RAZER PHONE 2
MANUAL DE UTILIZARE

1. CE ESTE ÎN INTERIOR


Razer Phone 2*



Acumulator Litiu-ion (încorporat)



Încărcător rapid (poate fi diferit în funcţie de regiune)



Cablu de încărcare USB-C



Adaptor audio USB-C



Instrument de scoatere a cartelei SIM



Ghid de informaţii importante cu privire la produs

* Puteţi avea o cartelă SIM preinstalată în funcţie de operatorul dvs. de furnizare.
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2. ÎŢI OFERIM CELE MAI BUNE AVANTAJE
Aveţi în mână un dispozitiv deosebit - beneficiaţi de un maxim de potenţial prin înregistrarea
online! Puteţi primi beneficii exclusive Razer, informaţii despre garanţia limitată de 1 an* şi multe
alte avantaje.
Înregistraţi-vă produsul acum la razerid.razer.com/warranty

Puteţi găsi
numărul de serie
al produsului dvs.
pe eticheta de pe
ambalajul de
plastic al
telefonului.

Aveţi o întrebare? Solicitaţi asistenţa echipei Razer Support Team la support.razer.com

* Legea pentru Protecţia Consumatorului. Această garanţie vă oferă drepturile legale specifice şi puteţi
avea şi alte drepturi care pot diferi în funcţie de ţară, provincie sau stat, după caz. În afara celor permise
de lege, Razer nu exclude, limitează sau suspendă alte drepturi pe care le aveţi. Pentru o înţelegere
completă a drepturilor dvs., trebuie să consultaţi legile ţării, provinciei sau statului dvs., după caz. Pentru
alţi termeni şi condiţii de garanţie, vă rugăm să vizitaţi razer.com/warranty
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3. EXPLORAREA TELEFONULUI DUMNEAVOASTRĂ

A. Microfon

F. Butoane de control pentru volum

B. Camera frontală

G. Buton de pornire / Senzor de
amprentă

C. Senzor de lumină ambientală
D. Difuzoare

H. Port USB-C

E. Slot microSD / SIM
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I. Lanternă cameră

L. Adaptor audio USB-C

J. Două camere posterioare

M. Cablu de încărcare USB-C

K. Logo Razer Powered by Razer
ChromaTM

N. Instrument de scoatere a cartelei SIM
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4. CONFIGURAREA RAZER PHONE 2
INSTALAREA UNEI CARTELE SIM /UNUI CARD MICROSD
1. Introduceţi instrumentul de scoatere a cartelei SIM. Plasaţi cartela SIM în slotul care iese în
afară.

2. Dacă aveţi un card microSD, plasaţi-l în slotul alocat acestuia.

Notă: În funcţie de operatorul dvs. de telefonie, telefonul dvs. poate să vină cu o cartelă SIM preinstalată.
Dacă intenţionaţi să utilizaţi o cartelă microSD, este mai bine să utilizaţi o variantă de card microSD Class
10 (până la 2TB).
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ÎNCĂRCAREA RAZER PHONE 2
Conectaţi încărcătorul rapid la telefonul Razer 2, introduceţi-l în priză şi aşteptaţi să se încarce
complet. După încărcare, deconectaţi încărcătorul rapid de la telefon şi de la priza de alimentare.

Sugestie: Pentru a încărca eficient
telefonul, utilizaţi încărcătorul rapid
furnizat în pachet. În plus, utilizaţi şi / sau
achiziţionaţi numai accesorii fabricate şi /
sau aprobate de Razer.

PORNIREA / OPRIREA


Pentru a porni telefonul, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de pornire până când telefonul Razer
2 este pornit.



Pentru a-l opri, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de pornire până când meniul Opţiuni pornire
se afişează pe ecran, apoi apăsaţi Oprire pentru a opri aparatul.
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CONFIGURAREA PENTRU PRIMA UTILIZARE
La prima utilizare, telefonul Razer 2 vă va afişa un ecran de întâmpinare care vă permite să
continuaţi cu expertul de configurare şi / sau chiar să personalizaţi setările de accesibilitate pentru
viziunea dvs. de bază.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran, selectând limba implicită a telefonului dvs., acceptând Termenii şi
condiţiile Razer, selectând dacă telefonul dvs. se va conecta la o reţea wireless sau de date, copiind
date de pe un dispozitiv mobil sau setându-l ca dispozitiv nou, precum şi configurarea altor setări
ale telefonului.
Notă: De asemenea, aceste setări pot fi personalizate mai târziu la Setările telefonului.

ÎNSCRIEREA PENTRU RAZER ID
Obţineţi acces instantaneu la beneficiile exclusive ale Razer atunci când vă conectaţi la Razer ID pe
telefon. Cu Razer ID, puteţi descărca şi aplica teme de telefon creative din Magazinul Theme Razer,
puteţi deschide aplicaţiile Razer fără să vă conectaţi din nou şi chiar vă puteţi bucura de serviciile
noastre pe alte platforme.
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5. UTILIZAREA TELEFONULUI RAZER 2
FUNCȚI IMPLICITE ALE BUTOANELOR TELEFONULUI






Tastă Pornire
•

Apăsaţi pentru a bloca / debloca telefonul.

•

Apăsaţi de două ori pentru a deschide aplicaţia aparatului foto de pe orice ecran.

•

Ţineţi apăsat pentru a deschide meniul Pornire telefon.

Tastele pentru volum
•

Creşteţi sau reduceţi sunetele soneriei, a mediilor şi a alarmei.

•

Apăsaţi oricare dintre acestea din aplicaţia camerei pentru a face o fotografie.

Tasta pornire + Tasta de volum redus
•

Apăsaţi simultan ambele taste pentru a face o captură de ecran.

ACȚIUNI / GESTURI TOUCHSCREEN


Atingeţi. Atingeţi uşor pentru a selecta o opţiune sau un element, pentru a deschide o
aplicaţie aleasă sau pentru a introduce un text utilizând tastatura virtuală.



Atingeţi de două ori. Apăsaţi uşor de două ori pe o imagine pentru a mări sau micşora o
zonă selectată sau pe un text pentru a selecta un cuvânt.



Apăsaţi şi ţineţi apăsat. Atingeţi şi ţineţi apăsat un element sau o aplicaţie pentru a
deschide opţiuni suplimentare pentru elementul selectat.



Atingeţi şi glisaţi. Atingeţi şi ţineţi apăsat un element sau o aplicaţie, apoi mutaţi degetul
pentru a o glisa în locaţia preferată.



Glisare cu degetul. Atingeţi uşor şi mutaţi degetul pe orizontală sau pe verticală pe ecran
pentru a naviga printre liste, prin paginile Web, prin fotografii şi pentru a efectua alte căutări.



Apropiaţi şi îndepărtaţi. Apropiaţi şi îndepărtaţi cu două degete pentru a micşora sau a mări
o imagine sau alt conţinut, cum ar fi hărţi sau pagini web.

BLOCAREA / DEBLOCAREA ECRANULUI
Pentru a bloca ecranul, pur şi simplu apăsaţi tasta de pornire şi ecranul se va stinge, indicând faptul
că ecranul este acum blocat. Pentru a debloca, apăsaţi tasta de pornire şi apoi glisaţi în sus.
Notă: Dacă aţi personalizat deja setările de securitate ale ecranului de blocare, este posibil să fie necesar
să utilizaţi setul de setări pentru blocarea ecranului din telefon. Aflaţi mai multe despre ecranul de
blocare
FOR GAMERS. BY GAMERS.™

8

ECRANUL DE BLOCARE ŞI DESKTOP
Ecran de blocare

Desktop

A. Introducere vocală Google
B. Deblocare ecran
C. Cameră
D. Bara de stare
E. Widget de căutare Google
F. Dock
G. Navigare principală
H. Setări rapide
I. Panou de notificări
J. Căutare de aplicaţii
K. Meniu de aplicaţii
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Ecran de blocare
A. Introducere vocală Google. Glisaţi această pictogramă în sus pentru a activa Google Voice şi
a accesa modul mâini libere.
B. Urgenţă. În caz de urgenţă, apelaţi pe cineva fără a debloca ecranul.
C. Cameră. Glisaţi această pictogramă în sus pentru a deschide aplicaţia camerei fără a debloca
ecranul
Desktop
D. Bara de stare. Afişează informaţii rapide, cum ar fi alerte şi notificări.
Status baterie*

Hotspot-ul este activat

Bateria se încarcă*

Datele mobile sunt activate*

Mod economisire energie

Mod economisire date activat

Nu deranjaţi

Bluetooth-ul este activat

Nu deranjaţi

Asociat cu un dispozitiv Bluetooth

Vibrare

Semnal network*

card microSD detectat

Lipsă semnal

Nicio cartelă SIM

Locaţia este activă

Apel pierdut

Mod avion

Reţele Wi-Fi disponibile

Mesaj nou

Conectat la o reţea Wi-Fi
*Pot varia în funcţie de starea, locaţia şi / sau aplicaţia utilizată.
E. Widget de căutare Google. Vă permite să aveţi acces imediat la Căutarea Google, utilizând
fie introducerea de voce sau tastele.
F. Setări rapide. Oferă acces rapid la setările esenţiale ale telefonului şi la notificările
telefonului. Pentru a accesa Setările rapide, din partea superioară a ecranului, glisaţi bara de
stare în jos. Puteţi extinde panoul apăsând
sau glisând din nou în jos pentru a vedea
toate setările accesibile.
De asemenea, puteţi adăuga sau elimina pictogramele de notificări afişate utilizând
pictograma Editaţi ( ) sau accesaţi setările telefonului cu pictograma Setări ( ).
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În mod prestabilit, în Setările rapide se pot observa următoarele pictograme:
Pictogramă Notificare
Wireless



Afişează reţeaua Wi-Fi la care este conectat telefonul.



Atingeţi pentru a activa / dezactiva Wi-Fi sau apăsaţi
Wi-Fi pentru a afişa alte reţele în raza de acoperire.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările Wi-Fi.
Aflaţi mai multe despre Wi-Fi

Bluetooth



Atingeţi pentru a activa Bluetooth sau apăsaţi Bluetooth pentru a
vedea toate dispozitivele pe care le-aţi asociat cu telefonul dvs.



Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a vedea toate
dispozitivele Bluetooth disponibile în raza de acoperire.
Aflaţi mai multe despre Bluetooth

Nu deranjaţi

Lanternă
Rotire
automată



Afişează modul Nu deranjaţi.



