Acest “Ghid iniţial“ vă va ajuta să utilizaţi telefonul mobil
pe care este instalat Windows Mobile® 6 Professional. Vă
recomandăm să folosiţi aparatul după ce consultaţi acest
ghid.
Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să consultaţi
Manualul utilizatorului care însoţeşte produsul achiziţionat.

TyTN II
Conţinutul cutiei
sunt componentele pe care le veţi găsi în pachetul achiziţionat:
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Înainte de a folosi telefonul ...
A. Glisati în afarã tastatura.

1

Glisati în afarã tastatura

Usita SIM
Înainte de a deschide usita SIM, asigurati-vã cã telefonul este închis.
Dacã deschideti usita SIM in timp ce telefonul este pornit, acesta se poate
defecta.

LOCK

2
Glisati usita cartelei
SIM spre stânga si
deschideti usita.

B. Instalaţi cardul microSD
(nu este inclus în pachet)
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3

Închideti usita
cartelei SIM.

Introduceti cartela SIM.

C. Introduceti bateria
b

Introduceti
cardul microSD
cu contactele
aurite în jos si
inchideti.

LOCK

a

1

2

Deschideti capacul
din cauciuc

Pentru a scoate cardul microSD, apăsaţi-l
pentru ca acesta să iasă din slot

D. Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul nu este complet încărcat atunci
când este scos din cutie. După ce l-aţi pus în
telefon, încărcaţi-l folosind Adaptorul AC, care
este conectat la o priză obişnuită, şi conectaţi
capătul USB în conectorul Sync din partea
inferioară a telefonului. Acumulatorul va fi
încărcat complet după aproximativ 3 ore.
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Glisati capacul
dinspate pentru a-l
îndepãrta

2

Instalati bateria
sipuneti capacul

E. Deschideţi / închideţi telefonului
Ţineţi apăsat butonul
POWER timp de 3 5 secunde pentru a
deschide sau a închide
telefonul.
Când veţi închide
telefonul veţi primi un
mesaj de confirmare.
Selectaţi Yes cu stylusul pentru a confirma
închiderea.

Telefonul PDA
A doua
camerã

Cascã

Alimentare

Tastaturã
completã
Ecran
Tactil
Taste Soft
End

Talk

OK

Start

Mesagerie
Internet
Explorer

Taste
Navigatie / OK

HTC Home
HTC Home™ vă oferă informaţii despre ora exactă, starea vremii, vă arată telefoanele ratate şi noile
mesaje.
De asemenea, are 3 tab-uri care vă oferă un acces rapid la numerele de telefon frecvent apelate,
programele pe care le rulaţi des, la setările aparatului sau la setările sonorului.

Expedirea unui mesaj text
1

Selectaţi cu
stylus-ul Start
> Messaging >
SMS \ MMS.

2

Selectaţi cu stylus-ul
Menu > New > SMS.
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Scrieţi numărul de telefon mobil*
în căsuţa To şi apoi scrieţi mesajul.
Selectaţi Send Send cu stylus-ul ..

* Puteţi selecta cu stylus-ul To pentru a căuta o persoană de contact pe cartela SIM sau în lista cu persoane
de contact.

Introducerea informaţiei
Aparatul vă oferă o serie de metodele pentru introducerea datelor şi o tastatură mobilă QWERTY.
Folosiţi metoda preferată pentru introducerea datelor este şi scrierea mesajelor pe telefon.

Atunci când folosiţi metoda de introducere a datelor de pe ecran, selectaţi cu stylus-ul inconiţa
Input method pentru a vedea meniul cu ajutorul căruia puteţi alege metoda dorită în vederea
introducerii informaţiilor.

Apel telefonic sau video-convorbire
Apel telefonic
Apăsaţi tasta
. Pe ecranul telefonului, selectaţi cu stylus-ul numerele de telefon pe care
de pe telefon.
doriţi să le apelaţi şi apăsaţi tasta

Video-convorbire
Apăsaţi tasta . Pe ecranul telefonului, selectaţi cu stylus-ul numerele de telefon pe care doriţi
de pe telefon. Vă rugăm consultaţi Manualul Utilizatorului
să le apelaţi şi apăsaţi tasta
pentru detalii suplimentare.

Pentru operarea hands-free conectaţi la telefon un set de căşti cu fir sau un set de căşti tip
Bluetooth® (acestea nu sunt incluse în pachet) .
Pentru a vedea modul în care se conectează căştile Bluetooth vă rugăm să consultaţi Manualul
utilizatorului.

Sincronizarea telefonului PDA cu PC-ul
Sincronizându-vă aparatul PDA cu computerul personal puteţi menţine actualizate informaţii
cum sunt: lista cu persoanele de contact, sarcinile zilnice şi întâlnirile programate.

