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rezervate. 
Este interzisă reproducerea integrală sau parţială a acestui manual sau transmiterea conţinutului său 
în orice formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., 
Ltd. 

Produsul descris în acest manual poate include software cu drepturi de autor rezervate de Huawei 
Technologies Co., Ltd şi de potenţiali licenţiatori. Clienţii nu vor reproduce, distribui, modifica, 
descompune, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, cesiona, sau sublicenţia 
sowftware-ul menţionat mai sus, cu excepţia cazului în care respectivele restricţii sunt permise de 
legislaţia aplicabilă, sau respectivele acţiuni sunt aprobate de către deţinătorii respectivelor dreptul de 
autor în baza licenţelor.    

Mărci înregistrate şi Permisiuni  

, HUAWEI şi sunt mărci înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd. 

Toate celelalte mărci înregistrate, produse, servicii şi denumiri comerciale menţionate în acest 
manual sunt proprietatea deţinătorilor lor. 

Notă 
Anumite caracteristici ale produsului şi accesoriile menţionate în acest manual se bazează pe 
sowftware-ul instalat, pe capacităţile şi setările reţelei locale şi nu pot fi activate sau limitate de 
operatorii de reţea locală sau de furznizorii de reţea locală. Astfel, descrierile conţinute în acest 
manual pot să nu descriere cu exactitate produsul sau accesoriile pe care le cumpăraţi. 

Huawei Technologies Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica orice informaţii sau 
caracteristici specificate în acest manual fără notificare prealabilă sau fără a impune obligaţii. 

FĂRĂ GARANŢIE 
CONŢINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT “CA ATARE.“ DACĂ NU SE CERE ALTFEL DE 
LEGISLAŢIA APLICABILĂ, NU SE OFERĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, 
INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA, FIABILITATEA SI 
CONŢINUTURILE ACESTUI MANUAL.  

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NU NU VA FI 
RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, PEMTRU 
PIERDEREA PROFITURILOR, VENITURILOR, DATELOR, AFACERII, FONDULUI DE COMERŢ 
SAU A PROFITURILOR ANTICIPATE.       

 

Reglementări privind importul şi exportul  
Clienţii vor respecta toată legislaţia şi cu reglementările privind exportul şi importul şi vor obţine toate 
aprobările guvernamentale şi licenţele necesare pentru a exporta, reexporta sau importa produsul 
menţionat în acest manual inclusiv sofware-ul şi datele tehnice din acest manual.     
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Introducere 
  Notă: 

Figurile Terminalului Fix fără fir (FWT fixed wireless terminal) sunt exclusiv pentru referinţă, 
vă rugăm să folosiţi culori şi forme pentru produs. 

Vedere din faţă 
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Nr Articol Descriere 
1 Tastă soft stânga  

 

 Accesaţi Meniu în modul aşteptare. 
 Selectaţi opţiunea afişată în colţul din stânga-jos al ecranului.  

2 Taste de rulare  

 

 Accesaţi ecranul shortcut în modul aşteptare. 
 Modificaţi volumul în timpul unui apel. 

3 Tastă soft drepta 

 

 Accesaţi ecranul Contacte în modul aşteptare. 
 Selectaţi opţiunea afişată în colţul din dreapta-jos al ecranului. 

4 Tasta OK 

 

 Accesaţi Meniu în modul aşteptare. 
 Selectaţi opţiunea afişată în colţul din stânga-jos al ecranului. 

5 Taste Shortcut   Apelaţi rapid un număr.  
 Selectaţi Setari > Setari telefon > Setari apel pentru a aloca o 

tastă shortcut la un număr de telefon. 
6 Tastă închidere 

 

 Încheiaţi un apel în curs sau respingeţi un apel primit.  
 Apăsaţi şi menţineţi această tastă pentru a porni sau opri aparatul. 
 Reveniţi la modul aşteptare.  
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Nr Articol Descriere 
7 Tasta hands-free 

 

 Efectuaţi sau răspundeţi la un apel fără a ridica receptorul. 
 Anulaţi apelarea în modul mâini libere. 
 Încheiaţi un apel în modul mâini libere. 

