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Caracteristici noi și captivante

Modul cameră foto profesională

Modul cameră foto profesională vă permite să ajustați fin fotografiile și vă oferă control deplin 

asupra compoziției, setărilor de expunere și timpului de expunere.

1 Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi selectați Pro photo 

camera. Atingeţi pentru a face o fotografie.

2 Configurați setările camerei, cum ar fi setările de expunere și timpul de expunere.

• Adăugare suprapunere: Treceți degetul spre stânga pe ecran și atingeți Grilă cameră foto. 

Puteți alege suprapunerea grilă 3x3 sau pe cea spirală, pentru a vă ajuta la compoziția 

imaginii. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea unei suprapuneri.

• Controlul setărilor și timpului de expunere: Reglați parametrii în partea de jos a ecranului 

pentru a produce o fotografie expusă perfect. Puteți seta ISO, timpul de expunere, balansul 

de alb, compensarea expunerii, modul de focalizare și modul de măsurare.

Pentru mai multe informații, consultați Mod Cameră foto profesională.
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Recorder de ecran

Utilizați funcția de înregistrare a ecranului pentru a înregistra imagini din jocuri sau pentru a-i 

învăța pe prieteni și pe membrii familiei cum se utilizează funcțiile telefonului.

 

Pentru a proteja confidențialitatea datelor dvs., deblocați telefonul înainte de a înregistra 

ecranul.

Începerea înregistrării

Apăsați simultan butoanele de pornire și de volum și selectați modul de înregistrare dorit.

Puteți alege între modul HD și modul Mini. Modul mini înregistrează la rezoluție mai mică, 

rezultând fișiere mai mici și viteze mai mari de încărcare.
 

•Se va înregistra și sunetul, prin urmare asigurați-vă că în jurul dvs. este liniște.

•Înregistrarea se va opri automat dacă efectuați sau dacă primiți un apel.

•În timpul unei înregistrări de ecran nu veți putea utiliza funcția de înregistrare în alte 

aplicații.

•Înregistrările mai lungi vor ocupa mai mult spațiu în memoria internă a telefonului, de aceea 

verificați înainte de înregistrare dacă aveți suficient spațiu disponibil.

Oprirea înregistrării

Opriți înregistrarea ecranului printr-una dintre următoarele metode:

• Apăsați simultan butoanele de pornire și de volum.

• Atingeți pictograma de înregistrare a ecranului din colțul stânga sus al barei de stare.

Deschideți panoul de notificare și atingeți pentru a vă partaja înregistrarea de ecran.

În mod implicit, înregistrările de ecran sunt stocate în Galerie, în folderul Înregistrări ecran.
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Despachetarea telefonului

Introducerea cartelei SIM și a cardului microSD

Fanta 2-în-1 pentru card a telefonului dvs. este amplasată în partea stângă sus a telefonului.            

Puteți introduce 2 cartele nano-SIM, sau 1 cartelă nano-SIM și 1 card microSD.

Sugestii:

• Telefonul dvs. acceptă doar cartele nano-SIM. Contactați operatorul rețelei dvs. pentru a obține 

o cartelă nano-SIM nouă sau de înlocuire.

• Utilizați doar cartele nano-SIM standard pentru a evita deteriorarea suportului de cartelă SIM.

• Asigurați poziționarea corespunzătoare a cartelei și țineți plan suportul cartelei atunci când 

introduceți cartela în telefon.

• Atenție să nu vă răniți și să nu deteriorați telefonul atunci când utilizați instrumentul de 

extragere a cartelei SIM.

• Depozitați instrumentul de extragere a cartelei SIM într-un spațiu unde nu au acces copiii, 

pentru a preveni înghițirea accidentală sau rănirea.

1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire, apoi selectați pentru a opri telefonul.

2 Pentru a extrage suportul cartelei, introduceți instrumentul de extragere a cartelei SIM, 

instrument livrat împreună cu telefonul, în orificiul de mici dimensiuni de lângă suportul 

cartelei.

3 Introduceți o cartelă SIM sau un card microSD în suportul cartelei.

4 Introduceți la loc suportul cartelei în telefon, orientat corespunzător.

Încărcarea telefonului

Telefonul este livrat împreună cu o baterie cu durată mare de utilizare și cu o tehnologie eficientă            

de economisire a energiei. Această secțiune evidențiază modul de îngrijire a bateriei, pentru a-i            

maximiza durata de exploatare.

Utilizarea bateriei

• Puteți reîncărca de multe ori bateria, dar toate bateriile au o durată limitată de exploatare. 

Dacă observați o deteriorare semnificativă a duratei de exploatare a bateriei, contactați un 

centru de service autorizat Huawei, pentru a vă înlocui bateria. Bateria este încorporată în 

telefon și nu poate fi demontată. Nu încercaţi să o demontați chiar dumneavoastră.

• Telefonul s-ar putea încălzi după o utilizare îndelungată, sau atunci când este expus la 

temperaturi ambiante ridicate. Acest lucru este perfect normal. Dacă telefonul devine prea 
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fierbinte pentru a fi atins, opriți încărcarea și dezactivați funcțiile inutile. Așezați telefonul într-

un spațiu răcoros și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Evitați contactul prelungit cu 

suprafața fierbinte a telefonului.

• Pentru încărcarea telefonului utilizați doar baterii, încărcătoare și cabluri USB originale Huawei. 

Accesoriile de la terți reprezintă un potențial pericol pentru siguranță și pot afecta 

performanțele telefonului. Evitați utilizarea telefonului în timpul încărcării. Nu acoperiți 

telefonul sau încărcătorul.

• Intervalul de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă și de nivelul de energie 

rămasă în baterie.

• Dacă nivelul de energie din baterie este scăzut, se va afișa un avertisment.

• Telefonul se va opri automat atunci când bateria este aproape goală.

Accesați site-ul web oficial Huawei și descărcați ghidul de utilizare al dispozitivului, pentru            

informații despre modul de îngrijire a bateriei.

Indicator de stare a bateriei

Starea bateriei este indicată de lampa indicatoare a telefonului și de pictograma bateriei din bara            

de stare.

• Dacă indicatorul de stare clipește în roșu și pictograma bateriei se transformă în , nivelul de 

energie din baterie este sub 10%.

• Indicatorul de stare și pictograma bateriei indică starea bateriei pe durata încărcării. Un 

indicator de stare roșu și o pictogramă de baterie indică un nivel de energie sub 10%. Un 

indicator de stare galben și o pictogramă de baterie indică un nivel de energie între 10% și 

80%. Un indicator de stare verde și o pictogramă de baterie indică un nivel de energie între 

80% și 100%. Un indicator de stare verde și o pictogramă de baterie indică încărcarea 

completă a bateriei și faptul că puteți scoate cablul de încărcare de la telefon.

Dacă telefonul nu răspunde la apăsarea butonului de pornire, acest lucru indică golirea bateriei.            

Încărcați bateria minim 10 minute utilizând un încărcător Huawei original, apoi porniți telefonul.

Pornirea și oprirea telefonului

• Pentru pornirea telefonului, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când telefonul 

începe să vibreze și se aprinde ecranul.

• Pentru oprirea telefonului, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire, apoi atingeți .
 

Dacă telefonul nu răspunde după ce ați ținut apăsat butonul de pornire timp de 20 de 

secunde, bateria ar putea fi goală. Dacă este așa, conectați telefonul la un încărcător pentru 

a încărca bateria.
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Transferul datelor

Folosirea aplicației Copie de rezervă pentru a 

transfera date

Folosiți aplicația Copie de rezervă pentru a transfera date de pe vechiul telefon pe telefonul nou.
 

Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei.

Efectuarea unei copii de rezervă a datelor pe un card microSD

Puteți efectua o copie de rezervă a datelor de pe telefonul vechi pe un card microSD. Pentru mai            

multe informații despre introducerea sau scoaterea cardului microSD, consultați Introducerea         

cartelei SIM și a cardului microSD.
 

Date care pot fi copiate de rezervă: contacte, mesaje, jurnalul de apeluri, fotografii, conținut 

audio, videoclipuri, fișiere și aplicații.

1 Deschideți Copie de rezervă.

2 Atingeți Backup > Card SD > Înainte.

3 Selectați datele pentru care doriți să efectuați copia de rezervă. Nu este necesară o parolă 

pentru copia de rezervă în cazul în care copiați de rezervă fotografii, conținut audio, 

videoclipuri și documente. Pentru a efectua o copie de rezervă a altor tipuri de date, urmați 

instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă a copiei de rezervă.

4 Atingeți Copie de rez..

Mai multe setări

Restaurare date copiate
anterior de rezervă

Efectuare copie de
rezervă a datelor noi
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În mod implicit, datele copiate de rezervă sunt salvate în folderul HuaweiBackup din Fişiere.

Restabilirea datele de pe un card microSD

1 Introduceți în noul telefon cardul microSD care conține copia de rezervă a fișierelor. Pentru mai 

multe informații despre introducerea cardurilor microSD, consultați Introducerea cartelei SIM și 

a cardului microSD.

2 Deschideți Copie de rezervă.

3 Atingeți Restaurare > Restaurare de pe cardul SD > Înainte.

4 Selectați copia de rezervă pe care vreți să o restabiliți.
 

Dacă datele din copia de rezervă sunt criptate, introduceți parola pentru decriptare când vi se 

solicită aceasta.

5 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, apoi atingeți Pornire restabilire.
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Transferul datelor între telefonul dvs. și un computer

Transferați datele de pe vechiul dvs. telefon pe computerul dvs., apoi le transferați pe noul dvs.            

telefon.

Conectați telefonul la un computer cu ajutorul unui cablu USB. Selectați Foto. sau Fişiere. 

Computerul va instala automat toate driverele necesare. După instalare, dați dublu clic pe noua 

unitate de disc pentru a gestiona fișierele. Numele unității ar trebui să fie numărul de model al 

telefonului.

• Foto.: vizualizați fotografiile stocate pe telefon.

• Fişiere: transferați fișiere între telefonul dvs. și un computer.

• Dacă nu este specificat un tip de conexiune, telefonul dvs. va rămâne în modul încărcare.

Copierea contactelor de pe un telefon vechi pe un 

telefon nou

Utilizați oricare dintre următoarele metode pentru a copia contacte de pe vechiul dvs. telefon pe            

noul dvs. telefon.

Cartelă SIM

Utilizați funcția de import SIM pentru a copia contactele cartelei SIM pe noul dvs. 

telefon. Pentru mai multe informații, consultați Importul contactelor de pe o 

cartelă SIM.

Dispozitiv 

de stocare

Dacă ambele telefoane au o fantă microSD, exportați contactele pe un card 

microSD din telefonul vechi, în format vCard, apoi copiați contactele pe noul 

telefon. Pentru mai multe informații, consultați Importarea contactelor de pe un 

dispozitiv de stocare.

Bluetooth

Activați Bluetooth pe ambele telefoane, cel vechi și cel nou și importați contactele 

utilizând Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați Importul contactelor 

folosind Bluetooth.

Copie de 

rezervă

Dacă vechiul telefon acceptă copierea de rezervă, faceţi o copie de rezervă a 

agendei şi restauraţi-o pe noul telefon. Pentru mai multe informații, consultați 

Utilizarea aplicației Copie de rezervă pentru efectuarea copiei de rezervă și pentru 

restaurarea datelor.

Computer

Sincronizați contactele de pe telefonul vechi pe un computer, apoi sincronizați-le 

pe noul telefon utilizând aplicația de management al telefonului (cum ar fi 

HiSuite).

Alte metode
• Instalați aplicațiile de socializare în rețea și sincronizați contactele.

•Autentificaţi-vă în contul dvs. Exchange şi sincronizaţi agenda.
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Prima utilizare și configurarea inițială

Setare iniţială

Verificați cartela SIM să fie introdusă corect, înainte de prima utilizare a telefonului. Citiți Ghidul            

de pornire rapidă pentru mai multe informații despre modul de configurare a telefonului.

Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni telefonul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran            

pentru a finaliza configurarea inițială.

1 Selectați limba și regiunea dvs., apoi atingeți Înainte.

2 Continuați către ecranul Setări Wi-Fi. Telefonul dvs. va lista automat rețelele Wi-Fi disponibile. 

Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, apoi introduceți parola de accesare a 

Internetului.

3 Continuați către ecranul Termeni şi Condiţii. Citiți cu atenție conținutul, acceptați condițiile 

de utilizare și Politica de confidențialitate Huawei, apoi atingeți Pagina următoare.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa Wi-Fi+.

5 Telefonul dvs. are un senzor de amprentă. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga 

amprenta. De asemenea, va fi necesar să setați un cod PIN sau o parolă pentru a debloca 

ecranul atunci când telefonul dvs. nu reușește să vă recunoască amprenta.

6 În ecranul Configuraţie reuşită, atingeți Începeţi pentru a finaliza setările. Așteptați câteva 

clipe lansarea interfeței EMUI. În acest moment puteți începe să utilizați telefonul.

Setări SIM dual

Atunci când introduceți două cartele SIM, o singură cartelă SIM poate fi setată ca SIM 4G/3G/2G.            

Cealaltă cartelă SIM acceptă doar rețele 2G. De asemenea, puteți configura o cartelă implicită            

pentru datele mobile și pentru apelurile telefonice, conform abonamentelor dvs.

 

Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele dual SIM.

Deschideți Setări și atingeți Gestionarea celor două cartele. Puteți configura ambele 

cartele SIM, după cum doriți.
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•Dacă dezactivați o cartelă SIM, nu veți putea să o folosiți pentru a efectua apeluri, pentru a 

trimite mesaje text, sau pentru a accesa Internetul.

•Selectaţi Apelare dual-SIM. Puteți configura dacă doriți să selectați manual o cartelă SIM 

sau să utilizați cartela SIM implicită la fiecare apel efectuat. Dacă optați să utilizați cartela 

SIM implicită, telefonul dvs. va utiliza acea cartelă SIM pentru toate apelurile efectuate.

Activați sau dezactivați o cartelă SIM

Selectați cartela SIM 4G/3G

Selectați cartela SIM implicită
pentru serviciile de date

Configurați setările SIM pentru
apeluri telefonice

Selectați modul de afișare SIM
pentru apeluri telefonice 
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Conectarea la Internet

Vă conectați la Internet prin Wi-Fi sau prin datele mobile, pentru a naviga pe Internet, pentru a            

juca jocuri și pentru a utiliza aplicațiile de mesagerie instantanee.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

1 Treceţi degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.

2 În fila Comenzi rapide, atingeți și mențineți apăsat pentru a deschide ecranul de setări Wi-

Fi.

3 Activați comutatorul Wi-Fi. Telefonul dvs. va lista rețelele Wi-Fi disponibile.

4 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă rețeaua Wi-Fi este criptată, 

introduceți parola atunci când vi se solicită.

Utilizarea datelor mobile
 

Înainte de a utiliza datele mobile, verificați dacă aveți un abonament de date la operatorul 

rețelei dvs.

1 Treceţi degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.

2 În fila Comenzi rapide, atingeți pentru a activa datele mobile.
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Dezactivați datele mobile dacă nu sunt necesare, pentru a economisi energie și pentru a 

reduce utilizarea datelor mobile.

Configurarea ID-ului amprentei

Utilizați senzorul de amprentă pentru a debloca ecranul, pentru a accesa Seiful și funcția Blocare 

aplicație și pentru a autoriza plățile în cadrul aplicațiilor de la terți.

Pentru securitate suplimentară și pentru a vă asigura că vă puteți accesa în continuare datele dacă            

telefonul nu reușește să vă recunoască amprenta, va fi necesar să configurați o parolă de rezervă            

atunci când configurați deblocarea cu amprentă.

1 Deschideți Setări și atingeți ID amprentă > Gestionare amprentă.

2 Selectați PIN sau Parolă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de 

deblocare a ecranului.

3 După ce ați configurat parola, atingeți Amprentă nouă pentru a vă adăuga amprenta.

4 Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă. Apăsați ușor pe senzor până când începe să 

vibreze telefonul. Repetați acest pas folosind diverse părți ale vârfului degetului până când 

telefonul reușește să vă adauge cu succes amprenta.

5 După adăugarea amprentei, atingeți OK.

În ecranul Gestionare amprentă, dezactivați comutatorul Deblocare ecran pentru a dezactiva          

deblocarea cu amprentă.
 

Pentru a șterge o amprentă, selectați-o în ecranul Gestionare amprentă, atingeți Ştergere, 

apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
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Instalarea aplicațiilor

Partajarea aplicațiilor utilizând un card microSD

Salvați pachetele de instalare pe un card microSD, pentru a le partaja cu alte telefoane.

 

Pachetele de instalare provenind din terțe surse ar putea conține viruși sau software rău 

intenționat și trebuie instalate cu grijă. Instalați doar aplicații provenite din surse de 

încredere.

1 Introduceți în telefon cardul microSD care conține pachetul de instalare.

2 Deschideți Fişiere, găsiți pachetul de instalare pe cardul microSD, apoi atingeți-l pentru a-

l instala.

În timpul procesului de instalare ar putea fi afișat un mesaj de avertizare. Citiți întotdeauna cu 

atenție aceste mesaje. Dacă doriți să continuați instalarea, atingeți Setări, apoi activați butonul 

Surse necunoscute pentru a permite telefonului dvs. instalarea aplicațiilor de la terți. După ce 

ați terminat instalarea aplicației, atingeți Setări > Setări avansate > Securitate și dezactivați 

butonul Surse necunoscute pentru a împiedica telefonul să instaleze aplicații descărcate din 

surse neoficiale.

După instalare, aplicația va fi vizibilă pe ecranul dvs. de pornire.

Dezinstalarea unei aplicaţii

Eliberați spațiu pe telefon și creșteți-i performanța dezinstalând aplicațiile neutilizate.

 

Anumite aplicații de sistem preinstalate nu pot fi dezinstalate.

• În ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o dezinstalați și 

trageți-o peste pictograma .

• Atingeți Setări > Aplicaţii, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți 

Dezinstalaţi.
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Noțiuni de bază

Blocarea şi deblocarea ecranului

Blocarea ecranului

• Apăsați butonul de pornire pentru a bloca manual ecranul.

• Ecranul se va bloca automat și va intra în modul inactiv după ce a fost inactiv o anumită 

perioadă de timp, pentru a reduce consumul de energie și pentru a preveni operațiunile 

accidentale.
 

Pentru a schimba intervalul de stingere a ecranului, deschideți Setări, atingeți Afișare > 

Inactivitate, apoi selectați un interval.

Telefonul dvs. va primi în continuare mesaje, notificări și apeluri după blocarea ecranului. 

Indicatorul de stare va clipi în verde atunci când primiți notificări noi. Atunci când primiți un apel, 

ecranul se va activa și va afișa informații despre apelant.

Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este stins, apăsați butonul de pornire pentru a activa ecranul. Pentru a 

debloca ecranul, glisaţi degetul în orice direcţie.
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Pictorial de deblocare

Utilizați Pictorial de deblocare pentru a crea propria dvs. selecție de imagini de blocare a ecranului 

și pentru a însufleți ecranul de blocare.

Treceți degetul în sus din partea de jos a ecranului de blocare pentru a afișa opțiunile Pictorialului 

de deblocare.

Gestionați copertele Pictorialului de deblocare: Atingeți , apoi atingeți . Selectați 

imaginile dorite pentru a le adăuga la lista de vizualizare. Pentru a șterge copertele din lista de 

vizualizare, atingeți , apoi atingeți și mențineți apăsată imaginea dorită și selectați Eliminare.

Adăugați coperte la favorite: Atingeți pentru a adăuga coperta curentă la favorite. 

Imaginile care au fost adăugate la favorite nu vor fi șterse din lista de vizualizare după o 

actualizare online.

Gesturi pentru ecranul tactil

Utilizați gesturi simple pe ecranul tactil pentru a efectua diverse activități, cum ar fi deschiderea            

aplicațiilor, derularea listelor și transfocarea imaginilor.

Atingeți : Atingeți un element, o singură dată. De exemplu, atingeți 

pentru a selecta o opțiune sau pentru a deschide o aplicație.

Vizualizați, adăugați sau ștergeți
imaginile copertelor Pictorialului de deblocare

Comenzile rapide
ale aplicațiilor
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Atingere dublă: Atingeți zona dorită de pe ecran, de două ori în 

succesiune rapidă. De exemplu, atingeți de două ori o imagine în modul 

ecran complet pentru transfocare spre interior sau spre exterior.

Atingere lungă: Atingeți și mențineți apăsată zona dorită de pe ecran, 

timp de minim 2 secunde. De exemplu, atingeți și mențineți apăsată o 

zonă goală de pe ecranul de pornire pentru a accesa editorul ecranului 

de pornire.

Treceți un deget peste ecran: Treceți degetele peste ecran. De 

exemplu, în fila Notificări, treceți degetul spre stânga sau spre dreapta 

peste o notificare pentru a o respinge. Treceți cu degetul vertical sau 

orizontal pentru a accesa celelalte ecrane de pornire, pentru a derula un 

document și multe altele.

Glisare: Atingeți și mențineți apăsat un articol, apoi mutați-l într-o altă 

poziție. De exemplu, utilizați acest gest pentru a rearanja aplicațiile și 

widgeturile pe ecranul de pornire.

Depărtați degetele: Depărtați două degete pe ecran. De exemplu, 

depărtați două degete pentru a transfoca spre interior o imagine sau o 

pagină web.

Apropiați degetele: Apropiați două degete pe ecran. De exemplu, 

apropiați două degete pentru a transfoca spre exterior o imagine.
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Pictograme de notificare și de stare

Pictogramele de stare

Pictogramele de stare sunt afișate în partea dreaptă a barei de stare. Pictogramele de stare 

afișează informații despre starea telefonului: informații despre conexiunea de rețea, puterea 

semnalului, nivelul bateriei și ora.
 

Pictogramele de stare pot varia în funcție de regiunea sau de operatorul dvs.

Pictogramele de notificare

Pictogramele de notificare sunt afișate în partea stângă a barei de stare atunci când primiți un            

mesaj, o notificare sau un memento nou.

Putere semnal Lipsă semnal

Conectat prin GPRS Conectat prin 3G

Conectat prin EDGE Conectat prin HSPA+

Conectat prin LTE Căști conectate

Mod avion activat Nicio cartelă SIM disponibilă

Se primesc date despre locaţie de la 

GPS
Roaming

Mod silențios activat Bluetooth activat

Se încarcă Mod vibraţii activat

Baterie slabă Alarmă activată

Baterie plină

Apeluri pierdute Apel în curs

E-mailuri noi Mesaje noi

Selectarea unei metode de 

introducere
Mesaj vocal nou

Conectat prin Wi-Fi Reţea Wi-Fi disponibilă

Se descarcă date Se încarcă date

Evenimente viitoare Memorie telefon plină

Sincronizarea datelor Sincronizare eşuată

Problemă de conectare sau de 

sincronizare
Mai multe notificări
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Ecran de pornire

Familiarizarea cu ecranul de pornire

Ecranele dvs. de pornire sunt locul în care puteți găsi widgeturile favorite și toate aplicațiile dvs. 

Lista de aplicații a fost ștearsă, pentru a vă oferi o cale mai confortabilă și mai directă către 

aplicațiile dvs.

Tastele barei virtuale de navigare:

• Înapoi: Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o aplicație. Atunci 

când introduceți text, atingeți pentru a închide tastatura de pe ecran.

• Ecran de pornire: Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire.

• Recente: Atingeți pentru a accesa lista de aplicații utilizate recent, sau atingeți și mențineți 

apăsat pentru a activa modul ferestrelor duale.

Comutarea între ecranele de pornire

Treceți degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza ecranele de pornire extinse. 

Atingeți Ecran de pornire pentru a reveni la ecranul de pornire implicit.

Punct de acces Wi-Fi portabil activat Conectat la un VPN

Partajare conexiune Internet activată Depanare USB activată

Bara de stare: afișează notificările
și pictogramele de stare

Ecranul de pornire: afișează
pictogramele aplicațiilor, folderele
de pe desktop și widgeturile

Indicator de poziție a ecranului:
indică ce ecran de pornire este afișat
Meniu flotant: afișează
aplicațiile folosite frecvent

Bară de navigare: afișează
tastele de navigare virtuală
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Pe ecranul de pornire, apropiați două degete sau atingeți și mențineți apăsată o zonă goală de pe            

ecran pentru a accesa editorul ecranului de pornire. Puteţi să:

• Setați ecranul de pornire implicit: Atingeți în partea de sus a ecranului de pornire pentru 

a seta ecranul de pornire ales ca ecran de pornire implicit.

• Mutați un ecran de pornire: Trageți ecranul de pornire în locația dorită.

• Adăugați un ecran de pornire: Atingeți pe ecranul de pornire aflat cel mai stânga sau cel 

mai în dreapta.