Setarea soft-ului de sincronizare pe computerul personal
În funcţie de sistemul de operare de pe PC-ul dumneavoastră, pentru a vă putea sincroniza
telefonul cu computerul personal veţi avea nevoie fie de Microsoft ActiveSync® 4.5 (sau o
variantă ulterioară) sau de Windows Mobile® Device Center.

Setarea ActiveSync pe Windows XP

1

Instalaţi ActiveSync 4.5 pe PC-ul
dumneavoastră de pe CD-ul Getting
Started.

Setarea Windows® Mobile Device
Center pe Windows Vista™

1
2

Conectaţi aparatul la PC. Syncronization
Setup Wizard va începe să ruleze
automat. Acesta vă va ghida în crearea
unei conexiuni de sincronizare. Daţi click
Next pentru a începe.
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Pentru a vă putea sincroniza aparatul
direct cu computerul personal, debifaţi
căsuţa Synchronize directly with a
server running Microsoft Exchange şi
daţi click Next.
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Selectaţi tipurile de informaţii pe care
doriţi să le sincronizaţi. Daţi click Next.
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Daţi click Finish.

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

Personalizaţi-vă telefonul PDA
A. Modificaţi imaginea de fundal de pe ecranul iniţial Today
Selectaţi Start > Settings > Personal > Today.

B. Setaţi data şi ora
Selectaţ Start > Settings > System tab > Clock & Alarms > Time tab.

C. Personalizaţi setările Power
Selectaţi Start > Settings > System > Power > Advanced.

A

B

C

Siguranţa telefonului PDA
Protejaţi-vă telefonul prin activarea codului SIM şi / sau a blocării telefonului.

A. Activarea codului SIM
Activarea codului SIM presupune ca dumneavoastră să introduceţi codul PIN înainte de
a putea folosi telefonul.
Selectaţi Start > Settings > Personal > Phone şi apoi alegeţi Require PIN when phone.

B. Activarea parolei
Activarea parolei presupune ca dumneavoastră să introduceţi o parolă pentru a debloca
telefonul în cazul în care acesta nu a fost folosit o anumită perioadă.
1. Selectaţ Start > Settings > Personal > Lock.
2. Bifaţi căsuţa Prompt if device unused for şi scrieţi timpul dorit.
3. Selectaţi tipul Parolei (Password type).
4. Scrieţi şi confirmaţi introducerea corectă a parolei. Selectaţi OK.

C. Activarea blocării telefonului
Activarea blocării telefonului vă va impiedica să apăsaţi accidental tastele telefonului
atunci când acesta este în buzunar sau în geantă. Blocaţi tastele prin apăsarea barei de
meniu
Launcher (
) de pe HTC Home şi apoi selectând cu stylus-ul
Pentru a debloca aparatul selectaţi cu stylus-ul Unlock.

.

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

1

Chiar dacă nu aveţi un hotspot Wi-Fi în zona dumneavoastră, puteţi să vă conectaţi la Internet folosind servicii
GPRS/3G sau serviciile dial-up oferite de providerul dumneavoastră de servicii wireless. Vă rugăm să consultaţi
Manualul utilizatorului pentru a afla modul în care vă puteţi conecta la o reţea GPRS/3G sau dial-up.

Selectaţi cu stylus-ul Start >
Programs > Comm Manager şi
apoi selectaţi cu stylus-ul WLAN.

Notă

2

Alegeţi reţeaua wireless pe
care o doriţi şi apoi selectaţi
cu stylus-ul OK.
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Selectaţi The Internet
apoi selectaţi cu stylusul Connect.

În cazul în care vă veţi conecta la o reţea securizată, veţi fi nevoit să introduceţi o cheie de reţea pentru
respectiva conexiune înainte de a vă putea conecta.

Puteţi folosi Internet Explorer® Mobile (selectaţi Start > Internet Explorer) pentru a naviga
pe Internet.

Faceţi o fotografie
Folosiţi telefonul pentru a imortaliza momentele preţioase.
) în ecranul Review, fotografia va fi salvată
În cazul în care nu aţi optat pentru a o şterge (
automat pe telefonul dumneavoastră. Apăsaţi iconiţa ( ) pentru a expedia fotografia ca MMS
sau într-un email.
Pentru a afla mai multe despre modul de utilizare al camerei, vă rugăm să consultaţi Manualul
utilizatorului.

1

Indicator
auto-focus

2

Apãsati pentru
setãrile camerei.

3

Apãsati butonul CAMERA
Orientarea ecranului se
schimbã automat in modul
panoramic când folositi
camera.

Apãsati OK pentru a fotografia.

