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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. 
Zone restricționate 
Opriți dispozitivul atunci când folosirea telefoanelor mobile nu 
este permisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau 
pericole, cum ar fi avioane, în spitale sau în apropierea 
echipamentelor medicale, combustibil, produse chimice, sau zone 
cu pericol de explozie. Aderarea la instrucțiunile din zonele cu 
acces limitat. 
Siguranța rutieră 
Să respecte toate legile și reglementările locale. Nu utilizați 
telefonul în timp ce conduceți, siguranța rutieră în primul rând. 
Amestec 
Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce ar putea 
afecta performanțele. 
Service calificat 
Produsul poate îmbunătăți numai de personal calificat. 
Încărcător, baterie și alte accesorii 
Utilizați numai baterii, încărcătoare și alte accesorii aprobate de 
către producător. Nu conectați produse incompatibile. 
De protecție auditivă 
Pentru a evita deteriorarea auzului, nu asculta la volume mari 
pentru perioade lungi de timp în la muzika, la radio.  
Rezistența la apă 
Aparatul nu este rezistent la apă, deci păstrați-l uscat. 
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 
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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. Specificații tehnice 

Dispozitivul se ocupă de o cartelă standard (Mini) SIM. 
Trăsături tehnice: 

• Intrare: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A 

• Ieșire: (DC), 5 V - 500 mA 
Tip batetrie și voltaj: Baterie Li-ion, 3.7 V, 800 mAh 
Tip rețea: GSM 900/1800 MHz 
Valoare SAR: 0.605 W/Kg (cap) - 0.572 W/Kg (corp) 
Notă: Condițiile funcționării depind de împrejurările locale, de 
rețea și de modul de folosire de către utilizator. 

3. Aflați despre chei 

1. Tastă soft stânga / Tastă Dreaptă: Deschide elementul de meniu 
din colțul din stânga / dreapta al ecranului. 
2. Tasta de apelare: apelați / răspundeți la apel și în modul de 
așteptare, deschideți lista de apeluri. 
3. Butonul de pornire / oprire a alimentării: Țineți apăsat pentru a 
porni și opri aparatul; apăsați repede în jos, respingeți un apel sau 
renunțați la meniu. 
4. Tasta OK: apăsați pentru a executa funcția indicată. În modul de 
așteptare, apăsați pentru a deschide linkul selectat. 
5. Taste de navigare: Apăsați în sus / în jos / stânga / dreapta 
direcțiile pentru a derula prin meniu. În modul de așteptare, 
apăsați săgețile sus / jos / stânga / dreapta pentru a accesa meniul 
rapid din partea de sus a ecranului și apăsați OK pentru a executa. 
6. Tastatură alfanumerică 0-9: Apăsați tastele corespunzătoare 
pentru a introduce numere atunci când formați sau caracterele 
numerelor atunci când scrieți text. 
În modul Repaus: Țineți apăsat de la "2" la "9" pentru a utiliza o 
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funcție de apelare rapidă (dacă este setată în meniul [Agenda 
telefonică / Apelare rapidă]). 
Apăsați de două ori * pentru a afișa "+" semnalul dezvoltatorului 
internațional. 
7. * Butonul (stea): în modul de așteptare, țineți apăsat * pentru 
a afișa prefixul internațional "+". În modul Meniu, apăsați scurt 
pentru a bloca tastatura. 
8. Butonul # (dublă cruce): în modul de așteptare, țineți apăsat 
pentru a activa / dezactiva modul Scăzut. 