• Ștergeți un ecran de pornire gol: Atingeți în partea de jos a ecranului gol.

Rotirea automată a ecranului

Atunci când rotiți telefonul, unele aplicații vor schimba automat orientarea ecranului pentru a 

putea fi utilizate mai ușor. Această funcție vă permite, de asemenea, să utilizați aplicații 

controlate în funcție de înclinare.

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți 

Rotire auto. în fila Comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva rotirea automată a ecranului.
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Organizarea aplicațiilor și a widgeturilor pe ecranul de pornire

Adăugarea unui widget la ecranul de pornire

Adăugați widgeturile utilizate frecvent la ecranul de pornire, pentru acces rapid.

În ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a deschide editorul ecranului de pornire. 

Atingeți Obiecte widget și selectați un widget. Atingeți și mențineți apăsat widgetul și trageți-l 

într-o zonă liberă de pe ecranul de pornire.
 

Trebuie să aveți suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru a adăuga widgeturi. În cazul în 

care nu este suficient spațiu, adăugați alt ecran de pornire sau eliberați spațiu.

Mutarea unui widget sau a unei pictograme

În ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații sau widgetul până            

când telefonul dvs. începe să vibreze. Puteți trage apoi pictograma aplicației sau widget în locația            

dorită.
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Ștergerea unui widget sau a unei pictograme

Pe ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației sau widgetul pe care doriți să le ștergeți            

până când se afișează în partea de sus a ecranului. Trageți pictograma aplicației sau widgetul            

de șters către .
 

După ce ați mutat/șters pictograma aplicației, pe ecranul de pornire va apărea un spațiu liber. 

Puteți sorta automat pictogramele aplicațiilor; pentru mai multe informații, consultați 

Alinierea automată a aplicațiilor din ecranul de pornire.
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Crearea unui folder

Creați foldere pe ecranul de pornire pentru a vă organiza aplicațiile după tip. De exemplu, puteți            

crea un folder Jocuri care să conțină toate jocurile dvs.

Pe ecranul de pornire, trageți o pictogramă peste altă pictogramă pentru a crea un folder care să            

conțină ambele aplicații. Pentru a redenumi folderul, deschideți-l și atingeți numele folderului.

Ascunderea aplicațiilor

Pe ecranul de pornire, depărtați două degete. Atingeți Adăugare, selectați aplicațiile pe care 

doriți să le ascundeți, apoi atingeți OK. Aplicațiile nu vor mai apărea pe ecranul de pornire după 

ce au fost ascunse.
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Pentru a restaura pe ecranul de pornire o aplicație ascunsă, atingeți Adăugare pe ecranul 

aplicațiilor ascunse, debifați aplicația dorită, apoi atingeți OK.

Realizarea unei capturi de ecran

Telefonul dvs. este livrat împreună cu o multitudine de opțiuni de instantanee. Capturați întregul            

ecran sau desenați o formă pe ecran pentru a realiza un instantaneu parțial.

Utilizarea butoanelor de pornire și de micșorare a volumului

Apăsați simultan butoanele de pornire și de micșorare a volumului pentru a realiza o captură de            

ecran complet.
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Utilizarea comutatorului de comandă rapidă

Deschideți panoul de notificare, apoi atingeți în fila Comenzi rapide pentru a realiza un 

instantaneu de ecran complet.

În mod implicit, capturile de ecran sunt salvate în folderul Capturi de ecran din Galerie.

Notificări

Indicator de stare

Indicatorul de stare își schimbă culoarea și clipește pentru a indica următoarele:

• Roșu continuu (fără încărcare): nivelul de energie din baterie este extrem de scăzut, telefonul se 

va opri automat.

• Roșu continuu (în timpul încărcării): nivelul de energie în baterie este extrem de scăzut.

• Galben continuu (în timpul încărcării): nivelul de energie în baterie este mediu.

• Verde continuu (în timpul încărcării): bateria este încărcată complet sau aproape complet. 

Scoateți din priză încărcătorul atunci când nivelul de energie în baterie a ajuns la 100%.

• Verde intermitent (fără încărcare): aveți mesaje necitite, notificări, sau apeluri pierdute.

Ecusoane de notificare

Ecusoanele de notificare apar în colțul dreapta sus al pictogramelor aplicațiilor.

Numărul ecusonului indică numărul noilor notificări. Deschideți aplicația respectivă pentru a 

vizualiza mai multe detalii despre notificări.
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Pentru a dezactiva ecusoanele de notificare pentru o aplicație, apropiați două degete pe 

ecranul de pornire pentru a deschide editorul ecranului de pornire, apoi atingeți Mai multe 

setări > Insignă pe pictograme și dezactivați comutatorul de lângă aplicația aferentă.

Panoul de notificare

Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de notificare pentru a vizualiza 

notificările.

Treceți degetul spre stânga în panoul de notificare pentru a accesa fila de comenzi rapide.

Treceți degetul în sus pe ecran, sau atingeți Înapoi sau Ecran de pornire pentru a 

închide panoul de notificare.
 

Personalizați comutatoarele comenzilor rapide: Treceți degetul în sus pe fila comenzilor 

rapide, apoi atingeți Editare. Trageți comutatorul comenzii rapide către locația dorită, pentru 

acces mai facil.



Noțiuni de bază  

25

Vizualizarea notificărilor din ecranul de blocare

Noile notificări (apeluri pierdute și mesaje) sunt afișate pe ecranul de blocare.

Treceți degetul spre dreapta pe notificarea din ecranul de blocare pentru a-i vizualiza detaliile.
 

În mod implicit, telefonul dvs. va afișa notificările ecranului de blocare doar pentru anumite 

aplicații. Dacă doriți să activați notificările din ecranul de blocare pentru mai multe aplicații, 

consultați Gestionarea permisiunilor de notificare.

Gestionarea permisiunilor de notificare

Dezactivați notificările pentru o aplicație, pentru a preveni perturbările inutile.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Panou de notificare & bară de stare > Manager notificări, apoi selectați aplicația 

dorită.

3 Activați sau dezactivați setările de notificare după cum doriți.

Afișați notificările în modul Nu deranjați: Selectați aplicația dorită în Manager notificări, 

apoi atingeți comutatorul Afişare prioritară. Notificările vor fi afișate în continuare atunci când 

este activată opțiunea Perm. numai întreruperi priorit. în modul Nu deranjați.

Setările notificărilor și ale barei de stare

Modificați setările de notificare și ale barei de stare pentru a personaliza modul de afișare a 

notificărilor și a mementourilor de stare.

Deschideți Setări, apoi atingeți Panou de notificare & bară de stare pentru a configura 

setările de afișare verticală ale notificărilor și ale barei de stare.



Noțiuni de bază  

26

Configurarea setărilor de afișare verticală a barei de notificare

• Atingeți Acțiuni de tragere > Selectare inteligentă. Atunci când deschideți panoul de 

notificare, telefonul dvs. va accesa fila de notificări dacă aveți notificări noi, în caz contrar va 

accesa fila comenzilor rapide.

• Atingeți Acțiuni de tragere > Stabilire în funcţie de poziţia din care se trage. Treceți 

degetul în jos din partea stângă a barei de stare pentru a deschide fila notificărilor, sau treceți 

degetul în jos din partea dreaptă a barei de stare pentru a accesa fila comenzilor rapide.

• Activați comutatorul Panou de notificări pentru a accesa panoul notificărilor atunci când 

ecranul este stins.
 

Nu puteți accesa panoul de notificare din ecranul de blocare dacă ați setat o parolă pentru 

ecranul de blocare.

Configurarea conținutului de afișare în bara de notificare și în bara de stare

Activați sau dezactivați comutatoarele Afişare nume operator și Procentaj baterie rămasă 

pentru a configura conținutul afișat în bara de stare.

Dezactivați comutatorul Afişare pictograme notificare pentru a ascunde pictogramele de 

notificare din bara de stare.

Utilizarea recunoașterii amprentei

Pe lângă activarea și deblocarea ecranului, senzorul de amprentă poate fi utilizat și pentru 

fotografiere, pentru acceptarea unui apel și pentru dezactivarea unei alarme.
 

Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei dvs.

Adăugarea pentru prima dată a unei amprente

Consultați Configurarea ID-ului amprentei pentru mai multe informații despre configurarea 

deblocării cu amprentă.

Adăugarea, ștergerea sau redenumirea unei amprente

Adăugați mi multe amprente pentru a vă debloca mai ușor telefonul. De asemenea, puteți șterge 

sau redenumi amprentele.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți ID amprentă > Gestionare amprentă.

3 Introduceți parola de blocare a ecranului, apoi atingeți Terminat.

4 În secțiunea Listă amprentă, puteți să:

• Atingeți Amprentă nouă pentru a adăuga o amprentă. Puteți adăuga în total cinci.

• Atingeți amprenta adăugată anterior pentru a o redenumi sau pentru a o șterge.
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Accesarea Seifului cu ajutorul amprentei

Utilizați-vă amprenta pentru a accesa Seiful fără a introduce parola.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți ID amprentă > Gestionare amprentă.

3 Introduceți parola de blocare a ecranului, apoi atingeți Înainte.

4 Atingeți Accesare securitate, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola 

Seifului și pentru a activa recunoașterea amprentei.

După ce ați finalizat setările, atingeți Fişiere > Seif. Acum vă puteți utiliza amprenta pentru a 

accesa Seiful.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul amprentei dvs.

Utilizați-vă amprenta pentru a accesa aplicațiile blocate.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți ID amprentă > Gestionare amprentă.

3 Introduceți parola de blocare a ecranului, apoi atingeți Înainte.

4 Atingeți Blocare acces aplicaţie, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce 

parola Blocare aplicație și pentru a activa recunoașterea amprentei.

Atingeți Manager telefon > Aplicaţie blocată după ce a finalizat setările, apoi utilizați-vă 

amprenta pentru a vizualiza starea funcției Blocare aplicație. De asemenea, vă puteți utiliza 

amprenta pentru a accesa aplicațiile blocate de pe ecranul de pornire.

Gesturi tactile pentru senzorul de amprentă

Atingeți sau treceți orice deget peste senzor pentru realizarea activităților uzuale.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeţi ID amprentă.

3 În secțiunea Gest atingere și menținere, activați comutatoarele aferente funcțiilor pe care 

doriți să le activați.

• Fotografiere/înregistrare: atunci când utilizați vizorul camerei foto, atingeți și mențineți 

apăsat senzorul de amprentă pentru a fotografia.

• Răspuns apel: atunci când primiți un apel, atingeți și mențineți apăsat senzorul amprentei 

pentru a răspunde.

• Oprire alarmă: la declanșarea alarmei, atingeți și mențineți apăsat senzorul amprentei 

pentru a o dezactiva.
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4 În secțiunea Gest glisare, activați comutatoarele aferente funcțiilor pe care doriți să le activați.

• Afişare panou notificare: treceți orice deget în jos pe senzorul de amprentă pentru a 

deschide panoul de notificare. Apăsați de două ori senzorul pentru a șterge notificările; treceți 

degetul în sus pe senzor pentru a închide panoul de notificare.

• Răsfoire fotografii: atunci când vizualizați fotografiile în modul ecran complet, treceți 

degetul spre stânga sau spre dreapta pe senzor pentru a comuta între fotografii.

Accesarea aplicaţiilor

Deschiderea și comutarea între aplicații

Deschiderea aplicațiilor din ecranul de blocare

Treceți degetul în sus pe ecranul de blocare și atingeți pentru a lansa camera foto. De 

asemenea, treceți degetul în sus din partea de jos a ecranului și atingeți pictograma unei aplicații 

pentru a lansa rapid aplicația aferentă.
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Deschiderea unei aplicații din ecranul de pornire

În ecranul de pornire, atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația aferentă.

Comutarea între aplicații

Pentru a comuta la o altă aplicație, atingeți Ecran de pornire pentru a reveni la ecranul de            

pornire, apoi atingeți pictograma aplicației pe care doriți să o deschideți.
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Căutarea aplicațiilor

Găsirea aplicațiilor

Treceți degetul în jos din mijlocul ecranului pentru a accesa bara de căutare, apoi introduceți 

numele unei aplicații. Rezultatele căutării vor fi afișate sub bara de căutare. Pentru mai multe 

informații, consultați Găsirea rapidă a aplicațiilor.
 

Aplicațiile ascunse nu sunt listate în rezultatele căutării.

Găsirea aplicațiilor ascunse

În ecranul de pornire, depărtați două degete pentru a vizualiza aplicațiile ascunse.

Vizualizarea aplicaţiilor utilizate recent

Atingeți Recent pentru a afișa lista aplicațiilor utilizate recent.
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• Vizualizați mai multe aplicații: Treceți degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecran pentru 

a vizualiza aplicațiile utilizate recent.

• Deschideți o aplicație: Atingeți o miniatură pentru a deschide aplicația aferentă.

• Închideți o aplicație: Treceți degetul în sus pe o miniatură pentru a închide aplicația aferentă.

• Închideți toate aplicațiile deblocate: Atingeți pentru a închide toate aplicațiile 

deblocate.

• Blocați sau deblocați o aplicație: Treceți degetul în jos pe o miniatură pentru a bloca o 

aplicație. După blocare, deasupra unei aplicații va apărea . Aplicațiile blocate nu pot fi 

închise atingând . Treceți degetul în jos pe miniatură pentru a debloca aplicația.

Personalizarea telefonului

Ecran de pornire simplu

Modul ecranului de pornire simplu utilizează pictograme și fonturi mari, pentru a afișa conținutul            

într-un aspect mai ușor de citit.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Stil ecran de pornire > Simplu, apoi atingeți pentru a activa ecranul de pornire 

simplu.

3 În ecranul de pornire simplu puteți să:

• Atingeți pictogramele aplicațiilor sau widgeturile pentru a le deschide.

• Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă pentru a deschide editorul ecranului de pornire și 

pentru a adăuga sau șterge pictogramele aplicațiilor.

• Atingeți Altele pentru a deschide lista de aplicații, pentru a vizualiza sau deschide aplicațiile.

• Atingeți pentru a adăuga contacte sau aplicații pe ecranul de pornire.

• Atingeți Ecr. pornire std pentru a ieși din ecranul de pornire simplu.
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Schimbarea temei

Personalizați ecranul de pornire al telefonului dvs. utilizând o gamă largă de teme și imagini de            

fundal.

Deschideți Teme, selectați o temă, apoi atingeți . Atingeți pentru a amesteca și 

potrivi metodele de blocare a ecranului, imaginile de fundal, pictogramele aplicațiilor și multe 

altele.



Noțiuni de bază  

33

Schimbarea imaginii de fundal

Setați imaginile sau fotografiile favorite ca imagini de fundal ale telefonului.

1 Deschideți Setări și selectați Afișare.

2 Atingeți Imagine de fundal, apoi atingeți Imag. fundal ecr. blocare sau Imag. fundal ecr. 

pornire.

3 În filele Imagini fundal sau Img. fnd. Live, selectați o imagine, apoi urmați instrucțiunile de 

pe ecran pentru a o seta ca imagine de fundal.

Activați comutatorul Scuturaţi pentru a schimba. Imaginea de fundal se va modifica de fiecare 

dată atunci când scuturați telefonul. Activați comutatorul Schimbare aleatorie. Configurați 

Interval sau Album de afişat. Telefonul dvs. va schimba automat imaginea de fundal la intervalul 

de timp specificat.

 

De asemenea, puteți deschide Galerie, atingeți și mențineți apăsată o imagine, apoi 

atingeți  > Setaţi ca > Fundal. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta imaginea 

pe fundal.

Atribuirea unui ton de apel unui contact

Atribuiți un ton de apel unic fiecărui contact, astfel încât să știți rapid cine vă contactează.

1 Deschideți Agendă.

2 Selectați contactul dorit, apoi atingeți Ton de apel telefon.

3 Selectați tonul de apel sau fișierul melodie dorit, apoi atingeți .
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Pentru mai multe informații despre modul de configurare a tonurilor de apel pentru apeluri și            

mesaje și despre setările vibrației, consultați Setări de sunet.

Modificarea dimensiunii fontului

Dimensiunea fontului telefonului poate fi mărită, pentru a ușura lectura.

Deschideți Setări, apoi atingeți Afișare > Dimensiune font pentru a seta dimensiunea 

fontului de sistem.
 

Dimensiunea de font Extra uriaș va fi afișată doar în mesaje, contacte și în programul de 

apelare.

Introducerea textului

Comutarea metodelor de introducere a textului

Comutați metodele de introducere a textului după cum doriți.

1 În ecranul de introducere a textului, treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide 

panoul de notificare.

2 Atingeți Selectaţi metoda de intrare în fila Notificări, apoi selectați metoda de introducere 

dorită.
 

Dacă nu există metode de introducere din care să alegeți, accesați Setări, atingeți Setări 

avansate > Limbă și metodă de intrare > Tastatură implicită > Configuraţi metode de 

intrare, apoi activați comutatorul de lângă metoda de introducere aferentă.



Noțiuni de bază  

35

Metoda de introducere Android

 

Metoda de introducere Android acceptă o gamă largă de limbi.

Editarea textului

Puteți să selectați, copiați, lipiți și înlocuiți textul pe telefonul dvs.

• Selectați text: Atingeţi și mențineți apăsat textul pentru a afişa . Trageți sau 

pentru a selecta mai mult sau mai puțin text, sau atingeți Selectaţi-le pe toate pentru a 

selecta complet textul.

• Copiați textul: Selectaţi textul şi atingeţi Copiaţi.

• Tăiați textul: Selectaţi textul şi atingeţi Decupaţi.

• Lipiți textul: Atingeți și mențineți locul unde doriți să introduceți textul, apoi atingeți Lipește.

• Partajați textul: Selectați textul, apoi atingeți Distribuiţi pentru a selecta o metodă de 

partajare.

Introduceți numere și simboluri

Introduceți o virgulă
Atingeți și mențineți pentru a accesa
meniul de opțiuni pentru introducere

Introduceți un spațiu
Atingeţi lung pentru a selecta
o altă metodă de introducere

Backspace

Comutați la introducerea vocală

Comutați între litere mici și litere mari

Introduceți un punct
Atingeţi lung pentru a
introduce simboluri
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Sfaturi și trucuri

Modul volum ridicat

Apăsați de mai multe ori butonul de mărire a volumului în timpul unui apel pentru a mări volumul            

apelului peste valoarea maximă normală.

Căutarea setărilor

Utilizați funcția de căutare din Setări pentru a căuta opțiunile din meniu.

Deschideți Setări, apoi atingeți caseta de căutare din partea de sus a ecranului și introduceți 

termenul de căutat (cum ar fi Sunet). Telefonul va afișa rezultatele căutării; atingeți o opțiune 

pentru a accesa setarea aferentă.

Apelarea rapidă a numărului apelului pierdut

Pe ecranul de blocare, treceți degetul spre dreapta către notificarea apelului pierdut și deblocați 

ecranul. Se va afișa ecranul programului de apelare; atingeți numărul aferent pentru apelarea 

numărului apelului pierdut.
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Partajarea cărții de vizită QR

Partajați-vă cu prietenii cartea de vizită QR, pentru ca aceștia să vă poată adăuga rapid la 

contacte. În ecranul de detalii ale contactului, atingeți codul QR din partea de sus a ecranului 

pentru a afișa codul dvs. personal QR.

Apelarea contactelor cu ecranul dezactivat

Cu ecranul dezactivat, apăsați și mențineți apăsat butonul de micșorare a volumului. Atunci când 

se aude sunetul de avertizare, rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Telefonul va 

apela automat contactul.
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Mod buzunar

Activați modul Buzunar pentru a nu pierde apeluri importante atunci când aveți telefonul în 

buzunar. Tonul de apel și intensitatea vibrației vor crește treptat atunci când primiți un apel.

Deschideți Telefon. Atingeți  > Setări în fila Telefon, apoi activați comutatorul Mod 

buzunar.

Realizarea de capturi de ecran cu ecranul dezactivat

Puteți realiza rapid capturi de ecran cu telefonul, chiar dacă este dezactivat ecranul.

Cu ecranul dezactivat, îndreptați telefonul către subiect și apăsați de două ori butonul de 

micșorare a volumului. Telefonul va face o fotografie și va afișa rapiditatea fotografierii.

Apăsați de două ori succesiv
rapid butonul de micșorare
a volumului
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Selfie perfect

Activați modul Selfie perfect și personalizați setările de înfrumusețare pentru a fi siguri că 

străluciți în fotografiile de grup.

În aplicația cameră foto, accesați modul Frumusețe, apoi atingeți Selfie perfect. Activați 

comutatorul Selfie perfect, apoi configurați setările personalizate de înfrumusețare.

Apoi, comutați în modul Frumusețe și atingeți pentru a fotografia. Telefonul dvs. vă va 

detecta fața și va aplica setările personalizate de înfrumusețare, pentru a vă evidenția în cadrul 

grupului.

Utilizarea modului filmare lentă pentru a derularea 

rapidă înainte a acțiunii

Modul filmare lentă vă permite să capturați și să accelerați modificările subtile ale decorului, cum 

ar fi răsăritul soarelui, apusul soarelui sau deplasarea norilor.

Pe ecranul camerei foto, treceți degetul spre dreapta pentru a comuta la Filmare lentă. Țineți 

telefonul nemișcat, apoi atingeți pentru a începe filmarea.
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Fotografierea în timpul filmării

V-ați dorit vreodată să faceți o fotografie în timpul unei filmări?

În interfața camerei foto, treceți degetul spre dreapta, apoi selectați Videoclip pentru a începe o 

filmare. În timpul filmării, atingeți pentru a fotografia.

Găsirea rapidă a aplicațiilor

Utilizați funcția de căutare pentru a găsi rapid o aplicație.

Treceți degetul în jos din mijlocul ecranului pentru a accesa bara de căutare, apoi introduceți 

numele aplicației pe care o căutați. Rezultatele căutării vor fi afișate sub bara de căutare.
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Conectarea la rețeaua Wi-Fi cu cel mai puternic 

semnal

După activarea Wi-Fi+, telefonul va monitoriza rețelele Wi-Fi și pe cele de date mobile și va selecta 

conexiunea cu cel mai bun semnal și cu cele mai mari viteze de transfer al datelor.

Treceţi degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. În fila Comenzi 

rapide, atingeți și mențineți apăsat , apoi selectați Wi-Fi+. Activați comutatorul Wi-Fi+ 

pentru a activa această funcție.

Utilizarea telefonului atunci când purtați mănuși

Activați modul mănuși pentru a putea utiliza în continuare telefonul atunci când purtați mănuși.

Deschideți Setări, apoi atingeți Asistenţă inteligentă > Mod mănuşă.
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Ajustarea rapidă a volumului de sistem

Apăsați butonul de volum de pe laterala telefonului, apoi atingeți pentru a ajusta volumului            

tonului de apel, al conținutului multimedia, al alarmei și al apelului.

Utilizarea meniului flotant

Meniul flotant vă oferă acces la o serie de opțiuni și funcții utilizate frecvent, cum ar fi tasta 

înapoi, tasta ecran de pornire și optimizarea cu o singură atingere. Puteți muta meniul flotant în 

jurul ecranului, pentru utilizare facilă cu o singură mână.

În Setări, selectați Asistenţă inteligentă > Buton comenzi rapide, apoi activați comutatorul 

Buton comenzi rapide.

 

Meniul flotant este afișat pe majoritatea ecranelor. Pentru a-i ajusta poziția, trageți meniul 

flotant către locația dorită.
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Alinierea automată a aplicațiilor din ecranul de 

pornire

Pe ecranul de pornire pot apărea spații goale după ce dezinstalați aplicațiile sau după ce le mutați 

în foldere. Utilizați funcția de aliniere automată pentru a aranja îngrijit aplicațiile pe ecranul de 

pornire.

Apropiaţi două degete pentru a deschide editorul ecranului de pornire. Atingeți Mai multe 

setări, apoi activați comutatorul Scuturare. Atingeți și mențineți apăsat ecranul de pornire 

pentru a deschide editorul ecranului de pornire. Scuturați telefonul pentru a realinia pictogramele 

aplicațiilor și pentru a umple toate spațiile libere.

Mod dezactivare la atingere

Activați modul dezactivare la atingere pentru a preveni utilizarea accidentală a telefonului atunci 

când îl țineți în buzunar.

Deschideți Setări, atingeți Asistenţă inteligentă, apoi activați comutatorul Mod 

dezactivare la atingere.

Gesturile pe ecran nu vor funcționa în modul dezactivare la atingere, chiar dacă este activat 

ecranul. Pentru dezactivarea modului dezactivare la atingere, descoperiți partea de sus a 

ecranului, sau apăsați simultan butonul de pornire și pe cel de mărire volum.
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Apeluri și contacte

Efectuarea apelurilor

Apelarea inteligentă

Introduceți în programul de apelare numele, inițialele sau numărul contactului. Telefonul va afișa            

contactele corespunzătoare.

