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Otvaranje korisničkog priručnika

Na glavnom ekranu dodirnite  i otvoriće se meni sa 
osnovnom ponudom svih programa. Prstom pomerite 
stranice prema gore i pređite na poslednju stranicu.

Upozorenje!

Ako izvršite „Hard reset“ to jest „obnovu fabričkih 
podešavanja“, time će se obrisati i ikonica Korisničkog 
priručnika.

Korisnički priručnik se nalazi na microSD kartici. Nakon 
povezivanja telefona sa računarom preko USB kabla, 
microSD karticu koja je u telefonu možete da koristite

kao novi disk u Vašem računaru.

Kada povežete telefon sa računarom putem USB kabla, 
u telefonu izaberite stavku “Disk jedinica” i potvrdite 
izbor. U računaru će se instalirati nova memorijska kartica. 
Nakon toga možete da razgledate direktorijume koji su na 
microSD kartici.

Dodatak Korisničkog priručnika

Dodirnite ikonicu i otvorite 
PDF Viewer sa izborom 
Korisničkih priručnika koji se 
nalaze na microSD kartici
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Pre nego što uradite bilo šta drugo, uradite sledeće:

Napunite bateriju
Baterija vašeg telefona još nije napunjena. Prilikom punjenja 

baterije telefona važno je da istu ne vadite. Time biste mogli 

oštetiti telefon. Ne pokušavajte ni da rastavljate telefon. 

(U obrnutom slučaju garancija prestaje da važi.)

Odaberite prigodnu tarifu
Telefon može u velikoj meri da koristi veliku širinu pojasa Internet 

veze. Veoma preporučujemo da pre nego što počnete da koristite 

telefon, raspravite sa svojim mobilnim operatorom o svojoj tarifi 

za prenos podataka. Ako imate standardnu tarifu za prenos 

podataka, vaši troškovi mogu jako porasti. Prelaz na paušalnu 

tarifu za prenos podataka može izaći mnogo jeftinije.

Utvrdite informacije o zakonima o zaštiti privatnosti
Neke zemlje imaju stroge zakone o tome, kako i kada možete 

snimati privatne razgovore. Na primer, možete biti dužni da o tome 

pre početka snimanja obavestite lice sa kojim govorite. Korisno je 

utvrditi zakone koji važe u zemlji gde koristite funkciju snimanja 

govora u svom telefonu.

I na kraju nekoliko važnih informacija od našeg pravnog 
odeljenja (OGRANIČENJE ODŠTETE)
U najvećoj mogućoj širini koju dozvoljava nadležno pravo društvo 

HTC niti njegova partnerska društva ni u kojem slučaju ne snose 

odgovornost prema vama niti prema trećem licu za posebne, 

slučajne, indirektne ili posledične štete bilo koje vrste, a koje štete 

su nastale u vezi ugovora ili povrede istog, uključujući, međutim 

ne ograničavajući se na povrede, gubitak zarade, gubitak dobrog 

ugleda, gubitak poslovnih prilika, gubitak podataka ili dobiti bez 

obzira na mogućnost pretpostavljanja istih ili bez obzira na to, da li 

su društvo HTC ili njegova partnerska društva obavešteni 

o mogućnosti takvih šteta. A ni u kojem slučaju ukupna odgovornost 

društva HTC ili njegovih partnerskih društava neće prekoračiti iznos 

koji je primljen od vas, i to bez obzira na pravnu teoriju po kojoj se 

isto potraživanje podnosi. Gore navedene informacije nemaju uticaj 

na zakonska prava kojih se nije moguće odreći.
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Ovaj brzi referentni priručnik će vam pomoći da počnete 

s korišćenjem telefona. U ovom referentnom priručniku koristimo 

sledeće simbole za označavanje važnih ili korisnih informacija:

Napomene Važne informacije

Saveti Mere opreza

Kompletno uputstvo za korisnike i druge korisne 

informacije možete naći na stranicama podrške HTC 

na adresi www.htc.com/support

Pročitajte i Priručnik sa bezbednosnim i regulacionim 

informacijama, koji je sastavni deo isporuke.

Sadržaj

1. Sadržaj pakovanja 4

2. Upoznavanje sa telefonom 4

3. Pre nego što uključite telefon 5

4. Podešavanje telefona 7

5. Unošenje kontakata 8

6. HTC Sense 11

7. Povezivanje na internet 15

8. Korišćenje poruka 16

9. Budite u vezi sa prijateljima 18

10. Prenos datoteka pomoću telefona 19

11. Sinhronizacija telefona sa računarom 19

12. Zaključajte svoj telefon 20

13. Obnova fabričkog podešavanja 21

14. Saveti za rešavanje poteškoća 22
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1. Sadržaj pakovanja

Ovde je naveden sadržaj pakovanja:

• HTC Wildfire

• Baterija (u telefonu)

• Kartica microSD™ (u telefonu)

• USB Kabl

• Stereo slušalice sa 

mikrofonom 3,5 mm

• Punjač

• Konektor za napajanje

• Ovaj Brzi referentni priručnik

• Priručnik sa bezbednosnim 

i regulacionim 

informacijama

Ne zaboravite da kopirate datoteku HTCDriver.exe sa 

microSD kartice u telefonu i da istu instalirate u računar. 

Detalje možete naći u Uputstvu za upotrebu.

2. Upoznavanje sa telefonom

Informativna 

LED dioda 

Ekran na dodir 

POČETNA

NAPAJANJE (POWER)

NAZAD

Optički 

trackball

MENI

Slušalica

TRAŽI

Konektor slušalica 

sa mikrofonom 

3,5 mm 

Kontrola 

jačine 

zvuka

USB 

konektor
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3. Pre uključenja telefona

1 Skinite zadnji poklopac

Na gornjoj strani telefona 

je uzak otvor gde možete 

prstima podići zadnji 

poklopac telefona.

2 Skinite tanku foliju 
i izvadite bateriju

Skinite gornji jezičak tanke 

folije i oslobodite ga sa 

baterije. Posle izvadite 

bateriju iz telefona i skinite 

tanku foliju.

SIM CARD

3 Ubacite SIM-karticu

Ubacite SIM-karticu zlatnim 

kontaktima prema dole 

i odsečenim ćoškom prema 

vani iz slota. Posle toga 

gurnite SIM-karticu do kraja 

slota. 
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4 Vratite bateriju

Izravnajte bakarne kontakte 

baterije sa konektorima u 

prostoru za bateriju. Bateriju 

blago pritisnite na mesto.

1

2 6 Vratite zadnji poklopac

1. Postavite telefon na 

unutrašnju donju stranu 

zadnjeg poklopca.

2. Ako hoćete da zatvorite 

zadnji poklopac, pritisnite 

bočni i gornji deo zadnjeg 

poklopca uz telefon. Kada 

upadne u ispravan položaj, 

poklopac će da škljocne.

7 Napunite bateriju

1. Priključite mrežni konektor 

u punjač.

2. Priključite punjač u USB 

konektor na levoj strani 

telefona.

3. Punjenje ćete započeti 

priključenjem punjača 

u električnu utičnicu. 

Telefon će se potpuno 

napuniti približno nakon 

tri sata.
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Nakon instalacije SIM kartice i baterije i nakon punjenja 

baterije, možete da prvi put uključite telefon. Pritisnite 

taster POWER na telefonu.

4. Podešavanje telefona

Kada prvi put uključite telefon, postupajte prema 

uputstvima na ekranu i zadajte podešavanja.

Ako niste ubacili svoju SIM-karticu, telefon će prikazati kako 

da je ubacite. Isključite telefon i ubacite SIM-karticu. Nakon 

toga uključite telefon i pokrenite podešavanja.

Ne zaboravite da se prijavite na svoj račun Google 

Account tako da možete koristiti Google aplikacije, 

kao što su npr. Gmail™/Google Mail i Android Market™. 

Možete da podesite i svoje ostale e-mail račune, i omiljene 

socijalne mreže kao što su Facebook ® i Twitter™.
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5. Unošenje kontakata

Postoji nekoliko načina kako uneti kontakte u telefon.

Prenos kontakata iz starog telefona

Kontakte iz svog starog telefona možete preneti 

u HTC Wildfire posredstvom Bluetooth-a. U zavisnosti 

na modelu starog telefona HTC Wildfire može omogućiti 

i prenos drugih vrsta podataka, kao što su tekstualne 

poruke i događaji u kalendaru.

Posetite web stranice podrške (http://www.htc.com/support), gde 

možete pogledati potpunu listu podržavanih modela telefona 

i vrsta podataka koji se mogu preneti u telefon HTC Wildfire.

1. Na Početnom ekranu dodirnite 

 > Prenos podataka.

2. Na ekranu Prenos podataka 

dodirnite Napred.

3. U starom telefonu uključite 

Bluetooth i podesite ga u vidni 

režim.

Ako ne znate postupak, 

dodirnite Kako se uključuje 
funkcija Bluetooth? i prikazaće 

vam se saveti.

4. Nastavite tako što ćete dodirnuti Napred.

HTC Wildfire će automatski uključiti Bluetooth 

i potražiće sve Bluetooth uređaje.

5. Iz liste uređaja odaberite stari telefon i dodirnite Napred.

HTC Wildfire će pokušati da uspostavi vezu sa starim 

telefonom i prikazaće zaštitnu lozinku.
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6. Unesite istu lozinku u stari telefon, ili je jednostavno 

potvrdite.

7. Označite polje Kontakti (i druge vrste podataka koje 

Kada HTC Wildfire završi import podataka, dodirnite 

Završi.

Import svih kontakata sa SIM-kartice

1. Na Početnom ekranu dodirnite  > Ljudi.

2. Na kartici Sve pritisnite taster MENI. Nakon toga 

izaberite Import/Eksport > Import sa SIM-kartice.

Ako u telefonu koristite račun Google ili Exchange 

ActiveSync, morate da dodirnete tip kontakta 

da biste importovane kontakte kategorizirali.

3. Odaberite željene kontakte sa SIM-kartice ili pritisnite 

taster MENI, pa dodirnite Odaberi sve.

4. Dodirnite Sačuvaj.

Unošenje novog kontakta

1. Na Početnom ekranu dodirnite  > Ljudi.

2. Dodirnite Dodaj kontakt. Nakon toga u dostupna 

polja unesite kontaktne informacije.

3. Pređite na kraj ekrana i dodirnite Sačuvaj.

Sinhronizacija kontakata iz drugih izvora

Svoj telefon možete brzo i bez problema da 

sinhronizujete sa kontaktima na računu Google, 

u aplikacijama Microsoft Office Outlook, Outlook 

Express, Exchange ActiveSync, pa čak i na računu 

Facebook. Pogledajte celo Uputstvo za upotrebu 

na našim web stranicama, www.htc.com/support, 

i informišite se o celom postupku.
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Kombiniranje istih kontakata

Ako ste sačuvali iste kontakte u telefon i na račune 

Google i Facebook, telefon će automatski pokušati da 

ih kombinira u jedan. Ako do toga ne dođe, istu radnju 

možete da izvršite ručno.