Atingeţi pentru a activa sau a dezactiva modul Nu
deranjaţi selectat sau apăsaţiNu deranjaţi pentru a afişa
alte moduri disponibile.



Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a deschide opţiunea Nu
deranjaţi. Aflaţi mai multe despre Nu deranjaţi

Apăsaţi pentru a porni sau opri lanterna.


Atingeţi pentru a comuta orientarea ecranului
telefonului între modul Auto-rotire şi Portret.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de afişaj.
Aflaţi mai multe despre Afişaj

Funcţie de
economisire a
bateriei



Atingeţi pentru a activa modul de economisire a bateriei.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările bateriei.

Date mobile



Afişează numele furnizorului de servicii al cartelei SIM.



Atingeţi pentru a accesa setările de utilizare a datelor
din telefonul dvs.

Aflaţi mai multe despre Setările bateriei

Aflaţi mai multe despre Utilizarea datelor
Dolby Atmos®
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apăsaţi Dolby pentru a selecta un Dolby Atmos® prestabilit.
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Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a deschide aplicaţiile
Dolby Atmos®.
Aflaţi mai multe despre Dolby Atmos®

Mod Avion



Apăsaţi pentru a porni sau opri Modul avion.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de Reţea şi Internet.
Aflaţi mai multe despre setările de Reţea şi Internet

Partajare de
conţinut
Hotspot



Atingeţi pentru a afişa ecranul telefonului dvs. pe un
dispozitiv compatibil.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de distribuire



Atingeţi pentru a porni sau opri Hotspot-ul.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de Hotspot şi Tethering.
Aflaţi mai multe despre Hotspot

Economisire
date



Atingeţi pentru a porni sau opri Economisirea datelor.
Acest lucru va împiedica aplicaţiile pe care le-aţi
identificat să trimită şi / sau să primească date, pe
fundal, în timp ce sunt activate.



Atingeţi pentru a accesa setările de utilizare a datelor
din telefonul dvs.
Aflaţi mai multe despre Utilizarea datelor

Atingeţi

pentru a adăuga alte opţiuni în Setările rapide:

Pictogramă Notificare
Locaţie



Atingeţi pentru a porni sau opri funcţia de locaţie.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de locaţie.
Aflaţi mai multe despre Locaţie

Inversare
culori



Apăsaţi pentru a comuta între modul normal şi cel de
inversare culori.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de accesibilitate.
Aflaţi mai multe despre Accesibilitate

Lumină de
noapte



Apăsaţi pentru a porni sau opri lumina de noapte.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de lumină de
noapte.
Aflaţi mai multe despre Lumina de noapte

FOR GAMERS. BY GAMERS.™
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NFC



Apăsaţi pentru a activa sau a dezactiva funcţia NFC
(Near Field Communication) a telefonului dvs.



Ţineţi apăsat pentru a deschide setările de Dispozitive
conectate.
Aflaţi mai multe despre dispozitivele conectate

Google
Nearby

Atingeţi pentru a accesa aplicaţia Google Nearby.
Aflaţi mai multe despre Google Nearby

G. Dock. Utilizaţi Dock pentru a avea acces imediat la aplicaţiile pe care le utilizaţi în mod
obişnuit. În funcţie de aplicaţia Dock, puteţi ţine apăsat pe o aplicaţie andocată pentru a
efectua oricare dintre următoarele:
•
•

•

Eliminare. Eliminaţi o comandă rapidă a unei aplicaţii andocate.
Adăugare widget. Adăugaţi o aplicaţie andocată în widget-ul de pe desktop-ul
dvs. (dacă este disponibil).
Informaţii aplicaţie. Vizualizaţi informaţiile despre aplicaţii.

•

Editare Scurtătură. Editaţi proprietăţile de comenzi rapide ale aplicaţiei, cum ar fi
eticheta şi acţiunea de glisare.

•

Alte acţiuni. Unele aplicaţii oferă o acţiune extinsă (de exemplu, conversaţii noi pentru mesaje, etc.).

H. Navigare la pagina de pornire. Navigare principală prin toate aplicaţiile.


Revenire. Revine la ecranul deschis anterior sau ascunde ferestrele active.



Pagina de pornire. Apăsaţi pentru a reveni la desktop. Atingeţi şi ţineţi apăsat
acest buton pentru a deschide Asistentul Google.



3 Aplicaţii utilizate. Afişaţi toate aplicaţiile deschise recent. Puteţi închide toate aplicaţiile
deschise apăsând pe ŞTERGERE TOTALĂ sau deschizând aplicaţii în vizualizarea divizată,
optând pentru o aplicaţie din listă şi glisând-o în sus. De asemenea, puteţi închide o anumită
aplicaţie prin atingerea pictogramei corespunzătoare aplicaţiei.

I. Meniu de aplicaţie. Afişaţi toate aplicaţiile instalate pe telefonul dvs. Pentru a accesa
meniul Aplicaţii din dock, pur şi simplu glisaţi în sus. Pe lângă atingerea unei pictograme
pentru a deschide o aplicaţie, puteţi de asemenea să ţineţi apăsat pe o aplicaţie pentru a
deschide alte opţiuni şi acţiuni ale aplicaţiei.

INTRODUCEREA CARACTERELOR SAU A UNUI TEXT
Tastatura Gboard se va deschide automat ori de câte ori atingeţi vreun câmp de introducere / text.
Aflaţi mai multe despre Gboard
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6. CONFIGURAREA TELEFONULUI DUMNEAVOASTRĂ
PERSONALIZAREA DESKTOPULUI
Scurtături ale aplicaţiilor
Adăugarea / eliminarea scurtăturilor de aplicaţii
Asiguraţi-vă că cele mai utilizate aplicaţii sunt accesibile imediat, adăugând aceste comenzi rapide
pe desktop.


Pentru a adăuga comenzi rapide pentru aplicaţii noi pe desktop, pur şi simplu atingeţi şi
ţineţi apăsată orice aplicaţie din meniul de aplicaţii, apoi glisaţi-o în zona dorită a ecranului.



Pentru a elimina o scurtătură a unei aplicaţii, atingeţi şi ţineţi apăsată o comandă rapidă,
apoi apăsaţi .

Gruparea comenzilor rapide pentru aplicaţii
Pentru a grupa comenzi rapide multiple ale aplicaţiilor într-un singur folder de pe desktop, apăsaţi
şi glisaţi comanda rapidă la comanda rapidă de aplicaţii în care doriţi să o grupaţi. Atingeţi dosarul
Fără nume (Unnamed), apoi atingeţi numele acestuia pentru a tasta un nume nou.
Schimbarea imaginii de fundal
Personalizaţi aspectul telefonului cu opţiuni prestabilite sau cu imaginea dvs. de fundal
personalizată.
1. Atingeţi şi menţineţi apăsat oriunde pe Desktop, apoi apăsaţi Imagine de fundal.
2. Selectaţi sursa preferată a imaginii pentru a fi utilizată ca imagine de fundal.
3. Selectaţi dacă imaginea de fundal va apărea în centru, în marginile din stânga sau dreapta.
4. Atingeţi Setare imagine fundal, apoi apăsaţi pe ecranele pe care doriţi să fie aplicat. Aflaţi
mai multe despre imaginea de fundal
Utilizarea widget-urilor
Widget-urile sunt versiuni mai mici ale aplicaţiilor pe care le utilizaţi în mod obişnuit pe telefonul
dvs. şi pe care le puteţi adăuga pe desktop-ul dvs. pentru a avea acces rapid la funcţii.
1. Atingeţi şi ţineţi apăsat oriunde pe desktop, apoi apăsaţi pe widget-uri (

).

2. Atingeţi şi ţineţi apăsat pe widget-ul preferat, apoi glisaţi-l în locaţia dorită.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™
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Setări Nova-Launcher
Telefonul Razer 2 utilizează Nova Launcher ca lansatorul său implicit ( aflaţi mai multe despre Nova
Launcher ). Setările aplicaţiei Nova Launcher pot fi accesate atunci când ţineţi apăsat pe desktop şi
apoi apăsaţi Setări sau deschideţi aplicaţia de setări Nova din meniul de aplicaţii.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™
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EXPLORAREA SETĂRILOR TELEFONULUI DUMNEAVOASTRĂ
Accesibil din meniul de aplicaţii, aplicaţia Setări vă permite să personalizaţi şi să controlaţi
caracteristicile generale ale telefonului dvs.
Reţea şi Internet
Gestionaţi şi configuraţi diferite setări de reţea şi conectivitate
Wi-Fi
Conectaţi telefonul dvs. la o reţea wireless din zonă.
Conectarea la o reţea wireless
Pentru a vă conecta telefonul dvs. la o reţea fără fir:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Wi-Fi.
2. Comutaţi Wi-Fi pornit. Telefonul va începe să scaneze automat reţelele wireless din zonă.
Pentru a reîmprospăta lista, pur şi simplu glisaţi în jos.
Notă: Puteţi, de asemenea, să accesaţi pagina cu setările de Wi-Fi prin intermediul comenzii rapide
de setări. Atingeţi şi ţineţi apăsată pictograma Wi-Fi din Setările rapide pentru ca telefonul dvs. să
scaneze reţelele wireless disponibile.
3. Apăsaţi pe reţeaua wireless la care doriţi să vă conectaţi, apoi introduceţi parola solicitată
(dacă este cazul).
Notă: Odată conectat, telefonul se va conecta automat la reţeaua fără fir ori de câte ori reţeaua
Wi-Fi a telefonului este activată şi accesibilă.
Conectarea manuală la o reţea wireless
Dacă doriţi să conectaţi manual telefonul la o reţea fără fir ascunsă:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Wi-Fi.
2. Comutaţi Wi-Fi pornit.
3. În partea de jos a listei de reţele fără fir scanate, apăsaţi + Adăugare reţea şi apoi
introduceţi detaliile necesare.
Notă: Acest lucru se poate face, de asemenea, prin Reţea şi Internet> Wi-Fi> Reţele salvate>
Adăugare reţea.
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Preferinţe Wi-Fi
Activaţi notificarea privind disponibilitatea reţelei publice, instalaţi certificatele, utilizaţi diferite
funcţii Wi-Fi şi vizualizaţi alte proprietăţi ale reţelei, cum ar fi adresele MAC şi IP.
Notificările de reţea
Puteţi opta să comutaţi în opţiunea de notificare de reţea pentru a activa notificările atunci când
este disponibilă o reţea publică de calitate.
Instalare certificate
Există situaţii în care unele aplicaţii sau reţele fără fir pot solicita telefonului dvs. să instaleze
anumite certificate înainte de a le putea utiliza. Cele mai multe dintre acestea sunt instalate
automat în telefonul dvs. Totuşi, doar în cazul în care trebuie să instalaţi manual unul:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Wi-Fi> Preferinţe Wi-Fi> Avansat.
2. Atingeţi pentru a instala certificate.
3. Atingeţi bara laterală (

) şi localizaţi certificatul pe care l-aţi descărcat şi instalat.