1 Deschideți Telefon.

2 Introduceți în programul de apelare numele sau inițialele unui contact (de exemplu, Howard 

Smith sau HS). Telefonul dvs. va căuta în contacte și în registrul de apeluri și va lista rezultatele 

deasupra programului de apelare.

3 Din listă, selectaţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi. Dacă telefonul este compatibil dual SIM, 

atingeți sau pentru a efectua un apel.

4 Atingeţi pentru a încheia apelul.

Activarea apelării rapide

Puteți apela rapid chiar dacă ecranul este dezactivat.

1 Deschideți Telefon.

2 Atingeți  > Setări > Apelare rapidă, apoi activați comutatorul Apelare rapidă.

Apăsați și țineți apăsat butonul de micșorare a volumului timp de o secundă, cu ecranul 

dezactivat. Atunci când se aude sunetul de avertizare, eliberați butonul de micșorare a volumului 

și rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Telefonul va forma numărul acestuia.
 

Atunci când utilizați o cască Bluetooth cu microfon, apăsați și mențineți butonul de apelare 

al căștii pentru a activa apelarea rapidă.

1 2
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Efectuarea unui apel din Agendă

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți bara de căutare și introduceți numele sau inițialele persoanei pe care doriți să o 

apelați. Pentru mai multe informații despre căutarea contactelor, consultați Găsirea unui 

contact.

3 Atingeți numărul contactului. Dacă telefonul dvs. este compatibil SIM dual, atingeți numărul de 

telefon al contactului, apoi atingeți sau pentru a iniția apelul.

Efectuarea unui apel din registrul de apeluri

Vizualizați apelurile primite și efectuate, din registrul de apeluri și apelați numerele aferente.

1 Deschideți Telefon.

2 Glisați în sus și în jos lista pentru a vizualiza toate apelurile. Atingeți numele sau numărul 

persoanei pe care doriți să o apelați. Dacă telefonul este compatibil dual SIM, atingeți sau 

pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel de urgenţă

În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență cu telefonul dvs., chiar și fără o cartelă SIM.            

Cu toate acestea, trebuie să fiți într-o zonă cu acoperire celulară.

1 Deschideți Telefon.

2 Introduceți în programul de apelare numărul de urgență aferent locației dvs., apoi atingeți .
 

Puteți apela un număr de urgență chiar dacă ecranul este blocat. Pe ecranul de blocare, 

atingeți Apel de urgenţă, introduceți numărul local de urgență, apoi atingeți .
 

Capacitatea de a efectua apeluri de urgență poate depinde de reglementările locale și de 

operatorii din zona dvs. Recepția redusă a rețelei sau interferențele mediului înconjurător pot 

împiedica efectuarea apelului. Nu vă bazați niciodată numai pe telefon pentru comunicații 

vitale în situații de urgență.

Apelarea rapidă

Configurați apelarea rapidă pentru persoanele pe care le apelați frecvent. Este suficient să atingeți            

și să mențineți apăsat un buton numeric pentru a apela numărul aferent.

 

1 este tasta implicită pentru mesageria vocală. Ea nu poate fi utilizată pentru apelarea rapidă.

1 Deschideți Telefon.

2 Atingeți și mențineți apăsat un buton numeric pentru a-l asocia cu un contact.

1 2

1

2
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3 Reveniți la programul de apelare și țineți apăsat un buton numeric pentru a apela contactul 

asociat. Dacă utilizați un telefon compatibil dual SIM, atingeți și mențineți apăsat un buton 

numeric, apoi selectați sau pentru a apela contactul aferent.
 

Pentru a ștergere asocierea unui buton, deschideți programul de apelare și atingeți  > 

Setări > Apelare rapidă. Selectați asocierea de contacte pe care doriți să o ștergeți, apoi 

atingeți Ştergere număr atribuit.

Efectuarea unui apel internaţional
 

Înainte de efectuarea unui apel interurban, contactați operatorul rețelei dvs. pentru a activa 

serviciul de apeluri internaționale sau în roaming.

1 Deschideți Telefon.

2 Pe ecranul programului de apelare, atingeți și mențineți tasta 0 pentru a introduce simbolul +, 

apoi introduceți prefixul de țară, prefixul orașului și numărul de telefon.

3 Atingeţi . Dacă telefonul are suport dual SIM, atingeți sau .

Preluarea sau respingerea unui apel
 

Când primiţi un apel, puteţi apăsa butonul de volum pentru a dezactiva sunetul tonului de 

apel.

Atunci când ecranul este blocat:

• Glisaţi la dreapta pentru a prelua apelul.

• Glisaţi la stânga pentru a respinge apelul.

• Atingeți pentru a respinge apelul și pentru a trimite un SMS.

• Atingeți pentru a configura o notificare de apelare inversă.

Atunci când ecranul este deblocat:

1 2

1 2



Apeluri și contacte  

47

• Atingeţi pentru a răspunde la un apel.

• Atingeţi pentru a respinge un apel.

• Atingeți pentru a respinge apelul și pentru a trimite un SMS.

• Atingeți pentru a configura o notificare de apelare inversă.
 

Pe ecranul programului de apelare, atingeți  > Setări > Respingere apeluri cu SMS 

pentru a edita mesajele text predefinite.

Funcții disponibile în timpul unui apel
În timpul unui apel, telefonul va afișa un meniu pentru apelul în desfășurare.

• Ascundeți meniul pentru apelul în desfășurare: Atingeți Ecran de pornire sau 

Return. Pentru a reveni la meniul apelului în desfășurare, atingeți bara verde de stare din 

partea de sus a ecranului.

Opriți sonorul apelului

Începeți o
conferință în trei

Activați modul
mâini libere

Deschideți
programul
de apelare
Terminare apel

Afișați
contactele

Vizualizați
notele

Puneți apelul
curent în
așteptare

Deschideți
aplicația Calendar



Apeluri și contacte  

48

• Începeți o conferință în trei: Contactați-vă operatorul rețelei pentru a afla cum se utilizează 

această funcție. Pentru mai multe informații, consultați Realizarea unei teleconferinţe.

• Reglați volumul: Apăsați butonul de mărire a volumului pentru a crește volumul, sau butonul 

de micșorare a volumului pentru a reduce volumul.
 

Pentru a încheia un apel cu butonul de pornire, accesați Telefon, atingeți  > Setări, 

apoi activați comutatorul Butonul de pornire încheie apelul.

Preluarea unui al doilea apel telefonic
 

Înainte de a utiliza această funcție, verificați dacă v-ați înregistrat pentru serviciul de apel în 

așteptare și dacă ați activat pe telefon apelul în așteptare. Pentru mai multe informații despre 

activarea apelului în așteptare, consultați Activarea apelului în aşteptare. Pentru detalii, 

contactaţi operatorul.

1 Dacă primiți un apel în timpul unei conversații, atingeți . Puteți din acest moment să 

răspundeți la apelul primit și să puneți în așteptare cealaltă conversație.

2 Atingeți pentru a comuta între cele două apeluri.

Realizarea unei teleconferinţe

Puteți seta un apel în conferință utilizând funcția de apel către mai mulți participanți. Apelați un            

număr de telefon (sau răspundeți la un apel), apoi apelați un alt număr pentru a-l adăuga în            

conferință.
 

Apelarea în conferință necesită compatibilitatea cu rețeaua. Verificați dacă aveți activat acest 

serviciu. Pentru detalii, contactaţi operatorul.
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1 Apelaţi primul participant.

2 După conectarea apelului, atingeți și apelați numărul celui de-al doilea participant. Primul 

participant va fi pus în aşteptare.

3 După conectarea celui de-al doilea apel, atingeţi pentru a începe teleconferinţa.

4 Pentru a adăuga mai multe persoane la apel, repetaţi paşii 2 şi 3.

5 Atingeţi pentru a încheia apelul.

Vizualizarea registrului de apeluri

Registrul de apeluri este afișat deasupra programului de apelare. Apelurile pierdute sunt afișate            

cu roșu.

Adăugarea unui număr din registrul de apeluri

Selectați un număr din registrul de apeluri și salvați-l în contactele dvs.

1 Deschideți Telefon.

2 În registrul de apeluri, atingeți pictograma de lângă numărul pe care doriți să îl adăugați și 

efectuați următoarele:

• Atingeți pentru a crea un contact nou. Pentru mai multe informații, consultați Crearea 

unui contact.

• Atingeți pentru a adăuga numărul la un contact existent.

Golirea registrului de apeluri

Deschideți Telefon. Puteţi să:

• Ștergeți o intrare: Atingeți și mențineți apăsată o intrare în registru, apoi atingeți Ştergere 

intrare.

• Ștergeți mai multe intrări: Atingeți  > Ștergere jurnal apeluri și selectați intrările pe 

care doriți să le ștergeți. Atingeți  > Ștergeţi.

Activarea modului Buzunar

Activați modul buzunar pentru a vă asigura că nu pierdeți niciun apel atunci când țineți telefonul            

în buzunar. Volumul tonului de apel și intensitatea vibrației cresc treptat atunci când primiți un            

apel.

1 Deschideți Telefon.
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2 Atingeți  > Setări.

3 Activați comutatorul Mod buzunar.

 

Telefonul dvs. va vibra în cazul apelurilor primite, atunci când este îndreptat cu fața în jos sau 

se află în buzunar, chiar dacă sunt dezactivate vibrațiile apelurilor primite.

Setări apel

Activarea redirecţionării apelurilor

Dacă nu puteți să răspundeți la un apel, vă puteți configura telefonul să redirecționeze apelurile            

către un alt număr.

1 Deschideți Telefon.

2 Atingeți  > Setări.

3 Atingeţi Redirecţionare apeluri. Dacă telefonul dvs. este compatibil SIM dual, atingeți 

Redirecţionare apeluri din Cartela 1 sau Cartela 2.

4 Selectați o metodă de redirecționare, introduceți numărul destinație, apoi atingeți Activaţi.

După activarea redirecționării apelurilor, telefonul va redirecționa anumite apeluri (cum sunt cele           

nepreluate) către numărul pe care l-ați specificat.

Activarea apelului în aşteptare

Apelul în așteptare vă permite să preluați un apel primit atunci când aveți deja o conversație și vă            

permite să comutați între cele două conversații.

1 Deschideți Telefon.

2 Atingeți  > Setări.
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3 Atingeți Setări suplimentare și activați comutatorul Apel în așteptare. Dacă telefonul dvs. 

este compatibil SIM dual, atingeți Setări suplimentare din Cartela 1 sau Cartela 2, apoi 

activați comutatorul Apel în așteptare.

Atunci când primiți un apel în timp ce vă aflați într-o altă conversație, atingeți pentru a 

răspunde noului apel și pentru a comuta între cele două apeluri.

Activarea modului Nu deranjați

Modul Nu deranjați vă permite să munciți sau să vă relaxați în liniște. Telefonul dvs. vă va anunța            

doar apelurile și mesajele importante.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Nu deranjaţi și activați comutatorul Nu deranjaţi.

3 Atingeți Definire întreruperi prioritare > Listă albă pt apeluri și mesaje >  pentru a 

adăuga contacte la lista albă.

La activarea modului Nu deranjați, telefonul dvs. va suna sau va vibra doar atunci când contactele 

selectate vă apelează sau vă trimit mesaje. Telefonul dvs. va opri sonorul tonurilor de apel și va 

dezactiva vibrațiile tuturor celorlalte apeluri sau mesaje. Notificările aferente acestora pot fi 

vizualizate în panoul de notificare.

Configurarea filtrului anti-hărțuire

Filtrul anti-hărțuire blochează automat apelurile și mesajele provenite din surse necunoscute sau 

aflate pe lista neagră. Lista neagră este actualizată în mod continuu, asigurându-vă că nu sunteți 

deranjat(ă) niciodată.

Deschideți Manager telefon, apoi atingeți Filtru anti-hărţuire pentru a configura regulile          

de filtrare, lista neagră și lista albă. Pentru mai multe informații, consultați Filtrul anti-hărțuire.

De asemenea, puteți deschide Telefon, apoi atingeți  > Filtru anti-hărţuire pentru a 

configura filtrul anti-hărțuire.

Configurarea mesageriei vocale

Redirecționați apelurile către mesageria vocală atunci când telefonul este închis sau indisponibil. 

Apelanții pot lăsa un mesaj vocal pe care îl puteți asculta ulterior.

 

Serviciul de mesagerie vocală trebuie furnizat de către operatorul rețelei dvs. Asigurați-vă că 

v-ați înregistrat pentru acest serviciu. Contactați operatorul rețelei dvs. pentru informații 

despre serviciul său de mesagerie vocală.

1 Deschideți Telefon.

2 Atingeți  > Setări
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3 Atingeţi Setări suplimentare. Dacă telefonul dvs. este compatibil SIM dual, atingeți Setări 

suplimentare din Cartela 1 sau Cartela 2.

4 Atingeți Mesagerie vocală > Număr mesagerie vocală, apoi introduceți numărul mesageriei 

vocale.

Atunci când primiți un mesaj vocal, se va afișa pictograma în bara de stare. Pentru a recupera 

mesajul, apelați numărul de mesageriei vocală.

Crearea unui contact
 

Numărul de contacte pe care le puteți stoca pe telefon depinde de dimensiunea memoriei 

interne a telefonului. Numărul maxim de contacte de pe cartela SIM poate varia în funcție de 

capacitatea de stocare a cartelei SIM.

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeţi . Atingeți Creaţi o intrare nouă în Agendă în cazul în care creați un contact 

pentru prima dată.

3 Selectați o locație pentru a salva contactul din meniul opțiuni.

4 Introduceți numele, numărul de telefon și alte informații despre contact, apoi atingeți .

Dacă doriți să salvați un număr din registrul de apeluri, atingeți pictograma de lângă numărul            

pe care doriți să-l salvați, apoi selectați sau . De asemenea, puteți salva numerele de            

telefon sau adresele de e-mail din Mesagerie sau E-mail în contactele dvs.

Importarea sau exportarea contactelor

Telefonul dvs. acceptă fișiere .vcf de contacte. VCF este un fișier cu format standard, pentru 

stocarea informațiilor contactelor, inclusiv numele, adresele și numerele de telefon.

Importarea contactelor de pe un dispozitiv de stocare

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Import/export > Importaţi din stocare.

3 Selectați unul sau mai multe fișiere .vcf, apoi atingeți OK.

Importul contactelor de pe o cartelă SIM

1 Deschideți Agendă.
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2 Atingeți  > Import/export > Import din SIM. Dacă telefonul dvs. este compatibil dual 

SIM, puteți alege dacă să importe de pe SIM 1 sau de pe SIM 2.

3 Selectați contactele pe care doriți să le importați, apoi atingeți .

4 Alegeți locul unde doriți importați contactele. Telefonul va importa automat contactele.

Importul contactelor folosind Bluetooth

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Import/export > Import din alt telefon.

3 Selectați Acceptă Bluetooth, apoi atingeți Înainte.

4 Activați Bluetooth pe dispozitivul de pe care doriți să importați contacte și setați-l să fie vizibil 

pentru alte dispozitive Bluetooth.

5 Atingeţi Înainte. Telefonul dvs. va activa automat Bluetooth și va căuta dispozitivele din 

apropiere.

6 Atingeţi dispozitivul Bluetooth de pe care doriţi să importaţi contactele. După conectare, 

telefonul dvs. va importa automat contactele de pe celălalt dispozitiv Bluetooth.

Importarea contactelor prin Wi-Fi Direct

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Import/export > Import din alt telefon.

3 Selectați Importaţi prin Wi-Fi Direct, apoi atingeți Înainte. Telefonul dvs. vă solicită apoi să 

activați Wi-Fi și scanează după dispozitive Wi-Fi Direct.

4 Selectați dispozitivul Wi-Fi Direct la care doriți să vă conectați. După conectare, telefonul dvs. 

va importa automat contactele de pe celălalt dispozitiv.

Exportarea contactelor pe un dispozitiv de stocare

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Import/export > Exportaţi în stocare.

3 Atingeţi Exportaţi.

4 Selectați locația de unde doriți să exportați contactele și atingeți OK.

Fișierul .vcf exportat va fi salvat în directorul rădăcină al memoriei interne a telefonului dvs. în            

mod implicit. Deschideți Fişiere pentru a vizualiza fișierul exportat.
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Exportul contactelor pe o cartelă SIM

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Import/export > Export la SIM. Dacă telefonul dvs. are suport dual SIM, puteți 

alege dacă să exporte în SIM 1 sau SIM 2.

3 Selectați contactele pe care doriți să le exportați, apoi atingeți .

4 Atingeţi Continuare.

Partajarea contactelor

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Import/export > Partajare contact.

3 Selectați contactele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți .

4 Alegeți o metodă de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

După crearea unui contact, îi puteți edita în orice moment informațiile. Aici este inclusă 

adăugarea sau ștergerea informațiilor implicite, cum ar fi numerele de telefon sau adresele de e-

mail. De asemenea, puteți alege un ton de apel personalizat și puteți adăuga o zi de naștere, un 

pseudonim sau o fotografie. 

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți și mențineți apăsat contactul pe care doriți să îl editați, apoi atingeți Editaţi.

3 Atingeți fotografia contactului, apoi selectați Fotografiaţi sau Alegeţi din galerie. Sau, 

introduceți noile informații ale contactului, apoi atingeți .

Fotografia contactului va fi afișată atunci când vă apelează contactul. Vor fi afișate, de asemenea,            

alte informații ale contactului, cum ar fi numele companiei și numele postului.
 

Adăugați mai multe numere la un contact: Selectați un contact din lista de contacte, apoi 

atingeți Editaţi > Adăugare număr de telefon.

Îmbinarea contactelor duplicat

Atunci când adăugați din diverse surse contacte în telefon, pot apărea intrări duplicate. Aceste 

intrări duplicate pot fi îmbinate într-o singură intrare, pentru a vă ajuta să mențineți organizate 

contactele. 
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1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Organizare contacte > Îmbinare contacte duplicat.

3 Selectați contactele pe care doriți să le îmbinați, apoi atingeți .

Ştergerea contactelor

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Organizare contacte > Ştergere contacte după grupuri.

3 Selectați contactele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

4 Atingeţi Ștergeţi.
 

De asemenea, puteți atinge și menține apăsat un contact pe care doriți să îl ștergeți. Din 

meniul pop-up de opțiuni, selectați, selectați Ștergeţi pentru a șterge contactul respectiv.

Găsirea unui contact

Căutați contactele stocate în telefon, pe cartela SIM sau asociate unui cont online.

1 Deschideți Agendă.
 

Pentru rezultate de căutare mai complete, asigurați-vă că aplicația Contacte este configurată 

să afișeze toate contactele dvs. În ecranul contactelor, atingeți  > Afişare preferinţe, 

apoi selectați Toate contactele.

2 În lista de contacte, utilizați una dintre următoarele metode pentru a găsi un contact:

• Treceți degetul în sus sau în jos pe lista de contacte. 

• Treceți degetul în sus sau în jos peste indexul din partea dreaptă a ecranului pentru a derula 

contactele.

• Introduceți numele, numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte informații ale contactului 

în bara de căutare din partea de sus a listei de contacte. Rezultatele căutării vor fi afișate 

dedesubt.

3 Selectaţi un contact. Apoi puteți alege dacă îl apelați, dacă îi trimiteți un mesaj text, sau dacă 

editați informațiile respectivului contact.
 

Dacă apare un mesaj de eroare sau nu puteți căuta un contact, atingeți  > Organizare 

contacte, apoi selectați Reconstruire date index.
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Vizualizarea contactelor din conturi diferite

Puteți selecta ce contacte se vor afișa pe telefonul dvs.

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți  > Afişare preferinţe.

3 Selectați contul pe care doriți să-l afișați, sau personalizați conturile pentru afișare.

Ascundeți fotografiile contactelor, informațiile despre companie și numele postului 

ocupat: Atingeți  > Afişare preferinţe în ecranul contactelor, apoi activați comutatorul 

Aspect simplu.

Adăugarea unui contact la Favorite

Puteți adăuga la favoritele dvs. persoanele contactate frecvent, pentru a le găsi mai ușor.

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți și mențineți apăsat contactul pe care doriți să îl adăugați la favorite, apoi atingeți 

Adăugare la favorite pentru a adăuga contactul la Favorite.
 

Atunci când vizualizați detaliile contactului, atingeți pentru a adăuga contactul la 

favoritele dvs.

Eliminați contactele din favorite: Atingeți  în ecranul cu contacte. Selectați contactele pe 

care doriți să le eliminați din favorite, apoi atingeți .

Grupurile de contacte

Organizați prietenii și familia în grupuri diferite. Puteți trimite mesaje text sau e-mailuri către toți            

cei aflați într-un grup. Aplicația Contacte include acum Grupuri inteligente. Telefonul dvs. poate            

sorta automat contactele în funcție de compania acestora sau de data celei mai recente apelări,            

ușurând gestionarea contactelor și a grupurilor.

Crearea unui grup

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți Grupuri, apoi .

3 Introduceți numele grupului (de exemplu, Familie sau Prieteni), apoi atingeți OK.

4 Atingeţi . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați la grup, apoi atingeți .
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Editarea unui grup

Adăugați sau eliminați persoane dintr-un grup, sau modificați numele grupului.

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți Grupuri și selectați grupul pe care doriți să îl editați.

3 Atingeți și adăugați membri noi la grup.

4 Atingeţi . Apoi, puteţi să:

• Atingeți Ştergere membri pentru a elimina membri din grup.

• Atingeți Ștergeţi grupul pentru a șterge grupul.

• Atingeți Redenumire pentru a edita numele grupului.

Trimiterea mesajelor sau a e-mailurilor către un grup

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeți Grupuri și selectați grupul către care doriți să trimiteți un mesaj sau un e-mail.

3 Atingeți pentru a trimite un mesaj sau pentru a trimite un e-mail.

Ștergerea unui grup

1 Deschideți Agendă.

2 Atingeţi Grupuri.

3 Atingeți și mențineți apăsat grupul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți Ștergeţi.

4 Atingeţi Ștergeţi.
 

Ștergerea unui grup nu va elimina contactele din grupul respectiv.
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Trimiterea unui mesaj sau a unui e-mail

Trimiterea unui mesaj

Îmbunătățiți mesajele adăugând emoticonuri, imagini, videoclipuri, muzică, înregistrări și multe         

altele.

1 Deschideți Mesagerie.

2 În lista firelor de mesaje, atingeţi .

3 Selectați caseta destinatarului și introduceți numele contactului sau numărul său de telefon. 

Puteți, de asemenea, să atingeți pentru a deschide lista de contacte și pentru a alege un 

contact sau un grup de contacte.

4 Selectați câmpul de text și introduceți mesajul, apoi atingeți .
 

Dacă introduceți mai mult de trei linii de text, atingeți pentru a comuta la introducerea 

de text pe ecranul complet. Atingeți pentru a adăuga mesajului un fișier atașat.

 

Anulați un mesaj: Puteți anula un mesaj timp de maxim patru secunde după trimiterea 

acestuia. Atingeți  > Setări, apoi activați comutatorul Anulare trimitere. Atingeți de 

două ori mesajul pentru a anula trimiterea.

Comutați la
introducerea

textului pe
ecranul complet 

Trimitere

Alegeți destinatarii

Adăugare
fişier ataşat

Treceți
degetul spre

stânga sau spre
dreapta pentru
a selecta tipul

fișierului atașat
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Răspunsul la un mesaj

1 Deschideți Mesagerie.

2 În lista firelor de mesaje, atingeți numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a vă 

vizualiza conversațiile.

3 Selectați câmpul de text și introduceți mesajul, apoi atingeți .
 

Răspundeți din bara de notificare la un mesaj: Mesajele noi vor fi afișate în bara de 

notificare. Atingeți butonul pentru a compune un răspuns.

Căutarea mesajelor

Utilizați funcția de căutare a mesajelor pentru a găsi rapid mesajele.

1 Deschideți Mesagerie.

2 Treceți degetul în jos pe ecran în lista de fire de mesaje pentru a afișa bara de căutare.

3 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Rezultatele căutării vor fi afișate sub bara de 

căutare.

Ștergerea firelor de discuție

Ștergeți firelor de discuție inutile sau vechi pentru a curăța lista de mesaje.

 

Firele de discuție șterse nu pot fi recuperate, prin urmare acționați cu grijă.

1 Deschideți Mesagerie.

2 În lista de fire de discuție, atingeți și mențineți apăsat un fir de discuție.

