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Player Audio

Vă puteți bucura de muzică cu această funcție. Puteți utiliza următoarele taste
 pentru redare.

Cameră foto

Cu această funcție, puteți să faceți poze. Apăsați OK, pentru a accesa fereastra 
de vizionare. Operații pentru camera, opțiunile dvs. includ:
Vizualizator de imagini: Introduceți în dosarul albumului.
Mai multe opțiuni: Puteți comuta modul DC / DV, puteți modifica efectele și altele.
Setări: Puteți selecta diferite dimensiuni, calitate, bandă și altele.

Vizualizator de imagini

Puteți vizualiza fotografiile prinse cu ajutorul acestei funcții.

Player Video

Puteți reda videoclipuri cu această funcție. Puteți utiliza următoarele taste 
în timpul redării.

Înregistrare video

Cu această funcție puteți înregistra câteva momente interesante. 
Pentru mai multe informații, citiți prezentarea camerei foto.
În aplicația de înregistrare video, opțiunile dvs. includ:
Comutați la cameră: Comutați la interfața camerei foto.
Setări video: Configurați parametrii video.

FM Radio
Puteți asculta Radio FM cu acest telefon, de asemenea puteți înregistra 
stația de radio FM pe care doriți să o înregistrați.
Căutarea și salvarea automată: căutați și salvați canalele.
Listă canale: Redați, editați sau ștergeți canalele salvate.
Salvați: Salvați frecvența curentă de redare în lista canalelor.
Căutarea manuală: Căutați în mod manual posturile de radio.
Mod Difuzor: Redarea funcției FM în modul difuzor (Este activă numai când
setul cu cască este introdus).
Înregistrați: Înregistrați o piesă din FM care este în curs de audiere.
Înregistrare timp: Puteți seta ca funcția FM (Canalul pe care l-ați selectat) 
să înregistreze la o anumită oră cu această funcție.
Înregistrați lista fișierelor: Vizualizați lista fișierelor înregistrate.

Înregistrare audio
Puteți înregistra un clip audio în această funcție. După înregistrare, aveți acces
la următoarele Opțiuni:
Începeți înregistrarea: Selectați această opțiune pentru a înregistra sunetul.
Înregistrați fișierul: Vizualizați fișierele de sunet selectate curent.
Formatul fișierului: Puteți alege formatul pentru fișierul de înregistrare 
AMR sau WAV.

Facebook
Facebook este un site de servicii sociale în Statele Unite, este cel 
mai important site de partajare a fotografiilor din lume, începând
din decembrie 2013, sunt încărcate aproximativ 350 de milioane de fotografii pe zi. 
Începând cu luna mai 2012, Facebook are aproximativ 900 de milioane 
de utilizatori.

Jocuri
Șarpe: joc de puzzle casual, jucătorii trebuie să controleze șarpele pe ecran 
pentru a mânca boabele de fasole, fiecare bucată mică de fasole pe care șarpele 
o va mânca va face ca corpul șarpelui să crească.

Aplicații

Bluetooth
Alimentare: Porniți sau Opriți funcția Bluetooth
Căutare dispozitive: Căutați dispozitive din apropiere
Dispozitivul meu: Afișați dispozitivul conectat
Nume dispozitiv: Afișați numele dispozitivului Bluetooth
Setări: Puteți deschide sau închide vizibilitatea, sau modifica numele dispozitivului, 
selectați calea audio, sau selectați memoria de stocare.
Despre: Unele informații despre Bluetooth nativ, cum ar fi numele dispozitivului.

Alarmă
Puteți seta trei alarme astfel încât ceasul de alarmă să sune la o anumită
oră cu această funcție.

Calendar
Ecranul va evidenția data de astăzi după afișarea calendarului lunar la
introducerea în funcția de calendar. 

Adăugați o nouă programare: 
Selectați Meniu - Adăugați o nouă programare - Scrieți detaliile programului
 - Selectați Stocare.

Sarcini

Este posibil să se creeze câteva evenimente de reamintire.

Calculator

Apăsați tasta OK pentru a vizualiza rezultatele calculului. Apăsați tastele sus, 
jos, stânga, dreapta și OK pentru a selecta +, -, *, /, = respectiv. 
Apăsați C pentru a șterge cifra.

Lanternă

Porniți sau opriți lanterna.

Ceas mondial

Puteți vedea ora locală curentă din diferite țări.

Cronometru

Un instrument de sincronizare.

Convertor de unități

Greutatea pe care o puteți alege Kg-uncie sau kg-pound pentru conversia 
de unității.
Durata: Puteți alege kilometri-metri, metri-picioare sau centimetri-inch 
pentru conversia unității.

Servicii
Internet

Browser de internet. Toate funcțiile acestui meniu vor funcționa numai dacă 
GPRS-ul este activat pe cartela SIM.
Opțiune: Puteți să accesați pagina principală și să modificați setările
prestabilite,cum ar fi setările contului.

STK
Doar legat de suportul pentru cartele SIM care este necesar în acest serviciu.

Facebook
Facebook este un site de servicii de social networking în Statele Unite, 
este cel mai important site de partajare a fotografiilor din lume, începând din
decembrie 2013 încărcați aproximativ 350 de milioane de fotografii pe zi. 
Începând cu luna mai 2012, Facebook are aproximativ 900 de milioane de utilizatori.

Informații suplimentare
Probleme frecvente
Telefonul nu poate fi pornit: Când bateria este foarte descărcată, este posibil 
ca telefonul să nu fie pornit corespunzător. Schimbați bateria.
Nu se pot efectua anumite apeluri: - Verificați dacă este setată opțiunea 
Blocare apeluri. Dacă este setat, este posibil să nu puteți efectua apeluri 
sau numai anumite apeluri sunt permise.
Apelul meu este preluat de un alt telefon: Verificați dacă este setată 
redirecționarea apelurilor, apelurile primite pot fi redirecționate către alte 
numere sau dispozitive.

Mesaj de eroare
Introduceți cartela SIM
Asigurați-vă că ați introdus cartela SIM. Dacă ați instalat-o, dar nu poate fi 
detectată, încercați să curățați contactele cartelei SIM cu o cârpă uscată. 
Dacă încă nu funcționează, contactați operatorul dvs. de rețea.

Fără servicii
Dacă vă aflați într-o zonă care nu este acoperită de rețeaua dvs. sau dacă 
există un obstacol fizic, cum ar fi într-o zonă endosată, mesajul "Nici un serviciu" 
va fi afișat pe ecranul de așteptare și nu veți putea să efectuați sau să 
primiți apeluri. Puteți încerca să vă apropiați de o fereastră pentru 
o recepție mai bună.
Numai apeluri de urgență: Când vă aflați în afara rețelei dvs., dar în interiorul 
altei rețele, puteți efectua numai apeluri de urgență.

Introduceți codul PUK
După trei introduceri consecutive de cod PIN greșit, codul este blocat și aveți 
nevoie de codul PUK pentru al debloca. Contactați furnizorul de servicii.

Garanţie

Toate produsele vor fi comercializate împreună cu o Garanție de înlocuire,
 dar care este limitată doar la defectele din fabricație.
Comapania ce comercializează acest produs oferă o garanție de 12/24 luni
gratuită de service de la data achiziționării.
Garanția de service acoperă costul reparației, dar nu include costul pieselor, cum
ar fi ecranul LCD și alte părți ale unității. Această garanție exclude accesoriile
încărcătoarele, cablurile și setul cu cască, dar o prevedere pentru înlocuirea 
acestora este dată la data achiziționării împotriva defecțiunilor de fabricație.
Această garanție exclude următoarele situații:
Produsul a fost reparat, deservit, modificat de o terță parte.
Defecțiunea / defectul rezultă din manipularea incorectă, utilizarea incorectă
datorată dezastrelor naturale.
Taxa de service va fi impusă de acele unități de care garanțiile sunt anulate 
și pentru produsele care nu sunt în garanție.
Garanția este valabilă numai pentru cumpărătorul inițial, cu o dovadă 
a cumpărării de la dealerul autorizat. Data achiziției trebuie să fie clar identificată.
Solicitarea de service din partea clientului trebuie să fie executată și 
trimisă către director al unitații, ca să fie recunoscută și onorată
de către centrul de service.

Tastă

Stânga

Dreapta

OK

Sus, Jos

Tastă

OK

Sus, Jos

Funcție

Funcție

Apăsați pentru a mări și a reduce volumul.

Apăsați pentru a mări și a reduce volumul.