4. Schimbaţi acreditările certificatului după cum este necesar, apoi apăsaţi OK.
Utilizarea Wi-Fi direct
Conectaţi telefonul direct la un dispozitiv compatibil Wi-Fi prin conectivitatea wireless. Utilizaţi
această caracteristică pentru a partaja contactele şi fişierele pe alte dispozitive.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, apăsaţi Setări şi apoi mergeţi
la Reţea şi Internet> Wi-Fi> Preferinţe Wi-Fi> Avansat.
2. Atingeţi Wi-Fi direct.
3. Selectaţi dispozitivul din lista la care doriţi să vă conectaţi pentru a trimite o invitaţie directă
Wi-Fi.
4. Confirmaţi invitaţia pe celălalt dispozitiv. Dispozitivul dvs. este acum conectat la telefon prin
Wi-Fi direct.
Notă: Pentru a deconecta un dispozitiv, atingeţi dispozitivul conectat din listă şi apoi confirmaţi.
Conectarea la reţeaua Wireless prin folosirea WPS
Setarea Wi-Fi Protected Setup (WPS) vă permite să vă conectaţi la un dispozitiv compatibil WPS cu
ajutorul unui buton. Aveţi dreptul să utilizaţi caracteristica WPS cu buton sau WPS cu intrare PIN a
telefonului dvs. pentru a vă conecta la routerul cu WPS.
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Pentru a utiliza butonul WPS
1. Pe ruterul WPS activat, apăsaţi butonul WPS, astfel se va iniţia configurarea WPS.
Notă: Consultaţi manualul de utilizare al ruterului dvs. wireless atunci când utilizaţi caracteristica WPS.
2. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, iar apoi accesaţi Setări>
Reţea şi Internet> Wi-Fi> Preferinţe Wi-Fi> Avansat
3. Atingeţi butonul WPS. Telefonul dvs. se va conecta automat la ruterul activat de WPS.
Notă: Asiguraţi-vă că finalizaţi instalarea în interval de două minute. În caz contrar, poate fi
necesar să porniţi din nou procesul de asociere.
Pentru a utiliza intrarea PIN WPS
1. Accesaţi interfaţa de utilizator Web (UI) a routerului dvs. activat WPS şi navigaţi spre pagina WPS.
Notă: Consultaţi manualul de utilizare al ruterului dvs. wireless atunci când utilizaţi caracteristica WPS.
2. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, iar apoi accesaţi Setări>
Reţea şi Internet> Wi-Fi> Preferinţe Wi-Fi> Avansat
3. Atingeţi WPS intrare PIN şi telefonul dvs. va genera un cod WPS.
4. Pe pagina WPS a routerului, introduceţi PIN-ul WPS generat de telefon în câmpul WPS PIN.
Telefonul dvs. se va conecta automat la ruterul activat de WPS.
Notă: Asiguraţi-vă că finalizaţi instalarea în interval de două minute. În caz contrar, trebuie să fie
generat un nou cod WPS pe telefon.
Reţea mobilă
Gestionaţi serviciul de date şi setările telefonului. Pentru a accesa setările reţelei mobile de pe
desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea şi Internet>
Reţea mobilă.
Apoi, puteţi alege să configuraţi oricare dintre setările furnizate mai jos:


Date mobile. Porniţi sau opriţi datele mobile.



Roaming. Comutaţi datele în roaming între pornit sau oprit atunci când dispozitivul este
într-o altă reţea.



Tip de reţea preferat. Alegeţi un anumit tip de reţea mobilă pe care telefonul dvs. să-l
folosească.



Nume punct de acces. Selectaţi sau adăugaţi APN-uri.



Selectare automată reţea. Setaţi telefonul să selecteze automat reţeaua cartelei SIM introduse.



Reţea. Vizualizaţi operatorii de reţele disponibili.
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Utilizarea datelor
Monitorizaţi şi setaţi restricţiile de utilizare a datelor în toate aplicaţiile, dar şi setaţi notificările sau
avertismentele necesare atunci când aţi atins limita de date preferată.
Setarea avertismentului privind utilizarea datelor
Puteţi seta un avertisment privind limita de date pentru a vă ajuta să evitaţi utilizarea excesivă a datelor.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Utilizarea datelor.
2. Atingeţi bara de utilizare şi apoi introduceţi limita dorită de utilizare a datelor. Puteţi
schimba unitatea la Mbyte sau Gbyte în funcţie de dimensiunea limitei dorite.
3. Apăsaţi SETARE pentru a salva noua setare de avertizare a limitei datelor.
Utilizarea economisirii datelor
Reduceţi utilizarea generală a datelor, prevenind aplicaţiile pe care le-aţi setat să trimită şi / sau
primească date în fundal.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Utilizarea datelor.
2. Atingeţi Economisire date şi comutaţi-l.
3. Atingeţi Date nerestricţionate şi comutaţi pe aplicaţiile la care doriţi să aveţi acces
restricţionat la date.
Notă: De asemenea, puteţi include aplicaţii de sistem pe listă prin simpla atingere pe activat
şi apoi apăsând pe Afişare sistem.

,

Activare date mobile
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Utilizarea datelor.
2. Atingeţi Date mobile pentru a comuta pe date mobile.
Notă: Puteţi utiliza, de asemenea, setările rapide pentru a activa datele mobile ale telefonului dvs.
Verificarea utilizării datelor unei aplicaţii (Mobile şi Wi-Fi)
Pentru a vedea sau monitoriza cantitatea de date pe care o utilizează fiecare aplicaţie:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Utilizarea datelor.
2. Selectaţi dacă doriţi să vedeţi utilizarea datelor Wi-Fi sau utilizarea datelor mobile.
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3. Verificaţi lista pentru aplicaţia pe care doriţi să o monitorizaţi. Se poate vedea o imagine de
ansamblu a cantităţii de date pe care fiecare aplicaţie o utilizează, în timp ce o utilizare
aprofundată poate fi vizualizată atunci când atingeţi o aplicaţie.
Personalizarea avertismentului privind utilizarea datelor
Puteţi personaliza avertismentul privind utilizarea datelor în funcţie de ciclul de facturare al
operatorului dvs. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi apăsaţi
Setări > Reţea şi Internet > Utilizarea datelor > Ciclu de facturare. Mai jos sunt enumerate
proprietăţile pe care le puteţi personaliza:


Ciclu de facturare. Setaţi data specifică în fiecare lună în care se va reseta contorul de
utilizare a datelor.



Setaţi avertisment privind datele. Porniţi sau opriţi avertismentul privind datele. Activarea
avertizării privind datele vă va permite să setaţi cantitatea de date care trebuie consumată
înainte de apariţia avertizării de utilizare a datelor.



Avertisment date. Setaţi cantitatea de date necesară pentru declanşarea avertizării privind
datele.



Setaţi limita de date. Opriţi automat datele mobile după ce se atinge cantitatea setată de
date.



Limita de date. Setaţi cantitatea de date necesară pentru declanşarea limitei de date.

Hotspot şi Tethering
Utilizaţi opţiunile de tethering şi hotspot wireless ale telefonului dvs. De pe desktop, glisaţi în sus
pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Reţea şi Internet > Hotspot şi Tethering.
Notă: Utilizarea oricăreia dintre aceste caracteristici poate afecta în mod semnificativ utilizarea generală a
bateriei.


Partajarea prin USB. Distribuiţi conexiunea la internet a telefonului cu un host USB
conectat.



Hotspot Wi-Fi. Distribuiţi conexiunea la internet a telefonului dvs., făcând telefonul dvs. un
hotspot Wi-Fi. Setările hotspot-ului Wi-Fi pot fi modificate prin opţiunea Setare Wi-Fi
Hotspot.



Partajarea prin Bluetooth. Partajaţi conexiunea de internet a telefonului dvs. prin
Bluetooth.
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VPN
Configuraţi, conectaţi şi / sau gestionaţi propriile reţele VPN (reţele virtuale private).
Notă: Pentru a putea utiliza această funcţie, este necesar un cod PIN sau o parolă pentru blocare.
Pentru a adăuga un profil VPN:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, apăsaţi Setări şi apoi mergeţi
la Reţea şi Internet> Wi-Fi> VPN.
4. Apăsaţi butonul + şi apoi introduceţi corect detaliile necesare în câmpurile furnizate Editare
profil VPN. Noul profil va fi adăugat în lista VPN.
Pentru a edita un profil VPN:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, apăsaţi Setări şi apoi mergeţi
la Reţea şi Internet> VPN.
5. Atingeţi pictograma de setări corespunzătoare (
şi apoi modificaţi câmpurile necesare.

) profilului VPN pe care doriţi să îl editaţi

6. Apăsaţi Salvare pentru a aplica modificările sau Ignoră pentru a şterge profilul VPN.
Pentru a vă conecta sau a deconecta de la un profil VPN
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, apăsaţi Setări şi apoi mergeţi
la Reţea şi Internet> VPN.
2. Atingeţi profilul VPN la care doriţi să vă conectaţi şi apoi introduceţi detaliile necesare.
3. Atingeţi Conectare.
Notă: Pentru a vă deconecta de la VPN, atingeţi profilul VPN activ şi apoi apăsaţi Deconectare.
Mod Avion
Utilizaţi modul avion pentru a dezactiva toate funcţiile de conectivitate de pe telefon, cum ar fi WiFi, date de reţea şi Bluetooth. Pentru a activa sau a dezactiva modul Avion, puteţi efectua una
dintre următoarele acţiuni:


De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Reţea
şi Internet> Mod avion.



De pe desktop, extindeţi complet Setările rapide, apoi atingeţi modul Avion.
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Dispozitive conectate
Gestionaţi funcţiile telefonului la conectarea cu alte dispozitive.
Bluetooth
Asocierea telefonului dvs. cu alte dispozitive Bluetooth.
Configurarea setărilor Bluetooth
Asociaţi telefonul dvs. cu alte dispozitive Bluetooth.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Dispozitive conectate> Bluetooth.
2. Pentru a porni Bluetooth-ul, efectuaţi oricare dintre acţiunile următoare:
•

Asociere dispozitiv nou. Scanaţi dispozitivele Bluetooth pe care le puteţi asocia.

