cât mia curând.  

 

FUNCȚII GENERALE 

PORNIREA TELEFONULUI 

Prin apăsarea mai îndelungată a tastei Terminarea apelului / Oprire 

(Pornire) porniți telefonul. Va fi activată iluminarea telefonului și va 

decurge animarea de pornire.  

Acest telefon sprijină două cartele SIM și regim dual de stand-by pentru 

rețea GSM. 

 

EFECTUAREA APELULUI 

În momentul afișării logoului furnizorului de servicii pe display, puteți 

efectua sau prelua apelul. Semnalul rețelei este afișat în colțul stâng 

sus al displayului. Puterea semnalului este influențată de obstacolele 

din jur.  

În regimul de stand-by al telefonului formați numărul de telefon.  

EFECTUAREA APELULUI DIN LISTA DE CONTACTE 

Puteți forma orice număr de telefon pe care îl alegeți din lista de 

contacte.   

Intrați în meniul principal și selectați [Contacte] și intrați în lista de 



 

 

contacte. Aflați contactul dorit și apăsați tasta [Apelare] / [Preluare]. 

Continuați potrivit instrucțiunilor din secția [Contacte]. 

EFECTUAERA APELULUI DIN ISTORICUL CONVORBIRILOR 

Toate apelurile efectuate/primite/pierdute sunt salvate în secțiile 

corespunzătoare ale istoricului apelurilor.  Înregistrările vechi se șterg 

automat la atingerea capacității maxime a istoricului. Prin apăsarea 

tastei  [Apelare]/[Preluare] intrați în istoricul ultimelor apeluri. Puteți 

forma direct orice număr de telefon din lista de apeluri.  

PRELUAREA APELULUI 

Apelul sosit este semnalizat (vibrare sau tonul de apel). Apelul puteți 

să-l primiți în modul următor:  

1. [Apelurile→Setarea apelurilor→Setare avansată→Regim de 

răspundere] selectare [Răspuns presetat].  

2. [Apelurile→Setarea apelurilor→Setare avansată→Regim de 

răspundere] selectare [Orice tastă].  

3. [Apelurile→Setarea apelurilor→Setare avansată→Regim de 

răspundere] selectare [Răspuns automat cu setul de cap]. 

RESPINGEREA APELULUI 

Dacă doriți să respingeți apelul, apăsați tasta [Terminarea apelului / 

Oprire (Pornire)] sau [Tasta funcțională dreapta].  

TERMINAREA APELULUI 

Prin apăsarea tastei [Terminarea apelului / Oprire (Pornire)] terminați 

apelul sau anulați apelarea numărului format.  

CONTROL VOLUM 

În timpul convorbirii puteți controla volumul cu ajutorul tastelor de 

navigare. 



 

 

POSIBILITĂȚILE CONVORBIRII 

Prin apăsarea tastei funcționale dreapta puteți activa în timpul 

convorbirii funcția handsfree. Prin reapăsare dezactivați funcția 

handsfree.  

Prin apăsarea tastei [STÂNGA] intrați în timpul convorbirii în setarea 

convorbirii. Oferta depinde de apel și poate fi afișată doar în timpul 

convorbirii. Pentru funcția de redirecționare a apelului, apel în 

așteptare și apeluri conferențiare trebuie să fie sprijinite de operatorul 

dumneavoastră. Detaliile le obțineți de la operatorul dumneavoastră. 

·Menținerea/reînnoirea convorbirii telefonice: păstrează convorbirea 

actuală sau reînnoiește convorbirea telefonică  

·Terminarea apelului.：terminarea apelului desfășurat  

·Apel nou：intrare în interfața de formare a numărului  

·Contacte：intrare în lista de contacte 

·Istoricul apelurilor：intrare în istoricul de apeluri   

·Mesaje：intrare în trimiterea mesajelor  

·Înregistrare vocală ：intrare în interfața înregistrării convorbirilor 

·Mod silențios： activarea/dezactivarea modului silențios 

·DTMF：Ton dublu multifrecvență 

 

ÎNETAREA APELULUI 

Prin apăsarea tastei [Terminarea apelului / Oprire (Pornire)] în regim 

stand-by opriți telefonul.  

 



 

 

FUNCȚII 

ISTORIC APELURI 

1. Istoric apeluri 

Apeluri pierdute / Numere sunate / Apeluri preluate / Șterge 

protocolul de apeluri Puteți afișa lista cu toate cele menționate mai 

sus.  