1. Na Početnom ekranu dodirnite  > Ljudi.

2. Na kartici Sve dodirnite ime kontakta 

(ne ikonicu niti fotografiju) koji želite da kombinirate.

3. U desnom gornjem uglu ekrana dodirnite  ili 

 (ako su preporučeni linkovi na raspolaganju).

  

4. Postupajte na neki od sledećih načina:

  U delu Podržavani linkovi dodirnite  i povežite 

link sa računom.

  U delu Dodaj kontakt dodirnite jednu 

od mogućnosti i priključite drugi kontakt.

5. Dodirnite Završi.
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6. HTC Sense

Otkrijte u svom telefonu HTC Sense™, intuitivnu, 

savršeno integrisanu sredinu koja se temelji na tri glavna 

principa — Radite na svoj način, Ostanite blizu i Otkrijte 

neočekivano.

Prilagođen Početni ekran

Početni ekran se u velikoj meri može prilagoditi, proširiti 

i izvan početne širine i time dobiti dovoljno prostora 

za dodavanje informacija koje su za vas najznačajnije, 

kao i alata ili aplikacija koje će vam olakšati život. Na 

raspolaganju je do sedam Početnih ekrana.

Na Početnom ekranu pritisnite taster POČETNA ili 

povucite prste po ekranu prema sebi, čime će se prikazati 

minijature ekrana, pa pređite direktno na željeni ekran.

Ili pomerite prst levo ili desno po ekranu ako želite 

da pređete na druge delove proširenog Početnog ekrana.
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Scene

Ne možete da odlučite kako da podesite Početni ekran? 

Pogledajte u direktorijum Scene, koji smo instalirali 

u telefon. Scene su već podešeni rasporedi Početnog 

ekrana, koji se mogu brzo upotrebiti. Ako želite 

da proverite opcije, na Početnom ekranu pritisnite 

dugme MENI, pa izaberite Scene.

Možete da izaberete šablon i da ga prilagodite i sačuvate 

kao novu scenu.

1. Početni ekran možete prilagoditi promenom tapeta. 

Isto tako možete dodati vidžete, linkove i drugo.

2. Za završetak podešavanja pritisnite dugme MENI, 

pa izaberite Scene. 

3.  Izaberite opciju Aktualno (nesačuvano), pa izaberite 

opciju Sačuvaj.

4. Unesite Naziv scene, pa izaberite Završi. 
Sopstvenoj sceni možete promeniti naziv ili je ukloniti. 

Na Početnom ekranu pritisnite dugme MENI, pa izaberite 

Opcije > Prilagodi > Scene. U delu Moje scene izaberite 

i podržite scenu, pa izvršite željenu promenu.

Mini-aplikacije 

Na raspolaganju vam je širok izbor vidžeta za vaš 

telefon; a ako vam nisu dovoljni, više vidžeta možete da 

preuzmete sa Interneta i da ih dodate na Početni ekran. 

Ako želite da dodate vidžet na Početni ekran, 

dodirnite �, pa izaberite Vidžet.
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Ljudi

Budite u dodiru sa raznim 

prijateljima i kolegama. Na 

početni ekran možete dodati 

nekoliko vidžeta Ljudi, a svaki 

od njih može biti iz druge grupe 

kontakata. 

Vaš telefon čuva na jednom mestu sve tekstualne poruke, 

email konverzaciju, stanje računa Facebook, onlajn 

albume fotografija i pregled poziva kontakta. U aplikaciji 

Ljudi dodirnite ime kontakta i pregledno će se prikazati 

cela zadnja komunikacija sa datim licem. 

Friend Stream 

Pojednostavite svoje račune socijalnih mreža pomoću 

funkcije Friend Stream. Informacije o tome šta se može 

raditi sa funkcijom Friend Stream možete naći u delu 

„Budite u dodiru sa prijateljima“.

Novosti

Prijavite se za preuzimanje 

novosti i budite stalno 

obavešteni o Internetu. 

Aplikacija Novosti prati 

RSS kanale vaših omiljenih 

informativnih servera, blogova 

itd. i preuzima najnovija 

ažuriranja. 
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Razmena aplikacija

Zabavljate se igrama ili aplikacijama koje ste preuzeli sa 

portala Android Market? Razmenite ih odmah sa krugom 

svojih prijatelja.

Jednostavno je. Na Početnom 

ekranu dodirnite  > 
Razmena aplikacija i odaberite 

igru ili aplikaciju o kojoj želite 

da obavestite svoje prijatelje. 

Pomoću aplikacije Friend Stream 

šaljite linkove na igre ili aplikacije 

koje se istovremeno mogu objaviti 

na socijalnim mrežama. Isto tako 

možete poslati link pomoću 

email-a ili tekstualne poruke.

Jednostavno intuitivno

Neki dizajnerski elementi telefona se lakše doživljavaju 

nego objašnjavaju. Naprimer jačina tona zvona koja 

se smanjuje kada telefon utvrdi da ste ga uzeli u ruke. 

Telefon možete prebaciti i u džepni režim, kada se 

automatski podiže jačina tona zvona kada je u tašni ili 

u džepu. I to nije sve. Ako telefon počne da zvoni 

u nezgodnom trenutku, dovoljno je okrenuti ga i zvono 

će se isključiti.

U telefonu je na raspolaganju i aplikacija Baterijska 

lampa, koja ima upravo funkciju koju govori njen naziv.
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7. Povezivanje na Internet 

Telefon će vam omogućiti pristup celom Internetu. Možete 

se priključiti pomoću veze za podatke ili Wi-Fi veze.

Korišćenje veze za podatke

Vrlo je jednostavno. Kada prvi put uključite telefon (sa 

umetnutom SIM-karticom), trebao bi automatski da se poveže 

sa uslugom za prenos podataka operatora mobilne mreže.

Korišćenje Wi-Fi veze

1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme MENI, pa 

izaberite Podešavanja > Bežične mreže i mreže.

2. Uključite Wi-Fi tako, što ćete označiti polje Wi-Fi. 
Telefon će potražiti dostupne bežične mreže.

3. Dodirnite Podešavanje Wi-Fi. Prikazaće se nazivi mreža 

i podešavanje bezbednosti svih pronađenih Wi-Fi mreža.

4. Povežite se tako što ćete dodirnuti Wi-Fi mrežu. 

Ako odaberete otvorenu mrežu, bićete priključeni 

automatski. Ako odaberete zaštićenu mrežu, unesite 

ključ i izaberite Poveži.

Razgledanje internet stranica

Zahvaljujući pretraživaču u vašem telefonu, razgledanje 

internet stranica je lako i zabavno.

1. Na Početnom ekranu izaberite  > Internet.

2. Na ekranu Pretraživač pritisnite dugme MENI, pa dodirnite 

polje za unos URL adrese u gornjem delu ekrana.

3. Unesite adresu sajta. U toku unošenja adrese, na ekranu 

će se pojaviti odgovarajuće adrese internet stranica. 

Dodirnite adresu, ako želite da pređete direktno na 

odgovarajuću internet stranicu, ili nastavite da unosite 

adresu internet stranice, pa dodirnite taster Enter �. 
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5. Dodirnite  za slanje poruke.

Dodavanje email računa POP3/IMAP

1. Na Početnom ekranu izaberite  > Pošta.

2. Na ekranu Odaberi provajdera email-a dodirnite 

Napred (POP3/IMAP).

Ako isti ekran ne vidite, dodirnite  u levom gornjem uglu 

ekrana, pa izaberite Nov račun > Drugo (POP3/IMAP).

Ako tipa email računa koji želite da podesite nema u 

bazi podataka telefona, na narednim ekranima ćete biti 

pozvani da unesete više detalja. Unapred pripremite 

informacije o serveru ulazne i izlazne pošte. 

3. Unesite Email adresu i Lozinku vašeg email računa 

i dodirnite Napred. 

4. Unesite Naziv računa i Vaše ime i dodirnite Završi 
podešavanje.

Slanje email poruke

1. Na Početnom ekranu izaberite  > Pošta.

2. U direktorijumu Primljeno email računa pritisnite 

dugme MENI i dodirnite stavku Kreiraj.

3. Navedite jednog ili više primalaca poruke u polju Za. 

Možete da izvršite sledeće:

  Unesite cele email adrese i odvojite ih pomoću zareza.

  Unesite nekoliko prvih brojeva prikazanog imena i tako 

prikažite kontakte sa odgovarajućim email adresama. 

Nakon toga dodirnite ime kontakta ili email adresu.

  Dodirnite ikonicu  i odaberite kontakte kojima 

želite da pošaljete poruku. Isto tako možete da 

odaberete i grupu, naprimer svoje bliske prijatelje.

4. Unesite predmet i napišite poruku.

5. Dodirnite Pošalji.
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9. Budite u dodiru sa prijateljima

Socijalne mreže u aplikaciji Friend Stream

Aplikacija Friend Stream vam 

pruža direktan pristup glavnim 

socijalnim mrežama, naprimer 

Facebook i Twitter. Zahvaljujući 

funkciji Friend Stream možete 

istovremeno da ažurirate svoj 

status na svim socijalnim mrežama, 

da prikažete ažuriranja statusa 

i tweetove i da razgledate 

fotografije iz onlajn albuma. Funkcija 

je integrisana i zaista lako se koristi.

Pozivanje prijatelja

1. Na Početnom ekranu dodirnite taster Telefon.

2. Unesite nekoliko prvih brojki ili znakova imena 

prijatelja kojeg želite da pozovete.

Kada dodirnete program Telefon, ekran će prikazati 

odgovarajuće stavke iz liste kontakata i istorije poziva. 

Dodirnite  ako želite da sakrijete tastaturu i da pregledate 

listu. Nakon toga dodirnite broj ili ime vašeg prijatelja.

HTC Caller ID
Kada zovete ili primate govor 

i u toku govora će se prikazati ekran 

Telefon sa najnovijim ažuriranjima 

prijatelja iz socijalnih mreža 

Facebook ili Twitter. Isto tako će se 

prikazati upozorenja na očekivane 

rođendane vaših prijatelja.

Ako želite da završite govor, 

dodirnite taster Završi govor.
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10. Prenos datoteka pomoću telefona

Nosite svoje datoteke sa sobom, bilo gde da idete. 

U svojem telefonu možete da prikazujete datoteke 

aplikacija Word, Excel i PowerPoint, kao i PDF datoteke. 

Možete i da slušate muziku i razgledate svoju omiljenu 

galeriju fotografija i videa.

Pre kopiranja datoteka u telefon proverite da li je u telefonu 

microSD kartica.

1. Povežite telefon sa računarom pomoću isporučenog 

USB kabla.

2. Kada se prikaže dijaloški okvir Veza sa računarom, 

odaberite Disk jedinica i dodirnite Završi.

