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1. Securitate 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate, deoarece 
ignorarea acesteia poate fi foarte periculos și, în unele cazuri, ilegal. 
Proprietarul telefonului este răspunzător pentru folosirea acestuia. 
Nu porniți dispozitivul într-un loc unde este interzisă folosirea 
telefonului mobil, sau poate fi periculoasă interferența undelor 
radio. Niciodată să nu încercați demontarea dispozitivului. 
Folosirea acestuia poate fi limitată de reguli de securitate, în scopul 
de a proteja utilizatorii și mediul înconjurător. Dispozitivul nu este 
rezistent la apă. Nu utilizați dispozitivul în încăperi cu aburi sau ude 
(baie, strand etc.) Feriți dispozitivul de situații meteorologice 
extreme. (sub -10°C, și peste 55°C). Din cauza reacțiilor fizice și 
chimice ale încărcătorului, dispozitivul se poate încălzi în timpul 
încărcării. Dispozitivul protejează automat bateria în situații 
meteorologice extreme. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor 
(deoarece există riscul că pot înghiți părțile mai mici ale 
telefonului). 
Utilizarea încărcătorului 
Dacă cablul electronic este defect, acesta trebuie fi reparat de 
către producător, furnizorul rețelei, sau de un instalator 
profesionist, în scopul evitării pericolelor posibile. Încărcătorul să 
nu fie folosit de persoane cu handicap sau de copii. Să folosiți doar 
încărcătorul recomandat de producător. Utilizarea unui alt 
încărcător poate fi foarte periculos și poate rezulta decăderea din 
drepturile la garanție. Tensiunea, voltajul rețelei trebuie să 
corespundă cu cea menționată pe eticheta încărcătorului.  
Pe avion 
Atunci când călătoriți pe un avion, trebuie să opriți dispozitivul la 
semnele personalului sau la semnele de atenționare. Utilizarea 
telefonului mobil poate fi foarte periculos privind funcționarea 
avionului, poate deranja rețeaua de comunicare. Utilizarea 
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dispozitivului chiar și după avertizare, poate rezulta în asumarea 
unor consecințe juridice. 
Teritorii cu pericol de explozie și teritorii limitate 
Închideți telefonul pe teritorii cu pericol de explozie. Urmăriți 
instrucțiunile oficiale. Scânteia produsă în locuri de acest fel pot 
produce explozie sau incendiu, care au ca rezultat injurii severe sau 
chiar moartea. Închideți telefonul în stațiile de benzină, motorină, 
mai ales în apropierea pompelor. În apropierea fabricilor care 
produc substanțe chimice sau explozive vă rugăm să urmăriți cu 
atenție aceste dispoziții. 
Mijloace electronice 
În scopul evitării demagnetizației, să nu lăsați telefonul în 
apropierea altor mijloace electronice pentru mai mult timp. 
Interferența cu funcționarea aparaturii medicale 
Telefonul este emițător radio, ce poate deranja funcționarea 
dispozitivelor medicale electronice sau implanturilor, precum 
dispozitive auditive, pacemaker, pompe insulină, etc. Vă 
recomandăm să păstrați o distanță de cel puțin 15 cm între acestea, 
niciodată să nu țineți telefonul în buzunarul de la vestă. Urmăriți 
dispozițiile date de producătorul dispozitivului medical. În cazul în 
care folosiți unul dintre aceste dispozitive și aveți orice întrebare 
despre utilizarea dispozitivului mobil, vă rugăm ăs vă asresați 
medicului terapeut. 
Spital 
În spitale sau în alte locații sanitare pot exista unele dispozitive 
foarte sensibile la semnalele cu frecvență radio. Opriți telefonul, 
dacă semnele de avertizare vă arată acest lucru sau dacă 
personalul vă avertizează cu privire la acesta. 
Siguranță rutieră 
Interesați-vă de regulile locale privind utilizarea dispozitivelor 
mobile în timp de conducere. Nu utilizați telefonul în timp ce 
conduceți, utilizați căsti sau puneți pe speaker. Dacă doriți să 
primiți un apel și aveți posibilitatea, opriți-vă în partea din afara 
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carosabilului. Semnalul radio poate deranja sistemul electronic al 
mașinii dvs., precum alarma. Dacă mașina dvs. are sistem de 
reținere suplimentară, aveți grijă ca telefonul mobil să nu stea în 
calea acestora, fiindcă acastă situție ar putea conduce la accidente 
rutiere grave. 
Mediu de utilizare 
Dispozitivul corespunde valorii recomandate de emitere a undelor 
radio, dacă acesta se află la minim 1,5 cm de la pământ. Dacă țineți 
telefonul în husă sau în alte mijloace, aveți grijă ca acestea să nu 
conțină metale și să vă separe dispozitivul de corpul dvs. În cazuul 
utilizării altor accesorii, nu se poate asigura funcționarea conform 
regulilor de frecvență radio. Dacă nu folosiți husă și nu țineți să în 
păstrați la minim 2,5 cm de la corpul dvs. 