8 Tastă Call/Redial 
(Apelare/Re- 
apelare) 

 

 Efectuaţi sau răspundeţi la un apel. 
 Vizionaţi apelurile efectuate în modul aşteptare. 

9 Tasta #   Apăsaţi şi menţineţi această tastă pentru a comuta între profilul 
silenţion şi profilul normal. 

 Porniţi sau opriţi modul de intrare T9 în modul de editare. 
 Selectaţi sau deselectaţi o înregistrare. 

10 Tasta *   Apăsaţi şi menţineţi această tastă pentru a bloca tastatura în 
modul aşteptare. 

 Comutaţi între diferite metode de intrare în modul editare. 
11 Taste numere Introduceţi numere şi caractere. 

Vedere din spate şi laterală 
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Nr Articol Nr Articol 
1 Mufă antenă  2 Port date  

3 Mufă căşti 4 Mufă alimentare 

5 Suporţi de sprijin  6 Spaţiu baterie 

7 Mufă cablu receptor  8 Clapetă acoperire baterie  

9 Fantă cartelă SIM 10 Mufă alimentare baterie. 
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Pictograme 

Pictogramă  Descriere Pictogramă Descriere 

 Intensitatea semnalului 
reţelei  

 Apelare  

 Alarma ceasului este 
pormită  

 Fără serviciu 

 Aveţi mesaje text   Modul maini libere 

 Aveţi mesaje vocale   Alimentare prin adaptor 

 
Blocare tastatură  Nivel de încărcare a bateriei 

 
În profilul silenţios  Reţea 3G  

 
Este selectată Linia de 
apelare 2 

  

Menu 
Contacts/Contacte  Messages/Mesaje  Call Log/Jurnal apeluri 

1. Telefon 
2. SIM 
3. Grupuri 
4. Apelare rapidă 
5. Copiere tot 
6. Ştergere toate 
7. Setări 
8. Stare memorie 

1. SMS nou 
2. Căsuţă intrare 
3. Ciorne 
4. Trimis 
5. Setări  
6. Ştergere toate 
7. Stare memorie  

1. Ratate 
2. Recepţionate  
3. Apelate 
4. Stare apeluri 
5. Ştergere toate 

Tools/Organizator  Profiles/Profiluri   Settings/Setări  

1. Alarme 
2. Calendar 
3. Calculator 
4. Fus orar  

1. Normal 
2. Silenţios 
3. Activitate 
4. Profil propriu 1 
5. Profil propriu 2 

1. Setări telefon 
2. Afişaj setări 
3. Setări apel  
4. Reţea 
5. Securitate 

Utilizarea Meniului 
1. În modul standby, apăsaţi Tasta soft stânga pentru a afişa meniul principal. 
2. Apăsaţi  sau  pentru a comuta între meniuri, iar apoi apasaţi Tasta soft 

stânga pentru a selecta articolele. 
3. Dacă meniul conţine mai multe submeniuri, repetaţi Pasul 2. 
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4. Utilizaţi funcţia selectată conform indicaţiilor apărute pe ecran. 
5. Apăsaţi Tasta soft dreapta pentru a reveni la meniul anterior.  

6. Apăsaţi  pentru a reveni la modul aşteptare. 

Montare 

Montarea Cardului SIM 

  Avertisment: 
Cardul SIM şi partea de contact poate fi uşor deteriorată prin zgâriere sau îndoire. Aveţi grijă 
când montaţi sau îndepărtaţi cardul SIM. 

Opriti aparatul şi îndepărtaţi cablul de alimentare. Montaţi cardul SIM conform figurilor de mai jos. 
Asiguraţi-vă ca partea de contact a cardului SIM să fie introdusă cu faţa în jos. 