3 Selectați firele de discuție pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți  > Ștergeţi.

Gestionarea mesajelor

Ștergeți mesajele nedorite, redirecționați mesajele către alte contacte, copiați și lipiți conținutul           

mesajului și blocați mesajele sau le adăugați la favorite, pentru a preveni ștergerea accidentală a            

acestora.

1 Deschideți Mesagerie.

2 În lista firelor de mesaje, atingeți numele sau numărul de telefon al unui contact pentru a vă 

vizualiza conversațiile.

3 Atingeți și mențineți apăsat un mesaj. Puteţi să:
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• Redirecționați mesajul: Atingeți pentru a redirecționa mesajul către un alt contact.

• Ștergeți mesajul: Atingeți  > Ștergeţi pentru a șterge mesajul. Mesajele șterse nu pot 

fi recuperate.

• Copiați mesajul: Atingeți pentru a copia mesajul în clipboard și pentru a-l lipi în altă 

parte. Atunci când vizualizați un mesaj, atingeți de două ori mesajul pentru a intra în 

vizualizarea de selecție de text pe ecranul complet.

• Adăugați mesajul la favorite: Atingeți  > Copiere în Favorite pentru a adăuga mesajul 

la favoritele dvs. Atunci când ștergeți mesajele, cele aflate în favorite nu vor fi afectate. În 

lista firelor de mesaje, atingeţi  > Favorite pentru a vizualiza mesajele favorite.

• Blocați mesajul: Atingeți  > Blocaţi pentru a bloca mesajul. Atunci când ștergeți 

mesajele, cele aflate în favorite nu vor fi afectate.

Blocarea mesajelor spam

1 Deschideți Mesagerie.

2 În lista firelor de mesaje, atingeți  > Filtrul anti-hărţuire pentru a vizualiza mesajele 

blocate.

3 Atingeți pentru a configura regulile și cuvintele cheie pentru spam. Mesajele blocate nu 

sunt afișate în lista firelor de mesaje.

Gestionarea frazelor comune

Creați fraze comune pentru a economisi timp atunci când compuneți un mesaj.

1 Deschideți Mesagerie.

2 În lista firelor de mesaje, atingeți  > Setări > Avansate > Fraze comune. Puteţi să:

• Atingeți o frază comună pentru a o edita.

• Atingeți pentru a crea o frază comună.
 

Utilizați o frază comună într-un mesaj: atunci când compuneți un mesaj, atingeți . 

Selectați Frază, apoi selectați o frază comună pentru a o adăuga la mesaj.
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Adăugarea unei semnături la mesaj

Adăugați o semnătură de mesaj pentru a economisi timp la trimiterea mesajelor.

1 Deschideți Mesagerie.

2 Atingeți  > Setări > Avansate > Semnătură în lista firelor de mesaje, apoi activați 

comutatorul Adăugare semnătură.

3 Atingeți Editare semnătură, introduceți semnătura, apoi atingeți OK.

Adăugarea unui cont de e-mail

Adăugarea unui cont de e-mail personal

Atunci când adăugați un cont, consultați furnizorul de servicii de e-mail dacă nu sunteți sigur(ă) 

de setările contului.

1 Deschideți E-mail.

2 Alegeți un furnizor de servicii de e-mail sau atingeți Altele.

3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți Înainte. Atingeți Iniţializare 

manuală pentru a configura manual un cont de e-mail.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Sistemul se va conecta apoi 

automat la server și va verifica setările serverului.

După setarea contului, se va afișa folderul Primite.

 

După adăugarea unui cont de e-mail, atingeți  > Setări > Adăugaţi un cont în Primite 

pentru a continua adăugarea altor conturi.

Amy@huawei.comSchimbați contul
sau folderul

Compuneți un e-mail

Căutare

Modificați
setările
e-mailului
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Adăugarea unui cont Exchange

Exchange este un sistem de e-mail dezvoltat de Microsoft pentru companii. Unii furnizori de 

servicii de e-mail furnizează conturi Exchange şi pentru persoane fizice şi familii.

Atunci când adăugați un cont, consultați furnizorul de servicii de e-mail dacă nu sunteți sigur(ă) 

de setările contului.

1 Deschideți E-mail.

2 Atingeţi Exchange.

3 Introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola. Atingeţi Înainte.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Sistemul se va conecta apoi 

automat la server și va verifica setările serverului.

După setarea contului, se va afișa folderul Primite.

Trimiterea unui e-mail

1 Deschideți E-mail.

2 Atingeţi .

3 Atingeți De la:, apoi selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.

4 Introduceţi unul sau mai mulţi destinatari.
 

Pentru a introduce mai mulți destinatari în linia Cc sau în linia Bcc, atingeți Cc/Bcc:.

5 Introduceți subiectul e-mailului și corpul principal. Atingeți pentru a adăuga un fișier 

atașat.

6 Atingeţi .
 

Furnizorul dvs. de servicii e-mail ar putea stabili o limită de dimensiune a fișierelor atașate. 

Dacă fișierele dvs. atașate depășesc limita, trimiteți fișierele atașate prin e-mailuri separate.

Atingeți  > Salvaţi pentru a salva e-mailul ca ciornă.

Amy@huawei.com

Destinatar

Corpul
e-mailului

Adăugare fişier ataşat

Trimitere

Subiect

Selectați destinatarii
din lista de contacte
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Verificarea e-mailurilor

Deschideți E-mail, apoi treceți degetul în jos pe Primite pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.

1 Deschideți E-mail.

2 În Primite, atingeți în colțul stânga sus pentru a selecta un cont.

3 Atingeţi e-mail-ul pe care doriţi să îl citiţi. Puteţi să:

• Atingeți pentru a marca cu o stea, pentru referință ulterioară.

• Atingeți pentru a răspunde, redirecționa sau șterge un e-mail.

• Atingeți Răspuns... și introduceți text pentru a compune rapid un răspuns.

• Treceți degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a citi e-mailul următor sau pe cel anterior.

Gestionarea contactelor VIP

Puteți adăuga contacte importante în lista dvs. VIP. E-mailurile de la contactele dvs. VIP vor 

apărea într-un folder separat de mesaje primite.

1 Deschideți E-mail.

2 În Primite, deschideți e-mailul pe care vreți să îl citiți.

3 Atingeți fotografia contactului, apoi selectați Adăugare în lista VIP din meniul pop-up.
 

Pentru a modifica setările de notificare și pentru tonurile de apel aferente contactelor dvs. 

VIP, atingeți  > Setări > Notificări VIP în Primite.

Setări cont

Schimbarea conturilor de e-mail

Dacă ați adăugat mai multe conturi de e-mail pe telefon, asigurați-vă că ați comutat la contul 

corect înainte de a vizualiza sau de a trimite e-mailuri.

1 Deschideți E-mail.

2 În Primite, atingeți în colțul stânga sus pentru a deschide lista de conturi.

3 Selectați contul de e-mail dorit.

Ştergerea unui cont de e-mail

1 Deschideți E-mail.

2 În Primite, atingeți  > Setări.
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3 Selectaţi contul pe care doriţi să îl ştergeţi.

4 Atingeți Eliminaţi contul > OK.

După ce ați șters un cont de e-mail, nu veți mai putea trimite sau primi e-mailuri folosind acel            

cont.

Personalizarea contului dvs. de e-mail

Afișați fotografiile contactelor, alegeți ce să fie afișat după ștergerea unui e-mail, schimbați-vă            

semnătura, stabiliți frecvența de actualizare a mesajelor primite și schimbați tonurile de notificare            

a e-mailurilor.

1 Deschideți E-mail.

2 În Primite, atingeți  > Setări, apoi alegeți setările dorite.
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Camera foto și Galeria

Accesarea vizorului

Deschideți Cameră foto pentru a accesa vizorul.

 

Pentru mai multe informații despre setările camerei foto, consultați Setări cameră foto.

Realizarea unei fotografii

Telefonul dvs. include o cameră foto având o multitudine de funcții pe care le puteți utiliza pentru            

a surprinde momentele de neuitat din viață.

1 Deschideți Cameră foto.

2 Încadrați scena pe care doriți să o capturați; camera foto va focaliza automat. Atingeți orice 

parte a vizorului pentru a focaliza zona aferentă. Pentru a regla lungimea focală, apropiați sau 

depărtați două degete pe vizor.

3 Atingeţi .

Atingeți miniatura pentru a vizualiza o fotografie și pentru a o partaja cu prietenii. Pentru mai            

multe informații, consultați Partajarea imaginilor sau videoclipurilor.

Comutați
modurile blițului

Vizualizați imagini
sau videoclipuri

Treceți degetul
spre dreapta

pe ecran pentru
a schimba modurile

camerei foto

Filmarea unui
videoclip
Fotografierea

Aplicați efectele
de filtru

Comutaţi între
camera față și
camera posterioară

Treceți degetul
spre stânga pe
ecran pentru a
configura setările
camerei foto
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Moduri de fotografiere

Telefonul dvs. include diverse moduri ale camerei foto, pentru diverse scenarii de fotografiere. 

 

Disponibilitatea diverselor moduri de fotografiere variază în funcție de model.

Treceți degetul spre dreapta pe vizor pentru a schimba modul de captură.

• Frumusețe: trageți glisorul pentru a ajusta nivelul de înfrumusețare și pentru a aplica efectele 

de înfrumusețare a feței. Pentru mai multe informații, consultați Mod înfrumuseţare.

• Panoramă: utilizați acest mod pentru a realiza fotografii cu unghi larg. Pentru mai multe 

informații, consultați Realizarea unei fotografii panoramice.

• Auto-portrete panoramice: utilizați acest mod pentru a realiza auto-portrete panoramice. 

Pentru mai multe informații, consultați Realizarea unui auto-portret panoramic.

• HDR: îmbunătățiți o fotografie realizată în condiții de lumină insuficientă sau excesivă. Pentru 

mai multe informații, consultați Mod HDR.

• Profesional: realizați imagini uluitoare, la calitate DSLR. Pentru mai multe informații, 

consultați Mod Cameră foto profesională.

• Scanare document: reparați automat imagini realizate la un anumit unghi, pentru a le face 

mai ușor de vizualizat. Pentru mai multe informații, consultați Corecție document.

• Pictură cu lumină: capturați urmele de lumină utilizând vitezele mici ale obturatorului. Pentru 

mai multe informații, consultați Mod Pictură cu lumină.

• Inscripţionare: adăugați fotografiilor diverse inscripționări. Pentru mai multe informații, 

consultați Adăugarea de inscripționări la fotografii.

• Notă audio: înregistrați câteva secunde de conținut audio în timpul unei fotografieri. Pentru 

mai multe informații, consultați Note audio.

• Filmare lentă: filmați accelerat o scenă care se modifică lent. Pentru mai multe informații, 

consultați Mod filmare lentă.

• Încetinire: înregistrați cu încetinitorul un clip video. Pentru mai multe informații, consultați 

Filmare cu încetinitorul.

Mod înfrumuseţare

Utilizați modul de înfrumusețare pentru realizarea de selfie-uri uluitoare și pentru a obține o piele            

mai tânără și cu aspect mai neted.

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Frumusețe.

2 Glisaţi cursorul pentru a ajusta nivelul de înfrumuseţare.

3 Încadrați scena pe care doriți să o capturați, apoi atingeți . Camera foto va detecta automat 

fiecare față din fotografie și va aplica setările de înfrumusețare.
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Modul Selfie perfect

Utilizați modul Selfie perfect pentru a aplica automat setări personalizate de înfrumusețare a feței 

dvs. atunci când vă aflați într-o fotografie de grup. Ajustați setările pentru ochi, pupile, culoarea 

feței și forma feței, pentru a ieși în evidență în cadrul grupului.

Utilizarea modului Selfie perfect

Modul Selfie Perfect vă detectează automat fața într-o fotografie de grup și aplică pielii dvs. 

setările personalizate de înfrumusețare.

1 Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Frumusețe.

2 (Opțional) Treceți degetul spre stânga pe ecran și verificați dacă este activat comutatorul Selfie 

perfect. În cazul în care activați pentru prima dată acest mod, consultați Configurarea aplicației 

Selfie perfect.

3 Reveniți la ecranul Frumusețe pentru a fotografia. Dacă faceți un selfie, comutați la camera 

față. Atingeţi . Camera foto vă va detecta automat fața și va aplica setările prestabilite 

pentru îmbunătățirea facială.

Configurarea aplicației Selfie perfect

Urmați pașii de mai jos atunci când utilizați Selfie perfect pentru prima dată.

1 Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Frumusețe.

2 Atingeți Selfie perfect pentru a configura setările de îmbunătățire facială.

a) Fotografiați-vă de trei ori fața, frontal, lateral și cu capul înclinat.

b) Configurați setările dorite pentru culoarea pielii, pupile și forma feței. Pentru un efect 

notabil, alegeți niveluri mai mari ale setărilor. Atingeți .

• Vă actualizați informațiile personale: În ecranul setărilor camerei foto, atingeți Selfie 

perfect > Editare informaţii personale pentru a vă actualiza fotografiile pentru calibrare.

• Ajustați setările de înfrumusețare: În ecranul setărilor camerei foto, atingeți Selfie 

perfect > Setare efecte înfrumuseţare pentru a ajusta setările de înfrumusețare, cum sunt 

culoarea pielii și forma feței.

• Dezactivarea modului Selfie perfect: În ecranul setărilor camerei foto, dezactivați 

comutatorul Selfie perfect pentru a dezactiva modul Selfie perfect.
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Instantaneu ultra

Apăsați de două ori butonul de micșorare a volumului pentru a fotografia, chiar dacă ecranul este            

dezactivat.

 

Această funcție nu este disponibilă în timpul redării muzicii. Nu toate modurile camerei foto 

sunt compatibile cu această funcție.

1 Deschideți Cameră foto și treceți degetul spre stânga pe ecran pentru a accesa setările 

camerei. Atingeți Instantaneu ultra > Deschidere cameră şi fotografiere rapidă.

2 Atunci când ecranul este dezactivat, îndreptați camera foto către obiectul dorit, apoi apăsați 

rapid de două ori butonul de micșorare a volumului pentru a fotografia. Camera foto va realiza 

automat o fotografie și va afișa intervalul de captură.
 

Dezactivarea funcției Instantaneu ultra: În ecranul setărilor camerei foto, atingeți 

Instantaneu ultra > Dezactivat.

Apăsați de două ori succesiv
rapid butonul de micșorare
a volumului
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Ca urmare a intervalului rapid de capturare, calitatea imaginii ar putea scădea pe timpul nopții 

sau la prim-planuri. Alegeți o locație cu lumină suficientă și fotografiați de la o distanță 

potrivită.

Fotografierea în rafală

Utilizați fotografierea în rafală atunci când doriți să fotografiați un obiect în mișcare, de exemplu 

în timpul unui meci de fotbal. Camera foto va captura mai multe imagini în succesiune rapidă, 

astfel încât să nu pierdeți nimic din acțiune.

 

Nu toate modurile camerei foto sunt compatibile cu această funcție.

1 Deschideți Cameră foto.

2 Focalizați subiectul, apoi apăsați și mențineți pentru a declanșa rafala. Eliberați degetul 

pentru a opri fotografierea.

3 Pentru a vizualiza și pentru a selecta imaginile, atingeți miniatura imaginii , apoi atingeți 

.
 

 indică fotografiile realizate în modul rafală.

4 Telefonul va selecta automat cea mai bună fotografie. Pentru a selecta alte fotografii, atingeți 

. Atingeți și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva imaginea.

 

Dacă nu puteți accesa modul Atingere lungă buton obturatorFotografiere în rafală, atingeți 

în ecranul setărilor camerei foto și verificați dacă este selectată opțiunea Fotografii în rafală.
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Fotografiere activată vocal

Utilizați fotografierea activată vocal pentru a controla obturatorul atunci când fotografiați un           

grup.

1 Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre stânga pe ecran pentru a accesa setările 

camerei.

2 Atingeți Control audio și activați comutatorul Control audio. Apoi, puteţi să:

• Spuneți „cheese” pentru a face o fotografie.

• Setați camera foto să fotografieze atunci când zgomotul ambiental atinge un anumit nivel de 

decibeli.

3 Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi. Camera foto va fotografia automat atunci când 

rostiți o comandă vocală sau atunci când detectează un sunet puternic.

Lansarea camerei foto din Galerie

1 Deschideți Galerie.

2 Accesați fila Fotografii, apoi treceți cu degetul în jos pentru a afișa vizorul în modul jumătate 

de ecran. Treceți din nou cu degetul în jos pentru a lansa camera foto.
 

Nu toate funcțiile camerei foto sunt disponibile în modul jumătate de ecran.

3 Selectați modul dorit de fotografiere. Pentru mai multe informații, consultați Moduri de 

fotografiere.



Camera foto și Galeria   

71

4 Atingeţi pentru a face o fotografie.

5 Atingeți Return pentru a reveni la Galerie.

Urmărire obiect

Utilizați funcția de urmărire a obiectului atunci când fotografiați subiecte în mișcare, cum ar fi 

persoane sau animale. Camera foto va focaliza automat subiectul în mișcare, pentru a asigura în 

continuare focalizarea imaginii dvs.

 

Modul de urmărire a unui obiect și captura zâmbetului nu pot fi utilizate simultan.

1 Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre stânga pe ecran pentru a accesa setările 

camerei.

2 Activați comutatorul Urmărire obiect.

3 Atingeți subiectul de pe ecran. Camera dvs. foto va rămâne focalizată pe subiect.

4 Atingeţi .

Note audio

Adăugați note audio, pentru a da viață fotografiilor dvs.

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Notă audio.

2 Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie cu o notă audio. Camera foto va înregistra un scurt 

clip audio, pentru adăugarea la fotografia dvs.
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Mod HDR

Utilizați modul HDR pentru scenele cu contrast mare, pentru a preveni sub- și supraexpunerea și            

pentru a asigura claritatea fiecărei fotografii.

 

Modul HDR nu este disponibil pentru camera față.

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți HDR.

2 Țineți telefonul nemișcat, încadrați scena, apoi atingeți .

Mod Cameră foto profesională

Modul Cameră profesională vă oferă control complet asupra setărilor camerei foto, astfel încât            

puteți face fotografii cu aspect profesional, în scenarii foto solicitante.

Utilizarea modului Cameră foto profesională

Telefonul dvs. include modul Cameră foto profesională, care vă oferă control manual al setărilor            

camerei (cum ar fi suprapunerile, expunerea și viteza obturatorului), pentru a realiza fotografii la            

calitate profesională.

1 Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi selectați Pro photo 

camera. Atingeţi pentru a face o fotografie.
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2 În modul Cameră foto profesională puteți ajusta expunerea, viteza declanșatorului și alte setări 

ale camerei foto. 

• Ajustați viteza obturatorului, balansul de alb și alte setări ale camerei foto: Puteți 

modifica valoarea ISO, compensarea expunerii, balansul de alb, modul de focalizare, viteza 

obturatorului și multe altele în ecranul setărilor camerei foto profesionale. Pentru mai multe 

informații, consultați Setări cameră foto profesională.

• Adăugați o suprapunere: Treceți degetul spre stânga pe ecran și atingeți Grilă cameră 

foto. Selectați o suprapunere care să vă ajute să compuneți imaginea. Pentru mai multe 

informații, consultați Adăugarea unei suprapuneri.

3 După ce ați terminat ajustarea setărilor camerei foto, atingeți pentru a fotografia.
 

Pictograma de subexpunere va apărea atunci când este prea mică expunerea. Atingeți 

pictograma pentru a restabili setările implicite ale expunerii.

Setări cameră foto profesională

Atunci când comutați în modul Cameră pro, puteți ajusta o gamă întreagă de setări ale camerei            

foto în vizor, pentru a produce fotografii cu aspect profesional. De exemplu, puteți modifica            

valoarea ISO, compensarea expunerii, balansul de alb, modul de focalizare, viteza obturatorului           

și multe altele.

Pictogramă 

subexpunere

Atingeți pictograma pentru a restabili setările implicite ale expunerii. Această 

pictogramă va apărea doar dacă expunerea este prea mică.

Setări manuale
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Mod Pictură cu lumină

Modul Pictură cu lumină vă permite să faceți fotografii uluitoare ale urmelor de lumină, fără a 

necesar să ajustați manual diafragma sau viteza obturatorului. Sunt disponibile patru setări 

diferite, pentru diverse scenarii de fotografiere.

• Stopuri: capturați urmele de lumină lăsate de automobile noaptea.

• Graffiti de lumină: capturați urmele de lumină într-un mediu întunecat.

• Apă de mătase: capturați imaginile mătăsoase și omogene ale unei ape curgătoare.

• Cale de stele: capturați imaginile uluitoare ale stelelor pe cerul nopții.

Setări 

manuale

• : atingeți pentru a seta modul de măsurare (modalitatea în care camera 

foto stabilește expunerea). Puteți selecta măsurarea matricială, măsurarea 

central-evaluativă, sau măsurarea spot. Implicit este setată măsurarea 

matricială.

•ISO: atingeți pentru a ajusta sensibilitatea camerei foto la lumină. Creșterea 

valorii ISO va crea o imagine mai strălucitoare, dar se va observa o creștere 

notabilă a zgomotului. Puteți configura camera foto să regleze automat 

valoarea ISO, sau o puteți stabili dvs. manual.

•S: atingeți pentru a seta viteza obturatorului. Puteți configura camera foto să 

regleze automat viteza obturatorului, sau o puteți stabili dvs. manual.

•EV: atingeți pentru a seta compensarea expunerii. Selectați o valoare pentru 

expunere, pentru a crește/micșora luminozitatea. Atingeți și mențineți apăsată 

pictograma pentru a bloca setarea curentă a expunerii.

•AF: atingeți pentru a seta modul de focalizare. Puteți selecta: focalizare prin 

atingere, focalizare automată, sau focalizare manuală. Implicit este setată 

focalizarea automată continuă. La selectarea focalizării automate continue, 

atingeți și mențineți apăsată pictograma pentru activarea blocării focalizării.

• : atingeți pentru a selecta un balans de alb conform condițiilor de 

iluminare ambientală. Puteți alege lumina de zi, becul incandescent, lampa 

fluorescentă și multe altele. De asemenea, puteți ajusta culoarea temperaturii. 

Atingeți și mențineți apăsată pictograma pentru a bloca balansul de alb.
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Urmă lumini auto

În modul Pictură cu lumină, selectați Stopuri pentru a captura urmele de lumină ale 

automobilelor, pe timpul nopții.

1 Selectați o locație corespunzătoare și țineți telefonul stabil. Pentru expuneri lungi, utilizați un 

tripod.
 

Pentru rezultate optime, fotografiați de la distanță. Evitați să îndreptați camera foto înspre 

farurilor automobilelor pentru a preveni supraexpunerea unor părți ale imaginii.

2 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Pictură cu 

lumină > Stopuri.

3 Atingeți pentru a declanșa expunerea. Timpul de expunere este afișat în partea de jos a 

ecranului.

4 O previzualizare a imaginii este afișată în vizor. După scurgerea timpului de expunere dorit, 

atingeți pentru a încheia expunerea.

Graffiti de lumină

În modul Pictură cu lumină, selectați Grafitti de lumină pentru a crea modele sau text deplasând            

o sursă de lumină în fața camerei foto.
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Pentru a crea un model, utilizați o lanternă mică sau o baghetă luminoasă.

1 Selectați o locație corespunzătoare și țineți telefonul stabil. Pentru expuneri lungi, utilizați un 

tripod.
 

Alegeți o locație departe de alte surse de lumină, pentru a vă asigura că modelul iese în 

evidență.

2 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Pictură cu 

lumină > Graffiti de lumină.

3 Atingeți atunci când subiectul începe să deseneze un model utilizând o sursă de lumină. 

Timpul de expunere este afișat în partea de jos a ecranului.
 

Activați blițul dacă doriți să fotografiați persoana care creează modelul.

4 O previzualizare a imaginii este afișată în vizor. Atingeți pentru a încheia expunerea.

Apă de mătase

În modul Pictură cu lumină, selectați Apă de mătase pentru a captura imagini mătăsoase și 

omogene ale unor cascade sau râuri.

1 Selectați o locație corespunzătoare și țineți telefonul stabil. Pentru expuneri lungi, utilizați un 

tripod.

2 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Pictură cu 

lumină > Apă de mătase.

3 Atingeți pentru a declanșa expunerea. Timpul de expunere este afișat în partea de jos a 

ecranului.
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4 O previzualizare a imaginii este afișată în vizor. După scurgerea timpului de expunere dorit, 

atingeți pentru a încheia expunerea.

Cale de stele

Puteți utiliza camera foto pentru a surprinde mișcarea stelelor pe cerul nopții.

 

Utilizați un tripod pentru a minimiza tremurul camerei foto și pentru a menține stabil 

telefonul.

1 Selectați o locație corespunzătoare, departe de obstacole. Cerul senin va produce cele mai 

bune rezultate.
 