2. Familiarizarea cu dispozitivul 

2.1 Specificații tehnice 

• AndroidTM 7.0 Nougat 

• Afișaj IPS HD de 5 ", de 720x1280 pixeli 

• Camera foto frontală de 5 MP 

• Camera foto spate de 8 MP 

• Procesor Quad Core de 1,3 GHz 

• Memorie RAM de 1 GB + memorie ROM de 8 GB 

• Upgradeable pentru card microSD de până la 32 GB 

• Două prize SIM / 1 slot SIM + card SD 

• Funcții multimedia 

• Wifi 

• Bluetooth 

• Baterie de 2200 mAh 
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• GSM 900/1800 MHz 

• WCDMA 900/2100 MHz 
Android is a trademark of GoogleTM Inc. 

2.2 Date tehnice 

Trăsături tehnice: 

• Intrare: AC 100-240V~50/60Hz 0.25 A 

• Ieșire: DC 5.0V – 1.0 A 

Tip batetrie și voltaj: 2200 mAh;  

Valoare SAR: 0,301 W/Kg (cap), 1,335 W/Kg (corp) 

3. Introduceți cartela de memorie și cartela SIM 

Cele două prize SIM vă permit să vă conectați la două tipuri de 
rețea. Scoateți tava SIM, apoi introduceți cartelele SIM (sau cartela 
SIM + cardul SD) după cum se arată: 

 

4. Porniți și opriți dispozitivul 
Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe partea 
laterală a aparatului pentru a porni aparatul. 

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare, apoi selectați 
Oprit. 
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5. Atingeți tastele de pe unitate 

 

Buton Sens 

 

Meniu: Deschide meniul asociat cu opțiuni și acțiuni 
suplimentare, în funcție de aplicație. Țineți apăsat pentru a 
deschide o listă cu aplicațiile recente. 

 

Ecranul inițial: reveniți la ecranul inițial. Apăsați și țineți 
apăsat pe Asistentul Google. 

 
Înapoi: Revine la ecranul anterior care a fost deschis. 

6. Gestionați apelurile 

6.1 Apelurile sunt inițiate 

➢ Atingeți  pictograma din meniul principal sau din ecranul 
de întâmpinare pentru a forma numărul dorit. 

➢ Atingeți  pictograma din Meniul principal sau din ecranul 
de întâmpinare pentru a apela din Parteneri, Grupuri sau 
Preferințe. 

➢ Puteți controla volumul utilizând butoanele Volume up / 
down din partea laterală a aparatului. 

➢ Dialer poate, de asemenea, să deschidă Call Log and Partners. 

➢ În timpul unui apel, atingeți  pictograma pentru a 
închide apelul. 
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6.2 Primiți un apel 

Într-un apel primit, puteți alege una dintre următoarele opțiuni: 

➢ Glisați  pictograma telefonului spre dreapta pentru a 
primi apelul. 

➢ Glisați  pictograma telefonului spre stânga pentru a 
respinge apelul. 

➢ Trageți  pictograma telefonului în sus pentru a respinge 
mesajul SMS. 

6.3 apeluri de urgență 

De asemenea, puteți efectua apeluri de urgență fără o cartelă SIM. 
Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii de 
rețea. 

7. Ecranul inițial 
Când vă conectați, ecranul de pornire se 
va deschide. Acesta este punctul de 
plecare pentru accesarea tuturor 
aplicațiilor de pe dispozitiv. Faceți clic pe 
pictograma Meniu principal din partea de 
jos a ecranului pentru a vedea toate 
aplicațiile instalate. 

Apăsați și țineți apăsată o zonă goală de 
pe ecranul de pornire pentru a schimba 
imaginea de fundal. 
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7.1 Bara de notificare 

Bara de notificare afișează ora, puterea semnalului și puterea 
bateriei. 

Icoane de notificare         Indicatori de stare 

 

 

 

Înțeles status icons: 

icoană sens icoană sens 

 
Intensitate semnal 

 
Set de alarmă 

 
Apel pierdut 

 

Conexiunea Wi-Fi este 
activă 

 

Partajarea prin USB este 
activă  

Bluetooth este activ 

 
Setul cu cască conectat 

 
Încărcarea bateriei 

 
Mesaj nou 

 

Modul avionului este 
activ 
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7.2 Ecranul aplicațiilor 

Apăsați  pictograma Launcher pentru a 
intra în meniul principal. De aici puteți 
accesa toate aplicațiile și widgeturile 
instalate. 

