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Masuri de siguranta 
IMPORTANT! Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le implicit, în caz de situaţii 

periculoase 

Siguranta in conducere: Este recomandat sa nu  folositi telefonul mobil in timp ce conduceti. Daca  trebuie  sa-

l folositi, intotdeauna folositi sistemul de “Maini libere” cand conduceti. 

Inchideti telefonul mobil cand sunteti in avion 

Interferentele cauzate de telefoanele mobile afecteaza siguranta aviatiei, si, astfel, este ilegal sa-l folositi in 

avion. Va rugam asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cand sunteti in avion. 

Inchideti telefonul mobil in zona de operatii de sablare. 

In spital: Atunci cand folositi telefonul intr-un spital, trebuie sa va supuneti normelor relevante specificate de 

catre spital. Orice interferenta cauzata de echipamentele wireless poate afecta performantele telefonului. 

Service-uri aprobate: Numai service-urile aprobate pot repara telefoanele mobile. Daca desfaceti telefonul si 

incercati sa-l reparati singuri veti pierde garantia produsului. 

Accesorii si baterii: Numai accesoriile si bateriile aprobate de producator pot fi folosite. 



 

 
 

Apeluri de urgenta: Asigurati-va ca telefonul este pornit si activat daca doriti sa efectuati un Apel de Urgenta 

la 112, apasati tasta de apel si confirmati locatia, explicati ce s-a intamplat si nu inchideti convorbirea. 

Bateria si incarcarea bateriei: Se recomanda incarcarea completa a bateriei inainte de prima utilizare a 

dispozitivului. Nu expuneti bateria la temperaturi mai mari de +40C. Nu aruncati bateria in foc sau  la 

intamplare. Returnati bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale ptr.colectarea bateriilor defecte. 

Atentie: Nu ne asumam responsabilitatea pentru situatiile in care telefonul este folosit in alt mod decat cel 

prevazut in manual. Compania noastra isi rezerva dreptul de a aduce modificari in continutul manualului fara a 

face  public  acest  lucru.  Aceste  modificari  vor  fi  afisate  pe  siteul companiei  la  produsul  la  care  se aduc 

modificari. 

Continutul acestui manual poate fi diferit de cel existent in produs. In acest caz ultimul va fi luat in considerare.  



 

 

 

 
 

Pornire/oprire si standby dispozitiv 

Dupa introducerea cartelelor SIM, a cardului de memorie si a bateriei, porniti telefonul tinand apasat 

butonul Pornire pentru 3 secunde. Pentru oprire, apasati lung acelasi buton si confirmati. Daca apasati scurt 

butonul Pornire veti introduce telefonul in modul standby, iar pentru a reveni apasati din nou, scurt, acelasi 

buton. 



 

 

 
Deblocare, ecran principal, meniu de aplicatii 

Pentru a debloca ecranul la revenirea din standby, glisati cu degetul din partea de jos catre partea de sus a 

ecranului. Se va afisa ecranul principal. 

Paginile ecranului principal pot fi personalizate cu scurtaturi si widget-uri. In partea superioara a ecranului 

se gaseste bara de notificari care contine informatii despre nivelul semnalului retelelor mobile, WiFi, Bluetooth, 

nivelul bateriei, ceas si evenimente. 

Pentru afisarea meniului de aplicatii, atingeti simbolul meniu din ecranul  principal.  Glisati  pentru 

derularea paginilor meniului principal. Atingeti iconita corespunzatoare pentru accesarea aplicatiei  dorite. 

Folositi butonul Inapoi pentru a reveni in ecranul principal. 

 

Apelare 

Pentru apelarea unui numar, din ecranul principal, accesati aplicatia de apelare, formati numarul de telefon 

si apasati tasta de apelare. Puteti apela numere direct din Jurnalul de apeluri, atingeti butonul de apelare din 

partea dreapta a numarului dorit. 



 

 

 

Pentru a raspunde unui apel glisati simbolul central catre partea dreapta, iar pentru a respinge apelul glisati 

catre partea stanga. 

 

Mesaje 

Pentru a crea si trimite un mesaj SMS, procedati astfel: 

- Accesati meniul de aplicatii; 

- Accesati aplicatia Mesagerie; 

- Din partea dreapta-jos a ecranului apasati butonul de mesaj nou; 

- Introduceti textul mesajului; 

Nota: Puteti transforma mesajul in MMS apasand simbolul agrafa si introducand continut media: imagini, 

sunete sau filme. 