 

Montarea Bateriei 
Închideţi aparatul şi îndepărtaţi cablul de alimentare. Montaţi bateria conform figurilor de mai jos. 
Asiguraţi-vă ca partea de alimentare a bateriei să se potrivească la mufa bateriei. Nu introduceţi 
bateria invers.  

 

Montarea Încărcătorului 
1. Montaţi bateria respectând paşii de montare a bateriei. 
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2. Conectaţi mufa încărcătorului la conectorul telefonului şi cuplaţi conectorul încărcătorului la o 
priză electrică. 

 
3. Pe ecran este afişată pictograma care indică nivelul de încărcare a bateriei. Pictograma nu mai 

clipeşte în momemtul în care bateria este complet încărcată. 

 

  Notă: 
 Îndepărtaţi bateria dacă nu utilizaţi aparatul pentru o perioadă lungă de timp. 
 Dacă bateria nu a fost utilzată o perioadă lungă de timp sau este descărcată, ecranul 

telefonului poate să nu se deschidă când reîncărcaţi bateria. Acesta este un lucru normal. 
După ce ţineţi la încărcat bateria pentru ceva vreme, puteţi porni telefonul. 

Instalarea căştilor (Opţional) 
Telefonul este prevăzut şi cu mufă pentru căşti. Pentru a alege căştile potrivite modelului dvs. de 
telefon, consultaţi furnizorul de servicii. 

 

Servicii de apelare 
Apelarea  
1. Introduceţi sau editaţi un număr printr-unul din următoarele moduri: 
 Introduceţi un număr de telefon din tastatură. 
 Selectaţi un număr din Registrul apel. 
 Selectaţi un număr din Contacte. 

2. Apăsaţi  pentru apelare. 

3. Apăsaţi  pentru a încheia un apel. 

Răspunsul la un apel 

Când primiţi un apel, apăsaţi , , Tasta soft stânga sau ridicaţi receptorul pentru a 
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răspunde. Apăsaţi  pentru a respinge apelul.  

Servicii de mesagerie 
Crearea unui mesaj 
1. Selectaţi Mesaje > SMS nou 
2. În ecranul de editare mesaje, selectaţi Optiuni pentru a realiza operaţiuni în lista de opţiuni.  
3. După editarea mesajului, apăsaţi tasta  pentru a adăuga numărul la care doriti să expediaţi 

mesajul. 
4. Apăsaţi tasta  pentru a expedia mesajul.  

  Notă: 
Numărul maxim de caractere în limba romană pentru un singur text este 160. Dacă textul 
scris depăşeşte limita de 160 de caractere, mesajul va fi împărţit în două sau mai multe 
mesaje continue în momentul în care este expediat. 

Vizionarea unui mesaj 
Meniul Casuta intrări memorează mesajele recepţionate. 

1. Selectaţi Meniu > Mesaje > Casuta intrare. 
2. Apăsaţi /  pentru a căuta printre mesaje.  
3. Apăsaţi tasta  pentru a viziona mesajul.  

4. Apăsaţi Tasta soft stânga pentru a răspunde, pentru a şterge sau pentru a transmite un mesaj 
scurt, sau pentru a apela sau a salva numărul de telefon de la care aţi primit mesajul. 

Moduri de introducere a textului  
  Notă: 

 Apăsaţi tasta * pentru a comuta între modurile de introducere.  
 Apăsaţi tasta # pentru a activa sau dezactiva modul T9.  
 Apăsaţi tasta 1 pentru a afişa lista de simboluri.  
 Apăsaţi Tasta soft dreapta pentru a şterge litera din faţa cursorului. 

Modul T9 
Apăsaţi o dată tasta corespunzătoare literei pe care doriţi să o introduceţi, apoi schema predictivă a 
cuvintelor va prezenta cuvintele disponibile compuse din literele pe care le-aţi introdus din listă. 