Funcţia Auto-focus vă permite să faceţi poze foarte precise si atrăgătoare şi să filmaţi clipuri
video. În funcţie de opţiunea selectată în Shoot Option, veţi putea fie să apăsaţi tasta Camera
până la jumătate sau până la capăt pentru a putea face o fotografie.

Primirea de e-mailuri pe telefonul PDA
Citiţi-vă emailurile de pe telefonul mobil! Vă puteţi seta telefonul astfel încât să puteţi expedia
şi primi e-mailuri.

Bifaţi
această

1

Selectaţi cu stylus-ul
Start > Messaging
> New E-mail
Account.

2

Scrieţi-vă adresa
de E-mail address şi
selectaţi Next.

3

Selectaţi cu stylus-ul
Next. În cazul în care
Auto Setup nu reuşeste
să vă downloadeze
setările, va trebui să
vă introduceţi singur
setările necesare în
ecrane succesive.

Scrieţi-vă Your Name şi
Account display name
name (numele care va
apare în email). Selectaţi
cu stylus-ul Next.

5

Scrieţi-vă User name name
(numele de utilizator) şi
Password (parola) pentru
contul de e-mail. Selectaţi
cu stylus-ul Next.

6

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

Felicitări pentru noul dumneavoastră telefon inteligent cu Windows Mobile© !
În ainte de a continua, vă rugăm să citiţi acest text.
ACEST TELEFON NU ESTE ÎNCARCAT COMPLET ÎN MOMENTUL ÎN CARE ÎL SCOATEŢI DIN
CUTIE.
NU ÎNLATURAŢI ACUMULATORUL DIN TELEFON CÂND ACESTA SE ÎNCARCĂ.
GARANŢIA DVS. DEVINE INVALIDĂ ÎN CAZUL ÎN CARE DESCHIDEŢI SAU INTERACŢIONAŢI ÎNTRUN MOD INCORECT CU CARCASA EXTERIOARĂ A TELEFONULUI.
RESTRICŢII DE INTIMITATE
În anumite ţări, este necesar a face publice toate convorbirile telefonice şi menţionează ca dvs. să
informaţi persoana cu care aveţi convorbirea asupra faptului că aceasta este înregistrată. Respectaţi
întotdeauna legile în vigoare referitoare la telefonie când folosiţi funcţia de înregistrare a telefonului.
INFORMAŢII ASUPRA DREPTURILOR DE AUTOR
Drepturi de autor © Toate drepturile sunt rezervate de High Tech Computer Corp. 2006
HTC, HTC smart mobility, ExtUSB sunt mărci comerciale şi/sau mărci de serviciu ale High Tech
Computers Corp.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel,
Internet Explorer, MSN, Hotmail, Outlook, PowerPoint, Word şi Windows Media sunt mărci înregistrate
sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Standardul Bluetooth şi logo-ul Bluetooth sunt mărci comerciale care aparţin Bluetooth SIG, Inc.
Standardul Wi-Fi este o marcă comercială a Wireless Fidelity Alliance, Inc.
Standardul microSD este o marcă comercială a SD Card Association.
Standardele Java, J2ME şi alte mărci referitoare la Java sunt mărci comerciale sau mărci inregistrate
ale Sun Microsystems, Inc. în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Drepturi de autor © Adobe Systems Incorporated. 2006
Drepturi de autor © Macromedia Olanda, B.V. 2006
Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite şi Reader sunt mărci comerciale şi/sau
mărci înregistrate ale Macromedia Olanda B.V. sau ale Adobe System Incorporated.
Drepturi de autor © JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Toate drepturile rezervate 2006.
Drepturi de autor © Dilithium Networks, Inc. Toate drepturile rezervate 2006.
ArcSoft MMS Composer™ Drepturi de autor © ArcSoft Inc. şi entităţile licenţiate 2003-2006. Toate
drepturile rezervate. ArcSoft si logo-ul ArcSoft sunt mărci înregistrate ale ArcSoft, Inc. în Statele
Unite şi/sau alte ţări.
Licenţiat de QUALCOMM Incorporated sub unul sau mai multe din urmatoarele patente:
4.901.307 ; 5.490.165 ; 5.056.109 ; 5.504.773 ; 5.101.501 ; 5.778.338 ; 5.506.865 ; 5.109.390 ; 5.511.073
; 5.228054 ; 5.535.239 ; 5.710.784 ; 5.267.261 ; 5.544.196 ; 5.267.262 ; 5.568.483 ; 5.337.338 ; 5.659.569
; 5.600.754 ; 5.414.796 ; 5.657.420 ; 5.416.797
Toate celelalte companii, produse şi nume de servicii menţionate mai sus sunt mărci comerciale,
mărci înregistrate sau mărci de serviciu ale proprietarilor respectivi.
HTC nu va fi culpabilă pentru erori tehnice, editoriale sau omisiuni conţinute în paginile de mai sus,
nici pentru pagube incidentale sau consecutive rezultând din furnizarea acestui material. Informaţia
prezentată este furnizată ca atare, fără garanţii de orice fel şi poate fi modificată fără notificări
prealabile. HTC îşi rezervă de asemenea dreptul de a revizui conţinutul acestui document oricând,
fără notificări prealabile.
Informaţii importante referitoare la sănătate şi precauţii referitoare la siguranţă
Când folosiţi produsul, este necesar să luaţi aceste măsuri de siguranţă pentru a evita posibilele
responsabilităţi legale şi prejudicii. Reţineţi şi urmăriţi toate instrucţiunile de siguranţă şi operare.
Citiţi toate avertismentele menţionate în instrucţiunile produsului.
Pentru a reduce riscul de accidente, şocuri electrice, incendiu şi pagube materiale, vă rugăm să citiţi
următoarele precauţii.