•

Nume dispozitiv. Redenumiţi numele dispozitivului Bluetooth afişat pe telefon.

•

Fişiere recepţionate. Deschideţi dosarul tuturor fişierelor pe care le-a recepţionat
telefonul dvs. prin Bluetooth.

•

Adresa Bluetooth a telefonului. Vizualizaţi adresa MAC Bluetooth.

Asocierea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth
Pentru a asocia telefonul dvs. cu un dispozitiv Bluetooth activ:
1. Activaţi dispozitivul Bluetooth pe care doriţi să-l asociaţi cu telefonul dvs.
Notă: Reţineţi numele Bluetooth al dispozitivului pe care doriţi să îl asociaţi cu telefonul şi
asiguraţi-vă că dispozitivul este detectabil / vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
2. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii, apăsaţi Setări şi apoi mergeţi
la Dispozitive conectate> Bluetooth.
Notă: Puteţi, de asemenea, accesa pagina cu setările Bluetooth prin intermediul comenzii rapide
de setări. Pur şi simplu ţineţi apăsat pe pictograma Bluetooth din Setările rapide pentru a
deschide setările Bluetooth ale telefonului.
3. Atingeţi Asociere dispozitiv nou, apoi apăsaţi dispozitivul pe care doriţi să-l asociaţi cu
telefonul dvs. şi confirmaţi că doriţi să asociaţi telefonul cu dispozitivul selectat.
Notă: Unele dispozitive pot necesita un cod de asociere Bluetooth pe care trebuie să-l confirmaţi
pe ambele dispozitive.
4. Aparatul se va asocia automat şi va fi adăugat la lista de dispozitive asociate.
Notă: Dacă dispozitivul cu care aţi făcut legătura este în apropiere şi poate fi detectat şi
Bluetooth-ul este activat, dispozitivele dvs. se vor asocia automat între ele şi / sau vor fi uşor
accesibile.
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Modificarea permisiunilor dispozitivului Bluetooth
După ce aţi asociat un dispozitiv Bluetooth cu telefonul, puteţi modifica permisiunile de utilizare ale
dispozitivului asociat.
1. În lista Bluetooth> Dispozitive asociate, atingeţi pictograma
corespunzătoare a
dispozitivului căruia doriţi să-i modificaţi permisiunile de utilizare.
2. Atingeţi oricare dintre utilizările pentru care doriţi ca dispozitivul asociat să fie utilizat. Să
aveţi în considerare că utilizările enumerate mai jos pot varia în funcţie de fiecare dispozitiv:
•

Partajare contact. Partajaţi contactele telefonului dvs. cu dispozitivul Bluetooth.

•

Acces la internet. Utilizaţi dispozitivul Bluetooth conectat pentru conectivitate la internet.

•

Media audio. Utilizaţi dispozitivul Bluetooth conectat pentru media audio.

•

Audio telefon. Utilizaţi dispozitivul Bluetooth conectat pentru apeluri telefonice.

Deconectarea unui dispozitiv bluetooth
Pentru a deconecta un dispozitiv Bluetooth de la telefon:
1. În lista Bluetooth> Dispozitive asociate, atingeţi dispozitivul Bluetooth conectat pe care
doriţi să îl deconectaţi de la telefon.
2. Apăsaţi OK pe ecranul de solicitare Deconectare, pentru a confirma. Dispozitivul se va
deconecta de la telefon.
Eliminarea unui dispozitiv Bluetooth
Pentru a elimina un dispozitiv Bluetooth din lista de dispozitive asociate:
1. În lista Bluetooth> Dispozitive asociate, atingeţi pictograma
corespunzătoare a
dispozitivului pe care doriţi să o dezasociaţi de la telefonul dvs.
2. Apăsaţi Eliminare pentru a elimina dispozitivul din listă.
Notă: Va trebui să asociaţi din nou telefonul cu dispozitivul Bluetooth dacă doriţi să vă conectaţi
din nou dispozitivele.
Partajare de conţinut
Partajaţi conţinutul telefonului pe dispozitivele cu proiecţie wireless. Reţineţi că această experienţă
poate varia de la un ecran la altul, deoarece unele dispozitive nu sunt proiectate special pentru
distribuire.
1. Asiguraţi-vă că telefonul şi dispozitivul la care veţi face partajarea de conţinut sunt
conectate la aceeaşi reţea.
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2. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Dispozitive conectate> Distribuire.
3. În lista de dispozitive disponibile, selectaţi dispozitivul din listă şi aşteptaţi ca telefonul să
partajeze ecranul acestuia pe dispozitivul selectat.
NFC
Activaţi sau dezactivaţi NFC (Near Field Communication) pentru a schimba date cu alte dispozitive
cu capacitate NFC la contact.
Android Beam
Aplicaţi conţinutul aplicaţiei, cum ar fi paginile navigatorului, videoclipurile, persoanele de contact şi
multe altele, la alte dispozitive compatibile cu NFC, ţinând telefonul cât mai aproape de celălalt
dispozitiv.
Printare
Gestionaţi opţiunile de imprimare ale telefonului dvs.
USB
Schimbaţi funcţia USB a telefonului dvs. atunci când sunteţi conectat la un dispozitiv host USB, prin
intermediul cablului USB, la oricare dintre următoarele funcţii:


Încărcare dispozitiv. Încarcă numai telefonul atunci când este conectat la un host USB.



Alimentarea. Încărcaţi un dispozitiv conectat prin host USB.
AVERTISMENT: Această funcţie va funcţiona numai pe dispozitivele care acceptă încărcarea prin
USB.



Transfer de fişiere. Transferaţi fişiere către şi de pe un dispozitiv host USB. Stocarea
internă şi externă a telefonului dvs. va fi accesibilă dispozitivului gazdă.



Transfer de fotografii. Transferaţi fotografii către şi de pe dispozitivul host USB şi invers.
Numai dosarele de imagini din spaţiul de stocare internă şi externă a telefonului dvs. va fi
accesibilă dispozitivului gazdă.



MIDI. O funcţie pentru dispozitive externe MIDI bazate pe USB.
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Aplicaţii şi notificări
Gestionaţi individual notificările furnizate de fiecare aplicaţie.
Informaţii aplicaţie
Vizualizaţi, dezactivaţi, gestionaţi sau setaţi aplicaţiile implicite instalate în telefon.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Aplicaţii şi notificări.
2. Selectaţi oricare dintre aplicaţiile deschise recent sau consultaţi toate aplicaţiile instalate în
telefon. Puteţi vizualiza, schimba sau utiliza următoarele opţiuni sau setări de mai jos:
•

Dezinstalare / Dezactivare. Dezinstalaţi sau dezactivaţi o aplicaţie. Puteţi dezactiva
numai aplicaţiile preîncărcate.

•

Oprire forţată. Opriţi funcţionarea aplicaţiei selectate. Acest lucru este util atunci când o
aplicaţie nu funcţionează corect şi / sau dacă doriţi să reporniţi aplicaţia selectată.

•

Notificări aplicaţii. Gestionaţi comportamentul notificărilor aplicaţiei selectate.

•

Permisiuni. Permiteţi sau refuzaţi permisiunile de acces la funcţiile sau datele telefonului.

•

Stocare. Vizualizaţi şi gestionaţi consumul de stocare al unei aplicaţii selectate.

•

Utilizare date. Vizualizaţi şi gestionaţi utilizarea datelor unei aplicaţii selectate.

•

Bateria. Afişează utilizarea bateriei de către aplicaţia selectată.

•

Deschidere prestabilită. Setaţi această aplicaţie ca aplicaţie prestabilită atunci când
sunt atinse legăturile acceptate.

Notă: Setările avansate ale aplicaţiilor pot să difere în funcţie de fiecare aplicaţie.

Notificări
Configurarea notificărilor fiecărei aplicaţii
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Aplicaţii şi notificări> Notificări.
2. Apăsaţi lista de aplicaţii pe care doriţi să o personalizaţi. Puteţi configura oricare dintre
următoarele:
•

Pornire. Activaţi sau dezactivaţi toate notificările de la această aplicaţie.

•

Afişaţi punctul de notificare. Activaţi sau dezactivaţi afişarea punctului de notificare
în pictograma aplicaţiei.

•

Categorii. Activaţi / dezactivaţi sau configuraţi alte servicii disponibile în cadrul
aplicaţiei care afişează notificări. Categoriile pot să difere în funcţie de fiecare
aplicaţie.
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Configurarea notificărilor ecranului de blocare
Modificaţi modul în care sunt afişate notificările pe ecranul de blocare.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Aplicaţii şi notificări> Notificări.
2. Apăsaţi pe ecranul de blocare şi apoi selectaţi oricare dintre următoarele opţiuni:
•

Afişaţi tot conţinutul notificărilor. Afişaţi tot conţinutul notificărilor.

•

Ascundeţi conţinutul sensibil de notificare. Ascundeţi tot conţinutul notificărilor.

•

Nu afişaţi notificări deloc. Dezactivaţi toate notificările.

Alte proprietăţi ale notificărilor
Dezactivaţi punctele de notificare pentru toate aplicaţiile şi / sau setaţi un sunet de notificare implicit.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Aplicaţii şi notificări> Notificări.
2. Comutaţi pe Permiteţi punctele de notificare activate sau dezactivate, pentru a afişa sau
ascunde punctele de notificare în pictogramele aplicaţiilor.
3. Apăsaţi pe Sunet de notificare implicit pentru a modifica tonul implicit utilizat de către
toate notificările.
Permisiuni aplicaţii
Controlaţi ce aplicaţii au permisiunea de a accesa locaţia telefonului, microfonul şi camera.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Aplicaţii şi notificări> Permisiuni aplicaţii.
2. Selectaţi caracteristica / hardware-ul telefonului în care doriţi să configuraţi permisiunile
pentru aplicaţii.
3. Comutaţi aplicaţiile preferate pe oprit pentru a refuza permisiunea de acces la aplicaţia selectată.
Alerte de urgenţă
Controlaţi ce alerte poate primi telefonul dvs. şi personalizaţi alte preferinţe de alertă.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Aplicaţii şi notificări> Alerte de urgenţă.
2. În secţiunea Alerte, puteţi apăsa pe oricare dintre opţiunile de mai jos pentru a efectua următoarele:
•

Alertă PORTOCALIE. Activaţi sau dezactivaţi buletinele de urgenţă privind răpirea copilului.
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•

Ameninţări extreme. Activaţi sau dezactivaţi ameninţările majore privind alertele de
viaţă şi de proprietate.