3. U računaru će se telefon koji ste priključili prepoznati 

kao memorijska kartica. Pređite na istu memorijsku 

karticu i otvorite je.

4. Prenesite datoteke na memorijsku karticu.

5. Nakon kopiranja datoteka prekinite vezu u skladu 

sa zahtevima korišćenog operacionog sistema za 

bezbedno prekidanje veze sa telefonom.

6. Odvojite telefon od računara. 

11. Sinhronizacija telefona sa računarom

Za sinhronizaciju telefona i drugih informacija između 

računara i telefona možete koristiti aplikaciju HTC Sync.

Posetite naše stranice podrške www.htc.com/support 

ako želite da preuzmete i instalirate aplikaciju HTC Sync 

za HTC Wildfire, čim bude dostupna.
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13. Obnova fabričkog podešavanja

Želite da počnete od početka? Ako želite da predate 

telefon nekom drugom, ili jednostavno želite da počnete 

ponovo od početka, možete da obnovite fabrička 

podešavanja telefona. To nije korak koji se može lako 

izvesti. Obnovom fabričkog podešavanja telefona ćete 

izgubiti sve podatke, uključujući aplikacije koje ste 

preuzeli ili instalirali. Telefon će se tako vratiti u stanje 

u kojem je bio kada ste ga prvi put uključili. 

Pre obnove fabričkog podešavanja telefona ne zaboravite da 

arhivirate podatke (kontakte i datoteke) koje želite da sačuvate.

Resetovanje telefona posredstvom podešavanja

1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme MENI i izaberite 

Podešavanje > Privatnost > Obnova fabričkih podešavanja.

2. Dodirnite Resetuj telefon, pa izaberite Obriši sve.

Resetovanje telefona pomoću tastera na telefonu

1. Isključite telefon i pritisnite i pridržite taster 

SMANJENJE JAČINE ZVUKA, pa kratko pritisnite 

taster POWER. 

2. Sačekajte da se prikaže ekran sa 3 slike sistema Android 

i oslobodite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA. 

3. Pritisnite taster SMANJENJE JAČINE ZVUKA i izaberite 

OBRIŠI SPREMIŠTE, pa pritisnite taster POWER. 

4. Pritisnite taster PODIZANJE JAČINE ZVUKA 

i pokrenite obnovu prvobitnih podešavanja.

Prilikom obnove fabričkih podataka se neće obrisati 

sadržaj vaše microSD kartice. 
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14. Saveti za uklanjanje poteškoća

Ako imate nekih poteškoća sa telefonom, ovde je 

nekoliko saveta, pomoću kojih možete da ih rešite:

  Proverite da li u telefonu ima dovoljno slobodnog 

mesta za pokretanje aplikacija.

Ako želite da proverite slobodno mesto, pređite na 

Početni ekran i pritisnite dugme MENI, pa izaberite 

Podešavanja > Kartica SD i memorija telefona.

  Obrišite podatke i keš memoriju aplikacija.

Ako želite da obrišete podatke i keš memoriju, pređite 

na Početni ekran i pritisnite dugme MENI, pa izaberite 

Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama.

  Uklonite sve aplikacije trećih stranaka.

Ako želite da uklonite aplikacije trećih stranka, pređite 

na Početni ekran i pritisnite dugme MENI, pa izaberite 

Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama.

  Ako telefon automatski ne uspostavi vezu za podatke, 

možete da isprobate dve stvari.

  Proverite da li je uključena veza za podatke.

1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme MENI, 

pa dodirnite Podešavanja.

2. Dodirnite Bežične mreže i mreže, pa označite 

polje Mobilna mreža i uključite vezu.

  Proverite da li je izabrana ispravna mobilna mreža.

1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme MENI, 

pa dodirnite Podešavanja.

2. Izaberite Bežične opcije > Mobilne mreže > 
Operatori mreže ili Nazivi pristupnih tačaka. 
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  Ako telefon ne reaguje, izvadite bateriju, sačekajte 

3 sekunde, vratite bateriju i uključite telefon. Ili arhivirajte 

važne podatke i obnovite fabrička podešavanja.

Ako želite da obnovite fabrička podešavanja telefona, 

pritisnite tastere POČETNA > MENI , pa izaberite 

Podešavanja > Privatnost > Obnova fabričkih podešavanja.

  Potražite ažuriranja i korisne savete na našim 

stranicama: www.htc.com/support.
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2      Bezbednosni i propisni priručnik

Pročitajte pre upotrebe uređaja

BATERIJA NAKON RASPAKOVANJA NEĆE BITI POTPUNO 

NAPUNJENA.

NE VADITE MODUL BATERIJE DOK SE TELEFON PUNI.

AKO RAZMONTIRATE UREĐAJ ILI POKUŠATE DA GA 

RAZMONTIRATE, GARANCIJA PRESTAJE DA VAŽI.

Zaštita privatnosti
Neke zemlje zahtevaju da se omogući potpun pristup zabeleženim 

telefonskim govorima i određuju da lice sa kojim govorite morate 

obavestiti o tome da snimate razgovor. Prilikom korišćenja funkcije 

snimanja govora u telefonu uvek poštujte odgovarajuće zakone 

i druge propise vaše zemlje.

Ograničenje odgovornosti
INFORMACIJE O VREMENU, INFORMACIJE O KURSU AKCIJA, 

PODACI ILI DOKUMENTACIJA („DOBIJENE INFORMACIJE“) 

PRUŽAJU SE „KAKO JESU“ I BEZ GARANCIJE ILI TEHNIČKE 

PODRŠKE. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ ŠIRINI KOJU DOZVOLJAVA 

NADLEŽNO PRAVO DRUŠTVO HTC I NJEGOVI PARTNERI 

IZRIČITO ODBIJAJU BILO KAKVE garancije određene zakonom 

ili na drugi način, a u vezi dobijenih informacija, uključujući, ali ne 

ograničavajući se na bilo kakve izričito navedene ili pretpostavljane 

garancije uspešne prodaje, prigodnosti za određenu namenu, 

ne povređivanje ugovora, kvaliteta, tačnosti, potpunosti, dejstva, 

pouzdanosti i korisnosti. Bez ograničenja gore navedenih činjenica 

dalje se podrazumeva da društvo HTC niti njegovi partneri ne 

snose odgovornost za korišćenje dobijenih informacija ili rezultata 

koji proizlaze iz takvog korišćenja i da iste informacije koristite na 

svoj račun.
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Ograničenje odštete

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ ŠIRINI KOJU DOZVOLJAVA NADLEŽNO 

PRAVO DRUŠTVO HTC I NJEGOVI PARTNERI NI U KOJEM SLUČAJU 

NE SNOSE ODGOVORNOST PREMA VAMA, KORISNICIMA, NITI 

PREMA TREĆEM LICU ZA INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE 

ILI POSLEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE U VEZI UGOVORA ILI 

POVREDE ISTOG, UKLJUČUJUĆI, MEĐUTIM NE OGRANIČAVAJUĆI 

SE NA POVREDE, GUBITAK ZARADE, GUBITAK DOBROG UGLEDA, 

GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA, GUBITAK PODATAKA I DOBITI BEZ 

OBZIRA NA MOGUĆNOST PRETPOSTAVLJANJA ISTIH ILI BEZ 

OBZIRA NA TO, DA LI SU DRUŠTVO HTC ILI NJEGOVI PARTNERI 

OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. A NI U KOJEM 

SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST DRUŠTVA HTC ILI NJEGOVIH 

PARTNERA NEĆE PREKORAČITI IZNOS KOJI JE PRIMLJEN OD 

VAS, I TO BEZ OBZIRA NA PRAVNI SISTEM U KOJEM SE PREDMET 

TUŽBE REŠAVA. GORE NAVEDENE INFORMACIJE NEMAJU UTICAJ 

NA ZAKONSKA PRAVA KOJIH SE NIJE MOGUĆE ODREĆI.

Važne informacije o zaštiti zdravlja 
i bezbednosne informacije

Prilikom korišćenja ovog proizvoda treba poštovati dole navedene 

mere opreza, da biste izbegli eventualnu zakonsku odgovornost za 

nanesenu štetu.

Sačuvajte i poštujte sva bezbednosna i radna uputstva proizvoda. 

Poštujte sva upozorenja u uputstvu za upotrebu proizvoda.

Radi smanjenja opasnosti od oštećenja zdravlja, udara električnom 

strujom, požara ili oštećenja aparata, poštujte sledeće mere opreza.

Električna bezbednost
Ovaj proizvod se može koristiti samo sa napajanjem iz njemu 

namenjene baterije ili izvora napajanja. Drugi način korišćenja može biti 

opasan i poništava bilo koje uverenje koje je pruženo za ovaj proizvod.

Mere opreza radi ispravne instalacije uzemljenja
UPOZORENJE: Povezivanje sa neispravno uzemljenim uređajem 

može telefonu prouzrokovati udar električnom strujom.

Ovaj proizvod se isporučuje sa USB kablom za povezivanje sa 

stonim ili prenosnim računarom. Pre povezivanja proizvoda sa 

računarom proverite da li je računar uredno uzemljen. Napojni 

kabl stonog ili prenosnog računara opremljen je sprovodnikom 

uzemljenja i utikačem sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u 
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odgovarajuću utičnicu koja je ispravno ugrađena i uzemljena 

u skladu sa svim lokalnim zakonima i drugim propisima.

Mere opreza za izvor napajanja
  Koristite ispravan eksterni izvor napajanja
Proizvod treba napajati samo iz odgovarajućeg tipa izvora 

napajanja koji je naveden na natpisnoj tabli sa nominalnom 

električnom snagom. Ako niste sigurni koji izvor napajanja se 

zahteva, obratite se ovlašćenom provajderu usluga ili lokalnom 

energetskom društvu. Kod proizvoda koji se napaja pomoću 

baterije ili drugog izvora, potrebne informacije ćete naći 

u priloženom uputstvu za upotrebu.

Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo sa sledećim njemu 

namenjenim izvorima napajanja.

Punjač:
   HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250

  Rukujte oprezno sa modulom baterije
This product contains a Lithium-ion polymer or Lithium-ion 

Ovaj proizvod sadrži litijum-jon-polimersku ili litijum-jonsku 

bateriju. Prilikom pogrešnog ophođenja sa modulom baterije 

preti opasnost od požara i opekotina. Ne pokušavajte da otvorite 

ili popravljate modul baterije. Modul baterije ne rasklapajte, 

ne gnječite, ne probadajte, ne izlažite kratkom spoju kontakte 

ili strujna kola, ne bacajte u vatru ili vodu niti ga izlažite 

temperaturama većim od 60 ˚C (140 ˚F).