SIGURANŢA ELECTRICĂ
Acest produs este destinat uzului când este alimentat de acumulatorul adecvat sau de sursa de
curent alternativ. Alte moduri de utilizare pot fi periculoase şi vor anula orice aprobare dată acestui
produs.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ REFERITOARE LA INSTALAŢII DE ÎMPĂMÂNTARE
Conectarea la un echipament împământat impropriu poate cauza un şoc electric pentru dispozitivul
dumneavoastră.
Acest produs este echipat cu un cablu USB pentru conectarea la un calculator de birou sau un
laptop. Înainte de a conecta produsul la calculator, asiguraţi-vă de împământarea corectă a
acestuia. Cablul de alimentare al calculatorului este prevazut cu un conductor de împământare a
echipamentului şi o mufă de împământare. Mufa va fi obligatoriu introdusă într-o priză potrivită,
care este corect instalată şi impământată în concordanţă cu regulamentările legale regionale.
MĂSURI DE SIGURANTĂ REFERITOARE LA SURSA DE ALIMENTARE
 Folosiţi sursa de alimentare externă corectă
Produsul trebuie alimentat doar de la tipul de sursă de curent indicat pe eticheta de indicaţii
electrice. Daca nu sunteţi sigur(ă) de tipul de sursă de curent necesar, consultaţi furnizorul dvs.
autorizat sau o companie electrică locală. Pentru produsele care funcţionează având ca sursă de
curent un acumulator sau alte surse, luaţi ca punct de reper intrucţiunile de folosire care sunt
livrate împreună cu produsul.
 Manevraţi acumulatorul cu grijă
Acest produs conţine o baterie Li-Ion. Există riscul de incendiu şi de arsuri dacă acumulatorul este
manevrat impropriu. Nu incercaţi să deschideţi sau să reparaţi acumulatorul. Nu dezansamblaţi,
striviţi, inţepaţi, scurtcircuitaţi, aruncaţi în foc sau apă şi nu expuneţi acumulatorul la temperaturi
mai mari de 60o C (140o F)).
AVERTISMENT :
PERICOL DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT NECORESPUNZATOR. PENTRU
A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ARSURI, NU DEZANSAMBLAŢI, STRIVIŢI, ÎNŢEPAŢI,
SCURTCIRCUITAŢI, NU EXPUNEŢI ACUMULATORUL LA TEMPERATURI MAI MARI DE 60o C (140o F),
NU ÎL ARUNCAŢI ÎN FOC SAU APĂ. ÎNLOCUIŢI NUMAI CU ACUMULATORI AUTORIZAŢI. RECICLAŢI
SAU ÎNLĂTURAŢI ACUMULATORII UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTARILE LOCALE SAU
CONFORM CU GHIDUL DE REFERINŢĂ FURNIZAT ÎMPREUNĂ CU PRODUSUL.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ REFERITOARE LA EXPUNEREA DIRECTĂ LA RAZELE SOLARE
Nu expuneţi acest produs la umiditate excesivă şi la temperaturi extreme. Nu îl lăsaţi cu acumulatorul
înauntru în maşină sau în locuri în care temperatura poate depăsi 60o C (140o F), cum ar fi pe
bordul maşinii, pe pervazul ferestrei sau în spatele unui geam expus la lumina solară directă sau
lumină ultravioletă puternică o perioadă îndelungată de timp. Acest proces poate vătăma produsul,
supraîncălzi acumulatorul sau vă poate pune în pericol autoturismul.
PREVENIREA PIERDERII AUZULUI
AVERTISMENT :
Va puteţi pierde auzul daca folosiţi căştile la volum maxim pentru perioade îndelungate de timp.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ ÎN AVION
Din cauza interferenţelor posibile cauzate de produs sistemului de navigaţie al avionului şi reţelei sale
de telecomunicaţii, uzul funcţiei radio la bordul aeronavei este ilegal în majoritatea tărilor. Dacă doriţi
să folosiţi aparatul în avion, trebuie să opriţi componenta radio, trecând în Mod de Zbor.
MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
Nu folosiţi aparatul în staţii de alimentare, depozite de combustibil, fabrici de materiale chimice
sau locuri unde au loc operaţiuni de explozii controlate, într-o atmosferă cu risc de explozie cum
ar fi zone de alimentare cu combustibil, depozite de combustibil, sub puntea vapoarelor, zone de
transfer sau magazinaj de combustibil sau materiale chimice şi zone unde atmosfera este încarcată
cu particule sau materiale chimice, cum ar fi praf sau pulberi de metale. Vă rugăm să fiţi conştient(ă)
de faptul că producerea de scântei în asemenea zone poate provoca explozii sau incendii care pot
duce la leziuni corporale sau chiar deces.
ATMOSFERE CU RISC DE EXPLOZIE