Pentru a fotografia imaginea, îndepărtați-vă de sursele de lumină și evitați intervalele mari de 

expunere pentru a împiedica supraexpunerea unor zone din imagine.

2 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Pictură cu 

lumină > Cale de stele.

3 Atingeți pentru a declanșa expunerea. Timpul de expunere este afișat în partea de jos a 

ecranului.

4 O previzualizare a imaginii este afișată în vizor. După scurgerea timpului de expunere dorit, 

atingeți pentru a încheia expunerea.

Fotografii panoramice

Realizarea unei fotografii panoramice

Selectați modul Panoramă pentru a realiza fotografii cu unghi larg.
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1 Selectați o locație corespunzătoare și țineți telefonul stabil. Fotografiați imaginea într-un spațiu 

larg, deschis și evitați fundalurile monocromatice.

2 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Panoramă.

3 Atingeţi pentru a începe fotografierea.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a fotografia. Deplasați lent camera foto de la stânga 

spre dreapta, verificând ca săgeata să fie aliniată cu linia centrală. Pentru a realiza o fotografie 

panoramică în modul portret, selectați , apoi deplasați în sus și lent camera foto.

5 Atingeţi pentru a opri fotografierea. Camera îmbină automat fotografiile pentru a crea o 

fotografie panoramică.

Realizarea unui auto-portret panoramic

Puteți realiza, de asemenea, fotografii cu unghi larg în modul auto-portret, pentru a surprinde            

peisajele frumoase.

 

Nu puteți realiza auto-portrete panoramice în modul peisaj.

1 Deschideți Cameră foto.

2 Atingeți pentru a selecta camera frontală.

3 Treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Panoramă.

4 Țineți telefonul stabil, îndreptați camera foto către subiect, apoi atingeți pentru a realiza 

prima fotografie.
 

Asigurați-vă că subiectele nu se mișcă între fiecare fotografie.
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5 Urmați instrucțiunile de pe ecran și întoarceți lent camera foto către stânga. Camera foto va 

realiza automat cea de a doua fotografie atunci când caseta albastră se aliniază cu caseta din 

partea stângă.

6 Urmați instrucțiunile de pe ecran și întoarceți lent camera către dreapta. Camera foto va realiza 

fotografia finală atunci când caseta albastră se aliniază cu caseta din partea dreaptă. Camera 

foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.
 

Țineți telefonul nemișcat și deplasați-vă lent în timpul rotirii.

Adăugarea de inscripționări la fotografii

Adăugați inscripționări pentru a vă personaliza fotografiile și pentru a vă ajuta să vă reamintiți 

unde au fost realizate. 

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți 

Inscripţionare.

2 Atingeți pictogramele de navigare sau , sau atingeți Mai multe, apoi selectați 

inscripționarea dorită.

3 Trageți inscripționarea pentru a o repoziționa, apoi atingeți pentru fotografiere.
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Înregistrarea unui videoclip

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Videoclip.

2 Atingeți pentru a începe o filmare.

3 Atingeți ecranul pentru a focaliza un obiect sau o zonă în timpul înregistrării. Atingeți 

pentru a suspenda înregistrarea, apoi atingeți pentru reluare. Atingeți pentru a 

salva scena curentă ca fotografie.

4 Atingeți pentru a încheia înregistrarea.
 

Îmbunătățire facială automată: Treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți 

Videoclip frumusețe. În acest mod nu poate fi activată stabilizarea.

Mod filmare lentă

Modul filmare lentă vă permite să surprindeți și să accelerați modificările subtile din natură. De 

exemplu, puteți înregistra deschiderea unei flori sau mișcarea norilor.
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1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Filmare 

lentă.

2 Atingeți pentru a începe o filmare.
 

Camera foto va selecta automat o frecvență corespunzătoare de cadre, conformă cu lungimea 

înregistrării. Lungimea focală nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.

3 Atingeți pentru a încheia înregistrarea.

Atingeți miniatura pentru a reda înregistrarea. Videoclipul va fi redat la o frecvență mai mare            

de cadre. Frecvența de cadre este stabilită automat de către camera foto și nu poate fi ajustată.

Filmare cu încetinitorul

Puteți înregistra cu încetinitorul videoclipuri, pentru a vă bucura în detaliu de scenele cu mișcare            

rapidă, cum ar fi picăturile de ploaie sau mișcările de dans.

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Încetinire.

2 Atingeți pentru a începe o filmare.

3 Atingeți ecranul pentru a focaliza un obiect sau o zonă în timpul înregistrării.

4 Atingeți pentru a încheia înregistrarea.

Atingeți miniatura pentru a reda înregistrarea cu încetinitorul. De asemenea, puteți selecta un            

clip din cadrul conținutului video și îl puteți reda cu încetinitorul.

Corecție document

Puteți utiliza modul de corecție a documentului pentru a ajusta automat orientarea unui 

document într-o fotografie. De exemplu, dacă stați la marginea unei săli de ședință, puteți 

fotografia un PPT, apoi puteți utiliza reajustarea documentului pentru a decupa și îndrepta 

imaginea, astfel încât să se potrivească perfect pe ecranul dvs.

1 Deschideți Cameră foto, treceți degetul spre dreapta pe ecran, apoi atingeți Scanare 

document.
 

Atingeți Auto pentru a dezactiva modul de fotografiere automată și pentru a fotografia 

manual.

2 Focalizați subiectul (de exemplu, un PPT, poster, ecran), apoi atingeți pentru a fotografia. 

Camera foto va extrage automat partea de imagine care conține textul și îi va ajusta orientarea, 

astfel încât să fie mai ușor de citit.
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Atingeți miniatura pentru a citi textul din imagine, apoi atingeți pentru a edita imaginea.

Setări video și ale camerei foto

Setarea rezoluțiilor foto și video

Pentru imagini și videoclipuri de calitate mai mare, creșteți rezoluția. Totuși, imaginile cu rezoluție 

mai mare ocupă mai mult spațiu pe telefon. Modificarea rezoluției va duce la modificarea 

dimensiunilor imaginii.

 

Este posibil ca anumite moduri de fotografiere să nu fie compatibile cu toate rezoluțiile.

Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre stânga pe ecran și atingeți Rezoluție pentru a            

schimba rezoluția.

Configurarea locației implicite de stocare a fotografiilor și videoclipurilor

Fotografiile și videoclipurile sunt salvate în mod implicit în memoria internă a telefonului dvs. 

Setați cardul SD ca locație implicită de stocare, pentru a elibera spațiu de stocare pe telefon.

Deschideți Cameră foto și treceți degetul spre stânga pe ecran. Activați comutatorul Salvare 

cu prioritate pe cardul SD pentru a seta locația implicită de stocare pe cardul microSD. Această 

opțiune nu va fi disponibilă dacă în telefon nu există card microSD. În cazul în care cardul microSD 

este plin, fotografiile vor fi salvate în memoria internă a telefonului.
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Adăugarea unei suprapuneri

Puteți adăuga o suprapunere de grilă sau de spirală la vizor care să vă ajute să compuneți 

imaginea.

 

Suprapunerile ar putea fi indisponibile în anumite moduri de fotografiere.

Deschideți Cameră foto. Treceți degetul spre stânga pe ecran, atingeți Grilă cameră foto, 

apoi selectați o suprapunere care să vă ajute să compuneți imaginea. Selectați Dezactivat pentru 

a șterge liniile de referință.

Puteți alege o grilă 3 x 3, o grilă phi, sau o suprapunere spirală. Utilizați grila 3 x 3 pentru scenarii 

generale de fotografiere. Grila phi este similară grilei 3 x 3, dar utilizează raportul de aur pentru 

a împărți vizorul în secțiuni distincte. Utilizați grila spirală pentru fotografierea la interior sau 

pentru portrete.

Setări videoclip
 

Este posibil ca anumite moduri de fotografiere să nu fie compatibile cu toate setările.

Treceți cu degetul spre stânga pe ecranul de filmare pentru a configura următoarele setări:

• Rezoluție: configurați rezoluția video.

• Eticheta GPS: afișați locul filmării.

• Salvare cu prioritate pe cardul SD: setați locația implicită de stocare a videoclipurilor dvs. 

Puteți selecta memoria internă a telefonului dvs., sau cardul microSD.

• Urmărire obiect: atingeți un obiect de pe ecran. În timpul filmării, camera va focaliza obiectul 

selectat.

Setări cameră foto
 

Este posibil ca anumite moduri de fotografiere să nu fie compatibile cu toate setările.

Treceți cu degetul spre stânga pe ecranul de fotografiere pentru a configura următoarele setări:

• Rezoluție: setați rezoluția foto.

• Eticheta GPS: afișați locul unde a fost realizată fotografia.

• Salvare cu prioritate pe cardul SD: setați locația implicită de stocare pentru fotografiile dvs. 

Puteți selecta memoria internă a telefonului dvs., sau cardul microSD.

• Selfie perfect: pentru recunoașterea facială automată și pentru îmbunătățirea personalizată a 

portretului, activați sau dezactivați această funcție în modul Frumusețe. Pentru mai multe 

informații, consultați Utilizarea modului Selfie perfect.

• Atingere lungă buton obturator: configurați setările de atingere și menținere apăsat a 

obturatorului. Puteți selecta Fotografii în rafală sau Focalizare.

• Control audio: fotografiați utilizând comenzile vocale.
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• Funcție buton de volum: configurați setările butonului de volum. Puteți selecta Obturator, 

Transfocare, sau Focalizare

• Oprire sonerie: activați această funcție pentru a opri sonorul camerei foto. Ca urmare a 

constrângerilor legale, această funcție nu este disponibilă în toate țările și regiunile.

• Temporizator: activați această funcție pentru a seta un autodeclanșator.

• Atingeți pentru capturare: atingeți vizorul pentru a fotografia.

• Captare zâmbete: camera foto va face automat o fotografie la detectarea unui zâmbet.

• Urmărire obiect: atingeți obiectul pe care doriți să îl focalizați. Camera va urmări și va focaliza 

obiectul selectat. Pentru mai multe informații, consultați Urmărire obiect.

• Instantaneu ultra: apăsați de două ori butonul de micșorare a volumului pentru a fotografia 

atunci când ecranul este dezactivat. Pentru mai multe informații, consultați Instantaneu ultra.

• Ajustare imagine: reglați saturația, contrastul și luminozitatea.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor

În Galerie puteți vizualiza următoarele fotografii și videoclipuri:

• Fotografii și videoclipuri realizate cu camera.

• Fotografii și videoclipuri pe care le-au partajat prietenii dvs.

• Fotografii și videoclipuri sincronizate de pe computerul dvs.

• Fotografii și videoclipuri salvate din mesaje, e-mailuri sau de pe site-urile web, precum și 

instantanee.

Deschideți Galerie și accesați fila Fotografii pentru a sorta fotografiile și videoclipurile după            

momentul și locația în care au fost realizate. Accesați fila Albume pentru a sorta fotografiile și            

videoclipurile după album.

Vizualizarea fotografiilor în ordine cronologică

Accesați fila Fotografii. Fotografiile sunt afișate automat în ordine cronologică. În timpul 

vizualizării unei imagini, atingeți  > Setări, apoi activați comutatorul Afişare oră pentru a 

afișa momentul realizării fotografiei.

Vizualizarea fotografiilor după locație

Accesați fila Fotografii și atingeți . Fotografiile având informații despre locație vor fi afișate 

pe o hartă. În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  > Setări, apoi activați comutatorul 

Afişare locaţie pentru a afișa locația unde a fost fotografiată o imagine.
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Vizualizarea fotografiilor după album

Accesați fila Albume. Fotografiile și videoclipurile sunt adăugate automat la folderele implicite. 

De exemplu, videoclipurile pe care le-ați filmat utilizând camera vor fi adăugate automat la 

folderul Videoclipuri cameră, iar instantaneele vor fi adăugate în folderul Capturi de ecran.
 

Atingeți  > Ascunde albume, apoi activați comutatorul de lângă albumele pe care doriți 

să le ascundeți. Aceste albume nu vor apărea în lista de albume.

Vizualizarea fotografiilor ca expunere de diapozitive

Accesați fila Fotografii și atingeți  > Prezentare. Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea 

de diapozitive.

Vizualizarea fotografiilor în modul ecran complet

Deschideți Galerie și atingeți o imagine pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți 

ecranul pentru a afișa sau pentru a ascunde meniul ecranului.

• Transfocați spre interior sau spre exterior: Depărtați două degete pentru transfocarea spre 

interior, apropiați două degete pentru transfocarea spre exterior.

• Vizualizați detaliile imaginii: Atingeți pentru a vizualiza detaliile imaginii, cum ar fi 

valoarea ISO, compensarea expunerii și rezoluția.

• Redenumiți fotografia: Pentru a redenumi o fotografie, atingeți  > Redenumire, 

introduceți noul nume, apoi selectați OK.

• Setați fotografia ca imagine de fundal pentru ecranul de pornire: Atingeți  > Setaţi 

ca > Fundal pentru a seta o fotografie ca imagine de fundal pentru ecranul de pornire.

Vizualizați detaliile fotografiei

Meniu suprapus
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Redarea unui videoclip

Atingeți pentru a reda un videoclip. Atingeți ecranul în timpul redării videoclipului pentru a 

afișa sau pentru a ascunde bara de comenzi. Pentru mai multe informații, consultați Redarea unui 

videoclip.

Adăugarea fotografiilor și a videoclipurilor la un 

album nou

1 Deschideți Galerie.

2 Accesați fila Albume. Atingeți și introduceți numele albumului.

3 Selectați imaginile și videoclipurile pe care doriți să le adăugați la noul album, apoi atingeți 

.

4 Copiați sau mutați fotografiile sau videoclipurile în noul album.

Mutarea fotografiilor și videoclipurilor în alte 

albume

1 Deschideți Galerie.

2 Atingeți și mențineți apăsată miniatura unei imagini sau a unui videoclip, apoi selectați fișierele 

pe care doriți să le mutați.

3 Atingeți , apoi selectați albumul destinație, sau atingeți pentru a crea un album nou și 

pentru a-l selecta ca album destinație.

Ștergerea imaginilor sau videoclipurilor

Dacă nu mai aveți spațiu de stocare, ștergeți din Galerie fotografiile sau videoclipurile nedorite.

1 Deschideți Galerie.

2 Atingeți și mențineți apăsată miniatura unei imagini sau a unui videoclip, apoi selectați fișierele 

pe care doriți să le ștergeți.

3 Atingeți  > Ștergeţi pentru a șterge fișierele selectate.
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Partajarea imaginilor sau videoclipurilor

1 Deschideți Galerie.

2 Atingeți și mențineți apăsată miniatura unei imagini sau a unui videoclip, apoi selectați fișierele 

pe care doriți să le partajați.

3 Atingeți , alegeți o metodă de partajare și respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă 

partaja fișierele.

Gestionarea albumelor

1 Deschideți Galerie.

2 Accesați fila Albume, apoi atingeți și mențineți apăsat un album pentru a accesa meniul. Puteţi 

să:

• Ștergeți un album: Selectați albumul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți  > 

Ștergeţi.

• Partajați un album: Selectați albumul pe care doriți să îl partajați, apoi atingeți . 

Selectați o metodă de partajare și urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele 

albumului.

Adăugarea de note la o imagine

Utilizați Galeria pentru a adăuga note la imaginile dvs.

1 Deschideți Galerie.

2 Atingeți o imagine pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți  > Adăugare 

memo.

3 Introduceți nota, apoi atingeți . Adăugați imaginea la copertele Pictorialului de deblocare, 

pentru a fi afișată pe ecranul de blocare.

Editarea unei imagini

Aplicația Galerie conține instrumente puternice de editare a imaginilor, pe care le puteți utiliza 

pentru a da viață fotografiilor dvs. De exemplu, puteți desena graffiti, adăuga inscripționări și 

puteți aplica o varietate de filtre.

1 Deschideți Galerie.

2 Atingeți o imagine pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți pentru a edita 

imaginea.
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3 Selectați un instrument de editare a imaginii. Puteţi să:

• Rotiți o imagine: Atingeți și treceți degetul pe ecran pentru a ajusta unghiul de rotație. Atingeți 

Oglindă pentru a crea o imagine în oglindă a fotografiei.

• Decupați o imagine: Atingeți pentru a selecta raportul de decupare (de exemplu, 16:9). 

Trageți marginile punctate pentru a decupa imaginea la dimensiunea dorită.

• Adăugați un filtru: Atingeți și selectați filtrul dorit.

• Accentuați culorile: Atingeți și selectați culorile pe care doriți să le accentuați.

• Estompați o imagine: Atingeţi . Trageți glisorul pentru a ajusta nivelul de estompare. Trageți 

cercul către partea din imagine pe care nu doriți să o estompați.

• Ajustați parametrii imaginii: Atingeţi . Puteți ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și 

multe altele, pentru a face imaginea să pară mai vie.

• Aplicați efecte de îmbunătățire facială: Atingeți pentru a aplica efecte de îmbunătățire 

facială persoanelor dintr-o imagine. Puteți alege diverse efecte de îmbunătățire a pielii și a 

ochilor.

• Aplicați efecte de mozaic: Atingeți și selectați efectul de mozaic dorit.

• Desenați graffiti: Atingeți pentru a selecta pensula și culoarea.

• Adăugați o inscripționare: Atingeți pentru a adăuga o inscripționare și pentru a vă 

personaliza fotografia. Puteți alege ora, locul, condițiile meteo, tipul exercițiului și multe altele.

• Adăugați o etichetă: Atingeți și selectați tipul de etichetă dorit și fontul. Puteți utiliza 

etichetele pentru a vă înregistra dispoziția și gândurile.

Treceți degetul spre stânga pentru a
vizualiza mai multe instrumente de editare
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Utilizarea Camerei foto sau a Galeriei pentru 

scanarea unui cod QR

Codurile QR reprezintă o modalitate rapidă și convenabilă de a primi informații. De exemplu, 

puteți scana un cod QR pentru a vizualiza informații despre reduceri sau pentru a adăuga 

contacte. Puteți scana un cod QR utilizând camera foto, sau utilizați Galeria pentru a scana un 

cod QR aflat într-o imagine stocată pe dispozitivul dvs.

Scanarea unui cod QR utilizând Galeria

1 Deschideți Galerie.

2 Selectați imaginea care conține codul QR pe care doriți să îl scanați, pentru a o vizualiza în 

modul ecran complet.

3 Atingeți ecranul. Galeria va scana automat codul QR.

4 Atingeţi Afişaţi detaliile pentru a vizualiza detaliile codului QR.

Scanarea unui cod QR utilizând Camera foto

1 Deschideți Cameră foto.

2 Încadrați codul QR în vizor. Camera foto va scana automat codul QR.

3 Atingeţi Afişaţi detaliile pentru a vizualiza detaliile codului QR.
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Muzică și videoclipuri

Adăugarea de melodii pe telefon

Pentru a putea asculta muzică trebuie să copiați melodiile pe telefon.

Pentru a adăuga melodii pe telefon:

• Copiați melodiile de pe computer prin cablul USB.

• Descărcați melodiile de pe Internet.

• Copiați melodiile prin Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea și primirea 

fișierelor prin Bluetooth.

• Copiați melodiile cu Wi-Fi Direct. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea Wi-Fi Direct 

pentru trimiterea și primirea fișierelor.

Căutarea melodiilor stocate locale

Sortați muzica după categorie, sau căutați un cuvânt cheie pentru a vă găsi rapid melodiile.

1 Deschideți Muzică.

2 Atingeţi Melodii locale.

3 Atingeți pentru a căuta și pentru a vizualiza muzica stocată local.

4 Puteți opta să vă organizați muzica după numele melodiei, după artist, după numele albumului 

sau după folder. Pentru a căuta o anumită melodie, atingeți , apoi introduceți în bara de 

căutare numele melodiei, artistul, sau albumul.

Ascultarea muzicii

1 Deschideți Muzică.

2 Atingeţi Melodii locale.

3 Atingeţi melodia pe care doriţi să o redaţi.

Scanați melodiile
stocate locale

Amestecare

Răsfoiți melodiile
după categorie 

Căutați muzica
stocată local

Sortare melodii
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Utilizarea telefonului în timpul redării muzicii

• În timpul redării unei melodii, atingeți Ecran principal pentru a ieși din ecranul de redare a 

muzicii fără a opri melodia. Pentru a reveni la ecranul de redare a muzicii, deschideți panoul de 

notificări și atingeți melodia în curs de redare.

• Pentru a reveni la ecranul de redare, atingeți melodia în curs de redare. Treceți degetul spre 

stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza lista de melodii, coperta albumului și versurile.
 

Fișierele cu versuri trebuie descărcate separat și salvate în format .lrc. Numele și calea 

fișierului trebuie să fie aceleași cu cele ale fișierului melodie.

• În ecranul Muzica mea, atingeți  > Închid. pentru a închide playerul muzical.

Utilizarea ecranului de redare

Atingeți ecranul de redare pentru a afișa sau pentru a ascunde pictogramele meniului.

Controlul redării utilizând un set inteligent de căști 

cu microfon

La activarea controlului cu căștile inteligente, puteți utiliza butoanele de pe căști pentru a 

controla redarea fără activarea ecranului.

 

•Nu toate seturile de căști sunt compatibile cu telefonul dvs. Vă sfătuim să cumpărați un set 

de căști Huawei.

•De asemenea, puteți utiliza un set de căști pentru a controla redarea videoclipurilor (această 

funcție nu este compatibilă cu toate playerele video).

1 Deschideți Setări.

Reglați
volumul redării

Adăugați o melodie
la lista de redare

Modificați modul
de redare

Adăugați o
melodie la
favorite

Meniu
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2 Atingeți Asistenţă inteligentă > Control intelig. set căşti micro..

3 Activați comutatorul Control intelig. set căşti micro..

Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea:

• Buton de mărire volum: Apăsați o dată pentru a crește volumul, sau de două ori pentru a 

adăuga melodia curentă la favoritele dvs.

• Buton de pauză: Apăsați o dată pentru a suspenda sau pentru a relua redarea, de două ori 

pentru a trece la melodia următoare, sau de trei ori pentru a trece la melodia anterioară.

• Buton de micșorare volum: Apăsați o dată pentru a reduce volumul, sau de două ori pentru a 

schimba modul de redare.

Crearea unei liste de redare

Vă puteți organiza muzica creând liste de redare personalizate, care conțin melodiile dvs. favorite.

1 Deschideți Muzică.

2 Atingeți Liste de redare > Listă redare nouă.

3 Denumiți lista de redare și atingeți Salvare.

4 Atingeți Adăugare din caseta de dialog.

5 Selectați melodiile pe care doriți să le adăugați și atingeți .
 

Atingeți de lângă lista de redare pentru Redenumire sau Ştergere a listei de redare.
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Redarea unei liste de redare

1 Deschideți Muzică.

2 Atingeți Liste de redare.

3 Selectați lista de redare dorită, apoi atingeți o melodie pentru a începe redarea, sau atingeți 

Ascultare aleatorie pentru a amesteca toate melodiile.

Setarea unei melodii ca ton de apel

Setați melodia favorită ca ton de apel pentru apeluri, notificări sau alarme.

1 Deschideți Muzică.

2 Atingeţi Melodii locale.

3 Atingeți  > Setare ton de apel de lângă numele melodiei. Puteți alege să setați melodia ca 

ton de apel pentru alarme, notificări sau apeluri.

Redarea unui videoclip

1 Deschideți Videoclipuri.

2 Atingeţi videoclipul pe care doriţi să îl redaţi.

3 Atingeți pentru a opri redarea videoclipului.

Utilizarea telefonului în timpul redării videoclipurilor

• Treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau pentru a derula rapid 

înainte videoclipul.

• Treceți cu degetul în sus sau în jos pe partea stângă a ecranului pentru a ajusta luminozitatea 

ecranului.

• Treceți degetul în sus sau în jos pe partea dreaptă a ecranului pentru a ajusta volumul.

Blocarea ecranului

Reglare viteză
de redare
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Accesarea Internetului

Conectarea la Internet utilizând conexiunea de date 

mobile
Pot apărea costuri cu traficul de date mobile utilizate pentru accesarea Internetului.
 

Înainte de a utiliza datele mobile, verificați dacă aveți un abonament de date la operatorul 

rețelei dvs.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Mai multe > Reţea mobilă.

3 Activați comutatorul Date mobile pentru a activa datele mobile.
 

Dezactivați datele mobile dacă nu sunt necesare, pentru a economisi energie și pentru a 

reduce utilizarea datelor mobile.

Conectarea la Internet prin Wi-Fi
Vă puteți conecta la Internet utilizând un punct de acces sau un hotspot Wi-Fi.