  UPOZORENJE: Prilikom neispravne zamene baterije 

preti opasnost od eksplozije. Da biste smanjili opasnost 

od požara i opekotina, bateriju ne rasklapajte, ne 

gnječite, ne probadajte, ne izlažite kratkom spoju 

vanjske kontakte, ne izlažite temperaturama većim 

od 60 ˚C i ne bacajte u vatru ili vodu. Prilikom zamene 

koristite samo propisani tip baterije. Stare baterije 

reciklirajte ili likvidirajte prema lokalnim propisima ili 

referentnom priručniku koji je isporučen uz proizvod.

 
NAPOMENA: Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo 

 sa sledećim njemu namenjenim baterijama.

• HTC, model BB00100, BB96100 
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  Posebno budite oprezni
• Čuvajte bateriju i uređaj na suvom mestu i izvan dosega vode ili 

bilo kojih drugih tekućina, pošto bi moglo doći do kratkog spoja. 

• Metalne predmete držite u dovoljnoj udaljenosti da ne dođu 

u kontakt sa baterijom ili njenim konektorima, pošto bi u toku 

rada moglo doći do kratkog spoja. 

• Telefon bi trebalo povezivati samo sa proizvodima koji 

su označeni logotipom USB-IF ili imaju izveden program 

saglasnosti sa USB-IF.

• Ne koristite bateriju koja izgleda kao da je oštećena, 

deformisana ili obojena, čiji omot je zarđao, koja se pregreva ili 

oslobađa neugodan miris 

• Uvek čuvajte bateriju izvan dosega beba i male dece, da ne bi 

progutali bateriju. U slučaju gutanja baterije odmah potražite lekara. 

• Ako iz baterije ističe tekućina: 

• Sprečite kontakt tekućine sa kožom ili odećom. Ako je 

već došlo do kontakta, odmah operite mesto dodira 

čistom vodom i potražite lekara. 

• Sprečite dodir tekućine sa očima. Ako je već došlo do 

kontakta, NE TRLJAJTE oči; odmah ih isperite čistom 

vodom i potražite lekara. 

• Pazite da baterija koja curi ne dođe u dodir sa vatrom, 

pošto preti opasnost od požara ili eksplozije. 

Mere opreza za direktno sunčevo zračenje
Čuvajte proizvod izvan mesta sa previsokom vlagom u vazduhu 

i ekstremnim temperaturama. Ne ostavljajte proizvod ili njegovu 

bateriju u vozilu ili na mestima gde temperatura prelazi 60 °C, na 

primer na instrumentalnoj ploči vozila, na parapetu prozora ili iza 

stakla koje je dugo izloženo direktnom sunčevom zračenju ili jakom 

ultravioletnom zračenju. Moglo bi doći do oštećenja proizvoda, 

pregrevanja baterije ili oštećenja vozila.

Opasnost od oštećenja sluha
UPOZORENJE: Korišćenje slušalica i dugotrajno 

slušanje prekomerno glasne muzike može 

prouzročiti trajno oštećenje sluha.

NAPOMENA: Za Francusku su otvorene slušalice (navedene 

dole) za korišćenje sa ovim telefonom testirane 

i ispunjavaju zahteve za nivo pritiska zvuka, koje 

određuje nadležna norma NF EN 50332-1:2000 ili 

NF EN 50332-2:2003 u skladu sa odredbama za 

Francusku L. 5232-1.

• Slušalice, proizvođač društvo HTC, model HS G235.
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Bezbednost u avionu
S obzirom na moguće remećenje navigacionog sistema aviona 

i njegove komunikacione mreže od strane ovog proizvoda, 

korišćenje funkcija telefonije ovog uređaja na palubi aviona u većini 

zemalja je protivzakonito. Ako želite da koristite ovaj uređaj na 

palubi aviona, ne zaboravite da telefon prebacite u režim Avion.

Ograničenje korišćenja u opasnoj sredini
Ne koristite ovaj proizvod na benzinskim stanicama, u skladištima 

goriva, hemijskim pogonima ili na mestima gde se izvodi detonacija, 

dalje na mestima sa potencijalno eksplozivnom sredinom, kao što 

su oblasti gde se crpi gorivo, skladišta goriva, potpalublja brodova, 

hemijski pogoni, sredstva za prevoz ili čuvanje goriva ili hemikalija 

i oblasti, u kojima se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice kao 

što su žitarice, prašina ili metalne čestice. Imajte na umu da iskre 

mogu u takvoj sredini da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može 

prouzročiti oštećenje zdravlja ili čak smrt.

Eksplozivna sredina
Ako se nalazite u sredini gde preti opasnost od eksplozije ili gde 

se nalaze zapaljivi materijali, uređaj bi trebao biti isključen i njegov 

korisnik treba da poštuje sva uputstva i znakove. Iskre mogu 

u takvoj sredini da prouzrokuju požar ili eksploziju i povredu ili 

čak smrt. Preporučujemo korisnicima da ne koriste ovaj uređaj 

na mestima gde se crpi gorivo, kao što su servisne stanice ili 

benzinske pumpe. Korisnici ne bi trebali da zaborave na poštovanje 

ograničenja koja se tiču korišćenja visokofrekventnih uređaja u 

skladištima goriva, hemijskim pogonima ili na mestima gde se izvodi 

detonacija. Oblasti sa potencijalno eksplozivnom sredinom su često, 

međutim ne uvek, vidljivo označene. U njih se ubrajaju oblasti, gde 

se crpi gorivo, potpalublja brodova, sredstva za prevoz ili čuvanje 

goriva ili hemikalija i oblasti, u kojima se u vazduhu nalaze hemikalije 

ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalne čestice.

Bezbednost drumskog saobraćaja
Radi smanjenja opasnosti od nastajanja nezgode, neophodno 

je neprekidno posvećivati punu pažnju upravljanju. Korišćenje 

telefona prilikom upravljanja vozila (čak i sa hands-free setom) 

dekoncentriše vozača i može prouzročiti nezgodu. Morate 

poštovati lokalne zakone i propise koji ograničavaju korišćenje 

bežičnih uređaja prilikom upravljanja vozila.

j
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Ograničenje uticaja visokofrekventnih polja
Ako vas zanimaju informacije što se tiče ograničavanja uticaja 

visokofrekventnih polja, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) 

pruža sledeće savete:

Preventivne mere: Trenutne naučne informacije ne pokazuju da je 

potrebno preduzimati neke posebne preventivne korake prilikom 

korišćenja mobilnih telefona. Međutim, ako pojedini korisnik to želi, 

može da ograniči izlaganje visokofrekventnim signalima sebe ili 

svoju decu tako što će skratiti dužinu govora ili koristiti hands-free 

set, da bi mobilni telefoni bili dalje od glave i tela.

Više informacija na ovu temu možete naći na oficijelnim 

stranicama WHO http://www.who.int/peh-emf - Informacioni 

vesnik WHO 193: juni 2000.

Mere opreza za izlaganje visokofrekventnom zračenju
  Ne koristite telefon u blizini metalnih konstrukcija (naprimer 

čelične konstrukcije zgrada).

  Ne koristite telefon u blizini izvora jakog elektromagnetskog 

polja, kao što su mikrotalasne pećnice, zvučnici, televizor i radio.

  Koristite samo originalnu opremu koju je odobrio proizvođač 

ili opremu koja ne sadrži nikakve metale.

  Koristeći neoriginalnu opremu koju nije odobrio 

proizvođač možete povređivati lokalne propise za izlaganje 

visokofrekventnom zračenju, što treba izbeći.

Izlaganje uticajima visokofrekventnih signala
Ovaj uređaj sadrži visokofrekventni prijemnik i odašiljač. Kada 

je uređaj uključen, prima i šalje visokofrekventnu energiju. Kada 

pomoću svog telefona komunicirate, sistem koji upravlja vaš govor 

kontroliše nivo snage koju emitira vaš telefon.

Emitirana izlazna snaga je mnogo niža od međunarodnih limita 

za izlaganje dejstvu visokih frekvencija. Isti limiti su sastavni deo 

kompleksnih direktiva i određuju dozvoljene nivoe visokofrekventnog 

zračenja za građanstvo. Iste direktive se temelje na bezbednosnim 

normama koje su ranije odredili međunarodni organi za standardizaciju: 

  Američki narodni biro za standardizaciju (ANSI) IEEE. C95.1-1992

  Narodni savet za merenje i zaštitu od zračenja (NCRP). Izveštaj 86. 1986

  Međunarodna komisija za zaštitu od neionizacijskog zračenja 

(ICNIRP) 1996 

  Ministarstvo zdravstva (Kanada), Bezbednosni propis 

br. 6. Ove norme obuhvataju veliku meru bezbednosti 

određenu za osiguranje bezbednosti svih lica bez obzira 

na godine starosti ili zdravstveno stanje.
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Vaš mobilni uređaj je konstruisan tako da ne prekoračuje limite 

izlaganja radio talasima koje preporučuju međunarodne direktive. 

Iste direktive je razvila nezavisna naučna organizacija ICNIRP 

i obuhvataju meru bezbednosti određenu za osiguranje bezbednosti 

svih lica bez obzira na godine starosti ili zdravstveno stanje.

Iste direktive koriste mernu jedinicu SAR (Specific Absorption 

Rate, specifična mera apsorpcije). Limit SAR za mobilne uređaje je 

2 W/kg, a najveća vrednost SAR za ovaj uređaj prema ispitivanju 

kod uva bila je 0,754 W/kg na 10 g*.

S obzirom da mobilni uređaji nude niz funkcija, mogu se koristiti 

i u drugim položajima, naprimer na telu, kako je opisano u ovom 

uputstvu**.

S obzirom da se SAR meri pomoću najveće emitirane snage 

uređaja, realna vrednost SAR ovog uređaja prilikom rada 

standardno je manja od vrednosti koja je gore navedena. To je 

posledica automatskih promena nivoa snage uređaja da bi se 

osiguralo da uređaj koristi samo minimalnu snagu koja je potrebna 

za komunikaciju sa mrežom.

*Ispitivanja se izvode u skladu sa normom IEC PT62209-1

**Informacije o radu kada je telefon uz telo navodi naredno poglavlje

Isto kao i kod drugih mobilnih radio uređaja važi, da se za 

osiguranje zadovoljavajućeg rada uređaja i za bezbednost lica 

preporučuje da se u toku rada antena ne nalazi u blizini niti jednog 

dela ljudskog organizma.

Ovaj uređaj sadrži internu antenu. Koristite samo isporučenu 

internu antenu. U slučaju korišćenja neodobrene ili modifikovane 

antene može doći do pogoršanja kvaliteta govora i oštećenja 

telefona, a time i do gubitka funkcionalnosti i prekoračenja 

preporučenih limita nivoa SAR; dalje može doći do povrede 

lokalnih pozitivnih propisa date zemlje.