Atunci când vă aflaţi într-o zonă cu potenţial explozibil sau acolo unde există materiale inflamabile,
aparatul trebuie oprit şi dvs. sunteţi obligat(ă) să vă conformaţi tuturor semnelor şi instrucţiunilor
referitoare la posibile pericole relevante. Producerea de scântei în aceste zone poate cauza explozii
sau incendii care pot duce la leziuni corporale sau chiar la deces. Va recomandam să nu folosiţi acest
aparat în zone de realimentare cu combustibil, cum ar fi în benzinării şi vă rugăm sa respectaţi restricţiile
referitoare la uzul echipamentelor radio în depozite de combustibil, fabrici de materiale chimice sau
locuri unde au loc operaţiuni de explozii controlate. Zonele cu atmosferă cu risc de explozie sunt adesea,
dar nu întotdeauna marcate clar. Acestea includ zone de alimentare, yonele de sub puntea vapoarelor,
zone de transfer sau magazinaj de combustibil sau materiale chimice şi zone unde atmosfera este
încarcată cu particule sau materiale chimice, cum ar fi praf sau pulbere de metale.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ
Conducătorilor auto în mişcare nu le este permisă folosirea serviciilor de telefonie cu dispozitive
mobile, cu excepţia cazurilor de urgenţă. În anumite ţări, folosirea dispozitivelor hands-free
reprezintă o alternativă.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU EXPUNEREA LA RF
• Evitaţi folosirea aparatului langă structuri de metal (de exemplu structura metalică a cladirilor).
• Evitaţi folosirea aparatului langă surse electromagnetice puternice, cum ar fi cuptorul cu
microunde, difuzoare audio, TV si radio.
• Folosiţi numai accessorii originale aprobate de producător sau accesorii care nu conţin metal.
• Folosirea accesoriilor non-originale neaprobate de producător poate încălca reglementările de
expunere la RF şi trebuie evitată.
INTERFERENŢA CU FUNCŢIILE ECHIPAMENTELOR MEDICALE
Acest aparat poate cauza defecţiuni aparaturii medicale. Uzul produsului în majoritatea spitalelor
şi a clinicilor medicale este interzis.
Dacă folosiţi un echipament medical personal, consultaţi producătorul aparatului pentru a
determina dacă acesta este corespunzator protejat împotriva undelor RF. Medicul dvs. vă poate
asista în obţinerea acestei informaţii.
Închideţi telefonul în zonele de îngrijire medicală când această acţiune vă este indicată. Spitalele
sau zonele de îngrijire medicală pot folosi echipamente care sunt sensibile la unde externe RF.
APARATE AUDITIVE
Unele telefoane mobile pot interfera cu anumite aparate auditive. În cazul unei asemenea
interferenţe vă este recomandat să consultaţi operatorul dvs. de servicii sau să sunaţi la linia de
servicii clienţi pentru a găsi soluţii alternative.
RADIAŢII NON-IONIZANTE
Acest produs ar trebui folosit în condiţiile normale sugerate pentru a asigura performanţa radiativă
şi siguranţa interferenţelor. Ca şi cu orice alt dispozitiv mobil de transmisie a undelor radio, vă este
recomandat, pentru buna funcţionare a aparatului şi pentru siguranţa personală, să nu aveţi nici o
parte a corpului prea aproape de antena internă în timpul folosirii produsului.
Precauţii generale
 Note referitoare la reparaţii
Cu excepţia unor alte explicaţii prezente în documentaţia de operare sau reparaţie, nu încercaţi
să reparaţi produsul de unul(una) singur(ă). Orice reparaţie necesară va fi obligatoriu facută de
centrele de reparaţii menţionate în certificatul de garanţie.
 Avarii care necesită intervenţii specializate
Scoateţi aparatul din priză şi prezentaţi-l la centrele de reparaţii în următoarele condiţii:
• Produsul a intrat în contact cu un lichid sau s-a produs o interacţiune mecanică importantă.
• Produsul a fost expus la ploaie sau apă.
• Produsul a fost scăpat sau avariat.
• Produsul prezintă semne evidente de supraîncălzire.
• Produsul nu funcţionează normal când sunt urmărite instrucţiunile de utilizare.
 Evitaţi zonele fierbinţi
Produsul ar trebui să fie plasat la o distanţă sigură faţă de surse de căldură cum ar fi radiatoare,
calorifere, sobe sau alte produse (incluzând, dar fără a se limita la, aplificatoare) care produc