2. Setarea apelurilor 

Setarea cartelelor SIM 

Apel în așteptare / Redirecționare apeluri / Blocare apeluri / Comutare 

linii. Listele din secțiile sus menționat pot fi listate. 

－Apeluri în așteptare: Selectați apeluri în așteptare activat, dezactivat 

sau posibilitatea de interogare a apelului. Notă: Această funcție este 

dependentă de serviciile oferite de operator. Informații mai detaliate 

obțineți de la operator. 

－ Redirecționarea apelurilor: La dispoziție sunt posibilitățile 

„Redirecționare toate apelurile vocale“, „Redirecționare dacă nu este 

accesibil“, „Redirecționare dacă nu s-a ajuns la preluarea apelului“, 

„Redirecționare dacă este ocupat“, „Redirecționare toate apelurile de 

date“, „Anulare toate redirecționările“. Notă: Această funcție este 

dependentă de serviciile oferite de operator. Informații mai detaliate 

obțineți de la operator. 

－Blocarea apelurilor: La dispoziție sunt posibilitățile „Toate apelurile 

vocale“, „Apelurile vocale internaționale“, „Apelurile vocale 

internaționale cu excepția acasă“, „Toate apelurile vocale“, „Apelurile 

vocale la roaming“, „Anulează totul“, „Modificare parolă blocare“. 

Notă: Această funcție este dependentă de serviciile oferite de 



 

 

operator. Informații mai detaliate obțineți de la operator. 

－Comutare linii: Este posibilă comutarea între liniile 1 și 2 

Setare avansată 

Cu ajutorul acestei funcții puteți seta apelarea repetată automată, 

afișarea duratei convorbirii, atenționare la durata convorbirii, 

respingere prin SMS, modul de răspundere etc.  

－Apelare repetată automată: Permite activarea sau dezactivarea 

apelurilor repetate automate. Dacă funcția este activată, telefonul va 

începe să reapeleze automat numărul după un apel precedent 

nereușit. 

－Atenționare la durata convorbirii: Dacă funcția este activată, în 

timpul convorbirii care decurge veți fi atenționați la durata setată în 

prealabil. 

－Respingere prin SMS: Dacă funcția este activată, apelurile sosite vor 

fi automat respinse și va fi trimis automat mesajul text.  

－Atenționare la conectarea apelului: Dacă funcția este activată, se va 

auzi atenționare la conectarea cu succes a apelului. 

－Modul de răspundere: Această funcție permite primirea apelului cu 

orice tastă, prin deschiderea telefonului sau primirea automată a 

apelurilor, dacă la telefon sunt conectate căștile. 

JOCURILE 

În telefonul mobil veți găsi jocul F1 Race și setarea jocurilor. 

PROFILURI DE UTILIZATOR  

Telefonul mobil oferă mai multe profiluri de utilizator: General, Silent, 

Meeting și Outdoor 

Setarea profilurilor poate fi modificată și profilul ales activat. 

Modul setului de cap nu poate fi activat prin interfața displayului. 



 

 

Modul setului de cap se activează automat la conectarea căștilor la 

telefon. Informații mai detaliate găsiți în secția Generală. La setarea 

Setarea apelurilor > Setare generală a apelurilor >  Modul de 

răspundere prin orice tastă, apelurile sosite vor fi primite automat.  

Avertizare：Se poate alege din mai multe posibilități (sunetul, vibrare, 

tăcut, vibrare apoi sunare). 

Sunare：Se poate seta tipul sunării (modul de notificare: repetat, 

crescător, o dată). 

Sunare SIM 1: Permite setarea tonului de sunare la apelul sosit pentru 

SIM 1. 

Sunare SIM 2: Permite setarea tonului de sunare la apelul sosit pentru 

SIM 2. 

Volumul sunării: Volumul tonului de sunare poate fi modificat prin 

apăsarea tastei de navigare stânga sau dreapta sau a butonului de pe 

lateralul telefonului. 

Mesaje SIM 1: Permite setarea notificărilor pentru mesajele sosite 

pentru SIM 1. 

Mesaje SIM 2: Permite setarea notificărilor pentru mesajele sosite 

pentru SIM 2. 

Volumul notificărilor la mesajele sosite: Volumul notificării mesajelor 

sosite poate fi modificat prin apăsarea tastei de navigare stânga sau 

dreapta sau a butonului de pe lateralul telefonului. 

Tastatură: Modul sunetului poate fi setat pe „silent“, „click“ a „ton“. 