Radi osiguranja optimalne performanse telefona i osiguranja da 

izlaganje ljudskog organizma visokofrekventnom zračenju neće 

prekoračiti vrednosti koje određuju odgovarajući propisi, uvek 

koristite uređaj samo u uobičajenom položaju. Ne dodirujte 

i ne držite antenu dok telefonirate. Dodir oblasti antene može 

pogoršati kvalitet govora i prinuditi uređaj da radi sa većim nivoom 

snage nego što je neophodno. Sprečavanjem dodira u oblasti 

antene dok se telefon KORISTI možete postići optimalnu snagu 

antene i trajnost baterije.

Saglasnost sa nivoima SAR prilikom rada uređaja koji se nosi 

uz telo, ograničena je manžete, futrole i sličnu opremu koja nema 
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nikakve metalne delove i osigurava razmak od minimalno 

1,5 cm između uređaja i tela korisnika.

Ako ne budete poštovali navedena uputstva, može doći do 

toga da će izlaganje visokofrekventnim signalima prekoračiti 

odgovarajuće limite.

Informacije o specifičnoj meri apsorpcije
0,754 w/kg na 10 g (glava), 0,732 w/kg na 10 g (telo) *

1,15 w/kg na 10 g (glava), 1,31 w/kg na 10 g (telo) **

*NAPOMENA: Vrednost 10 g SAR se meri u GSM/GPRS/EGPRS 

900/1800 MHz i WCDMA/HSDPA pojasu I. 

Vrednost SAR za telo 0,732 w/kg na 10 g ispitivana 

je tako, što je zadnja strana uređaja bila u futroli 

u udaljenosti od 1,5 cm od tela.

**NAPOMENA: Vrednost 1 g SAR se meri u GSM/GPRS/EGPRS 

900/1800 MHz i WCDMA/HSDPA pojasu

 II i V. Vrednost SAR za telo 1,31 w/kg @1g 

ispitivana je tako, što je zadnja strana uređaja 

bila u udaljenosti od 1,5 cm od tela.

Remećenje u vozilima
Molimo vas da primite na znanje da s obzirom na moguće 

remećenje elektronskih uređaja neki proizvođači vozila zabranjuju 

korišćenje mobilnih telefona u svojim vozilima ako sastavni deo 

instalacije nije hands-free set sa eksternom antenom.

Remećenje rada medicinske opreme
Ovaj proizvod može prouzročiti pogrešan rad medicinske 

aparature. U većini bolnica i zdravstvenih ustanova je korišćenje 

ovog uređaja zabranjeno.

Ako koristite bilo kakvu medicinsku aparaturu, obratite 

se njenom proizvođaču da biste utvrdili da li je dovoljno zaštićena 

od eksternog visokofrekventnog zračenja. U dobijanju istih 

informacija vam može pomoći lekar.

Isključite vaš telefon u zdravstvenim ustanovama gde su objavljena 

pravila koja vas pozivaju da tako učinite. Bolnice i zdravstvene 

ustanove mogu koristiti aparaturu koja je osetljiva na eksterno 

visokofrekventno zračenje.
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10      Bezbednosni i propisni priručnik

Slušni aparati
Neki digitalni bežični telefoni mogu remetiti određene slušne 

aparate. U slučaju takve interferencije, obratite se provajderu 

usluga ili nazovite klijentski servis i savetujte se o mogućim 

alternativama.

Neionizacijsko zračenje
Ovaj uređaj sadrži internu antenu. Radi osiguranja bezbednosti 

rada i emitiranog zračenja ovaj uređaj bi trebalo koristiti samo 

u uobičajenom položaju. Isto kao kod drugih mobilnih radio 

uređaja važi da se za osiguranje zadovoljavajućeg rada uređaja 

i bezbednosti lica preporučuje da se u toku rada uređaja antena 

ne nalazi u neposrednoj blizini niti jednog dela ljudskog tela.

Koristite samo isporučenu internu antenu. U slučaju korišćenja 

neodobrene ili modifikovane antene može doći do pogoršanja 

kvaliteta govora i oštećenja telefona, a time i do gubitka 

funkcionalnosti i prekoračenja preporučenih limita nivoa SAR; 

dalje može doći do povrede lokalnih pozitivnih propisa date zemlje.

Radi osiguranja optimalne 

performanse telefona i osiguranja 

da izlaganje ljudskog organizma 

visokofrekventnom zračenju neće 

prekoračiti vrednosti koje određuju 

odgovarajući propisi, uvek koristite 

uređaj samo u uobičajenom položaju. 

Dodir oblasti antene može pogoršati 

kvalitet govora i prinuditi uređaj da 

radi sa većim nivoom snage nego što 

je neophodno. Sprečavanjem dodira 

u oblasti antene dok se telefon 

KORISTI možete postići optimalnu 

snagu antene i trajnost baterije.

Položaj 

antene

Električna bezbednost
  Oprema

• Koristite samo odobrenu opremu.

• Ne povezujte sa nekompatibilnim proizvodima ili opremom.

• Vodite računa da metalni predmeti (npr. sitan novac ili kružići 

od ključeva) ne dođu u dodir sa kontaktima baterije ili da na 

njima ne izazovu kratak spoj.

  Povezivanje u automobilu

Potražite profesionalan savet ako želite da interfejs telefona 

povežete sa električnim sistemom vozila.
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  Pokvareni i oštećeni proizvodi

• Ne pokušavajte da rastavite telefon ili njegovu opremu.

• Servisne radove ili popravke telefona ili njegove opreme može 

da izvrši samo kvalifikovano osoblje. 

Opšte mere opreza
Jedino vi sami ste odgovorni za to, kako koristite telefon i za bilo 

kakve posledice njegovog korišćenja. Ako je korišćenje telefona 

zabranjeno, uvek morate da ga isključite. Korišćenje telefona 

podleže merama opreza koje su namenjene za zaštitu korisnika 

i njihove okoline.

  Ne pritiskajte uređaj prekomerno
Ne pritiskajte ekran i uređaj prekomerno da biste izbegli njihovo 

oštećenje; pre nego što sednete, izvadite uređaj iz zadnjeg 

džepa pantalona. Preporučuje se takođe da stavite uređaj 

u zaštitni omot i da za kretanje po ekranu koristite samo olovku 

ili prste. Ekran koji je napukao usled pogrešne manipulacije nije 

zaštićen garancijom.

  Uređaj se nakon dugog korišćenja zagreva
Prilikom dugog korišćenja uređaja, naprimer prilikom 

telefoniranja, punjenja baterije ili pretraživanja Interneta, uređaj 

se može zagrejati. U većini slučajeva je isto stanje normalno 

i to ne bi trebao biti problem.

  Posvetite pažnju servisnim oznakama
Osim slučajeva koji su objašnjeni na drugom mestu u radnim 

ili servisnim uputstvima, ne popravljajte nijedan proizvod sami. 

Popravke delova unutar proizvoda bi trebao obavljati isključivo 

ovlašćeni servisni tehničar ili isporučilac.

  Štitite telefon
• Sa telefonom i opremom uvek pažljivo rukujte i čuvajte ih na 

čistom mestu bez prašine.

• Ne izlažite telefon niti njegovu opremu otvorenom plamenu 

ili zapaljenim duvanskim proizvodima.

• Ne izlažite telefon niti njegovu opremu tekućinama, vlažnoj 

sredini ili visokoj vlažnosti.

• Telefon niti njegovu opremu ne puštajte na zemlju, ne bacajte 

niti ih savijajte.

• Za čišćenje telefona i njegove opreme ne koristite agresivne 

hemikalije, sredstva za čišćenje niti aerosole.

• Telefon niti njegovu opremu ne farbajte.

• Telefon niti njegovu opremu ne pokušavajte da rastavite, 

to sme da uradi samo ovlašćeno osoblje.

• Ne izlažite telefon niti njegovu opremu ekstremnim temperaturama, 

minimalno -20, a maksimalno 50 stepeni Celzijusovih.
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• Što se tiče likvidacije elektronskih uređaja, postupajte u skladu 

sa lokalnim propisima.

• Ne nosite telefon u zadnjem džepu, pošto bi se mogao slomiti 

ako sednete na njega.

  Oštećenja koja zahtevaju popravku
U sledećim slučajevima isključite proizvod iz el. utičnice 

i zamolite ovlašćenog servisnog tehničara ili isporučioca 

za stručnu popravku:

• Došlo je do polivanja proizvoda tekućinom ili je neki predmet 

zapao u proizvod.

• Proizvod je izložen kiši ili vodi.

• Proizvod je pao na zemlju ili je oštećen.

• Proizvod se evidentno pregreva.

• Proizvod uprkos poštovanju uputstva za upotrebu ne radi 

normalno.

  Izbegnite uticaj toplote
Proizvod ne bi trebao da se nalazi u blizini izvora toplote, 

kao što su radijatori, akumulatori toplote, peći ili drugi uređaji 

(uključujući pojačivače), koji oslobađaju toplotu.

  Izbegnite uticaj vlage
Proizvod nikada ne koristite u vlažnoj sredini.

  Izbegnite korišćenje uređaja nakon ekstremnih promena 
temperature
Ako prenosite uređaj između sredina sa ekstremnim razlikama 

u temperaturi i nivou vlage, na površini i unutar uređaja može 

doći do kondenzacije vode. Da biste sprečili oštećenje uređaja, 

pre korišćenja dovoljno dugo sačekajte da vlaga ispari.

UPOZORENJE:	 Prilikom prenošenja uređaja iz sredine sa 

niskom temperaturom u topliju sredinu ili 

obrnuto, pre uključenja uvek sačekajte da 

uređaj postigne temperaturu okolne sredine.

  Sprečite ulazak predmeta u proizvod
Nikada ne stavljajte nikakve predmete u slotove niti u druge 

otvore proizvoda. Isti slotovi i otvori namenjeni su za ventilaciju. 

Ovi otvori ne smeju da budu ni na koji način pokriveni ili blokirani.

  Vazdušni jastuci
Ne stavljajte telefon u prostor ispred vazdušnog jastuka ili u prostor 

koji bi eventualno aktiviran vazdušni jastuk ispunio. Pre nego što 

pođete na put sa vozilom, stavite telefon na bezbedno mesto.

  Oprema za učvršćenje
Ne koristite proizvod na nestabilnom stolu, kolicima, postolju, 

tronogi ili potpori. Bilo kakvo učvršćenje proizvoda treba da 
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odgovara uputstvima proizvođača, a kojom prilikom bi trebalo 

koristiti opremu za učvršćenje koju preporučuje proizvođač.

  Sprečite nestabilno učvršćenje
Ne postavljajte proizvod na nestabilnu podlogu. 

  Koristite proizvod samo sa odobrenom opremom
Ovaj proizvod treba koristiti samo sa računarima i opremom koji 

su označeni kao prigodni za korišćenje sa ovim uređajem.

  Podešavanje jačine zvuka
Pre upotrebe slušalica ili druge zvučne opreme smanjite jačinu 

zvuka uređaja.