căldură.
 Evitaţi zonele cu umezeală
Nu folosiţi produsul niciodată într-o zonă cu umezeală.
 Evitaţi să folosiţi aparatul după o schimbare bruscă de temperatură
Când deplasaţi aparatul între medii cu temperaturi foarte diferite şi/sau game de umiditate, acesta
poate forma condens înăuntru sau în afara sa. Pentru a evita stricarea telefonului, acordaţi destul
timp umezelii sa se evapore înainte de a-l folosi.
NOTĂ: Când aparatul se mută dintr-o zonă de temperatură joasă într-o zonă cu o temperatură mai
ridicată sau dintr-o zonă cu temperatură ridicată într-o zonă cu temperatură mai scazută, permiteţi
aparatului să se aclimatizeze la temperatura camerei, înainte de a-l porni.
 Evitaţi introducerea de obiecte în telefon
Nu introduceţi niciodată niciun fel de obiect în deschizăturile produsului. Deschizăturile sunt
pentru ventilare. Aceste fose nu trebuie blocate sau acoperite.
 Montajul de accesorii
Nu folosiţi produsul pe o masă instabilă, stand, tripod, cărucior sau aplică. Orice montare a
produsului necesită urmărirea instrucţiunilor fabricantului şi folosirea accesoriilor de montaj
recomandate de producător.
 Evitaţi montajul instabil
Nu plasaţi produsul pe un suport instabil.
 Folosiţi produsul cu echipamentul necesar
Acest produs trebuie folosit doar cu calculatoare personale şi opţiuni identificate ca fiind
corespunzatoare uzului cu echipamentul dvs.
 Ajustaţi volumul
Ajustaţi volumul corespunzător înainte de a folosi setul cu cască sau alte dispozitive audio.
 Intreţinere
Scoateţi produsul din priză înainte de a-l curaţa. Nu folosiţi agenţi chimici sau cu aerosol. Folosiţi
un material textil moale pentru a-l curăţa, dar NICIODATĂ nu folosiţi apă pentru a curăţa ecranul
LCD.
Anexă
A.1 Aviz de normalizare
A.2 Specificaţii
A.1 Aviz de normalizare
Identificare de normalizare
În scopuri de normalizare, produsul dvs. are următorul număr de model : KAIS130.
Pentru a asigura operarea în condiţii de siguranţă şi fiabilitate a aparatului dvs. KAIS130., folosiţi
numai accesoriile menţionate mai jos.
Acumulatorului îi este repartizat un număr de model KAIS160.
Acest produs este destinat folosirii cu o sursă certificată de Clasa a 2-a de putere limitată, 5 Volti
DC, la o putere de maxim 1A.
Pentru antena GPS externa, folositi numai modelul GA S120.
Avizul Uniunii Europene
Produsele cu marcajul CE sunt compatibile cu Directiva R&TTE (99/5/EC), Directiva EMC (89/336/
EEC) şi Directiva referitoare la voltaj redus (73/23/EEC), redactate de Comisia Comunitaţii
Europene.
Compatibilitatea cu aceste directive implică conformitatea cu următoarele Norme Europene :
• EN 60950-1 (IEC 60950-1) – Siguranţa Echipamentului de Tehnologia Informaţiei
• ETSI EN 300 328 Compatibilitatea electromagnetică şi chestiuni de spectru radio (ERM) ; Sisteme
de transmisii în bandă largă ; echipamente de transmisii date care operează în banda 2,4GHz ISM şi
folosesc tehnici de modulare a spectrului extins.
• ETSI EN 301 511 – Sistem Global pentru Telecomunicaţii Mobile (GSM) ; Standard armonizat
pentru staţii mobile în banda GSM 900 şi DCS 1800 acoperind cerinţele esenţiale sub articolul 3.2
din directiva R&TTE (1999/5/EC).
• ETSI EN 301 489-1 Compatibilitatea electromagnetică şi Chestiuni de Spectru Radio (ERM) ;
Compatibilitatea Electromagnetică (EMC) standard pentru echipamente radio şi servicii ; Partea 1