- In campul superior tastati numarul de telefon sau numele destinatarului; 

- Apasati simbolul sageata -> din partea dreapta a campului de text pentru a trimite mesajul. 



 

 

 
Contacte 

Accesati aplicatia Contacte din meniul de aplicatii. 

Adaugare contact nou: 

- Accesati aplicatia Contacte din meniul de aplicatii; 

- Atingeti simbolul de adaugare + din partea dreapta-jos a ecranului; 

- Alegeti memoria sau contul unde se va stoca intrarea; 

- Introduceti datele contactului; 

- La final, atingeti butonul Salvare. 

Adaugare contact din jurnalul de apeluri: 

- Din meniul de aplicatii accesati aplicatia Telefon; 

- Atingeti numarul de telefonul care doriti sa il salvati; 

- Atingeti butonul Contact nou; 

- Alegeti memoria sau contul unde se va stoca intrarea; 



 

 
 

- Introduceti datele contactului; 

- La final, atingeti butonul Salvare. 

Import/export contacte 

Puteti importa sau exporta contacte intre memoriile sau conturile disponibile, astfel: 

- Accesati Contacte; 

- Apasati butonul Optiuni si selectati Importati/Exportati; 

- Alegeti memoria din care se vor copia contacte; 

- Alegeti memoria in care copiati contactele; 

- Alegeti contactele de copiat; 

- Apasati butonul Copiere; 

Sincronizare contacte cu un cont 

Nota: Daca nu aveti deja un cont creat, puteti crea un cont de utilizator Google necesar accesarii Google 

Play store. 

Puteti sincroniza contactele unui cont, astfel: 



 

 
 

- Accesati meniul de aplicatii -> Setari -> CONTURI; 

- Atingeti contul dorit; daca nu aveti un cont deja introdus, puteti introduce datele unui nou cont apasand 

butonul  Adaugati un cont;. 

- Bifati optiunea Agenda. 

Personalizare contacte cu imagine proprie 

Nota: Contactelor de pe memoria SIM nu li se pot asocia sonerie sau imagine proprie. 

Pentru a asocia o imagine procedati astfel: 

- Deschideti Contacte; 

- Atingeti numele contactului dorit; 

- Din subsolul ecranului atingeti simbolul de editare contact; 

- Atingeti simbolul contactului; 

- Fotografiati sau alegeti o imagine din galerie pentru a fi asociata contactului. 



 

 

 
Google Play store 

Google Play store va pune la dispozitie o multitudine de aplicatii din cele mai diverse categorii: jocuri, 

afaceri, comunicare, cumparaturi, calatorii, divertisment, carti, educatie, finante, fotografie, instrumente, media, 

social, sport, stiri s.a. 

La prima accesare a Google Play store vi se solicita autentificarea. Daca aveti deja un cont Google, 

introduceti datele. Daca nu, apasati butonul Nou pentru a crea un cont nou si urmatii pasii afisati pe ecran. 

Setari 

Furnizorul de servicii poate activa implicit unele setări ale dispozitivului, astfel încât este posibil să nu 

puteti schimba aceste setări. 

Wi-Fi 

Setari WiFi: tastati ptr. a accesa functia. 

Deschideţi WiFi, se pot căuta reţelele disponibile în mod automat, reţelele fără parolă pot fi folosite direct, 

ptr. retelele cu parola este neceasara introducerea parolei. 



 

 
 

Bluetooth 

Dispozitive disponibile se vor afisa automat. Pentru a va conecta cu un dispozitiv, atingeti numele 

respectiv si introduceti parola de verificare. 

Rata de utilizare a datelor 

Aici puteti activa sau dezactiva traficul de date de pe telefon. Deasemeni puteti vizualiza un grafic de stare 

al utilizarii conexiunii de date si configura o limita de trafic. 

Mai multe 

Mod avion 

Setari VPN (Virtual private network) 

Setari hotspot portabil: puteti utiliza telefonul pentru a crea un punct de acces wireless. 

Wifi Direct 

Retele mobile: 

Serviciu 3G: accesati pentru a dezactiva/activa serviciul 3G. 

Preferinte. 



 

 
 

 

 

 
Profiluri 

 

Puncte de access: vizualizati si modificati punctele de acces. 

Operatori reţea. 

Aceasta optiune va permite sa setati tonurile audio ptr. apeluri de intrare, alerta e-amil si sms,  notificari. 

Setarile includ: Vibratii, Volum, Tonuri audio, Notificari 

Selectati General / Silentios / Intalnire / Afara. Atingeti punctul din dreapta pentru a selecta. 