Atingeți aplicația pentru a începe. 

Adăugați o aplicație în ecranul inițial:  

atingeți pictograma aplicației și țineți-o până 
când aceasta vibrează și se deschide ecranul 

principal. Glisați 
pictograma în 
locația dorită, 

apoi eliberați degetul de pe ecran. 

Setați widget-uri: 

Pentru a accesa widget-urile, apăsați 
butonul meniu de pe ecranul inițial, apoi 
atingeți pictograma widget din partea de 
jos a ecranului. Țineți apăsat widgetul 
selectat până când acesta vibrează și 
ecranul de întâmpinare nu se deschide. 
Așezați și eliberați degetul de pe ecran. 

 

8. Cartele SIM 
Din meniul Meniu / Setări / Cartele SIM, puteți alege o cartelă SIM 
preferată pentru următoarele: 

• Conexiune pentru date mobile 
• Apeluri 
• Mesaje SMS 

În acest meniu puteți de asemenea dezactiva oricare dintre carduri. 
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9. Manipularea și întreținerea 
9.1 Acumulator 
• Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă. Când alimentarea este 

scăzută, încărcați bateria. 
• Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat 

atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați acumulatorul încărcat mai 
mult de o săptămână, deoarece poate reduce durata de viață a 
bateriei. 

• Temperaturile extreme pot afecta și bateria. Dacă temperatura 
ambiantă depășește 40 ° C, nu încărcați bateria. 

• Nu utilizați o baterie sau încărcător deteriorat. 
• Nu scurtcircuitați bateria. De exemplu, un obiect metalic, cum ar 

fi o monedă, o clemă sau un pix, poate cauza un scurtcircuit. 
• Nu lăsați bateria prea caldă (cum ar fi o mașină în timpul verii) 

sau prea rece (cum ar fi înghețarea), deoarece aceasta poate 
reduce durata de viață a bateriei. Încercați să stocați bateria 
între 15 ° C și 25 ° C. Un acumulator prea rece sau prea cald 
poate să nu funcționeze temporar, chiar dacă este încărcat 
complet. 

• Nu aruncați acumulatorul într-un incendiu. Aruncați bateria 
uzată în conformitate cu reglementările locale și reciclați, dacă 
este posibil. 

9.2 Întreținerea mașinii 
• Păstrați aparatul uscat. Precipitarea, ceața și toate celelalte 

lichide pot provoca coroziunea în plăcile de circuite. Dacă este 
încă umed, scoateți bateria. Nu îl puneți înapoi până când 
aparatul nu este complet uscat. 

• Nu depozitați produsul în locuri cu praf, deoarece componentele 
mobile și accesoriile electrice pot fi deteriorate. 

• Nu depozitați aparatul în locuri fierbinți. Temperaturile ridicate 
pot scurta durata de viață a dispozitivelor electrice, pot 
deteriora bateria și pot topi piesele din plastic. 
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• Nu depozitați dispozitivul într-un loc răcoros. Când aparatul se 
resetează la temperatura normală, vaporii interiori pot deteriora 
circuitele electrice. 

• Deschideți aparatul numai conform instrucțiunilor din acest 
manual. 

• Nu aruncați și nu scuturați aparatul ca pauză de mici dimensiuni. 
• Nu utilizați substanțe chimice puternice sau solvenți pentru a 

curăța aparatul. 
• Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele în mișcare și 

poate împiedica funcționarea corectă. 
• Utilizați numai componente aprobate, componente 

necorespunzătoare pot deteriora aparatul și pot duce la 
pierderea garanției. Dacă produsul nu funcționează corect, 
consultați serviciul furnizat pe cardul de garanție. 

Producătorul nu este responsabil pentru nicio defecțiune care 
rezultă din utilizarea necorespunzătoare. 

10. Declarație de conformitate 
Dispozitivul Blaupunkt SL 02 corespunde cerințelor de bază a 
directivei RoHs nr. 2014/53/EU, precum și nr. 2011/65/EU, și 
dispozițiilor din materie.  Pentru vizualizarea declarație de 
conformitate îndreptați-vă la noi, prin următoarea adresă email: 
info@blaupunkt-mobile.eu 

 
Importator: HTM Mobile Kft.  
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary 
Pentru mai multe informații despre acest produs, vizitați site-ul 
nostru web la www.htmmobile.hu sau www.blaupunkt.com 
Google Android, a Google Play és az egyéb jelölések a Google Inc. 
védjegyei 

mailto:info@blaupunkt-mobile.eu
http://www.htmmobile.hu/
http://www.blaupunkt.com/