: Cerinţe tehnice de bază.
• ETSI EN 301 489-7 – Compatibilitatea electromagnetică şi chestiuni de spectru radio (ERM) ;
Compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente radio şi servicii ; Partea a 7-a : Condiţii specifice
pentru aparate radio mobile şi portabile şi echipament auxiliar al sistemelor de telecomunicaţii
digitale celulare prin unde radio (GSM şi DCS).
• ETSI EN 301 489-17 Compatibilitatea electromagnetică şi chestiuni de spectru radio (ERM) ;
Compatibilitatea electromagnetică (EMC) standard pentru echipament radio şi servicii ; Partea a 17a : Condiţii specifice pentru transmisii în bandă largă 2,4GHz
• EN 50360 – 2001 – Standard de produs pentru a demonstra compatibilitatea cu telefoanele
mobile cu restricţii de bază legate de expunerea umană la câmpuri electromagnetice (300MHz ~ 3
GHz).
CE0678
Acest echipament poate funcţiona în următoarele ţări :
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, TR
Precauţiuni de siguranţă pentru expunerea la RF
Folosiţi numai accesorii originale aprobate de producător sau accesorii care nu conţin metal.
Folosirea accesoriilor non-originale neaprobate de producător pot încălca reglementările de
expunere la RF şi trebuie evitate.
Note referitoare la reparaţii
Cu excepţia unor alte explicaţii prezente în documentaţia de operare sau reparaţie, nu încercaţi să
reparaţi produsul de unul(una) singur(ă). Orice reparaţie necesară va fi obligatoriu facută de centrele
de reparaţii menţionate în certificatul de garanţie.
Avarii care necesită intervenţii specializate
Scoateţi aparatul din priză şi prezentaţi-l la centrele de reparaţii în următoarele condiţii:
• Produsul a intrat în contact cu un lichid sau s-a produs o interacţiune mecanică importantă.
• Produsul a fost expus la ploaie sau apă.
• Produsul a fost scăpat sau avariat.
• Produsul prezintă semne evidente de supraîncălzire.
• Produsul nu funcţionează normal când sunt urmărite instrucţiunile de utilizare.
Standardul de expunere pentru telefoane mobile foloseşte unitatea de măsură cunoscută sub
numele de Rata Specifică de Absorbţie (SAR).
Acest standard include o marjă substanţială de siguranţă pentru a oferi protecţie adiţională pentru
public si de a ţine cont de eventualele variaţii în utilizare. Condiţiile normale asigură doar performanţa
radiativă şi siguranţa interferenţelor. Ca şi cu orice alt dispozitiv mobil de transmisie a undelor radio,
vă este recomandat, pentru buna funcţionare a aparatului şi pentru siguranţa personală, să nu aveţi
nici o parte a corpului prea aproape de antena internă în timpul folosirii produsului.
Informaţie SAR
• 0,388 W/Kg @ 10g pentru cap şi 1,66 W/Kg @ 10g pentru corp.
• Limita maximă admisă este de 2,00 W/Kg @ 10g
Informaţii referitoare la siguranţă ale Asociaţiei de Telecomunicaţii si Internet (TIA)
Dispozitive Pacemaker
Asociaţia Producătorilor Industriei Medicale recomandă ca o distanţă minimă de 15cm să fie
menţinută între aparatele de tip pacemaker şi orice telefon mobil cu scopul de a evita posibilele
interferenţe cu acest aparat. Aceste recomandări sunt valabile şi din partea Institutului de Cercetare
a Tehnologiei Mobile.
Dacă folosiţi aparate de tip pacemaker vă este indicat:
• Să ţineţi ÎNTOTDEAUNA telefonul la o distanţă de minim 15cm de aparat când telefonul este
PORNIT.
• Să nu ţineţi telefonul la buzunarul de la piept.
• Să folosiţi urechea diametral opusă părţii în care se află aparatul pacemaker pentru a minimiza
riscul de interferenţă. Dacă aveţi cel mai mic motiv de a suspecta o interferenţă, opriţi telefonul
imediat.

