Navigaţi pe Internet

Primirea de e-mailuri pe telefon

Puteţi naviga online deschizând aplicaţia Wi-Fi® de pe telefon.

A. Modificaţi ecranul iniţial Home

Ghid iniţial

Vă puteţi seta telefonul astfel încât să puteţi expedia şi primi e-mailuri. .

Acest “Ghid iniţial“ vă va ajuta să utilizaţi telefonul mobil pe
care este instalat Microsoft® Windows Mobile® 6 Standard. Vă
sugerăm să aveţi la îndemână acest manual atunci când începeţi să
folosiţi telefonul.

• Selectaţi Start > Settings > Home Screen.

B. Setaţi data şi ora
• Selectaţi Start

Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să consultaţi Manualul
utilizatorului care însoţeşte produsul achiziţionat. .

> Settings > Clock & Alarm > Date and Time.
Selectaţi
aceste
opţiuni

C. Personalizaţi setările Power
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Selectaţi Start >
Comm Manager and
click the WLAN button.

Notă

A

B

2

Selectaţi Yes.

3

Alegeţi reţeaua pe
care vreţi să o utilizaţi.
Selectaţi Connect.

1

În cazul în care vă veţi conecta la o reţea securizată, s-ar putea să fiţi nevoit să introduceţi WEP Key pentru
respectiva conexiune înainte de a vă putea conecta.

Selectaţi Start >
Messaging > New
E-mail Account.
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Scrieţi-vă adresa de
e-mail şi selectaţi
Next.

3

Puteţi folosi Internet Explorer® Mobile (selectaţi Start > Internet Explorer)
pentru a naviga pe Internet.
Chiar dacă nu aveţi un hotspot Wi-Fi în zona dumneavoastră, puteţi
să vă conectaţi la Internet folosind servicii GPRS/EDGE sau dial-up

C

Selectaţi Next.
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* Dacă nu aţi reuşit,
trebuie să introduceţi
manual setările în
ecranele succesive .

Conţinutul cutiei
Faceţi o fotografie

Siguranţa telefonului
Protejaţi-vă telefonul pentru a nu fi accesat de alte persoane
neautorizate prin activarea protecţiei prin cod SIM şi/sau prin blocarea
telefonului.

Folosiţi telefonul pentru a imortaliza momentele preţioase.
1

A. Activarea codului SIM
•

Selectaţi Start > Settings > Security
Enable SIM PIN.

Apăsaţi butonul CAMERA.

2.

3.
4.

Selectaţi Start > Settings > Security > Device
Lock.
Bifaţi căsuţa Prompt if device unused for
şi scrieţi timpul în care telefonul poate sta
neutilizat înainte de a vi se cere parola.
Selectaţi Password.
Scrieţi şi apoi confirmaţi parola. Selectaţi

>

2

Done.

Selectaţi pentru a
modifica setările
Camerei.
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Scrieţi-vă Your Name
(numele) şi Account display
name (numele care va apare
în email). Selectaţi Next.
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Scrieţi-vă User name (numele
de utilizator) şi Password
(parola) pentru contul de email. Selectaţi Next.

1

6

3

2

6
3
7
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Apăsaţi CENTER OK pentru a face
fotografia

Fotografia va fi salvată automat pe telefonul dumneavoastră după ce aţi
) din ecranul
facut-o, în cazul în care nu aţi optat pentru a o şterge (
Review. Apăsaţi iconiţa (
) pentru a expedia fotografia ca MMS

5

Selectaţi frecvenţa cu
care veţi expedia şi
veţi primi e-mail-urile.

Aveţi posibilitatea să vă sincronizaţi telefonul cu serverul Microsoft
Exchange din compania dumneavoastră pentru a primi şi e-mailurile de
serviciu pe telefon.
Vă rugăm să consultaţi Manualul utilizatorului pentru a afla modul
în care puteţi primi
e-mailurile de pe contul de lucru pe
telefon.

B. Activarea blocării telefonului
1.

Acestea sunt obiectele pe care trebuie să le
conţină cutia:

www.htc.com
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Personalizaţi-vă telefonul Smartphone

1. Telefonul Smartphone
2. Cablul USB Sync
3. Adaptorul AC
4. Setul de căşti
5. CD-ul Getting
Started

Keypad sau Keyboard - Alegerea vă
aparţine

Înainte de a deschide ...
B. Instalaţi cardul microSD™ (nu este inclus in cutie)

A. Instalaţi cartela SIM

2

Glisaţi carcasa telefonului.