4. Primii pași 

4.1 Introducerea cardului SIM  
Pentru utilzarea telefonului trebuie să introduceți o cartelă SIM 
valabilă, cu ajutorul căreia vă puteți conecta de rețeaua GSM. 
Dispozitivul poate opera cu o singură cartelă SIM. 
Vă recomandăm să nu atingeți partea metalică a cartelei SIM, 
fiindcă există pierderii datelor și păstrați distanța de la 
dispozitivele electromagnetice. Dacă SIMul este distrus, nu se 
poate conecta la rețeaua mobilă. Înaintea introducerii și scoaterii 
acesteia, asigurați-vă că ați oprit telefonul, ați scos capacul din 
spatet și ați îndepărtat bateria.  
Notă: căutați locul cartelei SIM și introduceți conform direcțiilor 
arătate. Asigurați-vă ca chipul să fie în jos și colțul tăiat să fie în 
partea stângă. Telefonul este de a utiliza cartela SIM de dimensiuni 
standard. 
Se poate întâmpla ca telefonul dvs. să nu accepte carduri SIM mai 
vechi, astfel pentru schimbarea ei contactați furnizorul dvs. de rețea. 
4.2 Introducerea cardului de memorie 
Cardul de memorie nu este inclus în pachetul de bază, însă este 
necesar pentru utilizarea funcțiilor multimedia. Înainte de utilizare 
verificași dacă acesta este introdus corect.  
Nu îndoiți, nu zgâriați, evitați contactul cu apă. Introduceți cardul 
în locașul său de pe spatele telefonului, cu chipul în jos. 
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Vă rugăm fiți atenți în cazul folosirii cardului de memorie, mai ales 
la îndepărtarea acestuia. Unele carduri de memorie trebuie 
formatate pe computer înainte de utilizare. 
4.3 Introducerea bateriei 
1. Introduceți chipul bateriei la punctul metalic ieșit în afară, apoi 
împingeți bateria în poziție.  
2. Puneți la loc capacul din spate. 
4.4 Scoaterea bateriei 
Asigurați-vă că aparatul este oprit, îndepărtați capacul apoi ridicați 
în sus bateria pentru scoatere. 
Notă: dacă îndepărtați bateria, datele de pe telefon și de pe cartela 
SIM pot dipărea.  
Vă rugăm să scoateți bateria când telefonul este oprit, dimpotrivă 
poate cauza unele neplăceri în funcționarea telefonului.  
4.5 Încărcarea bateriei 
Conectați încărcătorul la aparat și conectați celălalt capăt la priză. 
Dacă dispozitivul este pornit în timpul încărcării, pictograma 
bateriei se va deplasa în colțul din dreapta al afișajului. Încărcarea 
este terminată când indicatorul de încărcare din dreapta sus este 
aprins. Dacă încărcarea este oprită, pe afișaj apare un indicator de 
încărcare. Când încărcarea este completă, deconectați 
încărcătorul de la unitate. 
Notă: atunci când nivelul bateriei este scăzut, vezi primi o 
notificație în panelul de notificații. Încărcați bateria cât de repede 
se poate, entru evitarea neplăcerilor, deoarece telefonul se poate 
opri în timpul unei conversații. Dispozitivul se poate opri automat 
atunci când nivelul bateriei este foarte scăzut.  
Dacă folosiți bateria pe acest nivel scăzut pentru o periodă mai 
îndelungată, aceasta afectează calitatea bateriei.  
Pentru o funcționare corspunzătoare, folosiți numai bateria 
recomandată de către producător.  
În timpul încărcării nu îndepărtați bateria. 
Înainte de prima utilizare, încărcați dispozitivul celpuțin 4 ore. 



RO 

6 

Aceasta poate crește efectivitatea în timpul celorlalte încărcări ce 
urmează. 
4.6 Întreținerea bateriei 
Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă. Când nu utilizați 
încărcătorul, deconectați-l de la sursa de alimentare. Pentru mai 
mult de o săptămână, nu lăsați încărcarea telefonului. 
Temperatura influențează capacitatea bateriei. Este posibil ca 
bateria să fie răcită sau încălzită înainte de încărcare. Dacă 
temperatura bateriei este mai mică de 0 ° C sau mai mare de 45 ° 
C, nu încărcați bateria. Utilizați bateria în funcție de scopul dorit. 
Nu scurtcircuitați bornele bateriei. Nu utilizați o baterie 
deteriorată. Dacă utilizați un aparat în condiții extreme de 
temperatură, acumulatorul nu va funcționa corespunzător, iar 
durata de viață a acestuia va fi redusă. NU aruncați bateria în foc, 
respectați legile și reglementările locale privind eliminarea 
bateriei uzate. 

5. Pornire și oprire 

Apăsați lung tasta Terminare apel/pornire-oprire pentru pornirea 
și oprirea telefonului.  
1. Dacă nu este introdusă cartela SIM sau este deteriorată, sau nu 
se conectează corspunzător, în urma pornirii va apărea un mesaj 
de avertizare pe display. Opriți dispozitivul și verificați dacă cartela 
SIM este introdusă corect.  
2. În cazul în care funcția PIN și a parolei telefonului este activă și 
introduceți cartela SIM, după pornirea dispozitivullui acesta va 
solicita introducerea acestora, apoi va apărea pagina de pornire.  
După pornire, dispozitivul va căuta automat rețeaua. Dacă 
dispozitivul a găsit rețeaua disponibilă, va afișa denumirea 
acesteia și nivelul semnalului. 
Dacă dispozitivul nu găsește o rețea corespunzătoare, se va putea 
efecctua numai apel de urgență sau veți putea utiliza doar acele 
servicii, funcții ce nu sunt condiționate de conectarea la rețea. 
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6. Funcțiile apelului 