 

Datele personale și informațiile dvs. financiare pot fi puse în pericol dacă vă conectați la rețele 

Wi-Fi publice nesecurizate.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Wi-Fi, apoi activați comutatorul Wi-Fi. Telefonul dvs. va lista rețelele Wi-Fi 

disponibile.

• Căutați manual rețele Wi-Fi: Atingeţi Scanaţi. Telefonul dvs. va scana din nou rețelele Wi-

Fi disponibile.

• Adăugați o rețea Wi-Fi care nu este afișată în listă: Atingeţi Adăugare reţea…. Urmați 

instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările și parola Wi-Fi.

3 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați:

• Dacă rețeaua Wi-Fi nu necesită parolă, telefonul dvs. se va conecta automat.

• Dacă rețeaua este protejată, introduceți parola atunci când vi se cere, apoi atingeți 

Conectaţi-vă.

După conectarea telefonului la o rețea Wi-Fi, acesta va afișa pictograma în bara de stare.            

Telefonul dvs. va reține rețelele Wi-Fi pe care le-a utilizat anterior și se va reconecta automat la            

acestea.
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Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând WPS

Conectați telefonul la un ruter având activată funcția WPS fără a fi necesară o cheie de rețea.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Wi-Fi, apoi activați comutatorul Wi-Fi.

3 Atingeți  > Setări avansate, apoi alegeți una dintre următoarele metode:

• Atingeți Conexiune WPS și apăsați butonul WPS al ruterului Wi-Fi.

• Atingeți Conexiune PIN WPS pentru a genera un cod PIN, apoi introduceți acest PIN în 

ruterul Wi-Fi.

După conectarea telefonului la o rețea Wi-Fi, acesta va afișa pictograma în bara de stare. 

Telefonul dvs. va reține rețelele Wi-Fi pe care le-a utilizat anterior și se va reconecta automat la 

acestea.

Conectarea la rețeaua Wi-Fi cu cel mai puternic semnal

La activarea Wi-Fi+, telefonul dvs. va activa sau dezactiva automat Wi-Fi și se va conecta la 

rețeaua Wi-Fi cu cel mai bun semnal.

 

Puteți avea costuri suplimentare cu datele atunci când descărcați fișiere mari sau atunci când 

vizionați online videoclipuri utilizând conexiunea de date mobile. Cumpărați un abonament 

corespunzător de date mobile, pentru a vă asigura că nu aveți costuri excesive cu datele 

mobile. Contactaţi operatorul dumneavoastră pentru detalii.

1 Deschideți Setări și atingeți Mai multe.

2 Atingeți Wi-Fi+ > Setări Wi-Fi+, apoi activați comutatorul Wi-Fi+.

La activarea Wi-Fi+, telefonul dvs. va înregistra automat istoricul conexiunilor dvs. Wi-Fi și va 

monitoriza puterea semnalului și locația dvs. Aceste informații vor fi apoi utilizate pentru 

activarea sau dezactivarea Wi-Fi și pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi cu cel mai puternic semnal.

• Vă conectați la rețeaua cu cel mai bun semnal: Atunci când este slab semnalul Wi-Fi sau 

dacă rețeaua Wi-Fi curentă nu este disponibilă, telefonul dvs. se va conecta automat la o altă 

rețea Wi-Fi disponibilă și care are un semnal mai bun. Dacă nu sunt disponibile alte rețele Wi-Fi 

și sunt activate datele mobile, telefonul dvs. va utiliza conexiunea de date mobile (puteți avea 

costuri cu datele mobile). Dacă se îmbunătățește semnalul Wi-Fi, telefonul dvs. se va reconecta 

la rețeaua Wi-Fi.

• Activați sau dezactivați automat conexiunea Wi-Fi: Telefonul dvs. va dezactiva automat 

conexiunea Wi-Fi atunci când ieșiți din aria de acoperire a unui punct de acces Wi-Fi (de 

exemplu, atunci când plecați de acasă). Conexiunea Wi-Fi va fi reactivată atunci când reveniți în 

locația unui hotspot utilizat anterior (de exemplu, atunci când vă întoarceți acasă).

• Monitorizați calitatea rețelei Wi-Fi: Telefonul dvs. va monitoriza automat puterea 

semnalului hotspoturilor publice din apropiere.
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Partajarea Internetului dvs. mobil cu alte dispozitive

Puteți partaja Internetul mobil al telefonului dvs. cu alte dispozitive (de ex., tablete, telefoane sau            

computere). Se pot utiliza următoarele metode de partajare a Internetului:

• Hotspot Wi-Fi portabil: creați un hotspot portabil Wi-Fi pentru partajarea Internetului dvs. 

mobil cu alte dispozitive.

• Tethering prin Bluetooth: partajați Internetul dvs. mobil cu alte dispozitive care utilizează 

Bluetooth.

• Tethering prin USB: utilizați un cablu USB pentru a partaja cu un computer Internetul dvs. 

mobil.

Utilizarea unui punct de acces Wi-Fi portabil pentru a partaja Internetul 

mobil

Configurați un punct de acces Wi-Fi portabil pentru a partaja Internetul mobil al telefonului dvs.            

cu alte dispozitive. Comparativ cu partajarea conexiunii Internet prin Bluetooth, funcția de punct            

de acces Wi-Fi portabil conexiuni mai rapide și la distanță mai mare, dar consumă mai multă            

energie.

 

•Dispozitivul nu poate accesa Internetul folosind Wi-Fi când Hotspot Wi-Fi portabil este 

activat.

•Pentru activarea datelor mobile, consultați Conectarea la Internet utilizând conexiunea de 

date mobile.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Mai multe > Tethering și hotspot portabil.

3 Atingeți Hotspot Wi-Fi portabil și apoi activați butonul punct de acces Wi-Fi.

După activarea punctului de acces Wi-Fi personal, telefonul dvs. va afișa pictograma în bara 

de stare.

4 Atingeți Configuraţi hotspot Wi-Fi pentru a vedea sau modifica numele, setările de securitate 

și parola punctului de acces și apoi atingeți Salvaţi.
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• Schimbarea numelui punctului de acces: SSID reţea este numele punctului de acces. 

Acest nume este prestabilit ca fiind modelul telefonului. Puteți schimba manual numele în 

ceva mai ușor de memorat.

• Schimbarea setărilor de securitate ale punctului de acces: Atingeți Tip criptare pentru 

a configura setările de securitate ale punctului de acces. Telefonul utilizează implicit criptarea 

WPA2 PSK. Alte dispozitive vor avea nevoie de o parolă pentru a se conecta la punctul de 

acces. Dacă alegeți Niciuna, dispozitivele nu vor avea nevoie de o parolă pentru a se conecta 

la punctul de acces.

• Configurarea unei parole ușor de memorat: Parola punctului de acces este generată 

aleator de telefon. Din motive de securitate, alegeți o parolă care nu este ușor de ghicit și 

schimbați-o în mod regulat.

• Configurarea numărului maxim de conexiuni: Atingeți Nr. maxim de conexiuni permise 

și schimbați numărul maxim de conexiuni. În mod implicit, telefonul va permite unui număr 

de opt dispozitive să se conecteze simultan la punctul de acces.

Va trebui să vă reamintiți numele și parola punctului de acces pentru a vă conecta la el folosind 

alte dispozitive.
 

Limitarea cantității de date pe care le pot utiliza alte dispozitive.: Atingeți Limită de 

date de pe ecranul Hotspot Wi-Fi portabil și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru 

a seta limita de date. Când numărul de dispozitive conectate depășește această limită, 

telefonul va dezactiva automat punctul de acces Wi-Fi.

Utilizarea partajării conexiunii Internet prin USB cu un computer

Utilizați un cablu USB pentru a partaja Internetul mobil al telefonului dvs. cu un computer. Acest            

lucru este util, dacă conexiunea de Internet a computerului nu mai funcționează.

 

•Tethering prin USB poate fi utilizat pentru a vă partaja conexiunile Wi-Fi și Internet mobil. 

Pentru activarea datelor mobile, consultați Conectarea la Internet utilizând conexiunea de 

date mobile.

•În funcție de sistemul de operare al computerului, poate fi necesar să instalați pe computer 

driverele telefonului sau să stabiliți o conexiune de rețea pentru a utiliza partajarea 

conexiunii Internet prin USB. Citiți instrucțiunile sistemului de operare.
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1 Utilizați un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer.

2 Deschideți Setări.

3 Atingeți Mai multe > Tethering și hotspot portabil.

4 Activați butonul Tethering prin USB pentru a partaja Internetul mobil.

După activarea partajării conexiunii Internet prin USB, telefonul va afișa pictograma în bara 

de stare. Puteți utiliza apoi computerul pentru a accesa Internetul.
 

Nu puteți utiliza caracteristica de stocare în masă când telefonul este în modul partajare 

conexiune Internet prin USB.

Utilizarea partajării conexiunii Internet prin Bluetooth pentru a partaja 

Internetul mobil

Utilizați partajarea conexiunii Internet prin Bluetooth pentru a vă transforma telefonul într-un 

ruter fără fir și a partaja conexiunea mobilă Internet cu alte dispozitive. Comparativ cu un punct 

de acces portabil, partajarea conexiunii Internet prin Bluetooth oferă o conexiune Internet mai 

lentă, dar consumă mai puțină energie.
 

Tethering prin Bluetooth poate fi utilizat pentru a vă partaja conexiunile Wi-Fi și Internet 

mobil. Pentru activarea datelor mobile, consultați Conectarea la Internet utilizând conexiunea 

de date mobile.

1 Stabiliți o conexiune Bluetooth între două dispozitive și verificați dacă sunt asociate. Pentru mai 

multe informații, consultați Activarea Bluetooth și asocierea telefonului cu un alt dispozitiv.

2 Deschideți Setări.

3 Atingeți Mai multe > Tethering și hotspot portabil.

4 Activați butonul Tethering prin Bluetooth pentru a partaja Internetul mobil.

5 În ecranul Bluetooth, atingeți de lângă numele dispozitivului asociat, și apoi activați 

butonul Acces internet pentru a stabili conexiunea Internet.
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Trimiteți o solicitare de acces la Internet la telefon de pe dispozitivul care solicită conexiunea 

Internet. 

După activarea partajării conexiunii Internet prin Bluetooth, telefonul va afișa pictograma în 

bara de stare. Alte dispozitive se pot acum conecta și pot utiliza Internetul dvs. mobil.

Transferul datelor prin Bluetooth

Activarea Bluetooth și asocierea telefonului cu un alt dispozitiv

1 Deschideți Setări și atingeți Bluetooth.

2 Activați butonul Activaţi funcţia Bluetooth și asigurați-vă că Vizibilitate este activat. 

Telefonul va afișa automat lista dispozitivelor disponibile. Dacă dispozitivul pe care vreți să-l 

asociați nu este afișat, verificați dacă dispozitivul respectiv este detectabil.

3 Selectați dispozitivul pe care vreți să-l asociați și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Trimiterea și primirea fișierelor prin Bluetooth

Verificați dacă cele două dispozitive sunt asociate, înainte de a încerca transferul fișierelor.

• Trimiteți fișiere: Atingeți și mențineți apăsat fișierul pe care doriți să-l trimiteți și atingeți 

Distribuiţi > Bluetooth. Dispozitivul dvs. va căuta automat dispozitivele din apropiere. 

Selectați dispozitivul care primește datele.

• Primiți fișiere: Atunci când un alt dispozitiv încearcă să vă trimită fișiere prin Bluetooth, 

selectați Acceptaţi din caseta de dialog care apare. Deschideți panoul de notificare pentru a 

vizualiza progresul transferului fișierului.

În mod implicit, fișierele primite sunt salvate în folderul bluetooth din memoria internă a 
dispozitivului.

Anularea asocierii dispozitivelor Bluetooth

1 Deschideți Setări și atingeți Bluetooth.

2 Activați comutatorul Activaţi funcţia Bluetooth.

3 Atingeți pictograma de lângă numele dispozitivului asociat, apoi atingeți Anulaţi 

asocierea.

Redenumirea telefonului

În mod implicit, la activarea Bluetooth se utilizează numărul modelului telefonului dvs. ca nume            

de dispozitiv. Puteți modifica acest număr într-un nume mai ușor de recunoscut.

1 Deschideți Setări și atingeți Bluetooth > Nume dispozitiv.

2 Redenumiți telefonul și atingeți OK.
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Transferarea datelor prin Wi-Fi Direct

Utilizați Wi-Fi Direct pentru a transfera fotografii și fișiere între două dispozitive, fără conectare            

la o rețea Wi-Fi. Wi-Fi Direct este o funcție similară Bluetooth, dar este mai rapidă, ceea ce o face            

potrivită pentru transferul fișierelor mari, cum sunt cele video.

 

Wi-Fi Direct poate fi utilizat doar pentru transferul de date între două dispozitive Huawei. 

Verificați dacă ambele dispozitive sunt compatibile Wi-Fi Direct.

Conectarea a două dispozitive prin Wi-Fi Direct

Stabiliți o conexiune Wi-Fi Direct pentru transferul fără fir al datelor între două dispozitive.

1 Deschideți Setări, selectați Wi-Fi și activați comutatorul Wi-Fi. Atingeți Wi-Fi Direct.

2 Repetați pașii de mai sus pe celălalt dispozitiv și mențineți ecranul de căutare Wi-Fi Direct 

deschis pe ambele dispozitive.

3 Atunci când telefonul dvs. detectează celălalt dispozitiv, selectați-l. Urmați instrucțiunile de pe 

ecran pentru a stabili o conexiune Wi-Fi Direct între cele două dispozitive.

Pentru a opri conexiunea Wi-Fi Direct, selectați pentru a deschide ecranul Wi-Fi Direct.            

Selectați dispozitivul de la care doriți să vă deconectați și atingeți OK pentru deconectare.

Utilizarea Wi-Fi Direct pentru trimiterea și primirea fișierelor

Partajați fișiere între două dispozitive stabilind o conexiune Wi-Fi Direct.

 

Această funcție necesită o conexiune Wi-Fi. Verificați să fie activat Wi-Fi pe ambele 

dispozitive.

1 Deschideți Galerie și selectați imaginea pe care doriți să o trimiteți.

2 Atingeți Distribuiţi > Wi-Fi Direct. Așteptați până când se detectează dispozitivul care 

primește datele, apoi selectați-l.

Dacă nu se detectează dispozitivul care primește datele, verificați dacă este activat Wi-Fi.
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3 Se va afișa o solicitare pe dispozitivul care primește datele. Atingeți  Accept  pentru a accepta 

solicitarea de transfer al fișierului.

Deschideți panoul de notificare și atingeți Notificări pentru a monitoriza progresul transferului 

fișierului.

În mod implicit, fișierele primite sunt salvate în folderul Wi-Fi Direct din memoria internă a 

telefonului dvs.

Redarea în flux a conținutului multimedia pe 

televizor

Utilizați MirrorShare pentru a partaja conținutul multimedia cu prietenii și cu familia. 

MirrorShare vă permite conectarea fără fir la un televizor sau la un ecran și afișarea fotografiilor, 

videoclipurilor sau jocurilor.

Dacă televizorul dvs. nu este compatibil MirrorShare, puteți reda în flux conținutul telefonului            

utilizând un TV box Android sau alte dispozitive compatibile Miracast (televizorul dvs. trebuie să            

aibă un port HDMI).

1 În Setări, atingeți Setări avansate > MirrorShare pentru a activa funcția MirrorShare.

2 Verificați dacă funcția MirrorShare este activată pe dispozitivul HDMI.
 

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului dvs. TV box.

Plățile prin NFC

Utilizați NFC pentru a partaja rapid date între două telefoane. Dacă operatorul rețelei dvs. acceptă 

plățile NFC, puteți utiliza cartela SIM compatibilă NFC pentru a face plăți. Pentru mai multe 

informații, contactați operatorul rețelei dvs.

 

Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele compatibile NFC.

Activarea NFC

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Mai multe > NFC.

3 Activați comutatorul NFC pentru a activa NFC.

4 Activați comutatorul Huawei Beam pentru activarea Huawei Beam.
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Utilizarea NFC pentru a partaja paginile web și contactele

Puteți utiliza NFC pentru a partaja rapid datele între două telefoane. Pentru a partaja fotografiile,            

videoclipurile și paginile web este suficient să așezați telefoanele spate în spate.

Verificați dacă ecranul este deblocat pe ambele telefoane și verificați să fie activat NFC. Activați            

Android Beam pe celălalt telefon (dacă este necesar).

1 Selectați pagina web sau contactul pe care doriți să le partajați.

2 Așezați spate în spate telefonul dvs. mobil și pe cel care primește datele. Senzorul NFC al 

telefonului dvs. se află lângă camera spate. După ce se stabilește o conexiune, se va emite un 

sunet și conținutul pe care îl partajați se va micșora pe ecran.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și atingeți ecranul pentru a partaja datele cu celălalt 

dispozitiv.

Plăți NFC

Utilizați cartele SIM compatibile NFC pentru a face plăți. Contactaţi operatorul dumneavoastră 

pentru detalii.

Verificați dacă utilizați o cartelă SIM compatibilă NFC, apoi instalați aplicația de plăți a 

operatorului rețelei dvs.

Atunci când configurați aplicația implicită de plăți, atingeți Mai multe > NFC > Aplicaţia de 

plată implicită pe ecranul de setări, apoi selectați o aplicație de plăți acceptată de operatorul 

rețelei dvs. Contactaţi operatorul dumneavoastră pentru detalii.
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Copiere de rezervă şi restabilire

Utilizarea aplicației Copie de rezervă pentru 

efectuarea copiei de rezervă și pentru restaurarea 

datelor

Copiile de rezervă vă asigură că nu veți pierde niciodată datele. Puteți utiliza o copie locală de 

rezervă pentru a copia datele în memoria internă a telefonului sau pe cardul SD.
 

Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Copierea de rezervă a datelor în memoria locală

Puteți copia de rezervă contactele, mesajele, registrul de apeluri, fotografiile, muzica, 

videoclipurile, fișierele și aplicațiile.

1 Deschideți Copie de rezervă.

2 Atingeți Backup > Memoria internă > Înainte.

3 Selectați datele pentru care doriți să efectuați copia de rezervă. Nu este necesară o parolă 

pentru copia de rezervă în cazul în care copiați de rezervă fotografii, conținut audio, 

videoclipuri și documente. Pentru a efectua o copie de rezervă a altor tipuri de date, urmați 

instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă a copiei de rezervă.

4 Atingeți Copie de rez..
 

În mod implicit, datele copiate de rezervă sunt salvate în folderul HuaweiBackup din Fişiere.

Mai multe setări

Restaurare date copiate
anterior de rezervă

Efectuare copie de
rezervă a datelor noi
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Restaurarea datelor din memoria locală

1 Deschideți Copie de rezervă.

2 Atingeți Restaurare > Restaurare de pe stocarea internă > Înainte.

3 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți.
 

Dacă datele copiate de rezervă sunt criptate, introduceți parola de criptare atunci când vi se 

cere.

4 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, apoi atingeți Pornire restabilire.

Restabilirea setărilor din fabrică

Restaurați telefonul la setările sale din fabrică în cazul în care generează erori sau reacționează            

lent.

 

Efectuați o copie de rezervă a datelor importante înainte de a restabili setările din fabrică. 

Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea aplicației Copie de rezervă pentru efectuarea 

copiei de rezervă și pentru restaurarea datelor.

Restabilirea setărilor importante va șterge toate datele dvs. importante de pe telefon, inclusiv            

amprentele, informațiile despre conturi, aplicațiile descărcate și setările aplicațiilor.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Copie de rezervă și resetare > Resetare la configurarea din 

fabrică.

3 Alegeți dacă formatați memoria internă, apoi atingeți Resetaţi telefonul.
 

Selectarea Ștergere memorie internă va duce la ștergerea tuturor fișierelor din memoria 

internă, cum ar fi muzica și imaginile. Procedaţi cu grijă.

4 Atingeți Resetaţi telefonul pentru a restabili setările din fabrică ale telefonului dvs. Telefonul 

dvs. va reporni automat după finalizarea procesului.

Actualizarea telefonului

Pentru a îmbunătăți performanța, actualizați telefonul la cea mai recentă versiune de sistem.

 

•Utilizarea unui software de la terți pentru actualizarea telefonului poate face ca telefonul să 

devină inutilizabil sau vă poate periclita informațiile personale. 

•Este posibil să vă fie șterse datele personale în timpul unei actualizări de sistem. Asigurați-vă 

că ați efectuat o copie de rezervă a datelor importante înainte de a actualiza telefonul.
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•Pentru actualizare, asigurați-vă că telefonul are minim 20% energie în baterie.

•După actualizare, este posibil ca unele aplicații de la terți să fie incompatibile cu sistemul 

dvs., cum ar fi aplicațiile de Internet banking și jocurile. Acest lucru poate fi ca urmare a 

intervalului de timp necesar dezvoltatorilor de aplicații să lanseze actualizări pentru noile 

versiuni de Android. Așteptați lansarea unei noi versiuni a aplicațiilor.
 

Atingeți Setări > Despre telefon > Număr versiune pentru a afla numărul versiunii 

telefonului dvs.

Actualizări OTA

Atunci când se lansează o actualizare nouă de sistem, vi se va solicita descărcarea și instalarea            

celei mai recente versiuni. Pentru actualizări rapide și sigure, selectați OTA.

 

Asigurați-vă că telefonul este conectat la Internet, înainte de actualizare. Conectați-vă la o 

rețea Wi-Fi înainte de actualizare, pentru a evita costurile cu datele mobile. În plus, asigurați-

vă că telefonul este încărcat suficient.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeţi Actualizator. Telefonul dvs. va verifica automat dacă există actualizări.

3 Selectați cea mai recentă versiune de descărcare a pachetului de actualizare.

4 După finalizarea descărcării, atingeți Rep. și actualiz.. Procesul de actualizare poate dura 

câtva timp. Nu utilizați telefonul înainte de terminarea actualizării. După terminarea 

actualizării, telefonul dvs. va reporni automat.
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Gestionarea fișierelor

Vizualizarea fișierelor

Vizualizarea fișierelor după categorie

Deschideți fila Categorii din Fişiere. Fișierele dvs. sunt sortate automat în diverse categorii.

Găsirea rapidă a fișierelor

Utilizați funcția de căutare pentru a localiza rapid fișierele căutate.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Atingeți , apoi introduceți numele fișierului sau cuvintele cheie. Rezultatele căutării vor fi 

afișate sub bara de căutare.

Sortarea fișierelor

Utilizați funcția de sortare pentru a aranja fișierele după tip, nume, dimensiune sau dată.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Atingeți , apoi sortați fișierele după tip, nume, dimensiune sau dată.

Crearea comenzilor rapide pentru fișiere pe ecranul de pornire

Creați pe ecranul de pornire o comandă rapidă către fișierele utilizate frecvent, pentru acces facil.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Atingeți și mențineți apăsat fișierul pentru care doriți o comandă rapidă, apoi atingeți  > 

Creare comandă rapidă desktop.

Partajarea fișierelor

Utilizați aplicația Fișiere pentru a partaja fotografii sau videoclipuri pe mediile de socializare, sau            

cu prietenii.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.
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3 Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți Partajare.

4 Alegeți o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă partaja fișierele.

Crearea folderelor

Creați foldere și copiați fișiere în ele, pentru a vă păstra telefonul organizat.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Atingeți , introduceți numele noului folder, apoi atingeți Salvare.

Redenumirea fișierelor

Dați fișierelor dvs. nume distinctive, pentru a le putea găsi mai rapid.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Atingeți și mențineți apăsat fișierul sau folderul pe care doriți să-l redenumiți, apoi atingeți 

Redenumire.

4 Introduceți un nume nou, apoi atingeți OK.

Copierea, mutarea și ștergerea fișierelor

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Selectați fișierele pe care doriți să le copiați, mutați sau ștergeți. Puteţi să:

• Copiați fișierele într-un folder destinație: Atingeți , selectați un folder destinație, apoi 

atingeți .

• Mutați fișierele într-un folder destinație: Atingeți , selectați un folder destinație, apoi 

atingeți .

• Ștergeți fișierele: Atingeți  > Ştergeţi
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Crearea și extragerea arhivelor

Combinați mai multe fișiere într-o singură arhivă zip, pentru a elibera spațiul de stocare și pentru            

a ușura partajarea fișierelor.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Local, atingeți Memorie internă sau Card SD.

3 Selectați fișierele sau folderele dorite pentru adăugare în arhivă, apoi atingeți Comprimare.

4 Alegeți destinația arhivei. Fișierele selectate vor fi comprimate într-o arhivă zip, care va fi 

denumită automat.
 

Pentru a extrage o arhivă, atingeți și mențineți apăsat fișierul arhivă, apoi atingeți Extragere 

în. Selectați locul unde trebuie extrasă arhiva.