•

Ameninţări severe. Activaţi sau dezactivaţi ameninţările severe privind alertele de
viaţă şi de proprietate.

•

Istoric alerte de urgenţă. Vizualizare alerte de urgenţă în zona dumneavoastră.

3. În secţiunea Preferinţe alerte, puteţi apăsa pe oricare dintre opţiunile de mai jos pentru a
face următoarele:
•

Vibrare. Activaţi / dezactivaţi vibraţiile telefonului atunci când primiţi alerte.

•

Sunet de notificare alertă. Dezactivaţi notificările de alertă sau modificaţi frecvenţa
cu care vă va aminti o alertă primită.

Aplicaţii cu acces special
Controlaţi modul în care fiecare sau toate aplicaţiile pot accesa caracteristicile, hardware-ul şi / sau datele
telefonului dvs. Pentru a accesa această zonă de pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi
apoi accesaţi Setări > Aplicaţii cu acces special. Apoi, puteţi personaliza accesul fiecărei aplicaţii de mai jos:


Optimizare baterie. Optimizaţi aplicaţiile pentru a optimiza astfel utilizarea acumulatorului.



Aplicaţii pentru administrarea dispozitivului. Vedeţi sau dezactivaţi aplicaţiile de pe
telefonul dvs. care au privilegii de administrator pe dispozitiv.



Accesul la modul Nu deranjaţi. Excludeţi aplicaţii din setarea Nu deranjaţi şi permiteţi
acestor aplicaţii să facă modificări la setările conexe.



Afişare peste alte aplicaţii. Permiteţi unei aplicaţii să ruleze peste alte aplicaţii.



Servicii de asistenţă VR. Activaţi o aplicaţie pentru a rula în modul de realitate virtuală.



Modificare setări de sistem. Permiteţi unei aplicaţii să modifice setările de sistem.



Acces notificări. Permiteţi unei aplicaţii să afişeze notificări.



Imagine în imagine. Permiteţi unei aplicaţii să creeze o fereastră imagine în imagine în timp
ce aplicaţia este deschisă sau după ce a părăsit-o, permiţând ferestrei aplicaţiei să se
afişeze în partea de sus a altor aplicaţii pe măsură ce o utilizaţi.



Acces Premium SMS. Permiteţi unei aplicaţii să aibă acces la SMS.



Date nerestricţionate. Permiteţi unei aplicaţii să aibă acces complet la datele de reţea, chiar
dacă este activă economisirea de date.



Acces utilizare. Permiteţi unei aplicaţii să urmărească ce aplicaţii utilizaţi şi cât de des.



Instalare aplicaţii necunoscute. Setaţi o aplicaţie ca fiind de încredere atunci când instalaţi
aplicaţii necunoscute.
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Acumulator
Monitorizaţi şi gestionaţi consumul bateriei de către fiecare aplicaţie utilizată de când telefonul a
fost complet încărcat. Atingeţi graficul bateriei pentru o defalcare aprofundată a consumului
bateriei.
Activarea modului de economisire a energiei
Modul de economisire a bateriei este proiectat pentru a reduce automat performanţa, datele de
fundal şi alte servicii atunci când bateria telefonului a atins procentajul selectat.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări>
Baterie > Funcţia de economisire a bateriei.
2. Comutaţi modul de economisire a bateriei. Acest lucru se poate efectua şi prin Setările
rapide.
3. Apăsaţi Activare automată şi selectaţi procentul preferat de nivel al bateriei pentru ca
economisirea bateriei să fie activată.
Alte setări de gestionare a alimentării
Din setările bateriei, puteţi utiliza oricare dintre următoarele caracteristici de gestionare a
alimentării de mai jos:


Procentaj baterie. Activaţi sau dezactivaţi procentajul bateriei din bara de stare.



Luminozitate adaptabilă. Optimizaţi luminozitatea ecranului telefonului în funcţie de lumina
disponibilă din împrejurimile dvs.



Inactivitate. Personalizaţi timpul necesar ca afişajul ecranului să se oprească.



Afişare ambientală. Scoateţi ecranul telefonului dvs. din starea de inactivitate la primirea
notificărilor sau la ridicarea acestuia.



Utilizare aplicaţii. Monitorizaţi utilizarea generală a aplicaţiilor şi consumul acumulatorului
de când telefonul a fost complet încărcat.
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Afişaj
Modificaţi setările de afişare ale telefonului, cum ar fi nivelul de luminozitate, lumina de noapte,
fundalul, dimensiunea fontului şi alte setări legate de afişaj.
Nivelul luminozităţii
Modificaţi nivelul luminozităţii ecranului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj.
2. Atingeţi Nivel luminozitate pentru a afişa bara de setare a luminozităţii şi pentru a mări sau
a micşora luminozitatea ecranului după preferinţe.
Lumină de noapte
Modificarea nuanţei ecranului telefonului în portocaliu, ceea ce face mai uşor de citit în lumină
slabă.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Lumină de noapte.
2. Modificaţi oricare dintre proprietăţile luminii de noapte prezentate mai jos:
•

Program. Setaţi-l să pornească folosind timpul personalizat sau treptat de la apus la
răsărit.

•

Stare. Activaţi sau dezactivaţi lumina de noapte folosind programul ales (dacă
există).

•

Intensitate. Reglaţi rezistenţa nuanţei luminii de noapte.

Rata de împrospătare
Modificaţi rata de reîmprospătare a afişajului ecranului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj.
2. Apăsaţi Rata de actualizare şi apoi selectaţi rata de reîmprospătare dorită din opţiunile
furnizate.
Luminozitate adaptabilă
Optimizaţi nivelul luminozităţii în funcţie de lumina disponibilă din împrejurimea dvs.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj.
2. Modificaţi luminozitatea adaptabilă pentru a optimiza automat nivelul luminozităţii
ecranului în funcţie de iluminarea disponibilă.
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Lizibilitatea la lumina soarelui
Îmbunătăţiţi vizibilitatea textului în lumina directă a soarelui.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat.
2. Comutaţi lizibilitatea la lumina soarelui, pentru a permite reglarea automată a contrastului
textului în lumina directă a soarelui.
Imagine de fundal
Schimbaţi imaginea de fundal după blocarea telefonului şi a desktop-ului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat > Imagine de fundal.
2. Selectaţi sursa preferată de aplicaţie a imaginii care va fi utilizată ca imagine de fundal, apoi
selectaţi imaginea care urmează să fie utilizată.
3. Atingeţi Setare fundal pentru a utiliza imaginea selectată ca fundal.
Inactivitate
Personalizaţi timpul necesar ca afişajul ecranului să se oprească.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat.
2. Apăsaţi pe Inactivitate şi apoi selectaţi timpul preferat pentru inactivitate înainte ca ecranul
să se oprească.
Rotirea automată a ecranului
Activaţi sau dezactivaţi rotirea automată a ecranului în funcţie de orientarea ecranului telefonului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat.
2. Comutaţi rotirea automată a ecranului.
Culori
Modificaţi modul în care va fi afişată culoarea ecranului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat.
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2. Atingeţi Culori şi apoi selectaţi oricare dintre opţiunile de culoare furnizate:
•

Natural. Setarea implicită a culorii ecranului.

•

Amplificat. Creşte uşor saturaţia culorii ecranului.

•

Intens. Optimizează uşor saturaţia culorii ecranului.

Dimensiune font, dimensiune şi rezoluţie afişaj
Faceţi elementele şi textul pe ecran mai mici sau mai mari.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat.
2. Apăsaţi pe setările de afişare pe care doriţi să o personalizaţi.
3. Reglaţi cursorul pentru a mări sau micşora dimensiunea textului, dimensiunea afişării sau
rezoluţia ecranului.
Economisire ecran
Personalizaţi ecranul atunci când telefonul este andocat şi / sau în curs de încărcare.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Avansat > Economisire ecran.
2. Apăsaţi Economisire ecran curent pentru a selecta un mod de economisire a ecranului din
oricare dintre opţiunile de mai jos:
•

Ceas. Afişaţi un ceas analogic sau digital. Atingeţi pictograma
tip de ceas să fie afişat şi dacă se va utiliza lumina de noapte.

•

Culori. Afişaţi un spectru de culori de schimbare.

•

Ramă de fotografie. Afişaţi imaginile într-o ramă de fotografie. Atingeţi pictograma
pentru a selecta care fişiere cu imagini vor fi incluse.

•

Tabel cu fotografii. Afişaţi imaginile într-un tabel cu fotografii. Atingeţi pictograma
pentru a selecta care dosare cu imagini vor fi incluse.

•

Fotografii. Afişaţi imagini de pe dispozitiv sau din contul dvs. Google şi personalizaţi
efectele şi datele din reţea care vor fi utilizate.

pentru a selecta ce

3. Atingeţi pe Când să începeţi pentru a selecta conexiunea necesară atunci când
economisirea ecranului selectată este afişată.
Afişare ambientală
Comutaţi între pornit sau oprit dacă ecranul se va aprinde la primirea notificărilor.
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1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj
> Afişare ambientală.
2. Comutaţi afişarea ambientală pentru a aprinde ecranul automat la primirea notificărilor.
Atingeţi pentru a aprinde şi atingeţi pentru inactivitate
Activaţi sau dezactivaţi modul de activitate sau de inactivitate atunci când atingeţi de două ori
oriunde pe ecran.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Afişaj.
2. Comutaţi între pornit şi oprit pentru opţiunile de atingere pentru trezire şi / sau atingere
pentru inactivitate.
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Sunet
Reglaţi volumul sistemului şi setaţi tonurile de apel şi alte sunete pentru telefon.
Dolby Atmos®
Deschiderea aplicaţiei Dolby Atmos®. Aflaţi mai multe despre Dolby Atmos®
Volumul şi vibraţiile de sistem
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sunete.
2. Utilizaţi glisoarele pentru volumul media, alarmă şi tonuri pentru a regla individual fiecare
setare după preferinţe.
3. Puteţi comuta pe Vibraţii pentru apeluri, pentru a permite vibraţiile în cazul apelurilor
telefonice.
Preferinţe mod Nu deranjaţi
Dezactivaţi sau permiteţi notificări specifice şi alte alerte în funcţie de ora sau programul preferat.
Configurarea modului Doar prioritar
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sunete > Preferinţe mod Nu deranjaţi.
2. Atingeţi Doar priorităţi permise.
3. Comutaţi setările pe care doriţi să le rulaţi în modul Doar prioritar.
4. Stabiliţi ce contacte vă pot trimite mesaje sau apeluri telefonice.
Notă: puteţi, de asemenea, să comutaţi apelanţii repetaţi pentru a permite contactelor dvs. să vă
apeleze în decurs de 15 minute.
Blocarea tulburărilor de ordin vizual
Activaţi sau dezactivaţi afişarea notificărilor anulate prin modul Confidenţialitate sau prin afişarea
de ferestre pe ecran sau prin activarea ecranului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sunete > Preferinţe mod Nu deranjaţi.
2. Activaţi sau dezactivaţi oricare dintre setările preferate Blocare atunci când ecranul este
activat / dezactivat.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

33

Personalizarea tonurilor de apel, sunetelor şi vibraţiilor
Schimbaţi tonurile de apel ale sistemului, sunetele şi alte setări de vibraţii.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Sunete.
2. Selectaţi tonul de apel preferat pentru oricare dintre următoarele setări de sunet:
•

Tonuri de apel telefon. Ton implicit pentru apelurile telefonice.