Modul tradiţional 
Când modul T9 este dezactivat, puteţi folosi modul tradiţional de introducere. Apăsaţi în mod repetat 
tasta corespunzătoare literei pe care doriţi să o introduceţi, pănă când aceasta apare pe ecran. 

Modul numeric "123" 
În ecranul de editare a textului, apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele caractere/ numere pe care doriţi să le 
introduceţi, corespunzătoare caracterelor numerice. 
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Puteţi apăsa succesiv tasta * pentru a comuta la modul numeric "123", iar apoi introduceţi caracterele 
numerice corespunzătoare prin apăsarea tastelor caracter/număr. 

Modul introducere simbol 
Aparatul furnizează o metodă independentă de introducere a simbolurilor. 

De exemplu, aţi ales metoda de introducere a simbolurilor şi doriţi să introduceţi “:” .  

Pentru a introduce ":" cu modul introducere simbol, puteţi apăsa tastele de navigare şi să selectaţi ":" 
din lista de simboluri, iar apoi apăsaţi . 

Introducere diferite limbi 
În modul editare selectaţi Optiuni > Limba intrare pentru a seta limba . 

 

Servicii de date 

Conectarea aparatului la un calculator 
Serviciul poate fi conectat la un calculator pentru a furniza servicii de date. Trebuie să cumpăraţi 
pachetul de servicii de date. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de servicii. 

  Notă: 
 Închideţi aparatul şi apoi deconectaţi-l de la încărcător înainte de a-l conecta. 
 Utilizaţi pachetul de servicii de date furnizat de producător.  

 

Instalarea Programului de Management  
Această secţiune prezintă modul de instalare a programului de management şi a driverului hardware. 

1. Conectaţi FWT la un calculator compatibil cu cablul USB.   
2. Sistemul găseşte noul hardware şi instalează driverul de modem automat.  
3. Programul se instalează automat, iar apoi se afişează interfaţa de instalare. 
4. Urmăriţi instrucţiunile de instalare a programului. 
5. Când se încheie instalarea, o pictogramă de comandă rapidă a FWT este afişată pe desktop.  

  Notă: 
Cerinţele configurării sistemului de operare al unui calculator: Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista (32-bit sau 64-bit). 



 8 

Aplicarea Serviciului de Date 
Puteţi aplica şi să vă bucuraţi de servicii de date precum Web browse. Penru detalii, consultaţi 
furnizorul de servicii. Procedurile sunt doar pentru referinţă. 

1. Daţi dublu-click pe pictograma FWT Partner nou creată. 
2. Selectaţi Settings, iar apoi selectaţi New pentru a crea un profil nou.  
3. Introduceţi informaţiile setării corespunzătoare, salvaţi profilul şi apoi apăsaţi OK. 
4. Apăsaţi Connect pentru a apela. După finalizarea conectării, puteţi accesa internetul.   

  Notă: 
 Informaţiile profilului variază în funcţie de reţea. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de 

servicii. 
 Rata de conectare afişată după apelare reprezintă rata de conectare a portului de date. 

Pentru detalii, consultaţi furnizorul de servicii. 

Securitate 
Puteţi schimba setările referitoare la securitatea telefonului. Selectaţi Settings > Security şi apoi 
selectaţi următoarele setări de securitate. 

Resetare 
Această opţiune este utilizată pentru a reseta configuraţiile efectuate de utilizator la setările din 
fabrică. 

Blocare Parolă 
Această opţiune este utilizată pentru a activa sau dezactiva “Blocare telefon” şi “Blocare PIN”.  

Schimbare Parolă 
1. Selectaţi Securitate > Schimbare parola. 
2. Selectaţi un articol. 
3. Introduceţi parola veche (parola iniţială a telefonului este 0000). 
4. Introduceţi parola nouă. 
5. Introduceţi iar parola nouă pentru confirmare. 

  Notă: 
 Pentru modificarea codului PIN, trebuie să setaţi, mai întâi, “PIN blocat” la “On”. 
 Dacă aţi introdus un cod PIN sau PIN2 greşit de trei ori, cartela SIM va fi blocată. Vă 

trebuie PUK sau PUK2 pentru a debloca cartela SIM. Dacă aţi introdus PUK sau PUK2 
greşit de 10 ori în total, cartela SIM va fi blocată permanent. 

 Codurile PUK sau PUK2 sunt livrate cu cartela SIM. Dacă nu aveţi unul sau l-aţi uitat, 
contactaţi furnizorul de serviciu. 
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Avertizări şi Precauţii 
Această secţiune conţine informaţii importante referitoare la instrucţiunile de funcţionare a telefonului. 
De asemenea, conţine informaţii despre modul de utilizare a dispozitivului în condiţii de siguranţă. 
Citiţi cu atenţie aceste informaţii înainte de a utiliza aparatul. 

Dispozitiv electronic 
Opriţi telefonul dacă utilizarea telefonului este interzisă. Nu utilizaţi telefonul lângă dispozitive 
electronice de înaltă precizie. Telefonul poate afecta performanţa acestor dispozitive. 

Spital  
 Respectaţi regurile şi reglementările stabilite în spitale şi unităţi sanitare. Nu utilizaţi telefonul când 

utilizarea sa este interzisă.  
 Producătorii de stimulatoare medicale recomandă să se menţină o distanţă minimă de 15 cm între 

telefon şi stimulator pentru a preveni o eventuală interferenţă cu stimulatorul. Dacă folosiţi un 
stimulator cardiac, utilizaţi telefonul în partea opusă stimulatorului şi nu purtaţi telefonul în 
buzunarul din faţă.  

 Anumite aparate wireless pot afecta performanţele aparatelor auditive. Pentru orice astfel de 
probleme consultaţi furnizorul dvs. de servicii.   

Zonă cu substanţe inflamabile şi explozive 
În orice zonă cu substanţe inflamabile sau explozive, opriţi telefonul şi respectaţi toate semnele şi 
intrucţiunile. Zonele cu substanţe inflamabile pot include zonele în care este sugerat în general 
oprirea motorului vehiculului datorită substanţelor explozibile, sau datorită faptului că declanşarea 
unor scântei pot provoca explozii sau incendii şi pot produce vătămări corporale sau chiar deces. Nu 
încărcaţi telefonul în punctele de alimentare precum staţiile de servicii. Respectaţi instrucţiunile de 
utilizare a echipamentului radio în depozitele de combustibil, în zonele de depozitare şi stocare a 
combustibililor şi a produselor chimice. În plus, respectaţi restricţiile aplicate pentru zonele în care au 
loc operaţiuni cu explozibili. Înainte de a utiliza telefonul, verificaţi zonele cu substanţe posibil 
explozibile care nu sunt marcate în mod clar. Aceste zone includ zonele de sub puntea bărcilor, 
dispozitive pentru transportarea şi depozitarea produselor chimice, zonele cu substanţe chimice şi 
particule (cum ar fi: granule, praf, pudră metalică) în aer. Întrebaţi producătorii de vehicule care sunt 
alimentate cu LPG (propan sau butan) dacă telefonul poate fi utilizat în siguranţă în aproprierea 
acestora.          

Securitatea Traficiului 
 Nu utilizaţi telefonul atunci când conduceţi pentru a evita un accident rutier şi respectaţi regulile şi 

regulamentele locale referitoare la utilizarea telefonului. 
 Nu utilizaţi telefonul în timpul unui zbor. Opriţi telefonul înainte de îmbarcarea în aeronavă. Utilizarea 

aparatelor wireless într-o aeronavă poate afecta funcţionarea aeronavei şi poate întrerupe reţeaua 
de telefonie mobilă. În unele ţări acest lucru este ilegal.   

 

Mediul de operare 
 Nu utilizaţi telefonul în locuri cu praf şi murdare sau locuri cu câmp magnetic. Altfel, poate interveni 

o disfuncţie a circuitului. 
 În zilele cu furtună, nu utilizaţi telefonul pentru a evita accidente provocate de fulgere. 
 Nu atingeţi antena în timpul unui apel. Atingerea antenei poate afecta calitatea apelului şi poate 

creşte consumul bateriei. Ca rezultat, timpul convorbirii şi timpul de standby sunt scurtate. 
 Utilizaţi accesoriile autorizate de producător. Utilizarea de accesorii neautorizate anulează 

garanţia. 
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 Deoarece telefonul degajă căldură în timpul funcţionării, aşezaţi telefonul şi încărcătorul într-un 
mediu aerisit şi umbrit. Nu acoperiţi niciodată telefonul, nu aşezaţi obiecte pe el, nu îl aşezaţi lângă 
apă, foc sau substanţe imflamabile sau explozibile.  

 Antena(ele) utilizate pentru acest transmiţător trebuie instalate la o distanţă de minim 20 cm de 
toate persoanele.  

 Păstraţi telefonul la o temperatură de la -10°C la 45°C în timp ce încărcaţi telefonul. Utilizaţi 
telefonul încărcat cu o baterie la o temperatură de la -10°C la 55°C.  

 

Siguranţa copiilor 
Respectaţi toate avertizările referitoare la siguranţa copiilor. Poate fi periculos pentru copii să îl lăsaţi 
să se joace cu telefonul dvs. sau cu accesoriile acestuia deoarece pot include şi piese mici care se 
detaşează de telefon şi pot fi înghiţite. Aveţi grijă să nu lăsaţi telefonul şi accesoriile acestuia la 
îndemâna copiilor mici.   

Accesorii 
Utilizaţi accesoriile furnizate exclusiv de producător. Utilizarea accesoriilor altor producători sau 
vânzători pentru acest model poate duce la pierderea oricărei garanţii acordate telefonului, la 
defecţiunea telefonului şi chiar poate provoca accidente. 

Bateria şi Încărcătorul  
 Scoateţi încărcătorul din priză şi din telefon cand nu încărcaţi telefonul.  
 Nu conectaţi doi poli ai bateriei cu conductori cum ar fi materiale metalice, chei sau bijuterii. Altfel, 

bateria poate fi surt-circuitată şi vă poate arde pielea. 
 Nu dezasamblaţi bateria sau polii bateriei. Altfel, poate surveni scurgerea de lichid, supraîncălzire, 

incendiu sau explozie. 
 Dacă lichidul bateriei curge şi intră în contact cu pielea sau ochii, spălaţi imediat cu apă curată şi 

consultaţi un medic. 
 Dacă bateria este deformată, are culoarea schimbată sau se încălzeşte anormal în timp ce 

încărcaţi sau depozitaţi bateria, scoateţi-o imediat şi nu o mai utilizaţi. Altfel, poate surveni 
scurgerea bateriei, supra-încălzire, explozie, sau incendiu. 

 Când cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu, firele sunt expuse sau rupte), sau se 
desprinde ştecherul, opriţi imediat utilizarea cablului. Altfel, poate surveni şocul electric, 
scurt-circuitul încărcătorului, sau incendiu. 

 Nu aruncaţi bateria în foc. Poate exploda. Bateriile pot exploda şi dacă sunt deteriorate.  

Curăţenie şi Întreţinere 
 Telefonul, bateria şi încărcătorul nu sunt rezistente la apă. Păstraţi-le uscate. Protejaţi telefonul, 

bateria sau încărcătorul de apă şi vapori. Nu atingeţi telefonul sau încărcătorul cu mâna udă. Altfel, 
ar putea surveni un scurt-circuit sau disfuncţie a produsului sau şoc electric.  

 Nu aşezaţi telefonul, bateria şi încărcătorul în locuri unde pot fi deteriorate datorită lovirii. Altfel, ar 
putea surveni scurgerea bateriei, funcţionarea necorespunzătoare a telefonului, supraîncălzire, 
incendiu sau explozie.  

 Nu aşezaţi carduri magnetice şi dischete lângă telefon. Radiaţia telefonului poate şterge 
informaţiile stocate pe acestea.  

 Nu lăsaţi telefonul, bateria şi încărcătorul în locuri cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. 
Altfel, acestea nu pot funcţiona corespunzăor şi pot cauza incendii sau explozii.  

 Nu aşezaţi obiecte ascuţite de metal, cum ar fi ace, lângă receptor. Receptorul poate atrage 
aceste obiecte şi vă poate deteriora atunci când utilizaţi telefonul. 

 Înainte de a curăţa şi întreţine telefonul, opriţi telefonul şi deconectaţi-l de la încărcător. 
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 Nu utilizaţi detergenţi chimici, pudră, sau alţi agenţi chimici (cum ar fi alcool sau benzen) pentru a 
curăţa telefonul sau încărcătorul. Altfel, pot interveni deteriorări ale pieselor sau incendiu. Puteţi 
curăţa telefonul sau încărcătorul cu o bucată de cârpă moale antistatică puţin umedă. 

 Nu demontaţi telefonul sau accesoriile. Altfel, garanţia telefonului şi a accesoriilor este nulă, iar 
producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune.  

Apel de urgenţă  
Puteţi utiliza telefonul pentru apeluri de urgenţă în aria de acoperire. Oricum, nu pot fi garantate 
conexiunile în orice condiţii. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată numai pe telefon pentru comunicaţiile 
de maxima importanţă. 

Informaţii despre Reciclare 
Acest simbol de pe telefon (şi bateriile aferente acestuia) indică faptul că nu trebuie 
aruncate la gunoiul menajer. Nu aruncaţi telefonul sau bateriile sale ca gunoi menajer 
nesortat. Acestea ar trebui predate la un centru specializat de reciclare. 

Pentru mai multe informaţii despre reciclarea telefonului şi a bateriilor, contactati biroul 
local din oraşul dvs., serviciul de colectare sau comerciantul de la care aţi cumpărat 
telefonul. 

Aruncarea telefonului se supune Directivei WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) 
a UE. Motivul pentru care se separă WEEE şi bateriile de alte gunoaie este de a minimiza 
eventualele influenţe ale mediului asupra sănătăţii oamenilor datorită unor substanţe riscante care 
pot fi prezente. 

Reducerea Substanţelor riscante 
Telefonul respectă Reglementările EU de Înregistrare, Evaluare, Autorizare şi Restricţie a Produselor 
Chimice (REACH) (Reglementarea nr. 1907/2006/EC a Parlamentului European şi a Consiliului UE) 
şi Reglementarea EU privind Reducerea Substanţelor riscante(RoHS) – Directiva 2002/95/EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului UE). Pentru mai multe informaţii respectarea REACH de 
către telefon, vizitaţi www.huaweidevice.com/certification. Vă sfătuim să accesaţi site-ul în mod 
regulat pentru ultimele modificări. 

Conformitate UE 
Huawei Technologies Co., Ltd. declară că telefonul respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/EC. 

Pentru Declaraţia de conformitate, vizitaşi www.huaweidevice.com/certification .  

0168
 

Notă: Respectaţi reglementările locale naţionale din regiunea în care urmează să fie utilizat telefonul. 
Acesta poate fi restricţionat pentru utilizare în unele sau în toate ţările din Uniunea Europeană. 