Volumul tastaturii: Se poate seta volumul modului sunetului tastaturii. 

Notificări sistem: Se pot activa sau dezactiva notificările sistemului. 

MESAJE 

Serviciul SMS mesaje text scurte trebuie să fie sprijinit de către 



 

 

operator.   Puteți trimite/primi/modifica mesajele SMS. Detaliile le 

obțineți de la operatorul dumneavoastră. 

SCRIERE MESAJE 

Intrați în interfața scrierii mesajelor, scrieți mesajul și apăsați tasta 

stângă pentru intrare în oferta posibilităților. 

Selectați "Posibilitățile" și intrați în oferta unde în continuare puteți 

selecta dintre posibilitățile "Trimitere", "Introducere șablon", 

"Introducere informații contact", "Introducere emoticoane", "Salvare 

mesaj" și altele. 

Selectați posibilitatea "Trimitere" sau apăsați tasta OK pentru 

introducerea numerelor de telefon: 

－Introducerea numărului: introduceți direct numărul primitorului; 

－Adăugare din lista de contacte: selectați lista de contacte și alegeți 

primitorul dorit. 

Introduceți numărul primitorului și prin apăsarea tastei OK trimiteți 

mesajul text. 

POȘTA SOSITĂ 

Locul de stocare și administrare a mesajelor primite 

Intrați în secția Poșta sosită, prin apăsarea tastei de navigare alegeți 

textul și prin apăsarea tastei OK puteți citi conținutul acestuia. 

Prin apăsarea tastei funcționale stânga treceți în oferta Posibilitățile, 

unde puteți în continuare să reînnoiți, ștergeți, retrimiteți, să sunați, 

încuiați, marcați, sortați etc. 

CONCEPT 

În secțiunea Poșta sosită conceptele mesajelor SMS începute pot fi 

modificate și vizualizate.  



 

 

POȘTA TRIMISĂ 

Locul de stocare și administrare a mesajelor trimise și eșuate. Uitați-vă 

în secția Poșta primită. 

POȘTA TRIMISĂ 

Locul de stocare și administrare a mesajelor trimise și salvate. Uitați-vă 

în secția Poșta primită. 

ȘABLOANE 

Telefonul are presetată o serie de fraze des folosite, care pot fi editate, 

șterse sau folosite la scrierea de mesaje.   

SETAREA MESAJELOR 

SIM: 

－Setarea profilului：setarea numărului centrului SMS  

－Perioada de valabilitate: setarea perioadei de valabilitate a SMS  

－Tipul mesajului: setarea tipului de mesaj SMS  

－Raportul privind livrarea: Setarea activării raportului privind livrarea  

- Calea de răspundere: setarea comutatorului căii de răspundere  

－Conectare preferată: Setarea conectării SMS preferate  

－Serverul căsuței vocale: La fiecare cartelă SIM în setare se pot seta 

două numere de căsuță vocală, pentru audiția mesajelor vocale apăsați 

lung tasta „1“. Această funcție ar trebui să fie oferită de către operator. 

Starea memoriei: Starea memoriei cartelei SIM și a telefonului sunt 

vizibile.   

Salvarea mesajelor trimise: Setarea activării salvării mesajelor trimise. 

Locul de salvare preferat: setarea locului de salvare preferat a 

mesajelor SMS  



 

 

MULTIMEDIA 

CAMERĂ FOTO  

Puteți fotografia și salva fotografiile în telefon.  

Camera foto poate fi setată atunci când este pornită.  

Camera foto poate fi focalizată prin apăsarea tastei [În sus] și [În jos]. 

Apăsați tasta [Posibilități]:  

－Înregistrare video：Comutați pe funcția Înregistrare video  

－Fotografie：Pe cardul SD puteți vizualiza fotografiile și le puteți seta 

ca fundal sau să le redenumiși sau să le ștergeți.   

－Setarea camerei：  

         Evitați intensitatea luminoasă prea mare ：În funcție de 

necesitate se poate seta „50Hz” sau „60Hz”. 

         Temporizator：5/10/15 secunde, în funcție de necesitate  

－Setarea camerei： 

          Mărimea fotografiilor：160*120、320*240、240*320 

          Calitatea fotografiilor：mică/medie/înaltă    

－Echilibru alb：Auto, Soare, Artificial, De zi, Înnorat, Amortizat 

－Mod：Auto/ Fotografii de noapte  

－Loc de salvare：Fotografiile pot fi salvate în telefon sau pe cardul 

SD  

－Punere la setarea de fabrică：Reîntoarcere la setarea din fabrică.  