Excluderea imaginilor mici

La vizualizarea imaginilor, este posibil să observați că aplicația Fișiere afișează și imaginile și            

miniaturile din cache, provenite de la paginile web pe care le-ați accesat. Pentru o vizualizare            

neaglomerată, excludeți aceste imagini.

1 Deschideți Fişiere.

2 Atingeți Setări, apoi activați comutatorul Filtrare imagini mici pentru a preveni afișarea 

fișierelor mai mici de 30 KB.

Stocarea într-un seif a fișierelor private

Pentru a asigura confidențialitatea fișierelor dvs., activați Seif, setați o parolă și mutați fișierele            

într-un seif, pentru a le cripta. Le puteți șterge în orice moment din seif.

1 Deschideți Fişiere.

2 În fila Categorii sau în fila Local, atingeți Seif.

3 Atingeți Activare și setați locația de stocare a seifului.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă și o întrebare de securitate, apoi 

atingeți "Finalizat" pentru a deschide Seiful.

5 Atingeţi . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta fișierele, apoi atingeți 

pentru a le adăuga în seif.



Gestionarea fișierelor 

109

• Ștergeți fișierele dintr-un seif: În Seif, deschideți folderul în care se află fișierele pe care 

doriți să le ștergeți. Atingeți și mențineți apăsat oricare fișier, selectați fișierele pe care doriți să 

le mutați, apoi atingeți .

• Distrugeți un seif: În Seif, atingeți Setări > Distrugere seif. Urmați instrucțiunile de pe ecran 

pentru a șterge fișierele din seif și pentru a le distruge.

• Schimbați parola seifului: În Seif, atingeți Setări > Modificare parolă. Urmați instrucțiunile 

de pe ecran pentru a schimba parola.
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Gestionare alimentare

Vizualizarea statisticilor de utilizare a bateriei

Utilizați aplicația Manager telefon pentru a vizualiza statistici detaliate de utilizare a bateriei de            

către fiecare aplicație.

Deschideți Manager telefon, apoi atingeți % rămasă. Puteţi să:

• Atingeţi Optimizare. Telefonul va verifica problemele de consum de energie și va optimiza 

automat performanța.

• Atingeți Detalii utilizare energie pentru a vizualiza statistici detaliate de utilizare a bateriei. 

• Atingeți Nivel consum pentru a urmări ce anume consumă cea mai multă energie. 

• Activați comutatorul Procentaj baterie rămasă  pentru a afișa în bara de stare procentul de 

energie rămas în baterie.

Reducerea consumului de energie

Utilizați aplicația Manager telefon pentru a optimiza performanța și pentru a reduce consumul de            

energie.

Deschideți Manager telefon, apoi atingeți % rămasă. Puteţi să:

• Optimizați performanța: Atingeţi Optimizare. Telefonul va verifica problemele de consum de 

energie și va optimiza automat performanța. Pentru a reduce și mai mult consumul de energie, 

consultați Probleme optimizabile. Selectați Afișare sau Optim. pentru a ajusta manual 

setările de alimentare.

• Restricționați aplicațiile: Atingeți Aplicaţii protejate și dezactivați comutatorul de lângă 

aplicațiile pe care nu doriți să ruleze în fundal atunci când ecranul este blocat.

• Închideți aplicațiile mari consumatoare de energie: Atingeți Consum energ parav. de 

prot. (apl. cu consum..., selectați aplicațiile dorite, apoi atingeți pentru a le închide.
 

Dacă în fundal rulează aplicații mari consumatoare de energie, în panoul de notificare va 

apărea un mesaj. Dacă nu doriți să primiți astfel de notificări, atingeți și dezactivați 

comutatorul Mesaj consum mare.

• Închideți automat aplicațiile mari consumatoare de energie: Atingeți , apoi activați 

comutatorul Istoric aplicații închise.



Gestionare alimentare 

111

Activarea planului de alimentare Ultra

Dacă așteptați un apel important dar nivelul de energie din baterie este redus, activați planul de 

alimentare Ultra din Manager telefon. Acest lucru dezactivează totul, cu excepția funcțiilor 

esențiale de apelare, SMS și contacte, prelungind astfel durata de utilizare a bateriei.

Deschideți Manager telefon. Atingeți % rămasă > Plan de alimentare > Ultra, apoi 

selectați  > Activaţi.

Atingeți Ieșire pentru a dezactiva planul de alimentare Ultra și pentru a restabili setările inițiale.

Închiderea aplicațiilor din fundal la blocarea 

ecranului

Reduceți consumul de energie închizând aplicațiile din fundal în momentul blocării ecranului.

1 Deschideți Manager telefon.

2 Atingeți Aplicaţii protejate.

3 Dezactivați comutatoarele aplicațiilor neesențiale, pentru a le împiedica să ruleze cât timp este 

blocat ecranul.
 

Dacă doriți ca o aplicație să continue rularea după blocarea ecranului (cum ar fi aplicația 

Copiere de rezervă), activați comutatorul acelei aplicații.

Apăsaţi butonul de pornire pentru a bloca ecranul. Telefonul dvs. va închide toate aplicațiile din            

fundal cu excepția celor protejate.

Prevenirea accesării Internetului de către aplicațiile 

din fundal

Utilizați managerul de aplicații de rețea pentru a împiedica anumite aplicații să se conecteze la            

Internet și să utilizeze datele ce v-au fost alocate.

1 Deschideți Manager telefon.

2 Atingeți Manager trafic > Aplicaţii conectate la reţea.

3 Comutați între filele Aplicaţii instalate și Aplicaţii de sistem pentru a configura permisiunile 

de acces la Internet pentru fiecare aplicație. Atingeți pentru a configura ce aplicații au 

acces la Internet în roaming.

Dacă dezactivați accesul la Internet pentru o aplicație, veți fi întrebat(ă) dacă doriți activarea            

accesului la Internet la următoarea deschidere a aplicației.
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Configurarea setărilor de afișare și sunet

Reduceți consumul de energie prin optimizarea setărilor de afișare și de sunet ale telefonului.

Consultați Configurarea setărilor afișajului pentru a afla cum să economisiți energie dezactivând           

Daydream, dezactivând lampa indicatoare și reducând luminozitatea ecranului și intervalul de          

stingere a ecranului.

Consultați Setări de sunet pentru a afla cum să economisiți energie dezactivând alertele inutile cu            

sunet sau cu vibrații.
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Manager telefon

Optimizarea sistemului

Utilizați aplicația Manager telefon pentru a face ca telefonul dvs. să ruleze mai rapid și pentru a-

i optimiza performanțele.

Efectuarea unei scanări cuprinzătoare

Deschideți Manager telefon. Telefonul dvs. va efectua o scanare cuprinzătoare și vă va 

optimiza sistemul.

Curățarea telefonului

1 Deschideți Manager telefon.

2 Atingeți Optimizare sistem pentru a scana datele aplicațiilor stocate în cache și fișierele 

reziduale ale sistemului.
 

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge manual fișierele sau pentru a configura 

setările.

3 După ștergerea datelor, atingeți Finalizare.

Gestionarea utilizării datelor

Aplicația Manager telefon include o funcție de gestionare a datelor pe care o puteți utiliza pentru 

a monitoriza utilizarea datelor și pentru a evita depășirea nivelului lunar admis.

Deschideți Manager telefon, apoi atingeți Manager trafic. Puteți vizualiza statistici 

detaliate de utilizare a datelor sau puteți configura următoarele setări:

• Evaluare utilizare trafic: vizualizați utilizarea datelor de către fiecare aplicație.

• Aplicaţii conectate la reţea: gestionați permisiunile de acces la Internet pentru fiecare 

aplicație. Închideți aplicațiile care se conectează inutil în fundal la Internet, pentru a reduce 

nivelul de utilizare a datelor și consumul de energie. Pentru mai multe informații, consultați 

Prevenirea accesării Internetului de către aplicațiile din fundal.

• Punct de acces Wi-Fi portabil: configurați setările pentru hotspotul mobil sau pentru 

conexiunea la rețeaua mobilă.
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Filtrul anti-hărțuire

Aplicația Manager telefon include un filtru anti-hărțuire și centru de notificare pentru blocarea            

apelurilor și mesajelor spam și a notificărilor push nedorite.

Deschideți Manager telefon. Puteţi să:

• Atingeți Filtru anti-hărţuire >  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurarea 

listei negre și a listei albe de apeluri, cuvintele cheie și setările pentru spam.

• Atingeți Centru de notificare și selectați o aplicație pentru a-i configura permisiunile de 

notificare și setările.

Gestionarea bateriei

Aplicația Manager telefon include o funcție de gestionare a bateriei, care vă ajută să economisiți            

energie și previne pierderea apelurilor și mesajelor importante.

Deschideți Manager telefon, apoi atingeți % rămasă. Puteţi să:

• Vizualizați statistici detaliate de utilizare a bateriei. Pentru mai multe informații, consultați 

Vizualizarea statisticilor de utilizare a bateriei.

• Optimizați modul de utilizare a bateriei, pentru a reduce consumul de energie. Pentru mai multe 

informații, consultați Reducerea consumului de energie.

• Selectați un plan de alimentare corespunzător.
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Instrumente

Calendar

Aplicația Calendar vă ajută să vă creați planificarea zilnică. De exemplu, vă ajută să faceți o 

planificare și afișează informații despre sărbătorile publice. Dacă ați salvat zilele de naștere ale 

contactelor, aplicația Calendar va crea automat notificări pentru zilele de naștere.

Adăugarea și ștergerea evenimentelor

Adăugați evenimente și setați notificări care să vă ajute să faceți planificarea.

• Adăugați un eveniment: Deschideți Calendar, atingeți , apoi introduceți numele, 

data și ora de început și de sfârșit și locul evenimentului. Atingeți pentru a salva 

evenimentul. Dacă adăugați o notificare, telefonul dvs. vă va trimite notificarea la ora stabilită.

• Ștergeți un eveniment: Accesați evenimentul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți .

Vizualizarea calendarului

Deschideți Calendar. Puteţi să:

• Comutați la vizualizarea lună, săptămână, sau zi: Atingeți Lună, Săptămână, sau Zi. În 

vizualizarea lună, săptămână sau zi, treceți degetul la stânga sau dreapta pentru a schimba 

luna, săptămâna, sau ziua care este afișată.

• Vizualizați numărul săptămânii: Atingeți  > Setări, apoi activați comutatorul Afișaţi 

numărul săptămânii pentru a afișa numărul săptămânii în partea stângă a calendarului.

Eveniment

Ziua selectată

Evenimente din ziua selectată

Mai multe setări

Comutați între vizualizările pentru
lună, săptămână și zi

Accesați ziua curentă

Astăzi

Adăugați un eveniment
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• Schimbați prima zi a săptămânii: Atingeți  > Setări > Săptămâna începe, apoi selectați 

o zi.

• Comutați la un alt calendar: Verificați să fiți conectat(ă) la Internet, apoi atingeți  > De 

afișat. Atingeți Calendar local și selectați calendarul dorit.
 

Pentru mai multe informații despre conectarea la Internet, consultați Accesarea Internetului.

• Importați automat zilele de naștere ale contactelor: Atingeți  > De afișat, apoi activați 

comutatorul Zile de naştere contacte. Telefonul dvs. va importa automat zilele de naștere ale 

contactelor și va crea notificări pentru zilele de naștere.

Vizualizarea sărbătorilor internaționale

Activați opțiunea sărbători internaționale pentru a vă ajuta să vă planificați următoarea călătorie            

de afaceri sau vacanță.

 

Această funcție necesită acces la Internet. Pentru mai multe informații, consultați Accesarea 

Internetului.

1 Deschideți Calendar.

2 Atingeți  > De afișat > Sărbători globale.

3 Activați comutatorul de lângă țara a cărei sărbători doriți să o vizualizați. Telefonul dvs. va 

descărca automat informaţiile despre sărbătorile țării respective.

Sincronizarea unui calendar

Sincronizați calendarul cu contul dvs., pentru acces facil oriunde v-ați afla.

1 Deschideți Calendar.

2 Atingeţi  > De afișat.

3 Selectaţi contul al cărui calendar doriţi să fie afişat.

4 Atingeţi  > Calendare de sincronizat.

5 Selectați contul dorit, apoi conectați-vă la contul Exchange pentru a sincroniza calendarul.

Ceas

În aplicația Ceas puteți adăuga alarme, puteți vizualiza orele internaționale și sărbătorile publice            

și puteți utiliza funcțiile pentru cronometru și numărătoare inversă.

Gestionarea alarmelor

Deschideți Ceas. În fila Alarmă, puteți să:
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• Adăugaţi o alarmă: Atingeți și setați ora alarmei, repetițiile și multe altele. Atingeți 

pentru a aplica.

• Activați sau dezactivați o alarmă: Atingeți comutatorul din dreptul unei alarme.

• Configurați setările alarmei: Atingeți pentru a configura durata amânării, setările 

modului silențios și comportamentul butonului de volum.

• Ștergeți o alarmă: Atingeți și mențineți apăsată alarma pe care doriţi să o ștergeți, apoi 

atingeţi .

• Dezactivați o alarmă: Atingeți Glisaţi pentru a opri alarma în partea de jos a ecranului de 

blocare.

• Opriți sonorul unei alarme: Apăsați butonul de micșorare a volumului.

• Amânați 10 minute: Apăsați butonul de pornire. Alarma va porni din nou după 10 minute. 

Treceți degetul în jos pe ecran pentru a deschide panoul de notificare și atingeți notificarea 

alarmei pentru a opri alarma.

• Activați alarma cu telefonul oprit: Selectați Păstrează alarma activă, va suna în  atunci 

când opriți telefonul. Alarmele vor porni și cu telefonul oprit.

Ceas global

Adăugați mai multe ceasuri, pentru a vizualiza ora în diverse orașe de pe planetă.

Deschideți Ceas. În fila Ceas global, puteți să:

• Adăugați un oraș: Atingeţi . Introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș din listă.

• Setați fusul orar de domiciliu: Atingeți , activați comutatorul Afişare ceas acasă, apoi 

atingeți Fus orar de acasă.

• Setați data și ora sistemului: Atingeți  > Data și ora.

• Ștergeți un oraș: Atingeţi Editare oraşe. Atingeți pictograma de lângă orașul pe care 

vreți să-l ștergeți, apoi atingeți .

Setați data, ora și
fusul orar de domiciliu

Ora curentă a rețelei Ștergeți
orașele

Ceas globalOra de domiciliu

Adăugare oraş
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Afișaj cu ceas dual

În mod implicit, telefonul dvs. afișează ora rețelei. Activați ceasurile duale pentru a afișa ora 

locală și ora de domiciliu pe ecranul de blocare.

Atingeți  > Data și ora > Ceasuri duale, apoi activați comutatorul Ceasuri duale. Atingeți 

Setare oraş de reşedinţă, apoi selectați fusul orar local din lista de orașe.

 

Dacă fusul orar local este același cu fusul orar de domiciliu, se va afișa un singur ceas.

Cronometru

1 Deschideți Ceas.

2 La Cronometru, atingeți pentru a începe cronometrarea.
 

În timpul cronometrării, atingeți pentru a număra turele. Treceți degetul în sus pe 

cronometrul din mijlocul ecranului pentru a vizualiza datele turului dvs.

3 Atingeți pentru a opri cronometrul.

4 Atingeți pentru a reactiva cronometrul, sau atingeți pentru a șterge înregistrările 

cronometrului.

Temporizator

1 Deschideți Ceas.

2 La Temporizat..., întoarceți roata pentru a seta valoarea numărătorii inverse.
 

Atingeți pentru a seta o sonerie pentru cronometru.

Fus orar curentFus orar
de domiciliu
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3 Atingeți pentru a porni cronometrul.

4 După pornirea cronometrului, treceți cu degetul pe ecran pentru a opri sunetul soneriei.
 

În timpul numărătorii inverse, atingeți pentru a reseta cronometrul, sau atingeți 

pentru a opri numărătoarea inversă.

Meteo

Aplicația Meteo vă permite să verificați starea actuală a vremii și prognoza pe multe zile pentru            

locația dumneavoastră și pentru multe alte destinații din întreaga lume.

Vizualizarea informațiilor meteo

Deschideți Meteo. Puteţi să:

• Vizualizați informații meteo detaliate: Treceți cu degetul în sus pe ecran pentru a vizualiza 

prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, condițiile de ploaie, calitatea aerului, indicele 

de confort, viteza și direcția vântului și ora răsăritului/apusului.

• Vizualizați vremea în alte orașe: Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecran 

pentru a vizualiza prognoza meteo pentru alte orașe.

• Schimbați unitatea de temperatură: Unitatea de temperatură este setată în funcție de limba 

sistemului. Atingeți  > Unitate de temp. pentru a schimba unitatea.

• Activați sunetele meteo: În mod implicit, sunetele meteo sunt dezactivate. Pentru a le activa, 

atingeți , apoi activați comutatorul Tonuri meteo.

Șanse de ploaie

Gestionați orașele
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Actualizarea informaţiilor meteo

1 Deschideți Meteo.

2 Treceţi degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi orașul ale cărui informaţii meteo 

doriți să le actualizați.

3 Treceți degetul în jos din partea de sus a ecranului pentru a actualiza manual informațiile 

meteo.
 

De asemenea, puteți configura actualizările automate ale informațiilor meteo. Atingeţi . 

Activați comutatorul Actualizare automată, apoi configurați Interval actualizare. 

Telefonul va actualiza apoi informațiile meteo la intervalul programat.

Adăugarea și ștergerea orașelor

Adăugați mai multe orașe la aplicația meteo, pentru a urmări vremea în orașele ce vă interesează.

1 Deschideți Meteo.

2 Atingeţi . Apoi, puteţi să:

• Adăugați un oraș: Atingeți  > . Selectați din listă un oraș, sau căutați orașul dorit în 

bara de căutare. Puteți adăuga maxim 10 orașe la aplicația meteo.

• Eliminați un oraș: Atingeți și mențineți apăsat orașul pe care doriți să îl ștergeți, apoi 

atingeți .

Notepad
Utilizați Notepad pentru a nota informații importante sau listele de cumpărături. Puteți seta 

notificări pentru fiecare notă. 

Notă fără o stare adăugată

Notă completă

Notă în așteptare

Selectați setările de afișare

Creați o notă

Bară de căutare
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În ecranul de pornire Notepad, notele în așteptare sunt prefixate cu „-”, pentru a vă ajuta să 

identificați rapid notele care necesită atenție din partea dvs.

Crearea unei note

1 Deschideți Note.

2 Atingeți , introduceți nota, apoi atingeți pentru salvare.

După ce ați salvat o notă, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o partaja sau pentru a o 

șterge, sau adăugați-o la favoritele dvs.

Ștergerea unei note

1 Deschideți Note.

2 Atingeți și mențineți nota pe care doriți să o ștergeți (sau selectați mai multe note), apoi 

atingeți .

3 Atingeţi Ştergere.

Calculator

Deschideți Calculator. Rotiți ecranul pentru a comuta între calculatoarele standard și 

științific.

Fotografierea

Salvați nota

Editare notă

Închideți nota

Inserați o imagine din galerie

Adăugați un marcator
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Înregistrare sunet

Puteți utiliza aplicația Recorder pentru a înregistra sunetul în diverse scenarii: întâlniri, interviuri, 

sau propria dvs. voce.

Înregistrarea sunetului

1 Deschideți Recorder.

2 Atingeţi pentru a începe înregistrarea.
 

Pentru a asigura o calitate optimă a înregistrării, așezați telefonul pe o suprafață plană și nu 

acoperiți microfonul.

3 În timpul înregistrării, atingeți pentru pauză, sau pentru adăugarea unei etichete.

4 Pentru finalizarea înregistrării, atingeți . Introduceți numele fișierului înregistrare, apoi 

atingeți Salvare.

Redarea unei înregistrări

1 Deschideți Recorder.

2 Atingeţi .

3 Selectați fișierul înregistrare pe care doriți să îl redați, sau atingeți butonul de redare de lângă 

numele fișierului.

Sortați după oră sau după nume

Treceți degetul în jos pentru
a căuta o înregistrare

Redare înregistrare

Redați utilizând căștile sau difuzoarele
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Oglindă

Telefonul dvs. poate funcționa ca oglindă.

Deschideți Oglindă.

• Salvați o imagine: Atingeți ecranul și selectați pentru a salva imaginea în Galerie. După 

salvarea imaginii, telefonul dvs. va reveni la oglindă.

• Transfocați spre interior: Pentru transfocare spre interior, atingeți de două ori ecranul. 

Atingeți din nou de două ori pentru a reveni la ecranul inițial.

• Măriți luminozitatea: Atunci când suflați în microfon, oglinda va afișa efectul de „aburire”. 

Ștergeți ecranul pentru a îndepărta efectul.

măriţi sau să micşoraţi

Modificați rama oglinzii

Reglare luminozitate



124

Setări

Activarea accesului la locație

Activați serviciile bazate pe locație pentru a vă asigura că aplicațiile de navigație, meteo și cele 

cu hărți vă pot accesa informațiile despre locație.

 

Funcțiile pot varia în funcție de operator.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Acces la locaţie, apoi activați comutatorul Accesează locaţia 

mea.

3 Sunt disponibile trei opțiuni în Mod locaţie:

• Utilizare GPS, Wi-Fi şi reţele mobile: Utilizează GPS-ul și conexiunea la Internet a 

telefonului dvs. Activați această opțiune pentru o poziționare extrem de precisă.

• Utilizare Wi-Fi şi reţele mobile: Utilizează doar conexiunea la Internet a telefonului dvs. 

Activați această opțiune pentru un consum redus de energie și pentru intervale mai mari de 

așteptare.

• Utilizare numai GPS: Nu necesită o conexiune la Internet. Activați această opțiune pentru 

a reduce utilizarea datelor mobile.

Activare serviciu de locaţie

Selectați metoda de poziționare
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Creșterea preciziei poziționării la interior

Telefonul dvs. utilizează Wi-Fi și Bluetooth pentru o poziționare mai precisă atunci când vă aflați            

în spații interioare.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeţi Setări avansate > Acces la locaţie > Meniu > Setări scanare.

• Activați comutatorul Căutare rețele Wi-Fi. Aplicațiile și serviciile de localizare vor scana în 

continuu rețelele Wi-Fi, pentru a obține o poziționare mai precisă.

• Activați comutatorul Căutare dispozitive Bluetooth. Aplicațiile și serviciile de localizare vor 

căuta dispozitive Bluetooth, pentru a obține o poziționare mai precisă.

Configurarea setărilor afișajului

Configurați setările de afișare pentru a vă personaliza telefonul. De exemplu, puteți schimba 

imaginea de fundal, dimensiunea fontului și intervalul de stingere a ecranului.

Accesați Setări, apoi atingeți Afișare. Puteți configura următoarele setări:

• Temperatură culoare: Ajustați temperatura de culoare pentru imaginile afișate pe telefon. 

Pentru un aspect mai temperat, selectați o temperatură mai caldă a culorii, iar pentru o imagine 

mai clară, o culoare mai rece. Debifați Implicit caseta de validare pentru a ajusta manual 

temperatura de culoare.

• Imagine de fundal: setați ecranul de blocare și imaginile de fundal ale ecranului de pornire. 

Pentru mai multe informații, consultați Teme și imagini de fundal.

• Dimensiune font: setați dimensiunea fontului.

• Daydream: atunci când este activată această funcție și ați configurat Sursă fotografie și 

Durată, telefonul dvs. va afișa automat imagini în timpul încărcării și cu ecranul blocat.

• Indicator luminos: indicatorul de stare va clipi atunci când primiți apeluri, mesaje sau alte 

notificări.

• Luminozitate: telefonul va ajusta automat luminozitatea ecranului în funcție de luminozitatea 

ambientală. Debifați caseta de validare Luminozitate automată pentru a ajusta manual 

luminozitatea.

• Inactivitate: ecranul se va bloca automat după o perioadă de inactivitate, pentru a reduce 

consumul de energie. Selectați Inactivitate pentru a ajusta intervalul de stingere a ecranului, 

sau pentru a dezactiva funcția de blocare automată a ecranului.

• Rotire automată ecran: dacă este activată opțiunea, orientarea ecranului se va modifica 

automat în funcție de modul în care țineți telefonul atunci când efectuați anumite operațiuni, 

cum ar fi navigarea pe o pagină web, vizualizarea unei imagini, sau scrierea unui mesaj.
 

Opțiunile de mai sus ar putea fi indisponibile pe anumite modele de telefoane.
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Setări de sunet

Setați tonurile de apel pentru apelurile și mesajele primite sau setați sunetul de avertizare al 

sistemului și efectele de vibrații.

Mergeți la Setări și apoi atingeți Sunet. Puteți configura următoarele setări:

• Volum: Reglați tonul de apel, sunetele media, alarma și volumul apelului.