6.1 Efectuarea unui apel 
Pe pagina de pornire apăsați tastele corespunzătoare apelului pe 
care doriți să îl efectuați, apăsați tasta softvare dreaptă pentru 
ștergerea numerelor greșite, tasta softvare stângă (Opțiuni), Apel, 
sau butonul de apelare pentru a efectua apelul, dacă numărul 
formatat este corect. 
Pentru a introduce un format internațional de telefon, apăsați și 
mențineți apăsată tasta [*] până când pe afișaj apare semnul 
internațional de apel "+". 
6.2 Preluarea unui apel 
Atunci când primiți un apel, acesta se va afișa pe pagina de pornire, 
împreună cu numărul și eventual, numele contactului (dacă fost 
salvat în Contacte).  
1. Apăsați tasta Apel sau tasta softvare stângă și răspundeți 
[Răspuns] la apelul primit.  
2. Dacă funcția oricărei taste este activă, [Setări/Setări apel/Mod 
preluare apel/Orice tastă], atunci puteți prelua apelul cu ajutorul 
oricărei taste, cu exceppția tastei softvare drepte și a tastei 
Terminat/Pornire-oprire. 
3. Dacă căștile sunt conectate la dispozitiv și funcția [Auto] este 
activată [Setări/Setări apeluri/Mod preluare apel/ Preluare 
automată în modul headset], telefonul preia automat apelurile 
după 5 secunde de vibrații/sunet.  
4. Dacă nu doriți să preluați apelul, apăsați tasta Terminat/Pornire-
oprire pentru respingerea apelului.  
Această tastă o puteți folosi și pentru întreruperea apelului.  
5. În timpul apelului puteți modifica puterea difuzorului, folosind 
tastele de pe marginea laterală a dispozitivului. 
6.3 Apel de urgență 
Puteți efectua imediat un apel de urgență fără o cartelă SIM. 
Diferite rețele pot utiliza numere de urgență diferite, prin urmare 
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vă rugăm să contactați operatorul de rețea.  

7. Messaje 

Serviciul de mesagerie depinde de o rețea, ce face disoponibilă 
trimiterea SMSurilor. Pentru mai multe informații luați leagătura 
cu operatorul de rețea 
7.1 Scriere mesaj 
Funcții: Scrieți, salvați și / sau trimiteți un mesaj nou 
destinatarului. 
În modul Meniu, selectați Mesaje> Scriere mesaj. 
Notă: Pentru a trimite SMS-ul, trebuie să aveți numărul corect al 
centrului de mesaje de la furnizorul de servicii de rețea. Puteți 
verifica și schimba centrul de mesaje din Meniu> Mesaje> Setări 
SMS> SIM> Setări profil. 
În timp ce scrieți un mesaj, apăsați # pentru a comuta între 
modurile de intrare. Mesajele text pot conține până la 612 
caractere (până la 268 de caractere pentru caractere 
accentuate). 
Apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni] în timpul editării 
mesajului pentru a accesa următoarele funcții: 

· Către: Puteți specifica destinatarul mesajului manual sau îl 
puteți selecta din Nume. 
· Trimitere: Realizat prin introducerea în mod repetat a 
destinatarului, apăsând Opțiuni. Trimite mesajul compilat. 

7.2 Mesaje primite 
Puteți să stocați mesajele recepționate pe dispozitiv sau pe cartela 
SIM și să le accesați. 
Când primiți un mesaj, un semnal sonor sau o vibrație (așa cum a 
fost configurat anterior în meniu) vă va avertiza, sau pe ecran va 
apărea un grafic. Apăsați tasta funcțională din stânga [Vizualizare] 
sau OK pentru a vizualiza mesajul și tasta soft dreapta pentru a 
reveni la meniul SMS pentru a citi alte mesaje primite. 
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8. Cameră foto 

Dispozitivul dvs. are o cameră foto pentru a face fotografii. Pentru 
a stoca imagini, aveți nevoie de un card de memorie. 

9. Parolă telefon  

Parola telefonului poate fi un cod de 4-8 cifre care vă protejează 
aparatul împotriva utilizării neautorizate. 
Parola implicită din fabrică este "1234". Când caracteristica este 
activă, telefonul solicită acest cod de fiecare dată când îl porniți. 
Pentru a vă proteja confidențialitatea, schimbați parola implicită 
cât mai curând posibil. Setați o parolă pe care o puteți aminti cu 
ușurință.  

10. Declarație de conformitate 

Dispozitivul Blaupunkt FM 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 

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