Economisire energie 

Puteti alege unul dintre cele trei profiluri de economisire energie: 

-Oprit 

-Normal: apelare si mesagerie activate; conexiunea de date isi pastreaza starea; 

-Stand-by prelungit: serviciile de apelare, sms isi pastreaza starea. 

Afisare 

a. Luminozitate: ajustare luminozitate; 



 

 
 

b. Imagine de fundal: puteti alege imagini de fundal pentru ecranul principal, pentru ecranul de deblocare 

si pentru meniu; 

c. Auto rotire ecran: rotiti telefonul ptr. a schimba orientarea imaginii; 

d. Alerta apel pierdut si SMS: bifati pentru a activa avertizarea vizuala pentru apel pierdut si SMS nou, 

prin aprinderea periodica a ecranului. De asemenea, veti primi notificari despre apelurile pierdute si mesajele 

necitite sub forma de iconite animate in ecranul de blocare; 

e. Inactivitate: timp asteptare pana la intrarea in modul stand-by; 

f. Dimensiune font. 

Memorie 

1. Vizualizare memorie interna si card SD 

2.Dezinstalare sau formatare card SD 

Acumulator 

Afisare informatii despre starea de incarcare a bateriei si despre utilizarea acesteia. 



 

 
 

Aplicatii 

Gestionare aplicatii: Gestionare si stergere aplicatii instalate. 

Servicii de localizare 

Acces la locatie: permite aplicatiilor sa utilizeze informatii despre locatie. 

Sateliti GPS: activare/dezactivare utilizare sateliti GPS 

Google Location Service: permiteti trimiterea datelor anonime de localizare. Permiteti utilizarea datelor 

din resurse ca retele WiFi sau mobile pentru a determina locatia aproximativa. 

Securitate 

Blocarea ecranului. Puteti alege una din metodele: Fara, Glisare, Model, PIN, Parola. 

Info proprietar: afisati date prestabilite in ecranul de blocare. 

Activati blocarea cardului SIM. 

Parole vizibile: afisare parole in timp ce introduceti. 

Administratori dispozitiv. 

Surse necunoscute: bifati pentru a permite instalarea aplicatiilor din surse necunoscute. 



 

 
 

Acreditari de incredere. 

Instalati de pe cardul SIM. 

Limba şi metoda de introducere 

1. Selectarea Limba: Include toate limbile de pe telefon 

2. Verificator ortografic 

3. Dictionar personalizat: adăugare sau stergere cuvinte la icţionarul particularizat. 

4. Metoda de introducere: selectati modelul de tastatura dorit 

5. Setari individuale tastaturi 

6. Setari cautare vocala 

Copie de rezerva si reset 

Puteti crea o copie de rezerva a datelor sau puteti efectua o resetare a telefonului la setarile de fabrica. 

Conturi 

Gestionare conturi si setari de sincronizare. 



 

 
 

Data si ora 

1. Automat: utilizaţi data şi ora oferite de reţea sau de modulul GPS. 

2. Fus orar automat: bifati pentru a configura automat fusul orar. 

3. Setare data: glisati ziua/luna/anul pentru a seta data. 

4. Setare ora: glisati ora/minutul/Am/Pm pentru a seta ora. 

5. Selectare fus orar: electaţi fusul orar în funcţie de locatia în care vă aflaţi. Pentru Romania, selectati 

“GMT+02:00”. 

6. Folosiţi formatul 24 ore: pornit/oprit. 

7. Selectare format data: există 3 tipuri de formate, puteţi alege de la: luna-zi-an, zi-lună-an şi an-lună-zi, 

printre care an-lună-zi este setarea implicită. 

Planificare pornire/oprire 

Puteţi seta timpul de pornire sau oprire automata a telefonului. 

Planificare mod avion 

Setari de pornire si oprire a modului avion la ore prestabilite. 



 

 
 

Accesibilitate 

1. Butonul de Power inchide apeluri 

2. Intarziere atinge-si-mentine 

3. Instalare scripturi web 

Optiuni dezvoltator 

Setari si optiuni necesare deszvoltatorilor de aplicatii Android. 

Despre telefon 

1.Stare telefon 

2.Informatii legale 

3.Versiuni de software 

 

Google, Android, Google Play şi alte mărci sunt mărci comerciale deţinute de Google Inc. 

Declaratia de conformitate a produsului poate fi regasita pe www.evolio.ro 

http://www.evolio.ro/


 

 

 