• Mod Silenţios: După ce a fost activat, telefonul nu va suna când primiți un apel sau un mesaj, 

dar ecranul va porni, totuși. Dacă ați activat și Vibrează în modul silenţios, telefonul va vibra 

pentru a vă avertiza despre apelurile sau mesajele primite.
 

Puteți activa sau dezactiva aceste funcții și în fila cu comenzi rapide. Atingeți pentru a 

comuta între Sunet, Vibraţii și Silenţios.

• Selectați un ton de apel din Ton de apel şi vibraţii apelare pentru a schimba tonul de apel. 

Puteți alege dintre tonurile de apel prestabilite sau un fișier de muzică local. Activați butonul 

pentru a activa vibrațiile când telefonul sună.

• Ton implicit notificare: Alegeți un ton de apel prestabilit sau un fișier de muzică loca ca ton 

de notificare pentru mesaje, e-mailuri și alte notificări.

• Când utilizați telefonul pentru a asculta muzică sau a urmări videoclipuri, conectați un set de 

căști cu microfon Efect SWS căşti pentru a avea o experiență uimitoare cu sunetul surround 

DTS multi-canal.

• Atingeți butoanele din Sistem pentru a activa sau a dezactiva tonurile de atingere a tastaturii 

pentru telefon, sunetele la atingere, sunetele de blocare a ecranului, tonurile capturarea 

ecranului, tonurile de pornire sau de oprire și feedback-ul haptic.
 

Opțiunile de mai sus pot să nu fie disponibile pe toate modelele de telefoane.

Schimbarea metodei de deblocare a ecranului

Setați o parolă de blocare a ecranului, pentru a preveni accesul neautorizat la telefon.

Setarea unui desen de deblocare a ecranului

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Blocare ecran & Parole > Parolă > Model.

3 Conectați minim patru puncte pentru a crea un model de deblocare a ecranului, apoi ridicați 

degetul. Pentru confirmare, desenați din nou modelul de deblocare.

4 Introduceți un cod PIN de rezervă care să conțină minim patru cifre. Dacă uitați modelul de 

deblocare a ecranului, puteți introduce codul PIN de rezervă pentru a debloca ecranul.
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Deblocarea ecranului cu o parolă

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Blocare ecran & Parole > Parolă.

3 Puteți opta să setați un cod PIN sau o parolă:

• Atingeți PIN, apoi introduceți un cod PIN care să conțină minim patru cifre și selectați 

Terminat.

• Atingeți Parolă, apoi introduceți o parolă care să conțină minim patru caractere și selectați 

Terminat.

Eliminarea parolei de blocare a ecranului

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Blocare ecran & Parole > Parolă.

3 Introduceți parola sau modelul de deblocare a ecranului de blocare, apoi atingeți Niciuna.

Setările gesturilor și navigației

Utilizați gesturi simple pentru a vă controla telefonul. De exemplu, întoarceți telefonul pentru a 

dezactiva sunetul tonurilor de apel, sau apropiați-l de ureche pentru a răspunde la apeluri sau 

pentru a forma un număr.

Controlul prin mişcări

Deschideți Setări. Atingeți Asistenţă inteligentă > Control mișcare și selectați mișcările pe           

care doriți să le activați.

Răsturnare: dezactivați sunetul și opriți vibrațiile pentru apelurile primite, alarme și cronometre.

 

Apelurile vocale nu sunt acceptate pe tabletele care dispun numai de Wi-Fi.

Bară de navigare

Deschideți Setări, apoi atingeți Asistenţă inteligentă > Bară de navigare pentru a 

configura bara de navigare.

Alegeți un aspect personalizat al barei de navigare. Dacă selectați o bară de navigare care conține            

, puteți atinge pentru acces rapid la panoul de notificare.
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Mod avion

Dispozitivele fără fir pot interfera cu sistemul de zbor al unui avion. Opriți telefonul sau comutați 

în modul avion atunci când călătoriți cu avionul.

După activarea modul avion, toate funcțiile de rețea ale telefonului dvs. vor fi dezactivate. Nu veți 

putea efectua sau primi apeluri, sau să utilizați datele mobile, Bluetooth sau Wi-Fi. Totuși, veți 

putea să ascultați muzică, să vizionați videoclipuri și să utilizați aplicațiile care nu necesită o 

conexiune la Internet.

Utilizați una dintre următoarele metode pentru activarea sau dezactivarea modului avion:

• Treceţi degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. În fila Comenzi 

rapide, activați comutatorul Mod avion switch.

• Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire, apoi atingeți Mod avion.

• Deschideți Setări, apoi activați comutatorul Mod Avion.

Dacă modul avion este activat, în bara de stare se afișează .

Utilizarea meniului flotant

Meniul flotant vă oferă acces la o serie de opțiuni și funcții utilizate frecvent, cum ar fi tasta 

înapoi, tasta ecran de pornire și optimizarea cu o singură atingere. Puteți muta meniul flotant în 

jurul ecranului, pentru utilizare facilă cu o singură mână.

Deschideți Setări. Atingeți Asistenţă inteligentă > Buton comenzi rapide, apoi activați          

comutatorul Buton comenzi rapide.

După activare, butonul meniului flotant ( ) va fi afișat pe toate ecranele cu excepția ecranului            

de blocare și a panoului de notificare. Atingeți pentru a extinde meniul flotant.
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Trageți meniul flotant în poziția dorită.

Din meniul extins, puteţi să:

• atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a părăsi aplicaţia curentă.

• Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire.

• Atingeţi pentru a afişa lista de aplicaţii recent utilizate.

• Atingeţi pentru a bloca ecranul.

• Atingeți pentru a goli memoria telefonului și pentru a închide aplicațiile mari consumatoare 

de energie care rulează în fundal.

• Atingeţi pentru a restrânge meniul.

Configurarea codului PIN al cartelei SIM

Pentru a vă proteja datele de pe telefon, cartela SIM este furnizată cu un număr personal de            

identificare (PIN). Dacă ați activat protecția cu PIN a cartelei SIM, va fi necesar să introduceți            

codul PIN la fiecare pornire a telefonului și atunci când introduceți cartela SIM într-un alt telefon.

 

Funcțiile pot varia în funcție de operatorul rețelei dvs.

Înainte de a efectua următoarele operațiuni, verificați dacă ați primit de la operatorul rețelei dvs.            

codul PIN aferent cartelei SIM.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Securitate, și selectați opțiunile din Blocare cartelă pentru a 

configura setările de blocare a cartelei SIM.

3 Activați comutatorul Blocaţi cardul SIM.

4 Introduceți codul PIN, apoi atingeți OK. Pentru a schimba codul PIN, atingeți Schimbaţi codul 

PIN pentru SIM.
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•Va fi necesar să introduceți codul PUK dacă ați depășit numărul maxim de încercări de 

introducere a codului PIN. Cartela SIM va fi blocată permanent dacă se introduce codul PUK 

incorect de prea multe ori.

•Pentru detalii despre aceste limite, contactați operatorul rețelei dvs.

Înregistrarea unui cont

Adăugarea unui cont

Multe aplicații și servicii online vă solicită să creați un cont pentru a avea acces la gama completă            

de funcții.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Conturi > Adăugaţi un cont.

3 Selectați un tip de cont, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile 

contului dvs.

• Trebuie să instalați aplicația aferentă înainte de a putea adăuga un cont pentru o aplicație de la 

terți.

• Pentru a adăuga contul unei companii, consultați Adăugarea unui cont Exchange.

• Pentru a adăuga un cont de e-mail, consultați Adăugarea unui cont de e-mail personal.

Ştergerea unui cont

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Conturi, apoi selectați tipul de cont.

3 Selectați contul dorit pentru ștergere, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.

Sincronizarea datelor cu telefonul dvs.

Activați funcția de sincronizare pentru a menține actualizate toate datele telefonului și pentru a            

preveni pierderea datelor. Puteți sincroniza e-mailurile, contactele și alte date de pe vechiul            

telefon sau de pe computer.

Tipul de date ce pot fi sincronizate depinde de tipul de cont. Este posibil ca anumite aplicații să            

nu accepte sincronizarea tuturor tipurilor de date.

Exemplul de mai jos ilustrează modul de sincronizare a datelor unui cont de e-mail.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Conturi > , apoi selectați Sincronizați automat datele.
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3 În ecranul Conturi, selectați tipul contului, apoi selectați contul pe care doriți să-l sincronizați 

cu telefonul.

4 Atingeți pentru a vă sincroniza e-mailurile.

Setarea datei şi a orei
 

Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Deschideți Setări. Atingeți Setări avansate > Data și ora pentru a configura setările.

Modificarea limbii sistemului

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Limbă și metodă de intrare.

3 Atingeți Limbă şi regiune și selectați limba dorită.

Vizualizarea specificațiilor telefonului

Puteți vizualiza specificațiile telefonului în câțiva pași simpli. Puteți vizualiza informații despre           

procesor, memorie, rezoluția ecranului și multe altele.

Deschideți Setări și atingeți Despre telefon. Treceți degetul în sus sau în jos pe ecran pentru            

a vizualiza informațiile despre procesor, RAM, memoria internă, rezoluția ecranului, IMEI și multe            

altele.

Vizualizarea spațiului de stocare disponibil

Verificați dacă există suficient spațiu de stocare în memoria internă a telefonului sau pe cardul            

microSD, înainte de a descărca pachetele de actualizare sau fișiere mari.

Deschideți Setări și atingeți Setări avansate > Memorie & stocare pentru a vizualiza 

informațiile de stocare.

Atingeți Locaţie implicită pentru a seta locația implicită de stocare în Stocare internă sau Card 

SD.
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Formatarea cardului microSD

Formatați cardul microSD pentru a șterge toate datele și pentru a elibera spațiu de stocare.

 

Efectuați o copie de rezervă înainte de a formata cardul microSD, pentru a preveni pierderea 

datelor importante.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Memorie & stocare > Card SD.

3 Atingeți Formatați > Ștergeți și formatați.
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Funcțiile de accesibilitate

Despre funcțiile de accesibilitate ale telefonului dvs.

Funcțiile de accesibilitate ajută utilizatorii cu deficiențe de auz sau de vedere să utilizeze 

telefonul.

TalkBack

Activarea și dezactivarea funcției TalkBack

TalkBack este o funcție de accesibilitate, concepută pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de 

vedere. Ea furnizează solicitări sonore care vă ajută să utilizați telefonul. După activare, telefonul 

dvs. va emite solicitări sonore pentru toate elementele pe care le atingeți, selectați sau activați. 

Aveți grijă atunci când activați această funcție.
 

Solicitările sonore ale TalkBack nu sunt disponibile în toate limbile.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate > TalkBack.

3 Activați comutatorul TalkBack, apoi atingeți OK pentru a activa TalkBack. Asistentul de 

instruire sonor va porni automat la prima activare a TalkBack. Dacă aveți nevoie să rulați din nou 

asistentul de instruire, atingeți pentru a accesa setările, apoi selectați asistentul de 

instruire.

4 Atingeți , apoi selectați Exploraţi prin atingere. Telefonul dvs. va furniza solicitări sonore 

pentru conținutul pe care îl atingeți doar dacă activați Exploraţi prin atingere.

Utilizarea TalkBack pentru controlul telefonului

După activarea TalkBack, puteți utiliza gesturile pentru:

Parcurgeți ecranul: Treceți două degete peste ecran (în loc de unul singur). Treceți două degete 

în sus sau în jos pentru a derula listele de meniu. Treceți degetele spre stânga sau spre dreapta 

pentru a comuta ecranele.
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Selectați un obiect: Atingeți un obiect cu un deget pentru a-l selecta (nu îl veți deschide). 

Telefonul va citi conținutul obiectului selectat.

Deschideți un obiect: Atingeți dublu cu un deget orice parte a ecranului pentru a confirma 

selecția de la pasul anterior.

De exemplu, dacă doriți să deschideți Setări, sunt necesari doi pași: Atingeți o dată pictograma 

Setări cu un deget, apoi atingeți de două ori orice parte a ecranului.

Configurarea setărilor TalkBack

Setările TalkBack pot fi personalizate pentru a corespunde nevoilor dvs.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeţi Setări avansate > Accesibilitate > TalkBack > .

3 Puteți ajusta volumul feedbackului, setările sonore ale feedbackului, gesturile comenzilor și 

multe altele.

Solicitările sonore pentru parolă

Această funcție oferă feedback sonor utilizatorilor cu deficiențe de vedere. Atunci când 

introduceți o parolă, telefonul vă va citi literele pe măsură ce le introduceți. Această funcție 

necesită activarea TalkBack.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate, apoi activați comutatorul Rostiţi parolele.
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Funcția Din-text-în-vorbire (TTS)

Această funcție convertește textul în vorbire, pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de vedere.            

Această funcție necesită activarea TalkBack.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate > Rez. transf. textului în discurs.

3 Selectați motorul dorit pentru sinteza vorbirii și viteza vocii.

Subtitluri

În plus față de solicitările sonore furnizate, TalkBack afișează și subtitrare pentru utilizatorii cu            

deficiențe de auz. Această funcție necesită activarea TalkBack.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate > Subtitluri.

3 Activați comutatorul Subtitluri, apoi configurați limba, dimensiunea fontului și stilul 

subtitrării.

Gesturi de mărire

Utilizați gesturile de mărire pentru a transfoca spre interiorul unei anumite zone.

 

Tastatura și bara de navigare nu pot fi mărite.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate > Gesturi pentru mărire.

3 Activați comutatorul Gesturi pentru mărire.

• Transfocați spre interior: Atingeți ecranul rapid de trei ori succesiv, pentru transfocare spre 

interior. Atingeți din nou ecranul de trei ori pentru transfocare spre exterior. Opțiunea 

Gesturi pentru mărire va rămâne în continuare activată atunci când atingeți ecranul de trei 

ori. Dezactivați comutatorul Gesturi pentru mărire pentru a dezactiva gesturile de mărire.
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• Vizualizați o imagine mărită: Treceți două sau mai multe degete pe ecran.

• Ajustarea transfocării: Apropiați două sau mai multe degete sau le depărtați. Pentru 

transfocare spre interior, depărtați degetele. Apropiați degetele pentru a transfoca înapoi 

spre exteriorul imaginii.

• Transfocați temporar spre interior: Atingeți ecranul de trei ori în succesiune rapidă, apoi 

păstrați degetul pe ecran. Țineți degetul pe ecran și treceți degetul peste ecran pentru a 

vizualiza zona mărită. Ridicați degetul pentru a transfoca înapoi spre exterior.

Utilizarea butonului de pornire pentru a încheia un 

apel

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate, apoi activați comutatorul Butonul de pornire 

încheie apelul.

După activarea acestei funcții, apăsați butonul de pornire pentru a încheia un apel.
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Ajustarea intervalului de răspuns al ecranului

Puteți ajusta intervalul de timp în care telefonul dvs. răspunde la gesturi, cum ar fi atingerea și 

menținerea.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate > Întârziere la atingere continuă.

3 Selectați întârzierea dorită: Scurtă, Mediu sau Lungă.

Corecția culorii

Modul de corecție a culorii ajustează culorile pentru ca utilizatorii care suferă de daltonism să 

distingă mai ușor diversele zone ale ecranului.

 

Aveți grijă atunci când activați acest mod, bateria telefonului dvs. ar putea fi afectată.

1 Deschideți Setări.

2 Atingeți Setări avansate > Accesibilitate, apoi activați comutatorul Corecția culorii.

3 Atingeți Mod de corectare, apoi selectați un mod de corecție.
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Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul dvs.

Accesați HiCare pentru a citi ghidul de utilizare, pentru a afla mai multe despre serviciile Huawei,            

sau pentru a obține ajutor online.

Atingeți Setări > Despre telefon > Informaţii de ordin juridic pentru a citi informațiile legale.

Pentru mai multe informații, accesați http://consumer.huawei.com.

Despre acest ghid

Toate imaginile și ilustrațiile din acest document sunt numai spre informarea dvs. și pot fi diferite            

de produsul final.

Funcţiile din acest ghid sunt doar pentru referinţă. Este posibil ca unele funcții să nu fie 

compatibile cu toate telefoanele sau acceptate de către toți operatorii de rețea.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest ghid este doar pentru referință și nu reprezintă sub nicio formă o garanție.

Siguranţa informaţiilor şi a datelor personale

Utilizarea unor funcţii sau aplicaţii de la terţi pe dispozitivul dvs. poate avea ca urmare pierderea            

sau punerea la dispoziţia altor persoane a informaţiilor şi a datelor dvs. personale. Pentru a sprijini            

protejarea informaţiilor dvs. personale şi confidenţiale, se recomandă câteva măsuri.

• Aşezaţi dispozitivul într-o zonă sigură pentru a preveni utilizarea sa neautorizată.

• Setaţi ecranul dispozitivului pentru blocare şi creaţi o parolă sau un model de deblocare pentru 

a-l deschide.

• Periodic faceţi copii de rezervă pentru informaţiile personale păstrate pe cartela dvs. SIM, 

cardul de memorie sau stocate în memoria dispozitivului. Dacă înlocuiţi cu un alt dispozitiv, 

asiguraţi-vă că aţi mutat sau aţi şters toate informaţiile personale de pe vechiul dispozitiv.

• Dacă suspectaţi viruşi la primirea unor mesaje sau e-mail-uri de la o persoană străină, le puteţi 

şterge fără a le deschide.

• Dacă utilizaţi dispozitivul pentru a naviga pe Internet, evitaţi site-urile Web care pot prezenta 

un risc de securitate pentru a evita furtul datelor dvs. personale.

• Dacă utilizaţi servicii precum Wi-Fi tether sau Bluetooth, setaţi parole pentru aceste servicii 

pentru a preveni accesul neautorizat. Când nu utilizaţi aceste servicii, deconectaţi-le.

• Instalaţi sau actualizaţi software-ul de securitate al dispozitivului şi scanaţi cu regularitate 

pentru viruşi.

http://consumer.huawei.com
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• Asiguraţi-vă că obţineţi aplicaţii de la terţi dintr-o sursă sigură. Aplicaţiile descărcate de la terţi 

trebuie scanate pentru viruşi.

• Instalaţi software de securitate sau corecţii de la Huawei sau de la furnizorii terţi de aplicaţii.

• Unele aplicaţii solicită şi transmit informaţii privind locaţia. În consecinţă, un terţ poate partaja 

informaţii despre locaţia dvs.

• Dispozitivul poate oferi informaţii de detecţie şi diagnosticare furnizorilor terţi de aplicaţii. 

Furnizorii terţi utilizează aceste informaţii pentru a-şi îmbunătăţi produsele şi serviciile.

Lista funcțiilor de siguranță

Telefoanele Huawei sunt livrate având încorporate o serie de măsuri de siguranță, cu scopul de a            

vă păstra datele în siguranță.

Criptare integrală 

a discului

Toate datele de pe chipsetul memoriei sunt criptate automat. Fiecare 

telefon are o cheie de securitate diferită, însemnând că celelalte dispozitive 

nu pot accesa datele stocate pe chipsetul memoriei telefonului dvs.

Recunoașterea 

amprentei

Telefonul are încorporat un senzor de amprentă, care vă asigură accesul 

rapid și facil la funcțiile telefonului. De exemplu, vă puteți utiliza amprenta 

pentru a debloca ecranul, pentru a accesa fișierele din Seif, pentru a 

deschide aplicațiile blocate și multe altele. Pentru mai multe informații, 

consultați Utilizarea recunoașterii amprentei.

Filtrul anti-

hărțuire

Utilizați filtrul anti-hărțuire din Manager telefon pentru a bloca apelurile și 

mesajele spam. Pentru mai multe informații, consultați Filtrul anti-hărțuire.

Blocare aplicație

Utilizați funcția Blocare aplicație din Manager telefon pentru a bloca 

aplicațiile și pentru a preveni accesul neautorizat. Parola Blocare aplicație 

este necesară pentru a deschide aplicațiile blocate.

Gestionarea 

utilizării datelor

Utilizați funcția de gestionare a datelor din Manager telefon pentru a ține 

evidența modului de utilizare a datelor mobile. Datele mobile vor fi 

dezactivate automat atunci când depășiți limita prestabilită, cu scopul de a 

vă împiedica să aveți costuri excesive cu utilizarea datelor. Pentru mai 

multe informații, consultați Gestionarea utilizării datelor.

Seiful

Activați funcția Seif, setați o parolă, apoi vă adăugați fișierele 

confidențiale, pentru a preveni accesul neautorizat. Pentru mai multe 

informații, consultați Stocarea într-un seif a fișierelor private.
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Aviz juridic

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi sub niciun 

mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. şi al afiliaţilor săi 

(„Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor 

aparţinând Huawei şi posibililor licenţiatori. Clienţii nu vor reproduce, distribui, modifica, 

decompila, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenţia, în niciun 

fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricţii sunt interzise de legile 

aplicabile sau dacă astfel de acţiuni sunt aprobate de respectivii deţinători de drepturi de autor.

Mărci comerciale şi permisiuni

,  şi  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei 

Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

LTE este o marcă comercială a ETSI.

Cuvântul şi simbolurile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, 

Inc. şi orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licenţă. 

Alte mărci comerciale, produse, servicii şi nume de companii menţionate pot aparţine 

proprietarilor respectivi.

Notă

Unele caracteristici ale produsului şi ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se 

bazează pe software-ul instalat, pe capacităţile şi setările reţelei locale şi, prin urmare, pot să nu 

fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de reţea sau de furnizorii de servicii de reţea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile 

sale pe care le achiziţionaţi.

Blocare SIM

Setați un cod PIN pentru cartela SIM, pentru a proteja datele stocate pe 

cartela dvs. SIM. Dacă ați activat protecția cu PIN a cartelei SIM, va fi 

necesar să introduceți codul PIN la fiecare pornire a telefonului și atunci 

când introduceți cartela SIM într-un alt telefon. Pentru mai multe 

informații, consultați Configurarea codului PIN al cartelei SIM.

Metoda de 

deblocare a 

ecranului

Alegeți dintre mai multe metode de deblocare a ecranului, pentru a preveni 

utilizarea neautorizată a telefonului dvs. Pentru mai multe informații, 

consultați Schimbarea metodei de deblocare a ecranului.
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Huawei îşi rezervă dreptul de a modifica orice informaţii sau specificaţii din prezentul manual fără 

notificare prealabilă sau fără obligaţii.

Declaraţia privind software-ul de la terţi

Huawei nu deţine proprietatea intelectuală asupra software-ului şi aplicaţiilor de la terţi, furnizate 

împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanţie de niciun fel pentru 

software-ul şi aplicaţiile de la terţi. Huawei nu va oferi nici asistenţă clienţilor care utilizează 

software şi aplicaţii de la terţi, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcţiile sau 

performanţa software-ului şi aplicaţiilor de la terţi.

Serviciile software şi aplicaţiile de la terţi pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar 

Huawei nu garantează disponibilitatea conţinutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terţi 

oferă conţinut şi servicii prin reţea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub 

controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că 

Huawei nu va compensa şi nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii 

de servicii terţi, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conţinuturi sau servicii de la terţi.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului 

instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, 

dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienţii îşi asumă riscul 

pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software şi acest produs, care rezultă din 

instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terţi.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările 

necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate 

funcţiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la 

terţi. Huawei nu furnizează garanţii şi reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate şi 

exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situaţii.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

TOT CONŢINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR 

IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU 

IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI 

CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA, FIABILITATEA SAU 

CONŢINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAŢIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE 

ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU 

PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, 

INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA 

RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL 

DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA 

FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENŢI PENTRU ACHIZIŢIONAREA ACESTUI PRODUS.
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Reglementări privind importul şi exportul

Clientul se obligă să respecte toate reglementările şi legile aplicabile privind importul şi exportul 

şi se obligă să obţină toate autorizaţiile şi licenţele de stat necesare în scopul de a exporta, 

reexporta sau importa produsul menţionat în prezentul manual, inclusiv produsele software şi 

datele tehnice pe care le conţine.

Politica de confidenţialitate

Pentru a înţelege cum protejăm informaţiile personale, consultaţi politica de confidenţialitate la           

http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

http://consumer.huawei.com/privacy-policy


Acest ghid serveşte doar ca referinţă. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la 
culoare, dimensiune şi dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunţurile, 
informaţiile şi recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanţie de niciun fel, 
expresă sau implicită. 

Vizitaţi http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pentru a afla adresa de 
e-mail şi numărul pentru asistenţă actualizate pentru ţara sau regiunea dvs.

Model: HUAWEI VNS-L31
            HUAWEI VNS-L21
            HUAWEI VNS-L22
            HUAWEI VNS-L23
            HUAWEI VNS-L53
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