•

Sunet implicit de notificare. Ton implicit pentru toate notificările.

•

Sunet implicit de alarmă. Ton implicit pentru toate alarmele.

3. Atingeţi OK pentru a aplica setările.
4. De aici, puteţi modifica oricare dintre următoarele setări:
•

Ton formare taste

•

Sunete de blocare a ecranului

•

Sunete la încărcare

•

Sunete la atingere

•

Vibrare la atingere

Alerte de urgenţă
Controlaţi ce alerte poate primi telefonul dvs. şi personalizaţi alte preferinţe de alertă.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări> Sunete
> Alerte de urgenţă.
2. În secţiunea Alerte, puteţi apăsa pe oricare dintre opţiunile de mai jos pentru a efectua
următoarele:
•

Alertă PORTOCALIE. Activaţi sau dezactivaţi buletinele de urgenţă privind răpirea copilului.

•

Ameninţări extreme. Activaţi sau dezactivaţi ameninţările majore privind alertele de
viaţă şi de proprietate.

•

Ameninţări severe. Activaţi sau dezactivaţi ameninţările severe privind alertele de
viaţă şi de proprietate.

•

Istoric alerte de urgenţă. Vizualizare alerte de urgenţă în zona dumneavoastră.

3. În secţiunea Preferinţe alerte, puteţi apăsa pe oricare dintre opţiunile de mai jos pentru a
face următoarele:
•

Vibrare. Activaţi / dezactivaţi vibraţiile telefonului atunci când primiţi alerte.

•

Sunet de notificare alertă. Dezactivaţi notificările de alertă sau modificaţi frecvenţa
cu care vă va aminti o alertă primită.
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Memorie
Vizualizaţi şi gestionaţi memoria internă şi portabilă a telefonului.
Activare manager memorie
Ştergeţi automat fotografiile şi videoclipurile de pe dispozitiv în funcţie de cât timp au fost stocate
pe telefon.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Memorie.
2. Este posibil să activaţi / dezactivaţi Managerul de memorie sau să apăsaţi pe Managerul de
memorie pentru a schimba numărul necesar de zile înainte ca o fotografie sau un videoclip
să fie şterse.
Vizualizare memorie internă
Accesaţi şi gestionaţi memoria portabilă a telefonului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Memorie.
2. Atingeţi Memorie portabilă.
Scoaterea / montarea unei cartele microSD
Înainte de a scoate o cartelă microSD de la telefon, se recomandă să o scoateţi / demontaţi mai
întâi pentru a evita deteriorarea spaţiului de stocare portabil.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Memorie.
2. Atingeţi pictograma

spaţiul de stocare portabil pentru a o scoate.

Notă: Pentru a monta din nou spaţiul de stocare, pur şi simplu atingeţi spaţiul de stocare portabil
detectat şi apoi atingeţi Montare.
3. Scoateţi cartela microSD din fanta cartelei SIM.
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Securitatea şi locaţie
Configuraţi setările de securitate şi locaţie ale telefonului dvs.
Starea de securitate Google
Utilizaţi serviciile Google pentru a vă asigura dispozitivul.


Protecţie Google Play. Verifică cu regularitate telefonul şi aplicaţiile privind
comportamentele dăunătoare. Aflaţi mai multe despre Protecţie Google Play



Găsire dispozitiv. Vă permite să localizaţi telefonul la distanţă şi să vă asiguraţi datele în caz
că v-aţi pierdut telefonul. Aflaţi mai multe despre găsirea dispozitivului

Securitate dispozitiv
Configurarea unei blocări a ecranului
Setaţi o blocare a ecranului pentru telefonul dvs.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Apăsaţi pe Blocare ecran, apoi selectaţi modul preferat de blocare a ecranului:
•

Niciunul. Eliminaţi blocarea ecranului

•

Glisare cu degetul. Deblocaţi ecranul prin glisare.

•

Model. Deblocaţi ecranul printr-un model pe care l-aţi înregistrat.

•

PIN. Introduceţi un număr PIN pentru a debloca ecranul.

•

Parolă. Introduceţi o parolă debloca ecranul.

După ce aţi setat deja o blocare a ecranului pentru telefonul dvs., puteţi configura alte setări pentru
blocarea ecranului, efectuând următoarele:
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Atingeţi

Blocare ecran şi configuraţi oricare dintre următoarele opţiuni:

•

Blocare automată. Setaţi timpul necesar activării blocării ecranului.

•

Tasta Pornire care blochează automat. Permiteţi tastei de Pornire să blocheze
ecranul.

•

Mesaj blocare ecran. Setare mesaj pentru ecranul de blocare.
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3. De asemenea, acum puteţi personaliza preferinţele ecran de blocare după cum se vede mai
jos:
•

De la ecranul de blocare. Activaţi, ascundeţi conţinutul din notificări sau dezactivaţi
notificările pe ecranul de blocare.

•

Mesaj blocare ecran. Setare mesaj pentru ecranul de blocare.

Configurarea unei blocări a ecranului cu amprentă
De asemenea, puteţi să vă înregistraţi amprenta şi să o utilizaţi pentru a vă debloca telefonul,
pentru a vă conecta la aplicaţii şi pentru alte scopuri de securitate.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Apăsaţi pe Amprentă şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru înregistrarea
amprentei digitale.

Utilizarea setărilor de blocare inteligentă
După ce aţi setat blocarea ecranului pentru telefonul dvs., puteţi utiliza alte funcţii ale telefonului
pentru a vă debloca în mod convenabil telefonul atunci când este necesar.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Introduceţi PIN-ul dispozitivului dvs. Puteţi utiliza oricare dintre următoarele caracteristici
de blocare inteligente de mai jos:
•

Detectarea de mişcare corp. Odată deblocat, telefonul va rămâne astfel atunci când
acesta este în mişcare şi se va bloca automat o dată cu nedetectarea unei mişcări.

•

Locuri de încredere. Utilizaţi o adresă de domiciliu sau o locaţie pe care aţi setat-o
pentru a avea telefonul deblocat automat.

•

Dispozitive de încredere. Adăugaţi dispozitive care vor debloca automat telefonul
atunci când se află în apropiere.

•

Recunoaştere voce. Utilizaţi recunoaşterea vocii de către telefon pentru a debloca
dispozitivul.
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Intimitate
Schimbaţi proprietăţile locaţiei şi alte setări de securitate.
Personalizarea proprietăţilor locaţiei
Setaţi modul de acurateţe pentru serviciile de localizare utilizate de aplicaţiile dvs.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea & locaţie > Locaţie.
2. Apăsaţi pe Mod pentru a selecta modul de acurateţe al serviciilor de localizare
•

Acurateţe înaltă. Utilizaţi GPS-ul, reţeaua Wi-Fi şi reţelele mobile pentru a
determina locaţia.

•

Economisire baterie. Utilizaţi reţeaua Wi-Fi, Bluetooth şi reţelele mobile pentru a
determina locaţia.

•

Doar dispozitiv. Utilizaţi GPS-ul şi senzorii dispozitivului pentru a determina locaţia.

3. Atingeţi Permisiunile la nivel de aplicaţie pentru a selecta ce aplicaţii vor avea acces la
locaţia telefonului dvs.
4. Atingeţi Scanare pentru a comuta alte caracteristici care ar putea îmbunătăţi performanţa
localizării
•

Scanare hotspot. Permiteţi aplicaţiilor şi serviciilor sistemului să detecteze în orice
moment reţelele Wi-Fi.

•

Scanare Bluetooth. Permiteţi aplicaţiilor şi serviciilor sistemului să detecteze în orice
moment dispozitive Bluetooth.

Afişare parole
Afişaţi pentru scurt timp caracterele de parolă pe măsură ce le tastaţi.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Sub Confidenţialitate, comutaţi între activare sau dezactivare Afişare parole.
Aplicaţii pentru administrarea dispozitivului
Vedeţi sau dezactivaţi aplicaţiile de pe telefonul dvs. care au privilegii de administrator pe dispozitiv.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Atingeţi Aplicaţii pentru administrarea dispozitivului, apoi apăsaţi pe căsuţele de bifat ale
aplicaţiilor pe care doriţi să le activaţi sau să le dezactivaţi.
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Criptare şi acreditări
Vizualizaţi şi gestionaţi acreditările şi certificatele de securitate.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie > Criptare şi acreditări.
2. Mergeţi la secţiunea Stocare acreditări şi modificaţi oricare dintre următoarele.
•

Tip de stocare. Afişează unde sunt stocate toate acreditările.

•

Acreditări de încredere. Afişează toate acreditările de încredere.

•

Acreditări utilizator. Vizualizaţi toate acreditările stocate pe dispozitiv.

•

Instalaţi din memorie. Cautaţi certificate pe cardul microSD.

•

Ştergere acreditări. Eliminaţi toate certificatele.

Agenţi de încredere
Vizualizaţi sau dezactivaţi agenţii de încredere de pe telefon. Pentru această caracteristică este
necesară o blocare a ecranului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Apăsaţi Agenţi de încredere, şi apoi comutaţi pe agenţii de încredere pe care doriţi să îi activaţi.