Versiune: V100R001_01  Nr: 31010BQP 

http://www.huaweidevice.com/certification�

	Introducere
	Vedere din faţă
	Vedere din spate şi laterală
	Pictograme
	Menu
	Utilizarea Meniului
	În modul standby, apăsaţi Tasta soft stânga pentru a afişa meniul principal.
	Apăsaţi   sau   pentru a comuta între meniuri, iar apoi apasaţi Tasta soft stânga pentru a selecta articolele.
	Dacă meniul conţine mai multe submeniuri, repetaţi Pasul 2.
	Utilizaţi funcţia selectată conform indicaţiilor apărute pe ecran.
	Apăsaţi Tasta soft dreapta pentru a reveni la meniul anterior.
	Apăsaţi   pentru a reveni la modul aşteptare.


	Montare
	Montarea Cardului SIM
	Montarea Bateriei
	Montarea Încărcătorului
	Montaţi bateria respectând paşii de montare a bateriei.
	Conectaţi mufa încărcătorului la conectorul telefonului şi cuplaţi conectorul încărcătorului la o priză electrică.
	Pe ecran este afişată pictograma care indică nivelul de încărcare a bateriei. Pictograma nu mai clipeşte în momemtul în care bateria este complet încărcată.

	Instalarea căştilor (Opţional)

	Servicii de apelare
	Apelarea
	Introduceţi sau editaţi un număr printr-unul din următoarele moduri:
	Apăsaţi   pentru apelare.
	Apăsaţi   pentru a încheia un apel.

	Răspunsul la un apel

	Servicii de mesagerie
	Crearea unui mesaj
	Selectaţi Mesaje > SMS nou
	În ecranul de editare mesaje, selectaţi Optiuni pentru a realiza operaţiuni în lista de opţiuni.
	După editarea mesajului, apăsaţi tasta   pentru a adăuga numărul la care doriti să expediaţi mesajul.
	Apăsaţi tasta   pentru a expedia mesajul.

	Vizionarea unui mesaj
	Selectaţi Meniu > Mesaje > Casuta intrare.
	Apăsaţi  /  pentru a căuta printre mesaje.
	Apăsaţi tasta   pentru a viziona mesajul.
	Apăsaţi Tasta soft stânga pentru a răspunde, pentru a şterge sau pentru a transmite un mesaj scurt, sau pentru a apela sau a salva numărul de telefon de la care aţi primit mesajul.


	Moduri de introducere a textului
	Modul T9
	Modul tradiţional
	Modul numeric "123"
	Modul introducere simbol
	Introducere diferite limbi

	Servicii de date
	Conectarea aparatului la un calculator
	Instalarea Programului de Management
	Conectaţi FWT la un calculator compatibil cu cablul USB.
	Sistemul găseşte noul hardware şi instalează driverul de modem automat.
	Programul se instalează automat, iar apoi se afişează interfaţa de instalare.
	Urmăriţi instrucţiunile de instalare a programului.
	Când se încheie instalarea, o pictogramă de comandă rapidă a FWT este afişată pe desktop.

	Aplicarea Serviciului de Date
	Daţi dublu-click pe pictograma FWT Partner nou creată.
	Selectaţi Settings, iar apoi selectaţi New pentru a crea un profil nou.
	Introduceţi informaţiile setării corespunzătoare, salvaţi profilul şi apoi apăsaţi OK.
	Apăsaţi Connect pentru a apela. După finalizarea conectării, puteţi accesa internetul.


	Securitate
	Resetare
	Blocare Parolă
	Schimbare Parolă
	Selectaţi Securitate > Schimbare parola.
	Selectaţi un articol.
	Introduceţi parola veche (parola iniţială a telefonului este 0000).
	Introduceţi parola nouă.
	Introduceţi iar parola nouă pentru confirmare.


	Avertizări şi Precauţii
	Dispozitiv electronic
	Spital
	Zonă cu substanţe inflamabile şi explozive
	Securitatea Traficiului
	Mediul de operare
	Siguranţa copiilor
	Accesorii
	Bateria şi Încărcătorul
	Curăţenie şi Întreţinere
	Apel de urgenţă
	Informaţii despre Reciclare
	Reducerea Substanţelor riscante
	Conformitate UE