După setare fotografiați prin apăsarea tastei [OK]. 

FOTOGRAFII  

La vizionarea fotografiilor prin apăsarea tastei [în stânga] alegeți:  

－Vizionare：Vizionarea fotografiilor 

－Trimitere： Trimiterea fotografiilor prin Bluetooth  

－Setare：Setare ca și fundal  



 

 

－Redenumire：Redenumirea fotografiei  

－Șterge：Ștergeți fotografia 

－Informații：Uitați-vă la parametri fotografiei  

ÎNREGISTRARE VIDEO  

Prin apăsarea [Posibilităților] intrați la aceste funcții:  

－Trece pe aparat foto：Trece pe aparat foto 

－Setarea înregistrării video：Evitarea luminozității prea mari 

－Setare video：Setarea calității video  

PLAYER VIDEO  

Vizualizați și redați înregistrările video listate. 

Alegeți video și prin apăsarea tastei stânga alegeți funcția: 

－Redare：Redarea fișierului video selectat  

－Trimitere： Trimiterea video prin Bluetooth  

－Redenumire：Redenumire video 

－Șterge：Ștergeți video  

Prin apăsarea tastei [OK] puteți reda sau opri video.  Prin apăsarea 

lungă a tastei [în stânga] sau [în dreapta] puteți accelera sau în toarce 

redarea video.  Prin apăsarea tastei [în sus]treceți în modul 

întregului ecran. Prin apăsarea tastei [în jos] opriți redarea.  

PLAYER MUZICĂ  

Redați fișierele audio stocate în folder. Prin apăsarea tastei [OK] puteți 

reda sau pune pauza.  Prin apăsarea tastei [în stânga] sau [în dreapta] 

treceți pe ultima sau pe următoarea piesă.  Prin apăsarea lungă a 

tastei[în stânga] sau [în dreapta] accelerați sau redați în spate.   

Pentru controlarea volumului apăsați * sau #.  

Pentru intrare în lista de piese apăsați [Playlist].  Alegeți piesa și 

prin apăsarea [Posibilităților] alegeți funcția:  



 

 

－Redare：Redare piesă 

－Detalii：Vizualizați informațiile despre piesă  

－Actualizarea listei de piese：Actualizarea listei pieselor 

－Setare：Alegeți parametrul corespunzător  

6 ÎNREGISTRARE AUDIO 

Prin apăsarea tastei de navigare [în stânga] treceți la posibilitatea unei 

înregistrări noi, lista înregistrărilor sau în setare.   

RADIO FM 

Parte a telefonului este și radio FM.   

Prin apăsarea tastei de navigare [în sus]/[în jos] treceți pe 

următorul/ultimul canal.  Prin apăsarea tastei de navigare [în stânga] 

și [în dreapta] căutați automat.  Prin apăsarea tastei [OK] porniți și 

opriți radio FM. Prin apăsarea tastei [în stânga] treceți la posibilitatea:  

－Lista de canale： Modificare denumire și frecvență canal. 

－Căutare manuală：Căutare manuală a frecvențelor.  

－Căutare automată：Căutare și salvare automată a canalelor.  

－Setare：Activarea sau dezactivarea redării în fundal.  

ALARMĂ  

La oprirea apelurilor sau în modul silent sunt activate mai multe 

alarme.  Alegeți alarma dorită și prin apăsarea [Modificare] puteți 

modifica criteriile. După terminarea modificării nu uitați să apăsați 

tasta [Salvează].   

CARTEA DE TELEFON  

Această funcție permite afișarea și administrarea informațiilor privind 

numărul de telefon din dispozitiv și pe cartelă SIM. 



 

 

1. Lista de contacte  

Prin apăsarea tastei dreapta de pe ecran deschideți Contactele. 

Toate înregistrările legate de lista de contacte sunt salvate în setarea 

inițială în telefonul mobil și pe cartelă SIM. Pentru setarea vizualizării 

listei de contacte apăsați opțiunea „posibilități“ și intrați în meniu. 

După aceea selectați „Setare contacte“ -> „locul de salvare preferat“.  

În interfața listei puteți efectua următoarele operațiuni:  

  - Selectare „Adăugare contact nou“ și adăugarea cartelei SIM sau a 

numărului de telefon nou;  

  - Prin apăsarea tastei de navigare puteți controla înregistrările; 

  - Prin apăsarea tastelor cu numere puteți găsi numere de telefon; 

  - Prin apăsarea tastelor cu numere puteți forma numărul actual; 

  - Prin apăsarea tastei funcționale stânga puteți trece în oferta 

Posibilități și puteți folosi funcția corespunzătoare din ofertă;  

 - Prin apăsarea tastei OK puteți vizualiza înregistrarea actuală pentru 

mai multe informații. 

2. Oferta Posibilități  

În interfața listei de Contacte puteți efectua următoarele operațiuni: 

- Vizualizare: puteți modifica detaliile contactului.. 

－Trimitere mesaj text: Trimiterea mesajului la numărul actual.  

- Apel: Puteți apela la numărul actual 

- Modificare: Puteți modifica detaliul numărului.  

－Șterge： Ștergeți numărul. 

- Copiere:  Copierea numărului actual. 

- Adăugare la numere blocate: Adaugă numărul la lista contactelor 

blocate. 

- Marcare mai multe:  Marcarea mai multor contacte. 



 

 

3. Setarea contactelor:  Puteți efectua operațiile menționate mai jos:  

- Alte numere:  Pot fi setate numerele proprietarului, numere fixe și 

numere SOS.  

- Starea memoriei: Starea memoriei cartelei SIM și a telefonului sunt 

vizibile.  

- Copiere contacte:  Contactele pot fi copiate de pe cartela SIM în 

telefon și de pe telefon pe cartela SIM.  

- Mutare contacte:  Contactele pot fi mutate de pe cartela SIM în 

telefon și de pe telefon pe cartela SIM. 

- Ștergerea tuturor contactelor:  Toate contactele din telefon și de pe 

cartela SIM pot fi șterse.  

În această secție se poate adăuga contact.  

Introduceți numărul și prin apăsarea tastei [în stânga] în regimul stand-

by salvați numărul în telefon, cartela SIM și contacte.  

ADMINISTRAREA FIȘIERELOR  

Telefonul sprijină card Micro SD.  Cu ajutorul administrării fișierelor 

puteți administra confortabil diferite foldere și fișiere de pe cardul 

Micro SD.  

Prin apăsarea tastei OK intrați în folderul selectat;  

Prin apăsarea tastei funcționale stânga intrați în posibilități și puteți 

efectua următoarele operațiuni: 

－Deschide: deschide actualul fișier 

－Trimite: trimite fișierele selectate prin Bluetooth sau MMS. 

- Folder nou: creează folder nou în locul de stocare. 

－Redenumire: redenumește fișierul actual. 

- Ștergere: șterge fișierele selectate, această funcție nu este accesibilă 

pentru folderele sistemului.  



 

 

- Marcare mai multe: marchează unul sau mai multe foldere.  

- Copiere: copiază fișierul în document. 

- Mutare: mută fișierul în document. 

- Detalii: controlați informațiile legate de folder.  

SETARE  

SETAREA TELEFONULUI 

- Ora și data 

·Setarea locului：Setați orașul în care vă aflați.  

·Ora / Data: Setați ora și data 

·Setarea formatului：Setați formatul orei și a datei.   

- Limba  

Puteți selecta orice limbă disponibilă în oferta telefonului.   

- Metoda implicită de introducere   

Setați metoda implicită de intrare pentru modificare.   

- Display mod stand-by  

În modul stand-by puteți alege vizualizarea LCD.  

·Tapeta：Alegeți tapeta favorită. 

·Animare la pornire：Alegeți animarea ilustrată la pornire.  

·Animare la oprire：Alegeți animarea ilustrată la oprire.  

·Vizualizarea orei și a datei：Prin apăsarea tastei [OK] activați 

sau dezactivați această funcție. După activare ora și data 

sunt afișate pe ecran.   

- Setarea tastelor 

Setați taste rapide ale tastei de navigare.   

- Alte setări  

·Iluminare fundal LCD ： Setarea luminozității iluminării LCD și a 

duratei.   



 

 

SIGURANȚĂ  

Această funcție oferă setările legate de folosire în siguranță.  

- Securitate SIM  

·Codul PIN ： PIN (Numărul personal de identificare, 4 până la 

8 cifre) împiedică folosirea cartelei SIM de către persoane 

neautorizate.   