Aparatele auditive
Unele telefoane mobile pot interfera cu anumite aparate auditive. În cazul unei asemenea interferenţe
vă este recomandat să consultaţi operatorul dvs. de servicii sau să sunaţi la linia de servicii clienţi
pentru a discuta soluţii alternative.
Alte aparate medicale
Dacă folosiţi un echipament medical personal, consultaţi producătorul aparatului pentru a determina
dacă acesta este corespunzător protejat împotriva undelor RF. Medicul dvs. vă poate asista în
obţinerea acestei informaţii. Închideţi telefonul în zonele de îngrijire medicală când această acţiune
vă este indicată. Spitalele sau zonele de îngrijire medicală pot folosi echipamente care sunt sensibile
la unde externe RF.
Alte sfaturi şi precauţii
• Evitaţi folosirea aparatului langă structuri de metal (de exemplu structura metalică a cladirilor).
• Evitaţi folosirea aparatului langă surse electromagnetice puternice, cum ar fi cuptorul cu
microunde, difuzoare audio, TV si radio.
• Evitaţi să folosiţi telefonul după o schimbare bruscă de temperatură
• Folosiţi doar antena internă. Uzul de antene neautorizate sau modificate poate afecta calitatea
apelurilor şi poate altera telefonul, cauzând scăderea performanţei si depăşirea limitelor SAR
recomandate, precum şi încălcarea reglementărilor legale din ţara dvs.
• Pentru a vă asigura de o funcţionare şi o expunere la unde RF optimă a aparatului dvs., folosiţi
întotdeauna telefonul în poziţie normală. Nu atingeţi şi nu acoperiţi zona antenei într-un mod
nejustificat când efectuaţi sau primiţi apeluri. Contactul cu zona antenei poate afecta calitatea
apelului şi poate cauza funcţionarea sa la nivele de putere peste limita normală. Evitarea contactului
cu zona antenei când telefonul este ÎN UZ optimizează performanţa antenei şi durata de viaţă a
bateriei.
Aviz WEEE
Directiva referitoare la Deşeuri Electrice şi Echipamente Electronice (WEEE), care a intrat în vigoare
ca lege Europeană pe data de 13 februarie 2003 a determinat schimbări majore în modul în care se
administrează echipamentul electric la sfarşitul ciclului vieţii produsului.
Scopul Directivei este, ca o primă prioritate, prevenirea WEEE şi, adiţional, promovarea refolosirii,
reciclării şi alte forme de recuperare a deşeurilor similare pentru a reduce diminuarea acestor
resurse.
Logo-ul WEEE prezent pe aceste produse sau pe cutie indică faptul că acest produs nu trebuie
aruncat împreună cu deşeurile menajere. Sunteţi responsabil să aruncaţi toate deşeurile de natură
electrică şi electronică prin a le reloca în puncte speciale de colectare pentru reciclare. Prin reciclare
şi recuperare adecvată putem conserva resursele naturale limitate. Mai mult, eliminarea adecvata
a acestui tip de deşeu asigură protecţia stării de sănătate şi siguranţă a dvs. Pentru mai multe
informaţii legate de reciclarea aparaturii electrice şi electronice, recuperare şi puncte de colectare,
vă rugăm să contactaţi centrul de reciclare local, magazinul de la care aţi achizitionat produsul sau o
reprezentanţă a producatorul acestuia.
Aprobare RoHS
Acest produs este în conformitate cu Directiva 2002/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului
European din 27 februarie 2003, referitoare la restricţiile legate de folosirea anumitor substanţe potential
periculoase conţinute de echipamentele electrice şi electronice (RoHS) şi a amendamentelor sale.

Declaratie de Conformitate (DoC) nr. EM/2007/40028 din data: 03.09.2007

Noi, High Tech Computer, Corp., avand sediul in Xinghua Rd., nr. 23, Orasul Taoyuan,
comitatul Taoyuan 330, Taiwan,
si
Brightpoint Slovacia s.r.o. cu sediul in Logisticky park Westpoint D2 – HalaC c.p. 1070, 900
55 Lozorno, Republica Slovacia – ca reprezentant legal
declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:
Denumire terminal : KAIS130
Denumire comerciala: HTC TyTN II P4550
Model: HTC TyTN II P4550, impreuna cu adaptorul de retea model ADP-5FH X (X=A, B, C,
D sau E) sau PSAA05X-050 (X=A, C, E, K sau S) ,
la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu cerintele esentiale si alte
prevederi relevante prevazute de :
(R&TTE) /1999/5/EC; Directiva cu privire la joasa tensiune /73/23/EEC; Directiva cu privire la
compatibilitatea electromagnetica /89/336/EEC

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:
1, Protectia sanatatii :
2, Siguranta utilizatorului:
3, Compatibilitatea electromagnetica :
4, Spectrul radio:

EN 50 360 / EN 50 361
EN 60950 : 2001
EN 301 489-1, EN 301 489-7 v1.2.1 : 2002,
EN 301489-17 v1.2.1:2002
EN 301 511 v9.0.2:2003, EN 300320 v1.6.1:2004

Informatii suplimentare: Produsul are marca CE cod Organism Notificat CE0678 aplicata in
2007, conform Certificatului (de conformitate ) nr. EM/2007/40028.

Organismele de notificare consultate:
1) Sporton International Inc., 6F, No. 106, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., HsiChih, Taipei Hsien,
Taiwan, R.O.C.

Numele: Sam Teng

Functia: Director

Data: 03.09.2007

Semnatura:

