
Secţiunea e-mail este locul unde trimiteţi şi primiţi mesaje e-mail. 
Pe această secţiune, puteţi adăuga până la patru conturi de e-mail.

Notă	Pentru instrucţiuni privind setarea conturilor de e-mail, vezi 
Ghidul de servicii şi Ghidul utilizatorului de pe CD-ul din cutia 
telefonului.

e-mail

1	 Atingeţi o pictogramă din 
partea dreaptă pentru a 
selecta un cont de e-mail.

2	 Pentru a naviga prin e-
mailurile primite, derulaţi în 
sus sau în jos pe imaginea 
plic.

3	 Atingeţi e-mailul afişat pe 
ecran pentru a-l citi şi a 
răspunde la el.

 Sau atingeţi pictograma	New	
E-mail	(Mail	nou)	(  ) 
pentru a crea şi a trimite un 
e-mail nou.

1	 Atingeţi pictograma mare Plus 
de pe ecran.

2	 De pe ecranul Selectare 
contact, atingeţi numele 
contactului dorit.

3	 Alegeţi un număr de telefon sau 
o adresă de e-mail pentru a o 
asocia contactului favorit.

4	 Pentru a adăuga un alt contact 
favorit, atingeţi pictograma mică 
Plus (  ) din partea dreaptă şi 
repetaţi paşii 2 şi 3.

Sfat	 Puteţi adăuga până la 15 contacte favorite.

contacte cheie
Pe secţiunea key	contacts	(contacte	cheie), puteţi adăuga 
contactele favorite cu care comunicaţi cel mai des.

Rotiţi automat fotografia 
rotindu-vă aparatul în 
lateral.

La vizualizarea fotografiilor pe întregul ecran, 
derulaţi orizontal cu degetul peste ecran pentru 
a trece de la o fotografie la alta.

Pentru a mări, derulaţi cu 
degetul în sens anti-orar. 

Pentru a micşora, derulaţi 
cu degetul în sens orar. 

TouchFLO™ 3D

3	 Eliberaţi după 
selectarea 
secţiunii dorite.

2	 Derulaţi cu degetul 
la dreapta sau la 
stânga pe secţiuni.

1	 Apăsaţi şi menţineţi 
apăsat pe 
secţiunea activă.

TouchFLO 3D vă oferă controlul tactil al aparatului 
dumneavoastră pe care este instalat Windows Mobile.

Pentru a naviga pe ecranul iniţial TouchFLO 3D:

Atingeţi ceasul sau 
bara de alarmă 
pentru a deschide 
ecranul Ceas	&	
Alarme atunci 
când setaţi data, 
ora şi alarma.

Atingeţi pentru a 
deschide Contacte.

Atingeţi pentru a deschide 
meniul secţiunii Acasă.

Pe secţiunea Acasă, un ceas mare analogic afişează vizibil ora, 
data şi alarma.

Acasă

Când redaţi muzică 
din secţiunea 
Orange	Music, 
atingeţi pictograma 
muzică pentru a 
merge direct la 
secţiunea Orange	
Music.

Sfat	 	Pentru a accesa informaţiile detaliate ale contactului, atingeţi 
imaginea contactului de pe ecranul din mijloc.

Răsfoiţi imaginile contactelor şi efectuaţi un apel rapid, trimiteţi 
un mesaj text sau un e-mail la contactul dumneavoastră favorit.

1	 Apăsaţi şi menţineţi apăsată 
banda cu imagini, apoi derulaţi 
în sus sau în jos pentru a răsfoi   
imaginile contactelor.

 Puteţi de asemenea să derulaţi 
cu degetul în sus sau în jos 
pe ecranul din centru pentru a 
răsfoi imaginile.

2	 Atingeţi  sau textul de sub 
imagine pentru a apela, trimite 
un SMS sau un e-mail.

1	 Pentru a răsfoi mesajele SMS 
sau MMS primite, derulaţi cu 
degetul în sus sau în jos pe 
ecran sau atingeţi săgeata 
Sus/Jos.

2	 Pentru a răspunde, atingeţi 
mesajul afişat pe ecran.

 Sau, pentru a crea un 
nou mesaj SMS, atingeţi 
pictograma Mesaj	nou	(  ).

Sfat	 	Atingeţi Toate	mesajele pentru a accesa toate mesajele SMS 
şi MMS din inbox şi din alte foldere.

Pe secţiunea messages	(mesaje), puteţi citi mesajele SMS 
care sosesc şi puteţi crea un mesaj nou SMS. Pe această 
secţiune, puteţi vizualiza şi textul mesajelor MMS.

mesaje
Secţiunea call	history	(istoric	apeluri) listează toate apelurile 
dumneavoastră în derulare, efectuate şi nepreluate şi vă oferă 
opţiunea de a da un returna un apel.

istoric apeluri

Atingeţi informaţii 
apel pentru a 
deschide ecranul 
Telefon şi a 
returna un apel.

Atingeţi pentru 
a accesa toate 
informaţiile 
apelului.

Atingeţi pentru	a răspunde unui apelant selectat 
cu un SMS sau cu un mesaj e-mail, filtraţi lista 
istoric apeluri sau ştergeţi informaţiile apelului.

photos | videos | camera
De pe această secţiune răsfoiţi fotografiile şi videoclipurile 
dumneavoastră şi vizualizaţi-le pe întregul ecran. Puteţi activa şi 
Camera pentru a putea fotografia şi înregistra videoclipuri.

Atingeţi fotografia 
sau videoclipul de 
pe ecran pentru a 
le vizualiza sau a 
le reda pe întregul 
ecran. 

Atingeţi aici pentru a 
deschide Albumul.

Atingeţi aici pentru 
a face o fotografie.

Atingeţi pentru a vizualiza fotografiile ca 
prezentare de diapozitive. Dacă se alege un 
videoclip, atingeţi Play	(Redare).

Pentru a răsfoi 
fotografiile şi 
videoclipurile, 
derulaţi în sus/în 
jos pe ecran sau 
atingeţi săgeata 
Sus/Jos

Atingeţi aici pentru 
a înregistra video.

Sfat	 	Atingeţi	Menu	(Meniu)	pentru 
a seta funcţia redare muzică 
pentru a repeta şi porniţi sau 
opriţi modul aleator.

1	 Pentru a răsfoi albumele şi pistele 
de muzică dintr-un album, derulaţi 
cu degetul în sus sau în jos pe 
copertele albumului sau atingeţi 
pictogramele săgeată.

2	 Atingeţi  pentru redare,  
pentru pauză.

Pentru a derula înainte/înapoi melodia redată, atingeţi şi 
menţineţi apăsat această bară pentru ca bara de progres să 
apară, apoi derulaţi dreapta sau stânga.

Secţiunea	Orange	Music vă permite să răsfoiţi albumele de 
muzică şi să redaţi muzică.

Orange Music

Atingeţi pentru a deschide Magazinul 
Orange Music şi cumpăraţi muzică.



Atingeţi o 
pictogramă a unei 
aplicaţii pentru a 
deschide aplicaţia 
respectivă.

Atingeţi Remove	
(Ştergere) pentru 
a alege aplicaţia 
de şters de pe 
secţiunea aplicaţii.

Atingeţi o tastă 
nealocată pentru a 
adăuga o aplicaţie 
favorită.

Notă	Pentru a înlocui o tastă cu o altă aplicaţie, trebuie să ştergeţi 
mai întâi scurtătura aplicaţiei alocate şi apoi să adăugaţi 
aplicaţia dorită.

Pe secţiunea applications	(aplicaţii), vă puteţi adăuga 
aplicaţiile favorite pentru acces rapid (one-touch).

aplicaţii

Atingeţi All	
Programs	(Toate	
programele) pentru 
a accesa lista 
completă a aplicaţiilor 
instalate pe aparatul 
dumneavoastră.

setări

Secţiunea settings	(setări) vă permite sincronizarea informaţiilor 
cu calculatorul dumneavoastră sau cu Exchange Server şi 
schimbă setările de sunet, cum ar fi tonul de apel. De pe 
această secţiune, puteţi activa de asemenea uşor funcţiile de 
comunicaţie ale aparatului dumneavoastră Wi-Fi, Bluetooth şi 
altele.

Puteţi de asemenea răsfoi şi reda muzică din Library	
(Bibliotecă). Biblioteca vă organizează muzica pe categorii, 
cum ar fi titlul, artistul, genul şi multe altele.

1	 În secţiunea	Orange	Music, 
atingeţi Library	(Bibliotecă).

2	 Filele din partea de jos a ecranului 
corespund unor categorii diferite. 
Derulaţi cu degetul până la 
categoria dorită.

3	 Atingeţi o melodie sau o listă de 
redare care doriţi să fie redată.

Sfat	 	Pentru a crea o listă de redare, 
atingeţi Menu	>	Add	to	
Playlist	(Meniu	>	Adăugare	la	
lista	de	redare).

Rotiţi automat afişarea paginii 
web rotindu-vă în lateral 
aparatul.

Când navigaţi pe paginile web, 
folosiţi degetele pentru a panorama 
şi a transfocaliza pagina web.

Pentru a transfocaliza spre interior, 
atingeţi de două ori ecranul. După 
transfocalizare, derulaţi cu degetul 
pe ecran pentru a panorama pagina 
web.

Pentru a transfocaliza spre exterior, 
atingeţi din nou de două ori ecranul.

Puteţi adăuga până la 10 oraşe pe secţiunea weather	(meteo).

1	 Atingeţi	Menu	>	Add	
Location	(Meniu	>	Adăugare	
Locaţie).

2	 Pe ecranul Select Country	
(Selectare	Ţară), derulaţi cu 
degetul în sus sau în jos pe 
ecran pentru a răsfoi încet 
lista ţărilor, apoi atingeţi o ţară 
pentru a o selecta.

3	 Pe ecranul Select City	
(Selectare	Oraş), derulaţi cu 
degetul în sus sau în jos pe 
ecran pentru a răsfoi încet lista 
oraşelor, apoi atingeţi un oraş 
pentru a-l selecta.

Secţiunea Orange	TV vă permite să selectaţi o categorie de 
spectacole TV şi să lansaţi Orange World, unde puteţi selecta 
canalele dumneavoastră favorite conform categoriei alese.

Orange TV

Atingeţi pentru a deschide 
Orange World şi a selecta un 
canal TV.

Treceţi degetul 
în sus sau în jos 
pe ecran pentru 
a parcurge 
categoriile de 
programe TV.

Dupã selectarea 
unei categorii 
de emisiuni TV, 
atingeþi ecranul 
pentru a deschide 
Orange World şi 
a vedea canalele 
TV din categoria 
respectivã.

Derulaţi degetul în 
sus sau în jos pe 
banda cu categorii 
de emisiuni TV 
pentru a selecta o 
categorie.

Orange World

Atingeţi aici pentru 
a deschide Orange	
World.

Atingeţi pentru 
a adăuga sau a 
şterge site-urile 
favorite.

Derulaţi cu degetul în 
sus pentru a derula 
în jos ecranul şi a 
accesa mai multe 
site-uri favorite.

Secţiunea Orange	World este portalul dumneavoastră pentru 
produse, servicii şi asistenţă de la Orange. Puteţi deschide şi 
Opera® Mobile şi puteţi naviga pe Internet din această secţiune.

Atingeţi pentru a deschide Opera® 
Mobile şi navigaţi pe web. Sfat	 	Atingeţi Menu	(Meniu) pentru a schimba exprimarea 

temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit.

Atingeţi 5-day	
(5	zile) pentru a 
vedea informaţiile 
meteo pentru 
următoarele 
cinci zile ale 
săptămânii.

Atingeţi aici pentru 
a descărca ultimele 
informaţii meteo.

Pentru a schimba 
oraşul, derulaţi cu 
degetul în sus/în jos 
sau atingeţi săgeata 
Sus/Jos.

În secţiunea weather	(meteo), puteţi verifica starea vremii pe 
plan local, dar şi în diferite oraşe de pe glob.

meteo contact Orange

Orange	România	SA
Europe House
Bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53
Sector 1, Bucureşti, România
J40/10178/1996
Cod Unic de Înregistare: 9010105,
Capital social subscris şi vărsat: 
93.596.732,50 lei

www.orange.ro

Pentru informaţii suplimentare despre produsele şi serviciile 
Orange, vizitează www.orange.ro.