1

Telefonul vă oferă o tastatură normală (keypad) şi o tastatură glisantă
QWERTY (keyboard) pentru a introduce informaţii sau pentru a scrie
mesaje.
Pentru a adăuga persoane de contact

Trageţi clapeta cartelei
SIM şi deschideţi-o.

2
Clapeta cartelei Sim

Inseraţi cardul microSD şi
apoi inchideţi carcasa.

1

Notă

3

Glisaţi carcasa pentru a o
putea scoate.
Notă

1 Deschideţi protecţia de cauciuc.
Pentru a scoate cardul microSD, apăsaţi-l
pentru ca acesta să iasă din slotul său.

4
Închideţi şi fixaţi clapeta
cartelei SIM.

C. Instalaţi acumulatorului

Puneţi acumulatorul şi fixaţi din
nou carcasa.

Expedierea unui mesaj
Expediaţi mesaje scurte către alt telefon mobil.

Ecranul

Tasta

Tasta
Tasta
NAVIGATION
CONTROL/
Tastatura Tastatura
QWERTY

1

Selectaţi Start > Messaging > Text Messages.

Această zonă vă permite
vizualizarea unor informaţii ca:
apelurile ratate, întâlnirile şi
mesajele. De asemenea, vă permite
să accesaţi programele recent rulate
pe telefonul dumneavoastră.
Folosiţi NAVIGATION CONTROL
pentru a naviga prin itemii de
aici. Apăsaţi CENTER OK pentru a
deschide programul asociat.

Această bară vă permite să accesaţi meniul Start şi să
deschideţi Contacts, Call History, sau Messages. Selectaţi
tasta Soft, dreapta sau stânga, pentru a deschide programul
asociat aceste taste.

Setarea Windows® Mobile Device Center pe Windows Vista™
1.

3.

2

4.
5.

Conectaţi-vă telefonul la PC. Se va deschide Windows Mobile
Device Center. Pe ecran, selectaţi Set up your device.
Selectaţi informaţia pe care doriţi să o sincronizaţi.
Selectaţi Next.
Scrieţi un nume pentru telefonul dumneavoastră Smartphone.
Selectaţi Set Up.

Ţineţi apăsat butonul
POWER timp de
3 secunde pentru a

Ecranul Home

Tasta

Sincronizaţi-vă PC-ul cu telefonul pentru a menţine toate informaţiile
actualizate pe telefon.

2.

D. Deschideţi / închideţi telefonului

În cazul în care puneţi cardul microSD în timp ce telefonul este deschis, va
trebui să îl inchideţi şi să îl deschideţi din nou pentru a putea folosi cardul.

Această bară vă prezintă numeroşi indicatori care vă aduc
la cunoştiinţă mesaje, notificări, situaţia reţelei, puterea
acumulatorului, intensitatea semnalului şi altele.

1

Acumulatorul nu este complet încărcat atunci când este scos din
cutie. După ce l-aţi pus în telefon, încărcaţi-l folosind Adaptorul AC.

Inseraţi cartela SIM.

Telefonul Smartphone

2

Sincronizarea telefonului cu calculatorul
personal

2

Selectaţi Menu >
New.

3

Scrieţi numărul de mobil
al destinatarului în câmpul
To şi apoi scrieţi mesajul
dorit. Selectaţi Send.

1

1.
2.

2

3

În meniul Home selectaţi Contacts > New > Outlook Contact sau SIM
Contact.
Introduceţi informaţiile despre persoana dorită şi selectaţi Done.

Primul apel telefonic
Puteţi să:
• Scrieţi numărul de telefon folosind tastatura telefonului. Apăsaţi
tasta ( ).
•
Începeţi să
introduceţi numele
persoanei de contact sau
numărul de mobil. Pe ecran
vor apare persoanele care
se potrivesc cu caracterele
introduse. Folosiţi
NAVIGATION CONTROL
pentru a selecta persoana
de contact şi apăsaţi tasta (
).

4

5
După ce aţi ieşit din wizard, Windows Mobile Device Center va
sincroniza telefonul automat. Veţi observa că e-mailurile Outlook şi alte
informaţii vor apare pe telefon după sincronizare.
Pentru PC-urile cu un alt sistem de operare decât Windows Vista, vă
rugăm să consultaţi Manualul utilizatorului pentru a putea vedea modul