Fixare ecran
Fixaţi pe ecran o anumită aplicaţie pentru a bloca temporar accesul la celelalte aplicaţii.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi > Fixare ecran.
2. Comutaţi pe fixare ecran.
Notă: Dacă preferaţi, puteţi să comutaţi pe opţiunea Blocare dispozitiv atunci când anulaţi
fixarea pentru a adăuga un nivel suplimentar de securitate atunci când eliminaţi o aplicaţie fixată.
Permitere accesului la utilizare
Vizualizaţi ce aplicaţii monitorizează şi urmăresc utilizarea aplicaţiei.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Securitatea şi locaţie.
2. Apăsaţi pe Aplicaţii cu acces de utilizare, apoi apăsaţi pe aplicaţiile cărora doriţi să le
permiteţi sau să le refuzaţi accesul.
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Accesibilitate
Modificaţi caracteristicile de accesibilitate ale telefonului dvs. concepute pentru dizabilități fizice.
Pentru a accesa meniul Accesibilitate, de pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii
şi apoi accesaţi Setări > Sistem > Accesibilitate.
Tastă rapidă pentru volum
Activaţi şi conectaţi un serviciu de accesibilitate care va fi deschis când apăsaţi butoanele ambelor
taste de volum timp de 3 secunde.
Alte setări de accesibilitate


Selectaţi pentru a vorbi. Activaţi feedbackul vocal atunci când atingeţi elementele. Aflaţi
mai multe despre selecţia pentru a vorbi



TalkBack. Oferă feedback vocal pentru a ajuta utilizatorii cu deficiente de vedere, cum ar fi
descrierea a ceea ce atingeţi, selectaţi şi activaţi. Aflaţi mai multe despre TalkBack



Transpunerea textului în vorbire. Setaţi proprietăţile de transpunere a textului în vorbire.
Aflaţi mai multe despre Transpunerea textului în vorbire



Mărimea fontului. Faceţi textul ecranului mai mare sau mai mic.



Mărimea afişajului. Faceţi elementele şi textul pe ecran mai mici sau mai mari.



Mărirea. Activaţi gesturile opţiunii de mărire a ecranului pe telefon. Aflaţi mai multe despre
mărire



Corecţie culoare. Reglaţi culoarea ecranului pentru orbirea de culoare. Aflaţi mai multe
despre corecţia culorii



Inversare culoare. Inversaţi valorile de culoare utilizate de ecran. Aflaţi mai multe despre
inversarea de culoare



Indicatorul mouse-ului mare. Faceţi indicatorul mouse-ului mai mare atunci când este
conectat un mouse portabil (nu este inclus).



Comutator de acces. Permiteţi persoanelor cu deficiente motorii să controleze dispozitivul
utilizând una sau mai multe comutatoare pentru a selecta elemente, a defila, a introduce
text şi multe altele. Aflaţi mai multe despre comutatorul de acces



Faceţi clic după ce indicatorul se opreşte din mişcare. Permiteţi ca un indicator al mouseului portabil conectat să facă clic după ce a fost inactiv pentru perioada de timp stabilită.
Aflaţi mai multe despre sincronizarea timpului



Butonul de pornire încheie un apel. Aflaţi mai multe despre butonul de pornire care încheie
un apel



Rotirea automată a ecranului. Aflaţi mai multe despre rotirea automată a ecranului
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Întârziere pentru atingere şi menţinere apăsat. Definiţi cât de repede sau de scurt trebuie
să fie timpul pentru ca atingerea dvs. să fie identificată ca o apăsare şi menţinere apăsat.
Aflaţi mai multe despre întârzierea pentru atingere şi menţinere apăsat



Mono audio. Combinaţi canalele atunci când redaţi fişiere audio.



Subtitrările. Activează şi configurează setările de subtitrare. Aflaţi mai multe despre
subtitrări



Text cu contrast mare. Faceţi textul mai vizibil şi mai uşor de citit. Aflaţi mai multe despre
textul cu contrast mare
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Game Booster
Sporiţi experienţa de gaming selectând modul de gaming cel mai potrivit pentru nivelul curent al
bateriei telefonului dvs. sau personalizând accesul jocului dvs. preferat la resursele hardware ale
telefonului dvs.

Personalizaţi

performanţa

de economisire a energiei

1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Game
Booster.
2. Puteţi opta pentru activarea funcţiei Nu deranjaţi pentru a dezactiva toate notificările în
timpul jocului.
3. În opţiunile Selectaţi modul, puteţi selecta oricare dintre următoarele:
•

Personalizat. Personalizaţi utilizarea resurselor hardware ale fiecărui joc. Apăsând
pe oricare dintre jocurile listate în acest mod, veţi putea să personalizaţi în mod
specific utilizarea resurselor hardware, cum ar fi utilizarea procesorului CPU,
rezoluţia jocului, rata de cadre şi anularea anti-aliasing.

•

Economisire energie. Faceţi prioritară durata de viaţă a bateriei prin minimizarea
utilizării performanţelor hardware.

•

Performanţă. Măriţi performanţa hardware.
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Sistem
Modificaţi funcţiile şi preferinţele telefonului orientate spre sistem.
Limbi şi introducere
Modificaţi limba utilizată şi setările de introducere ale telefonului.
Adăugarea / reorganizarea preferinţelor de limbă
Adaugaţi limbi preferate şi reorganizaţi prioritatea limbilor după cum este necesar. Limbă prioritară
permite unei aplicaţii să determine ce limbă va fi utilizată în continuare dacă limba pe care o utilizaţi
în prezent nu este acceptată de către aplicaţie.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi introducere> Limbi.
2. Atingeţi opţiunea Adaugaţi o limbă şi apoi selectaţi limba preferată pentru a fi adăugată în
listă.
3. Puteţi apoi să reorganizaţi prioritatea limbilor din listă atingând şi trăgând de bara laterală (
) a limbii respective.

Eliminarea limbilor
Gestionaţi ce limbă şi ce verificator ortografic implicit va fi utilizat de telefon.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Limbi
şi introducere>Limbi.
2. Atingeţi

, iar apoi apăsaţi pe Eliminare.

3. Atingeţi limbile pe care doriţi să le eliminaţi, iar apoi atingeţi butonul

.

Personalizarea tastaturii virtuale
Personalizaţi tastatura virtuală activată pe telefon.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi introducere.
2. Apăsaţi pe opţiunea Tastatura virtuală, apoi apăsaţi pe tastatura virtuală pe care doriţi să o
personalizaţi.
Notă: Puteţi, de asemenea, să apăsaţi pe Gestionare tastaturi pentru a activa sau a dezactiva
tastatura virtuală activă.
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Personalizarea tastaturii fizice
Personalizaţi o tastatură fizică conectată la telefon.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi introducere.
2. Apăsaţi pe opţiunea Tastatură fizică, apoi schimbaţi oricare dintre următoarele setări:
•

Afişare tastatură virtuală. Afişaţi tastatura virtuală chiar şi atunci când este activată
o tastatură fizică.

•

Ajutor pentru comenzile rapide ale tastaturii. Afişaţi comenzile rapide de la
tastatură disponibile pe ecran.

Utilizarea verificatorului ortografic
Gestionaţi ce limbă şi ce verificator ortografic implicit va fi utilizat de telefon.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi > introducere > Verificator ortografic.
2. Apăsaţi Limbi pentru a selecta limba pe care o va utiliza acesta.
3. Atingeţi pe opţiunea verificator de ortografie implicit pentru a selecta ce verificator ortografic va folosi.
De asemenea, puteţi apăsa butonul de setări (
) pentru a include numele de contact din lista sa.
Utilizarea dicţionarului personal
Adaugaţi cuvintele pe care le utilizaţi în mod obişnuit pentru a îmbunătăţi eficienţa experientei dvs. de scriere.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi introducere.
2. Apăsaţi Dicţionarul personal, apoi apăsaţi + ADĂUGARE sau atingeţi cuvântul pe care doriţi
să îl modificaţi sau să îl ştergeţi.
3. Introduceţi cuvântul pe care doriţi să-l adaugaţi în listă şi apoi introduceţi comanda rapidă preferată.
De asemenea, puteţi apăsa pur şi simplu pe butonul ŞTERGERE pentru a elimina înregistrarea din listă.
Ajustarea vitezei indicatorului
Reglaţi viteza cursorului indicatorului mouse-ului conectat.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi introducere.
2. Apăsaţi pe Viteza indicatorului şi apoi ajustaţi viteza indicatorului folosind glisorul după
cum este necesar.
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Transpunerea textului în vorbire
Gestionaţi setările de ieşire Text-to-Speech (TTS) (Transpunerea textului în vorbire).
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Limbi şi introducere.
2. Atingeţi Transpunerea textului în vorbire, apoi modificaţi oricare dintre următoarele opţiuni
de mai jos:
•

Motorul preferat. Selectaţi motorul TTS preferat din listă. Puteţi apăsa pe
pictograma setări ( ) pentru a modifica setările motorului selectat.

•

Limba. Selectaţi limba preferată pentru TTS.

•

Ritmul de vorbire. Reglaţi viteza cu care se redă textul.

•

Tonalitatea. Reglaţi tonalitatea cu care se redă textul.

•

Redare. Redaţi o scurtă demonstraţie de sinteză a vorbirii.

•

Resetare. Resetaţi valorile de vorbire şi tonalitate.

Gesturile
Setaţi aparatul foto să se deschidă apăsând de două ori pe butonul de pornire sau setaţi ecranul
telefonului să se trezească când este ridicat.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Gesturi.
2. Comutaţi pe funcţia Salt la cameră pentru a deschide rapid camera atunci când apăsaţi pe
butonul de pornire de două ori aflându-vă pe orice ecran.
3. Comutaţi pe funcţia Ridicaţi pentru a verifica telefonul pentru a verifica ora, pictogramele
de notificare şi alte informaţii la ridicarea telefonului.
Data şi ora
Configuraţi setările de dată şi oră ale telefonului dvs. În mod prestabilit, acestea sunt actualizate
automat printr-un serviciu de date sau printr-o conexiune wireless activă.
De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări > Sistem >
Data şi ora. Puteţi modifica apoi oricare dintre următoarele setări:


Data şi ora automate. Utilizaţi ora furnizată de reţea.



Ora automată. Utilizaţi ora furnizată de reţea.



Setare dată. Setaţi manual data.
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Setaţi ora. Setaţi manual ora.



Fus orar automat. Selectaţi fusul orar manual.



Utilizaţi un format de 24 de ore. Comutaţi între formatul de timp de 12 ore şi cel de 24 de
ore.