·Modificare PIN：PINul este livrat de obicei cu cartela SIM de 

către operatorul de rețea.  Dacă controlul PIN este activat, 

codul PIN trebuie introdus la fiecare pornire a telefonului.  În 

cazul introducerii greșite a codului PIN de trei ori, cartela SIM se 

blochează.   

- Siguranța telefonului:  

Blocarea telefonului poate fi activată sau dezactivată, parola în stare 

implicită este 1234. Pentru modificarea parolei introduceți mai întâi 

parola 1234 și apoi introduceți o parolă nouă. 

SETAREA REȚELEI  

Puteți să căutați din nou rețeaua.  Selectați rețeaua preferată și 

alegeți înregistrarea automată sau manuală.   

SETARE DUAL SIM   

－Dual Sim（2 cartele SIM） 

Sunt sprijinite 2 cartele SIM, SIM 1 și SIM 2.  

- Doar SIM 1 

SIM 1 este activată și SIM 2 este dezactivată 

- Doar SIM 2  

SIM 2 este activată și SIM 1 este dezactivată  

REÎNNOIREA SETĂRILOR  

Introduceți codul (1234) și confirmați. Telefonul se oprește și se 



 

 

reîntoarce la setarea din fabrică.  

BLUETOOTH  

- PERFORMANȚĂ：Selectați dacă permiteți sau nu BT..  

- VIZIBILITATE：Selectați dacă doriți să partajați sau să ascundeți BT.  

În cazul în care BT este ascuns, alte dispozitive nu găsesc BT-ul 

dumneavoastră.   

- Dispozitivul meu：Caută alte BT din jur  

- Numele meu：  Numele sub care apare BT-ul dumneavoastră, în 

cazul în care poate fi aflat.  

LANTERNĂ 

Posibilitățile de pornire sau oprire sau folosirea lanternei SOS.  

INTRARE 

Mai multe posibilități de introducere a textului și a cifrelor. Prin 

apăsarea tastei [#] puteți comuta în cerc între posibilitățile în parte. 

ABC/abc/Abc/Numerică.  

 

Aveți nevoie de sfat și după citirea acestui manual?  

Mai întâi citiți "Cele mai frecvente întrebări" de pe adresa 

www.evolveo.com sau contactați suportul tehnic al companiei 

EVOLVEO. 

 

Garanția NU INCLUDE: 

• instalarea unui alt firmware decât a celui care a fost instalat în 



 

 

telefonul EVOLVEO ca și original din fabrică  

deteriorarea electromecanică sau mecanică a telefonului cauzată de 

către utilizator prin folosirea neadecvată (de ex. display sau stratul 

tactil spart, capacul frontal sau de spate crăpat, conectorul de 

conectare micro USB, slotul pentru cartele SIM, slotul pentru micro 

SDHC sau intrarea pentru căști deteriorate etc.) deteriorarea 

difuzorului și a microfonului cu particule metalice 

• deteriorare prin influențele naturale, cum ar fi focul, apa, curentul 

static, temperatura ridicată ș.a. 

• defectul apărut ca urmare a uzurii obișnuite 

• deteriorare prin reparare neautorizată 

• firmware-ul telefonului dacă acesta necesită actualizarea din cauza 

modificărilor în parametri rețelei operatorilor mobili 

• defecte de funcționare a rețelei operatorului telefoanelor mobile 

• bateria, dacă după peste 6 luni de folosință nu își menține capacitatea 

sa inițială (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni) 

• deteriorare intenționată 

 

Service de garanție și post garanție 

Reparațiile și service-ul pot fi efectuate doar în punctele de service 

autorizate pentru telefoanele EVOLVEO (mai multe pe 

www.evolveo.com), altfel puteți deteriora telefonul mobil și puteți 

pierde garanția. 

 

Lichidare:  



 

 

Simbolul pubelei tăiate pe produs, în documentația anexată sau pe 

ambalaje înseamnă că în statele Uniunii Europene tot echipamentul 

electric și electronic, bateriile și acumulatorii trebuie lichidate după 

terminarea duratei de viață separat, în cadrul deșeurilor sortate. A nu 

se arunca aceste produse în deșeuri comunale. 

   DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

Prin aceasta compania Abacus Electric, s.r.o. declară că telefonul 
EVOLVEO StrongPhone F5 îndeplinește cerințele standardelor și 
prevederilor relevante pentru acest tip de dispozitiv. 
Textul integral al Declarației de conformitate găsiți pe 
ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Producător 
Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Importator 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Toate drepturile rezervate. 
Execuția și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate 
fără o atenționare prealabilă. 