Apăsați pentru a reda / pauză 

Apăsați pentru a reda / pauză 

Apăsați pentru a comuta la un cântec anterior cu cursorul.
Apăsați și țineți apăsat: pentru a derula înainte

Apăsați pentru a derula înainte.
Apăsați și țineți apăsat: pentru a derula continuu înainte

Apăsați pentru a comuta la un cântec anterior cu cursorul.
Apăsați și țineți apăsat: pentru a derula înapoi

Apăsați pentru a derula înapoi.
Apăsați și țineți apăsat: pentru a derula continuu înapoi

Dreapta

Declarație manual

Informații generale

Vă mulțumim că ați achiziționat acest telefon mobil.
Acest ghid vă va furniza informații generale și instrucțiuni de operare.
Notă: Utilizați numai accesorii aprobate de producătorul telefonului pentru 
a vă asigura siguranța. Nerespectarea acestor prevederi încalcă termenii 
și condițiile garanției. Dacă conținutul și afișajele descrise în acest ghid 
de utilizare nu se potrivesc cu funcționarea reală a telefonului, vă rugăm 
să utilizați afișajul celui mai real set de telefon. Am rezervat dreptul de a 
modifica mecanismele telefonului fără notificare.Protejați-vă mediul! 
Ne străduim să producem produse în conformitate cu standardele globale
de mediu. Consultați autoritatea locală pentru eliminarea corespunzătoare.

Securitate
Apel de urgență

În orice țară, puteți apela numărul 112 (sau alt număr de apel de urgență) 
pentru ajutor în caz de urgență.
Notă: În funcție de natura rețelelor celulare, succesul apelului de urgență 
nu poate fi garantat.
Măsuri de siguranță, vă rugăm să citiți următoarele informații importante
pentru a elimina sau a reduce orice posibilitate care cauzează daune și 
vătămări corporale.Nu utilizați telefoane wireless în timp ce conduceți.
Opriți dispozitivele wireless în aeronave. Nu utilizați telefoanele mobile în
punctul de realimentare. Nu-l utilizați în apropierea combustibilului sau a 
substanțelor chimice.Respectați reglementările sau regulile din spitalele
și instituțiile medicale. Opriți telefonul. 
Utilizați numai accesorii și baterii aprobate.Nu expuneți telefonul la 
temperaturi extreme de peste +60 grade Celsius (+140 F).

Informații despre baterii
Informații despre încărcare și descărcare

Încărcătorul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi între 0 și 
40 grade C. Nu încărcați telefonul în condiții umede.
Ne străduim să producem produse în conformitate cu standardele 
globale de mediu.Când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de
la sursa de alimentare.Nu lăsați acumulatorul conectat  mai mult de 
12 ore, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a acestuia.

Noțiuni de bază

Instalarea și dezinstalarea cartelei SIM
Opriți telefonul, scoateți capacul din spate, bateria și altă sursă externă de 
alimentare. Montați cartela SIM în slotul pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Introduceți încărcătorul în mufa din partea unde se află zona de încărcare
a telefonului. Conectați încărcătorul la o priză de curent alternativ. 

Când indicatorul nivelului bateriei clipește, indică încărcarea bateriei. 
Când ledul intermitent se oprește, indică că încărcarea este finalizată. 
În timpul încărcării, telefonul și încărcătorul se va simți cald la atingere. 
Acest lucru este perfect normal.

Temperatura ambientală de funcționare a încărcătorului este de 
0 grade Celsius -50 grade Celsius. Nu îl utilizați când temperatura
depășește această limită. Utilizați numai încărcătoare aprobate de 
producătorul telefonului pentru a vă asigura siguranța. 
Nerespectarea acestor condiții va încalca termenii și condițiile garanției.

Conectarea la rețea

Cartela SIM
Introduceți cartela SIM de la abonatul de rețea disponibil  (cartelă SIM)
 în telefon, înainte de al utiliza. Cartela SIM este furnizată de 
transportatorul dvs. de rețea.Toate informațiile referitoare la 
conexiunea la rețea sunt înregistrate pe cartela SIM, așa sunt și 
informațiile de contact, cum ar fi numele, numerele de telefon și 
SMS-urile pe care le-ați setat să le stocați pe SIM. Puteți scoate 
cartela SIM de la telefon și să-o introduceți într-un alt telefon GSM 
pentru al utiliza. Cele mai multe telefoane noi vor recunoaște 
automat cartela SIM.

Conectarea la rețea

Indiferent dacă cartela SIM este deblocată, telefonul va căuta 
automat rețeaua înregistrată sau altă rețea locală disponibilă. 
După conectare, numele transportatorului de rețea va apărea în 
partea de sus a ecranului. Telefonul dvs. este acum în modul de 
așteptare, pregătit pentru efectuarea și primirea apelurilor.

Scurtături ale butoanelor pentru diferite funcții

Puteți memora un număr de telefon în memoria cartelelor SIM sau
a telefonului. Selectați un contact din fereastra listei de contacte și 
apăsați tasta LSK  pentru a efectua:
Nou: Creați un contact nou în agenda telefonică
Apelare: Apelați contactul curent
Scrieți un mesaj: Introduceți direct SMS-ul și trimiteți-l către numărul 
de telefon căutat.
Adăugați în listă neagră: Adăugați contactul curent în lista neagră 
și blocați același număr pentru a nu vă putea apela.
.

Avertizare

Meniu principal
Contacte

Butonul "Sus" pentru Camera
Butonul "Jos" pentru butonul Dedicat
Butonul "Stânga" pentru scrierea mesajelor SMS
Butonul "Dreapta" pentru Radio FM
Apăsați lung butonul "0 (zero)" pentru lanternă

Ștergeți: Ștergeți contactul curent
Ștergeți mai multe contacte: Ștergeți simultan toate contactele marcate.
Mutare: mutați persoana de contact din telefon (sau SIM) în SIM (sau telefon).
Copiați toate persoanele de contact: Copiați contactul de la telefon 
(sau SIM) la SIM (sau telefon).
Import / Export: Exportați contactele de pe cartela SIM și memoria 
telefonului / Importați contactul de rezervă de pe cartela de memorie.
Trimiteți un vCard: Trimiteți un vCard prin SMS sau Bluetooth.
Adăugați în lista neagră: adăugați contactul curent la lista neagră.
Altele: Puteți configura numărul de apelare rapidă și puteți verifica 
starea memoriei.

Mesaje

Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți SMS-uri, precum și să utilizați afișarea 
locației celulare cu această funcție.

Scrieţi un mesaj

Introduceți text, număr de telefon și altele.
Trimiteți: Introduceți numărul de contacte și apoi trimiteți SMS-uri către acest
număr. Inbox / Outbox / Mesaj nefinalizat / Ciorne
Această funcție este utilizată pentru a verifica mesajele din căsuța Inbox 
/ Outbox / Drafts / Sent

Şabloane

Unele șabloane de mesaje sunt furnizate în acest meniu.

Serviciul de poștă vocală

Aceasta este similară deviceului de răspuns. Puteți transfera apelul de intrare 
dacă nu reușiți să răspundeți în mod corespunzător la serverul de mesagerie 
vocală, unde apelantul poate lăsa un mesaj.

Setările SMS

Aveți posibilitatea să modificați setările SMS, să stergeți mesajul și să verificați 
capacitatea de Mesaje memorate.

Istoricul apelurilor

Cu această funcție, puteți vizualiza informațiile despre apelurile pierdute, 
apelurile efectuate, apelurile primite, apelurile respinse și, de asemenea, puteți
șterge toate aceste înregistrări prin ștergerea jurnalelor de apeluri.
Detalii: Vizualizați detaliile apelului curent
Apelați: Apelați numărul curent.
Scrieți un mesaj: Introduceți direct SMS-urile și trimiteți-le către numărul curent.
Adăugați la contacte: Salvați în agenda telefonică.
Adăugați în lista neagră: Adăugați numărul în lista neagră și blocați același 
număr de telefon pentru a nu vă putea apela.

Ștergeți: Ștergeți jurnalele curente
Ștergeți toate: Ștergeți toate jurnalele curente.
Marcare: Marcare (demarcare) Marcați toate jurnalele de apeluri, apoi puteți 
să editați: Ștergere sau Scriere mesaje.

Setări

Profiluri

Intraţi la setari la Profiluri pentru a utiliza funcția, se va afișa lista cu moduri 
de profiluri, inclusiv General, Silențios, Întâlnire, Setul cu cască și Bluetooth.
Activare: Apăsați butonul OK pentru a activa modul de profil.
Personalizați (personalizați modul de profil după cum urmează):
Setări ton: Selectați tonul de apel pentru SIM1 / SIM2. De asemenea, 
puteți selecta tonul de apel de pe un card TF.
Volum: Setați volumul pentru tonul de apel, mesaje, și al tonului pentru taste.
Tipul de alertă: Setați tipul de sonerie, de exemplu, numai pe sonerie, numai 
vibrații și numai vibrații apoi sonerie.
Ton suplimentar: Listă incluzând Avertismente, Erori, etc. 

Conectare

Modul de răspuns: Când această funcție este activată, în afară de RSK 
și tasta de răspuns, alte taste trebuie să răspundă la telefon.
Luminile de fundal LCD: Selectați timpul de oprire a ecranului, Aveți opțiuni 
de 5 secunde, 15 secunde, 30 de secunde și 45 secunde.
Notă: După conectarea setului cu cască, tonul de apel va ieși din setul cu 
cască, precum și din telefon, atunci când există un apel sau un mesaj de intrare.

Setările telefonului

Puteți personaliza funcțiile preferate ale telefonului pe baza interesului dvs. 
cu această funcție.
Data și ora: Puteți seta ora, data și formatul pentru telefon.
Programare pornire / oprire: Telefonul se poate porni / opri în funcție de 
ora presetată.
Setări de limbă: Setați limba curentă a sistemului

Setări de afișare
Setări pentru fundal: Setați o imagine ca imagine de fundal.
Setări de afișare în așteptare: Pornit, acesta va fi afișat în interfața de așteptare.
Contrast: Reglați contrastul de afișare.
Iluminare din spate: Setați timpul de iluminare implicit.
Timp de iluminare a tastaturii: Setați durata luminii de fundal a tastaturii.

Setări dual SIM
Puteți seta starea rețelei dvs. de telefon, inclusiv modul de așteptare, 
Răspundeți de un SIM original, Setați numele SIM.

Setari de retea
Setarea rețelei SIM: Puteți selecta rețeaua prin automată sau manuală.

Selecția benzii: Există patru benzi pentru a alege.

Setările pentru apeluri

Redirecționarea apelurilor: Redirecționați un apel primit la un număr de telefon
desemnat în condiții de presetare. Această funcție poate fi lansată sau închisă.
Apel în așteptare: Rețeaua vă va informa de un apel nou primit în timpul altui
apel.
Contactați operatorul rețelei pentru a lansa sau închide funcția, deoarece 
funcția necesită suport pentru rețea.
Blocarea apelurilor: configurați dreptul de a apela și de a răspunde. 
Această funcție necesită suportul de rețea. Puteți lansa sau închide funcția.
Altele: Elementul de setări include următoarele:
Apelarea, afișarea timpului de apel, reapelarea automată, 
lista de apeluri, număr apeluri, lanternă, răspuns SMS după respingere.

Setari de securitate

Parola de blocare a telefonului, parola cartelei SIM sau suportul PIN2 cu 
numere de 4-8 cifre, nu acceptă alte caractere.
Parola implicită a telefonului prestabilită și din fabrică este 1234.
PUK / PUK2 sunt necesare de introdus dacă doriți să deblocați 
cartela SIM. PUK / PUK2 este furnizat de operatorul rețelei.
PIN: Deschideți sau închideți funcția de blocare a PIN-ului. 
Când se declanșează blocarea prin cod PIN, PIN-ul va fi introdus 
la fiecare pornire.
Modificați codul PIN2: Introduceți codul PIN2 corect. Dupa aceea poate 
fi schimbat (configurarea de securitate SIM2 este identică setării de 
securitate SIM1.)
Blocarea telefonului: Deschideți sau închideți funcția de blocare a telefonului. 
Când se declanșează blocarea telefonului, parola de blocare a telefonului va 
fi introdusă la fiecare pornire.
Schimbarea parolei: Puteți modifica parola PIN și telefon.
Blocarea automată a tastaturii: Setați pentru a bloca tastatura. Aveți opțiuni de
5 secunde, 30 de secunde, 1 minut și 5 minute.
Blocați ecranul de la tasta de închidere a unui apel: Deblocare, în modul inactiv, 
puteți utiliza tasta de Meniu și steluță pentru a debloca telefonul.
Apelare fixă: Adăugați numerele pentru apelarea fixă.

Restaurați telefonul la setările din fabrică

Puteți reseta sau restabili telefonul și setările inițiale cu această funcție. 
Parola implicită este: 1234.

Multimedia

Manager de fișiere

Managerul de fișiere afișează toate fișierele stocate pe cardul de memorie.

Pentru alte detalii, specificatii 
sau intrebari legate de 

produsele noastre
 accesati WWW.DUALSTORE.RO

E-mail contact@dualstore.ro

Enjoy our technology, since 2007
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