Copie de rezervă
Configuraţi telefonul pentru a crea copii de rezervă pentru datele dvs. în Google Drive. Acestea
includ aplicaţii şi datele aplicaţiilor, istoricul apelurilor, persoanele de contact, setările dispozitivului
şi SMS-urile.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Copie de rezervă.
2. Comutaţi opţiunea Creaţi copii de rezervă la Google Drive pentru a activa un backup
automat şi apoi adaugaţi un cont de rezervă prin opţiunea de cont acum vizibilă.
Opţiuni resetare
Ştergeţi conectivitatea, preferinţele aplicaţiei sau toate datele din spaţiul de stocare intern al
telefonului.
1. De pe desktop, glisaţi în sus pentru a afişa meniul de aplicaţii şi apoi accesaţi Setări >
Sistem > Opţiuni resetare.
2. Puteţi selecta apoi oricare dintre următoarele setări:
•

Resetare Wi-Fi, telefon şi Bluetooth. Resetaţi toate setările de reţea.

•

Resetaţi preferinţele aplicaţiilor. Resetaţi toate aplicaţiile dezactivate, setările
implicite ale aplicaţiilor, notificările aplicaţiilor, restricţiile privind datele de fundal şi
alte permisiuni ale aplicaţiilor.

•

Ştergeţi toate datele (resetare din fabrică). Această formatare va şterge toate
datele din spaţiul de stocare intern al telefonului. Acestea includ datele dvs. din
contul Google, sistem şi aplicaţii, cât şi aplicaţiile descărcate, muzica, fotografiile şi
alte date de utilizator.

3. Confirmare resetare.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

46

7. PERSONALIZAREA LUMINII LOGO-ULUI RAZER
De la schimbarea efectelor de iluminare, pentru a afişa notificările aplicaţiei, până la ajustarea consumului
de energie al luminii de pe logo – deschideţi aplicaţia Configurator Chroma preinstalată în telefon pentru a
particulariza caracteristicile şi efectul de iluminare al logo-ului Razer al telefonului.

RAZER PHONE 2
La deschiderea acesteia, aplicaţia Configurator Chroma va deschide pagina implicită pentru telefonul Razer 2.

De aici veţi putea face următoarele:


Efectul meu Chroma. Acest lucru va activa Efectul Chroma ca iluminare a logo-ului. În mod
implicit, acest lucru este setat ca un ciclul de spectru. Dacă este activată, atingeţi Efectul
meu Chroma pentru a deschide pagina Efecte de culoare.



Notificări. Activaţi această setare pentru a utiliza iluminarea logo-ului Razer spre a afişa
notificări pentru aplicaţiile selectate.



Consumul bateriei. Modificaţi cât de mult este consumată bateria după ce aţi activat
iluminarea logo-ului. Puteţi modifica această setare în oricare din modurile de mai jos:
•

Scăzut. Modul implicit. Acest mod dezactivează automat iluminarea logo-ului odată selectată.

•

Mediu. Acest mod va afişa efecte Chroma atunci când ecranul este pornit şi notificări
atunci când ecranul este oprit.

•

Înalt. Afişează un efect Chroma logo până când este dezactivat sau până când aţi
comutat pe alte moduri.
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CONFIGURAREA EFECTULUI CHROMA
Odată ce aţi activat efectul Efectul meu Chroma, atingând din nou pe Efectul meu Chroma (My
Chroma Effect), se va deschide pagina Efect Chroma. De aici, veţi putea schimba efectele de
iluminare ale logo-ului Razer folosind presetări şi / sau personaliza în continuare efectul selectat
(dacă este cazul); şi puteţi şi modifica nivelul luminozităţii, dacă este necesar.
Reglarea luminozităţii
Utilizaţi butonul Luminozitate (
) pentru a regla nivelul de
luminozitate al logo-ului utilizând glisorul de luminozitate LED.

Schimbarea efectelor Chroma
Atingeţi butonul Efect (care se
găseşte în partea din dreapta jos a
ecranului Efect Chroma) pentru a
schimba efectul de lumină al logoului.
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Puteţi modifica acest efect în oricare din opţiunile de mai jos:

Efect

Cum funcţionează

Viu

Logo-ul se va estompa în şi din culoarea selectată

Ciclu spectru

Efectul Chroma implicit. Logo-ul va circula între
16,8 milioane de culori pe termen nelimitat.

Static

Logo-ul va rămâne aprins în culoarea selectată

Schimbarea efectelor Chroma
Culorile pentru efectele vii şi statice pot fi modificate utilizând
selectorul de culori sau introducând în mod specific un cod de
culoare hexazecimal.
O intensitate a culorii selectată poate fi modificată prin atingerea
butonului de culoare (lângă butonul de luminozitate) şi reglarea
intensităţii culorii vizibile la tonul preferat.
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8. SIGURANŢA ŞI ÎNTREŢINEREA
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Fiecare telefon vine cu un set propriu de reguli de siguranţă. Iată ce recomandăm pentru telefonul Razer 2.
Hardware


Utilizaţi numai încărcătorul rapid şi / sau accesoriile incluse împreună cu telefonul dvs. şi
cumpăraţi numai accesorii fabricate şi / sau aprobate de Razer.



Utilizaţi numai PIN-ul de ejectare SIM inclus la deschiderea alocată pentru tăviţa SIM din
telefonul dvs.



Tasta de pornire a telefonului dvs. este, de asemenea, un senzor de amprentă digitală. Nu
expuneţi tasta de pornire la obiecte ascuţite precum monede şi / sau chei care pot provoca
urme de lovituri sau zgârieturi.



Dacă ecranul telefonului dvs. este spart sau crăpat, adresaţi-vă unui personal calificat de
service pentru reparaţii.



Ecranul telefonului dvs. este proiectat să răspundă atingerii uşoare şi apăsării butoanelor.
Nu atingeţi excesiv ecranul sau nu apăsaţi niciunul din butoanele sale cu o forţă inutilă.



Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea telefonului şi dacă depanarea nu reuşeşte,
deconectaţi-l şi contactaţi linia telefonică Razer sau vizitaţi support.razer.com pentru
asistenţă. Nu servisaţi sau reparaţi telefonul pe cont propriu. Aceasta vă va anula garanţia.

Utilizarea


Păstraţi telefonul departe de copii. Mai ales accesoriile sale.



Utilizaţi telefonul într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C (32°F) şi 40°C (104°F).
Dacă temperaturile depăşesc acest interval, deconectaţi şi / sau opriţi telefonul şi lăsaţi
temperatura să revină la un interval optim.



Telefonul Razer 2 este conceput pentru divertisment. Cu toate acestea, reţineţi că
descărcarea / încărcarea unui număr excesiv de fişiere, încărcarea conţinutului online,
activarea GPS-ului sau a locaţiei telefonului dvs. şi alte servicii de date similare pot
presupune cheltuieli excesive de date.



Legile privind traficul sunt importante. Nu utilizaţi telefonul în timpul condusului.



Nu utilizaţi telefonul atunci când faceţi o activitate care necesită atenţie asupra mediului
înconjurător, cum ar fi mersul pe jos sau jogging-ul.



Evitaţi utilizarea sau opriţi telefonul în zone care interzic utilizarea acestuia, cum ar fi
aeronave, staţii de benzinărie sau teatre.
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Apă şi praf
Telefonul Razer 2 este evaluat până la IP67. Acesta este rezistent la praf şi este proiectat să reziste
la imersii scurte şi minime în apă la adâncimi minime.
În cazul în care telefonul dvs. se udă, uscaţi-l cu o cârpă moale şi uscată. Asiguraţi-vă că telefonul şi
portul USB-C sunt complet uscate înainte de a încerca să încărcaţi din nou telefonul şi / sau să
scoateţi tăviţa pentru cartele SIM.
Reţineţi că daunele provocate de nisip şi / sau lichid nu vor fi acoperite de garanţie.

AVERTISMENT BATERIE
Telefonul Razer 2 conţine o baterie internă, reîncărcabilă polimer litiu-ion. În general, speranţa de
viaţă a acestei baterii depinde de utilizarea acesteia. Dacă bateria nu se încarcă după mai multe
încercări, este posibil să nu funcţioneze şi este posibil să trebuiască să contactaţi serviciul de
asistenţă pentru clienţi. Nu încercaţi să înlocuiţi singuri bateria.
Nu deschideţi, mutilaţi sau expuneţi materialelor conductoare (metalice), umiditate, lichid, foc sau
căldură. În caz contrar, bateria se poate scurge sau exploda, ducând la vătămări corporale. Nu
utilizaţi şi nu încărcaţi bateria dacă prezintă scurgeri, modificări de culoare sau deformări.
Nu lăsaţi bateria descărcată sau neutilizată pentru perioade lungi de timp. Când nu utilizaţi
telefonul Razer 2 timp de mai mult de 30 de zile, depozitaţi telefonul într-o stare încărcată complet.
Acest lucru va împiedica deteriorarea bateriei datorită unei stări de descărcare excesivă.
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9. LEGAL
INFORMAȚII PRIVIND COPYRIGHT ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
©2018 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul cu trei capete de şarpe, Razer logo, “For
Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma” logo şi Razer Phone 2 sunt mărci sau mărci
comerciale înregistrate ale companiei Razer Inc. şi / sau ale companiilor afiliate din Statele Unite
sau din alte ţări.
Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete,
cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate)
referitoare la Produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licenţă pentru nici un
astfel de drept de autor, o marcă comercială, un brevet sau un alt drept de proprietate intelectuală.
Telefonul Razer 2 („Produsul”) poate să difere de imagini, fie pe ambalaje sau în alt mod. Razer nu
îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de diferenţe sau pentru erorile care pot apărea.
Informaţiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

GARANŢIA LIMITATĂ A PRODUSULUI
Pentru termenii recenţi şi actuali ai Garanţiei limitate a produsului, vă rugăm, vizitaţi
razer.com/warranty.

LIMITARE A RĂSPUNDERII
Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru vreun fel de pierderi de profit, pierdere de informaţii
sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive, secundare sau accidentale care rezultă în
orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, incapacitatea de a utiliza produsul. Răspunderea
Razer nu depăşeşte în nici un caz preţul de cumpărare cu amănuntul al produsului.

GENERALITĂŢI
Aceşti termeni sunt guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile jurisdicţiei în care a fost
achiziţionat produsul. În cazul în care vreun termen din prezentul text este considerat nevalabil sau
inaplicabil, termenul respectiv (în măsura în care este nevalabil sau inaplicabil) nu are efect şi este
considerat a fi exclus, fără a invalida oricare dintre termenii ramaşi. Razer îşi rezervă dreptul de a
modifica orice termen în orice moment, fără notificare.
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