  Čišćenje
Pre čišćenja isključite proizvod iz izvora električne struje. Ne koristite 

tečna sredstva za čišćenje niti aerosole. Za čišćenje koristite vlažnu 

krpu, međutim za čišćenje LCD ekrana NIKADA ne koristite vodu. 

  Mala deca
Ne ostavljajte telefon niti njegovu opremu u blizini male dece niti 

im dozvoljavajte da se sa njime igraju. Mogla bi da povrede sebe 

ili nekog drugog, a isto tako bi mogla da slučajno oštete telefon. 

Vaš telefon sadrži male delove sa oštrim ivicama, koji delovi 

mogu prouzročiti povredu ili se mogu odvojiti i time nastaje 

opasnost od davljenja.

  Povrede koje nastaju ponavljanim pokretom
Radi minimalizacije rizika nastanka RSI prilikom pisanja poruka 

ili igranja igrica na vašem telefonu:

• Ne stiskajte telefon suviše

• Tastere pritiskajte lagano

• Koristite specijalne funkcije telefona, koje minimalizuju broj 

tastera koje morate da pritisnete, npr. šablone poruka i 

predikativni tekst.

• Pravite često pauze, da biste mogli da se protegnete i opustite. 

  Mašinsko postrojenje u hodu
Radi smanjenja rizika od nastanka nezgode, potrebno je 

u potpunosti se posvetiti mašinskom postrojenju koje je u hodu.

  Elektrostatičko pražnjenje
Ne dodirujte metalne konektore SIM-kartice. 

  Velika buka
Ovaj telefon može da stvori veliku buku, što može da ošteti vaš sluh.

  Poziv u nuždi
Ovaj telefon, slično kao i drugi bežični telefoni, koristi radio 

signale koji ne mogu da garantuju vezu u svim uslovima. Zato 

prilikom poziva u nuždi ne možete u potpunosti da se pouzdate 

ni u jedan bežični telefon.
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Identifikacije za kontrolne organe

U svrhe kontrolne identifikacije ovaj proizvod ima dodeljen broj 

modela PC49100 (HTC Wildfire A3333). 
Radi osiguranja trajno pouzdanog i bezbednog rada uređaja, sa 

proizvodom PC49100 (HTC Wildfire A3333) koristite samo dole 

navedenu opremu.

Baterija ima dodeljen broj modela BB00100, BB96100.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje sa 

odobrenim ograničenim izvorom napajanja klase 

2 jednosmernom strujom od 5 V i izvorom napajanja 

od maksimalno 1A.

Obaveštenje Evropske Unije
Proizvodi sa oznakom CE u skladu su sa zahtevima direktive R&TTE 

(99/5/EC), direktive EMC (2004/108/EC) i direktive o niskom 

naponu (2006/95/EC), koje je izdala Komisija Evropske Zajednice.

Saglasnost sa ovim direktivama pretpostavlja poštovanje 

sledećih evropskih normi (u zagradi su navedene odgovarajuće 

međunarodne norme).

• EN301 489-1

• EN301 489-3 

• EN301 489-7 

• EN301 489-17

• EN301 489-24

• EN300 328

• EN300 440 

• EN301 511

• EN301 908-1

• EN301 908-2

• IEC62209-2

• EN60950-1

Ovaj uređaj se može koristiti u sledećim zemljama:

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
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Obaveštenje FCC (Federal Communications Commission)
Ovaj uređaj odgovara 15. delu propisa FCC. Rad podleže sledećim 

uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje nepoželjno 

ometanje signala, (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakvo 

spoljno remećenje, uključujući remećenje koje bi prouzročilo 

nepoželjan rad.

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da ispunjava ograničenja 

za digitalne uređaje klase B prema 15. delu propisa FCC. Ista 

ograničenja namenjena su za to, da pružaju primerenu meru 

zaštite od štetnog dejstva prilikom instalacije u stambenoj oblasti. 

Ovaj uređaj generiše, koristi i može da zrači radiofrekventnu 

energiju, a ako se ne ugradi i ne koristi u skladu sa uputstvima, 

može da ima negativan uticaj na radio komunikaciju. Međutim, 

ne može se garantovati da se prilikom određene montaže neće 

pojaviti remećenje. Ako ovaj uređaj zaista remeti radio ili TV prijem, 

što se može utvrditi tako što ćete isključiti i ponovo uključiti uređaj, 

pozivamo korisnika da pokuša da ukloni remećenje pomoću jedne 

ili više od sledećih mogućnosti:

  promenite orijentaciju ili položaj antene za prijem signala;

  udaljite uređaj od prijemnika;

  uključite uređaj u mrežnu utičnicu iz napojnog kruga u koji 

nije priključen prijemnik;

  obratite se prodavcu ili servisnom tehničaru TV ili radio 

prijemnika. 

Modifikacije
FCC zahteva da korisnik bude obavešten o tome, da bilo kakve 

izmene ili popravke izvedene na uređaju, a koje nisu izričito 

odobrene od strane društva HTC, mogu poništiti važenje dozvole 

da korisnik koristi uređaj.

Izjava o uticaju radiofrekventnog zračenja FCC
  Ovaj odašiljač iskazuje saglasnost tehnologija Bluetooth 

i WLAN sa propisnim zahtevima.

   Ovaj odašiljač se ne sme postavljati u zajednički prostor niti sme 

raditi zajedno sa bilo kakvom drugom antenom ili odašiljačem.

  Ovaj uređaj ispunjava ograničenja FCC na emitovano 

radiofrekventno zračenje koje je određeno za nekontrolisanu 

sredinu.
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Telecommunications & Internet Association (TIA) 
bezbednosne informacije
Elektrostimulatori
Asociacija Health Industry Manufacturers Association preporučuje 

da se između ručnog bežičnog telefona i elektrostimulatora 

održava minimalna udaljenost od 15 cm (6 cola), da ne bi dolazilo 

do eventualnog ometanja rada elektrostimulatora. Ove preporuke 

su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama programa 

Wireless Technology Research. 

Lica sa elektrostimulatorima bi trebala da poštuju sledeća uputstva:

  Uključen telefon UVEK držite na udaljenosti od minimalno 

15 cm (6 cola) od elektrostimulatora.

  Nemojte nositi telefon u džepu na grudima.

  Koristite uvo koje je na drugoj strani nego što je 

elektrostimulator, da biste minimalizovali mogućnost 

interferencije. U slučaju i najmanje sumnje da dolazi 

do interferencije, odmah isključite telefon.

Slušni aparati
Neki digitalni bežični telefoni mogu remetiti određene slušne 

aparate. U slučaju takve interferencije, obratite se provajderu 

usluga ili nazovite klijentski servis i savetujte se o mogućim 

alternativama.
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Upozorenje OEEU (WEEE)
Direktiva Evropskog parlamenta i saveta o Otpadnim električnim 

i elektronskim uređajima (OEEU), koja je stupila na snagu 13. 

februara 2003. godine, predstavlja značajnu promenu u ophođenju 

sa električnim uređajem nakon završetka njegovog veka trajanja. 

Cilj iste direktive je pre svega sprečavanje nastanka OEEU i dalje 

podrška ponovnog korišćenja, reciklaže i drugih oblika obnavljanja 

ovog otpada, a samim tim i smanjenje količine istog.

    

Logo OEEU (koje je prikazano levo) 

na proizvodu ili njegovom omotu znači 

da ovaj proizvod ne sme biti bačen zajedno 

sa komunalnim otpadom. Odgovorni ste 

za likvidaciju svih otpadnih električnih 

i elektronskih uređaja putem određenih mesta 

za prikupljanje i reciklažu takvog opasnog 

otpada. Odvojenim sakupljanjem i urednom 

reciklažom otpadnih električnih i elektronskih 

uređaja u vreme likvidacije možemo da 

doprinesemo zaštiti prirodnih izvora. Urednom 

reciklažom otpadnih električnih i elektronskih 

uređaja osiguraće se očuvanje ljudskog zdravlja 

i životne sredine. Više informacija što se tiče 

likvidacije i reciklaže otpadnih električnih 

i elektronskih uređaja i deponija možete dobiti 

u svojoj opštini, kod službe za likvidaciju 

komunalnog otpada, u radnji u kojoj ste kupili 

ovaj uređaj ili od proizvođača.

Saglasnost sa zahtevima direktive RoHS
Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima direktive Evropskog 

parlamenta i Saveta 2002/95/ES od 27. januara 2003. godine 

o ograničavanju korišćenja određenih opasnih materija 

u električnim i elektronskim uređajima (RoHS), prečišćeni tekst.
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23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

     
HTC Corporation

IZJAVA O SAGLASNOSTI
Namenjeno za EU

Za sledeći uređaj:

Smartphone

(Opis proizvoda)

PC49100

(Naziv proizvoda)

HTC Corporation

(Naziv proizvođača)

23, Xinghua Rd., Taoyuan 330, Taiwan

(Adresa proizvođača)

Ovim se potvrđuje da uređaj ispunjava neophodne zahteve člana 3 direktive R&TTE 1995/5/ES,

ako se koristi u namenjene svrhe i poštuju se sledeće norme:

1. Zdravlje (član 3.1.a direktive R&TTE)

 Pozitivne norme: EN 50360:2001, EN62209-1:2006/IEC 62209-2 :2005/ EN62311: 2008

2.  Bezbednost (član 3.1.a direktive R&TTE)

 Pozitivne norme: EN 60950-1: 2006 / IEC60950-1: 2005

3. Elektromagnetska kompatibilnost (član 3.1.b direktive R&TTE) 

 Pozitivne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1

4. Efikasno korišćenje radio frekventnog spektra (član 3.2 direktive R&TTE) 

 Pozitivne norme: EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1/-2 v4.2.1 / EN 300 328 

  v1.7.1 / EN 300 440 V1.3.1.

Lice koje je odgovorno za ovu izjavu:

Philip Blair

(Ime i potpis)

Proizvodni direktor

(Položaj / dužnost)

Velika Britanija  03.05.2010. god.

(Mesto)  (Datum)
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Telefon HTC Wildfi re
Ghid rapid
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Deschiderea manualului pentru utilizator

Pe ecranul principal apăsaţi tasta  şi deschideţi 
meniul principal pentru toate programele. Cu degetul 
deplasaţi paginile în sus şi ajungeţi până la ultima pagină.

Avertisment!

Dacă nu executaţi „Hard reset“, ceea ce înseamnă 
„reînnoirea setării din fabrică“, veţi şterge astfel şi 
pictograma Manualului pentru utilizator.

Manualul pentru utilizator este salvat pe micro-cardul SD. 
După conectarea telefonului la calculator prin cablul USB 
puteţi folosi micro-cardul SD din telefon ca un nou disc în 
calculatorul Dumneavoastră.

Conectarea cablului USB de la telefon la calculator se 
realizează astfel: selectaţi în meniul telefonului funcţia 
„Unitate de disc“ şi confirmaţi. În calculator se instalează un 
nou disc detaşabil. Ulterior puteţi să folosiţi informaţiile din 
fişierele care sunt pe micro-cardul SD.

Supliment la Manualul pentru utilizator

Dând un clic pe PDF Viewer cu 
selectarea Manualelor pentru 
utilizator care sunt salvate în 
memoria micro-cardului SD
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Efectuaţi următoarele înainte de a întreprinde altceva:

Încărcaţi bateria
Bateria telefonului dvs. nu a fost încă încărcată. Este important să 

nu scoateţi bateria din telefon în timpul încărcării. Dacă o scoateţi 

puteţi deteriora telefonul. De asemenea, nu demontaţi telefonul. 

(În caz contrar, acest lucru va duce la anularea garanţiei.)

Alegeţi tariful corespunzător
Telefonul dvs. poate consuma foarte rapid o gamă amplă a conexiunii 

de internet. Înainte de a începe utilizarea telefonului vă recomandăm 

ferm să consultaţi operatorul dvs. de telefonie mobilă în privinţa 

tarifelor pentru serviciile de date. Cheltuielile dvs. pot creşte însemnat 

dacă utilizaţi servicii standard de date. Trecerea la servicii de date sub 

formă de pauşal poate reprezenta o variantă mai ieftină.

Informaţi-vă referitor la legile privind protecţia persoanelor
Unele ţări au legi stricte referitoare la cum şi când puteţi înregistra 

convorbirile particulare. De exemplu, înainte de a porni înregistrarea 

trebuie să informaţi persoana cu care comunicaţi despre faptul că 

înregistraţi convorbirea. Este bine să aflaţi ce legi sunt valabile în 

ţara în care veţi utiliza funcţia de înregistrare a telefonului dvs.

La urmă, câteva informaţii importante din partea 
departamentului nostru juridic (LIMITAREA DESPĂGUBIRILOR)
În cadrul competenţei maxime de aplicare a dreptului, societatea 

HTC şi furnizorii săi nu sunt responsabili faţă de utilizatori sau oricare 

terţi pentru orice fel de pagube indirecte, speciale, involuntare sau 

penale, contractuale sau necontractuale, inclusiv dar fără restricţii, 

pentru accidente, pierderi din venituri, pierderea bunului renume, 

pierderea oportunităţilor de afaceri, pierderi de date sau pierderi 

din profit, indiferent de previzibilitatea celor menţionate mai sus de 

faptul că societatea HTC sau companiile asociate ei au fost informate 

despre posibilitatea apariţiei unor astfel de pagube. 

Responsabilitatea pe ansamblu a societăţii HTC sau a companiilor 

asociate ei nu va depăşii suma primită de la dvs., indiferent de 

teoria juridică în baza căreia această pretenţie a fost ridicată. Cele 

menţionate mai sus nu influenţează în niciun fel drepturile legitime 

care nu pot fi revocate.
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Acest manual succinte de referinţă vă va ajuta să 

începeţi utilizarea telefonului. În acest ghid rapid se 

folosesc următoarele pictograme urmate de informaţii 

importante sau folositoare. 

Note Informaţii importante

Sfaturi Informaţii de securitate

Manualul complet de utilizare şi alte surse importante 

de informaţii veţi găsii în site-ul companiei HTC, 

la adresa www.htc.com/support.

Studiaţi acest Manual şi informaţiile de securitate şi 

reglementare care fac parte din livrare.

Cuprins

1. În ambalaj 4

2. Faceţi cunoştinţă cu telefonul  4

3. Înainte de a porni telefonul  5

4. Configurarea telefonului  7

5. Adăugarea contactelor  8

6. HTC Sense 11

7. Conectarea la internet  15

8. Utilizarea mesajelor  16

9. Fiţi în contact cu prietenii 18

10. Transferul de fişiere cu ajutorul telefonului  19

11. Sincronizarea telefonului cu computerul  19

12. Blocaţi-vă telefonul  20

13. Reiniţierea setărilor implicite  21

14. Sfaturi pentru îndepărtarea defecţiunilor  22
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1. În ambalaj

Aici este menţionat conţinutul ambalajului:

• HTC Wildfire

• Baterie (introdusă)

• Cartelă microSD™ (introdusă)

• Cablu USB

• Căşti stereofonice cu conector 3,5 mm

• Adaptor de alimentare

• Conector de alimentare

• Acest ghid rapid

• Broşura cu informaţii de 

securitate şi reglementare

Nu uitaţi să copiaţi fişierul HTCDriver.exe de pe cartela 

microSD în telefon şi să-l instalaţi în computer. Amănunte veţi 

găsi în manualul de utilizare.

2. Faceţi cunoştinţă cu telefonul

Diode LED 

de avertizare

Ecran tactil

HOME

ALIMENTARE (POWER)

ÎNAPOI

Trackball 

optic

MENIU

Receptor

CAUTĂ

Conector 3,5 mm 

pentru căşti cu 

microfon 

Comanda 

volumului

Conector 

USB
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3. Înainte de a porni telefonul

1 Îndepărtaţi capacul din spate

În partea superioară 

a telefonului se află un 

orificiu îngust, de unde se 

poate îndepărta capacul din 

spate al telefonului.

2 Îndepărtaţi folia subţire şi 
scoateţi bateria

Trageţi de limba superioară 

a foliei subţiri şi eliberaţi-o 

din baterie. Scoateţi apoi 

bateria din telefon şi trageţi 

în jos de folia subţire.

SIM CARD

3 Introduceţi cartela SIM

Introduceţi cartela SIM cu 

conectoarele aurite în jos şi 

cu colţul decupat orientat 

înspre exterior. Introduceţi 

apoi complet cartela SIM. 
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4 Introduceţi la loc bateria

Aliniaţi contactele 

neprotejate din cupru ale 

bateriei cu conectoarele 

din spaţiul pentru baterie. 

Împingeţi apoi cu grijă 

bateria la locul ei.

1

2 6 Fixaţi la loc capacul din spate

1. Aşezaţi telefonul pe 

partea interioară inferioară 

a capacului din spate

2. Dacă doriţi să închideţi 

capacul din spate apăsaţi 

înspre telefon pe partea 

laterală şi pe cea superioară 

a capacului din spate. 

Asigurarea capacului din spate 

este indicată de un clichet.

7 Încărcarea bateriei

1. Conectaţi fişa de reţea la 

adaptorul de alimentare

2. Conectaţi adaptorul de 

alimentare la conectorul 

USB de pe partea stângă 

a telefonului.

3. Conectaţi adaptorul de 

alimentare la priza electrică, 

începând astfel încărcarea 

bateriei. Bateria este 

complet încărcată după 

cca. 3 ore de încărcare.
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După introducerea cartelei SIM, a bateriei şi încărcarea 

acesteia, sunteţi pregătiţi să porniţi pentru prima dată 

telefonul. Apăsaţi butonul POWER de pe telefon.

4. Configurarea telefonului

Când porniţi pentru prima dată telefonul urmaţi 

instrucţiunile de pe ecran şi configuraţi-l.

Dacă nu aţi introdus cartele SIM, telefonul va afişa modul în 

care aceasta trebuie introdusă. Opriţi telefonul şi introduceţi 

cartela SIM. Apoi porniţi telefonul şi iniţiaţi configurarea.

Nu uitaţi să vă autentificaţi în contul dvs. Google 

Account, în aşa fel încât să puteţi utiliza aplicaţiile 

Google, cum ar fi de ex. Gmail™/Google Mail şi Android 

Market™. De asemenea, vă puteţi configura şi celelalte 

conturi e-mai şi reţelele sociale favorite cum ar fi 

Facebook® şi Twitter™.
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5. Introducerea contactelor

Există mai multe moduri în care puteţi introduce 

contactele în telefon.

Transferul contactelor din telefonul vechi

Prin intermediul Bluetooth puteţi transfera contactele 

din telefonul dvs. vechi în HTC Wildfire. În funcţie de 

modelul telefonului vechi, puteţi permite transferul în 

HTC Wildfire şi al altor tipuri de date, cum ar fi mesajele 

text şi activităţile din calendar.

Vizitaţi paginile web de suport (http://www.htc.com/support) 

unde veţi putea vizualiza lista de modele de telefoane compatibile 

şi tipurile de date care pot fi transferate în telefonul HTC Wildfire.

1. Pe ecranul principal HOME 

daţi clic pe  > Transfer 
Date.

2. Pe ecranul Transfer date daţi 

clic pe butonul Următorul.

3. Porniţi Bluetooth-ul în 

telefonul vechi şi reglaţi în 

regimul „vizibil”.

Dacă nu cunoaşteţi procedeul, 

daţi clic pe Cum se porneşte 
funcţia Bluetooth? afişând 

unele sfaturi.

4. Continuaţi dând clic pe butonul Următorul.

HTC Wildfire va porni automat Bluetooth-ul şi va căuta 

toate dispozitivele Bluetooth.

5. Selectaţi telefonul vechi din lista de dispozitive şi apoi 

daţi clic pe butonul Următorul.

HTC Wildfire va încerca să se conecteze cu telefonul 

vechi şi va afişa parola de protecţie.
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6. Introduceţi această parolă în telefonul vechi, sau 

confirmaţi-o pur şi simplu.

7. Bifaţi căsuţa de bifare Contacte (şi celelalte tipuri de 

date pe care doriţi să le importaţi) şi apoi daţi clic pe 

Următorul.

8. După ce HTC Wildfire termină importul de date, daţi 

clic pe Terminat.

Importul tuturor contactelor din cartela SIM

1. Pe ecranul HOME daţi clic pe butonul  > Persoane.

2. În fila Tot daţi clic pe poziţia MENIU. Apoi daţi clic pe 

Import/Export > Import din cartela SIM.

Dacă în telefonul dvs. utilizaţi un cont Google sau 

Exchange ActiveSync, va trebui să daţi clic pe tipul 

de contact pe care doriţi să-l încadraţi în categoria de 

contacte importate.

3. Selectaţi contactele solicitate din cartela SIM, sau daţi 

clic pe MENIU şi apoi daţi clic pe Selectează tot.

4. Daţi clic pe butonul Salvează.

Introducerea unui contact nou

1. Pe ecranul HOME daţi clic pe butonul  > Persoane.

2. Daţi clic pe Introducere contact. Introduceţi apoi în 

câmpurile accesibile informaţiile de contact solicitate.

3. Treceţi în partea de jos a ecranului şi daţi clic pe 

poziţia Salvează.

Sincronizarea contactelor din alte surse

Vă puteţi sincroniza rapid şi foarte simplu telefonul cu 

contactele din contul Google, din aplicaţiile Microsoft 

Office Outlook, Outlook Express, Exchange ActiveSync 

şi chiar din contul Facebook. Studiaţi întregul manual de 

utilizare din paginile noastre web, www.htc.com/support, 

şi informaţi-vă despre procedeul complet.
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Combinarea contactelor identice

Dacă aţi salvat aceleaşi contacte în telefon şi în conturile 

Google şi Facebook, telefonul va încerca să le combine 

automat într-un singur loc. Dacă acest lucru nu are loc, 

combinarea o veţi putea efectua manual.

1. Pe ecranul Home daţi clic pe butonul  > Persoane.

2. În fila Tot daţi clic pe numele contactului (în nici un 

caz pe pictogramă sau pe fotografie) pe care doriţi 

să-l combinaţi.

3. În colţul din dreapta al ecranului daţi clic pe  sau 

pe  (dacă sunt disponibile link-urile recomandate).

   

4. Urmaţi unul dintre următoarele procedee:

  În partea Link-uri susţinute daţi clic pe  

şi cuplaţi link-ul cu contul.

  În partea Adaugă contact daţi clic pe una dintre 

posibilităţi şi cuplaţi alt contact.

5. Daţi clic pe butonul Terminat.
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6. HTC Sense

Descoperiţi HTC Sense™ în telefonul dvs., o experienţă 

intuitivă, fără probleme, bazată pe trei principii de 

bază – Fă după bunul plac, Rămâi aproape, Descoperă 

neaşteptatul.

Ecranul Home personalizat

Ecranul Home poate fi personalizat distinct şi extins 

peste lăţimea iniţială, obţinându-se astfel un spaţiu 

suficient adăugării de informaţii care pot fi importante 

pentru dvs. şi de instrumente sau aplicaţii care vă pot 

uşura viaţa. Sunt disponibile până la şapte ecrane Home.

Pe ecranul Home apăsaţi pe butonul HOME sau printr-un 

gest de prindere măriţi imaginea la afişajul Trecere. Apoi 

daţi clic pe miniatura ecranului şi treceţi direct la ecranul 

în cauză.

Sau, deplasând degetul la stânga sau la dreapta, treceţi 

la altă porţiune a ecranului extins Home.
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Scene

Nu vă puteţi hotărî cum să configuraţi ecranul Home? 

Aruncaţi o privire în Scene, pe care le-am inclus în 

telefon. Scenele sunt scheme prestabilite ale ecranului 

Home care pot fi utilizate rapid. Pentru a verifica 

presetările daţi clic pe MENIU de pe ecranul Home şi apoi 

daţi clic pe Scene.

După selectarea presetării aceasta poate fi adaptată şi 

salvată ca scenă nouă.

1. Ecranul Home poate fi personalizat prim modificarea 

wallpaper-ului. Puteţi adăuga widgeturi, comenzi 

rapide şi altele.

2. După terminarea personalizării daţi clic pe butonul 

MENIU şi apoi clic pe butonul Scene. 

3. Selectaţi opţiunea Actuală (nesalvată), apoi daţi clic 

pe opţiunea Salvează.

4. Introduceţi Denumirea scenei şi apoi daţi clic pe Terminat. 
Scenele personalizate pot fi redenumite sau şterse. Pe ecranul 

Home daţi clic pe MENIU şi apoi daţi clic pe poziţia Setări > 
Personalizare > Scene. În meniul Scenele mele daţi clic pe 

scenă ţineţi apăsat, după care efectuaţi modificarea solicitată.

Aplicaţii mărunte 

Pentru telefonul dvs. este disponibilă o selecţie mare de 

widgeturi, însă dacă nu vă sunt suficiente puteţi descărca 

altele din web şi le puteţi adăuga pe ecranul Home. 

Dacă doriţi să adăugaţi un widget pe ecranul Home 

apăsaţi butonul �şi apoi selectaţi opţiunea Widget.
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Persoane

Fiţi în contact cu diferiţi prieteni 

sau colegi. Pe ecranul Home 

puteţi introduce mai multe 

widget-uri Persoane, fiecare 

putând avea o grupă diferită de 

contacte.

Telefonul dvs. organizează într-un singur loc toată 

comunicarea text, conversaţiile e-mail, statutul Facebook, 

foto-albumele on-line, şi protocolurile convorbirilor 

telefonice. În aplicaţia Persoane daţi clic pe numele 

contactului şi va fi afişată sinoptic întreaga conversaţie 

recentă cu persoana în cauză.

Friend Stream

Simplificaţi-vă conturile din reţele sociale prin intermediul 

Friend Stream. Informaţi despre ce se poate opera cu aplicaţia 

Friend Stream, veţi găsi în capitolul “Fiţi în contact cu prietenii”.

Ştiri

Abonaţi-vă să primiţi ştirile 

şi veţi fi permanent informaţi 

despre ceea ce se întâmplă 

pe internet. Aplicaţia Ştiri 

monitorizează canalele RSS din 

serverele favorite de ştiri, din 

bloguri etc., descărcând cele 

mai noi actualizări.
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Partajarea aplicaţiilor

Vă distraţi jucând sau cu aplicaţii descărcate din portalul 

Android Market? Partajaţi-le instantaneu cu cercul dvs. 

de prieteni.

Este foarte simplu. Pe ecranul 

Home daţi clic pe butonul  > 
Partajare aplicaţi şi apoi selectaţi 

jocul sau aplicaţia, despre care 

doriţi să-i informaţi pe prieteni. 

Partajaţi cu ajutorul aplicaţiei 

Friend Stream în aşa fel încât 

să puteţi, face trimiteri la jocuri 

sau aplicaţii care pot fi publicate 

simultan în reţelele sociale. Puteţi 

de asemenea trimite link prin 

e-mail sau prin SMS.

Simplu intuitiv

Este mai bine ca unele elemente de design ale telefonului 

să fie probate sau explicate. De exemplu, volumul 

soneriei, care se reduce atunci când telefonul descoperă 

că l-aţi ridicat. Puteţi seta telefonul în regimul „în 

buzunar” pentru a-şi mări volumul soneriei atunci când 

se află în geantă sau în buzunar. Dar asta nu este totul. 

Dacă telefonul sună într-un moment inoportun, este 

suficient să-l întoarceţi cu faţa în jos şi soneria se opreşte. 

În telefon este disponibilă aplicaţia Lanternă, care 

îndeplineşte pe deplin funcţia dată de denumire.
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7. Conectarea la internet

Telefonul vă pune la îndemână tot internetul. Vă puteţi conecta 

online cu ajutorul conexiunii de date sau a conexiunii Wi-Fi.

Utilizarea conexiunii de date

Este foarte simplu. Când porniţi pentru prima dată telefonul 

(cu cartela SIM introdusă), acesta ar trebui să se conecteze 

automat la serviciul de date al operatorului de reţea mobilă.

Utilizarea Wi-Fi

1. Pe ecranul Home daţi clic pe MENIU şi apoi daţi clic pe 

poziţia Setări> Reţea wireless & reţele.

2. Selectaţi căsuţa de bifare Wi-Fi, pornind astfel conexiunea 

Wi-Fi. Telefonul va căuta reţelele wireless disponibile.

3. Daţi clic pe poziţia Configurare Wi-Fi. Se vor afişa 

denumirile reţelelor şi configurările de protecţie ale 

tuturor reţelelor Wi-Fi detectate.

4. Daţi clic pe poziţia Reţea Wi-Fi şi conectaţi-vă la ea. 

Dacă selectaţi o reţea neprotejată veţi vi conectat 

automat. Dacă selectaţi o reţea protejată, introduceţi 

cheia şi daţi clic pe poziţia Conectare.

Răsfoirea paginilor web

Browser-ul telefonului dvs. face răsfoirea paginilor web 

să fie simplă şi distractivă.

1. Pe ecranul HOME daţi clic pe butonul  > Internet.

2. Pe ecranul Browser apăsaţi butonul MENIU şi apoi daţi 

clic pe câmpul adresei URL din partea de sus a ecranului.

3. Introduceţi adresa web. În decursul introducerii adresei pe 

ecran se vor afişa adresele paginilor web corespunzătoare. 

Daţi clic pe adresă şi veţi trece direct la pagina web în 

cauză, sau continuaţi în introducerea adresei web pe care 

o solicitaţi şi apoi daţi clic pe butonul Enter �. 
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Adăugarea unui cont e-mail POP3/IMAP

1. Pe ecranul Home daţi clic pe butonul  > Poştă.

2. Pe ecranul Selectare furnizor e-mail daţi clic pe 

Următorul (POP3/IMAP).

Dacă nu vedeţi această fereastră, daţi clic pe  din 

colţul stâng superior al ecranului, apo daţi clic pe 

Cont nou > Altul (POP3/IMAP).
Dacă tipul de cont pe care doriţi să-l configuraţi 

nu este baza de date a telefonului vi se va cere să 

introduceţi mai multe detalii. Pentru a economisi timp 

pregătiţi-vă informaţiile privind serverul mesajelor 

intrate/ieşite. Dacă nu le ştiţi, aceste informaţii vă vor 

fi oferite de furnizorul de servicii e-mail.

3. Introduceţi Adresa e-mail şi Parola contului e-mail 

apoi daţi clic pe Următorul. 

4. Introduceţi Denumirea contului şi Numele dvs. şi apoi 

daţi clic pe Terminare configurare.

Expedierea unui mesaj e-amil

1. Pe ecranul Home daţi clic pe butonul  > Poştă.

2. În contul de e-mail Inbox daţi clic pe MENIU şi apoi 

daţi clic pe Compune.

3. În câmpul Pentru introduceţi unul sau mai mulţi 

destinatari. Puteţi efectua următoarele:

  Introduceţi adresele e-mail complete şi despărţiţi-le 

cu virgulă.

  Introduceţi primele câteva litere ale numelui afişat 

şi se vor afişa astfel contactele corespunzătoare cu 

adresele e-mail corespunzătoare. Apoi daţi clic pe 

numele contactului sau pe adresa e-mail.

  Daţi clic pe pictograma , apoi selectaţi 

contactele cărora doriţi să trimiteţi mesajul. Puteţi 

selecta şi un grup, de ex. de prieteni apropiaţi.
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4. Introduceţi subiectul şi apoi editaţi mesajul.

5. Daţi clic pe butonul Trimite.

9. Fiţi în contact cu prietenii

Reţelele sociale în aplicaţia Friend Stream

Aplicaţia Friend Stream vă oferă 

accesul direct la principalele 

reţele sociale, cum ar fi Facebook 

şi Twitter. Cu ajutorul serviciului 

Friend Stream puteţi publica 

ceea la ce vă gândiţi, simultan la 

toate reţelele sociale, puteţi afişa 

actualizarea statutului şi a tweet-

elor şi puteţi viziona fotografiile 

din albumele online. Funcţia este 

integrată şi foarte simplu de utilizat.

Apelarea prietenilor

1. Pe ecranul Home daţi clic pe butonul Telefon.

2. Introduceţi primele câteva cifre sau litere ale 

prietenului pe care doriţi să-l sunaţi.

Când daţi clic pe programul program Telefon, ecranul 

va afişa concordanţele găsite din lista de contacte şi 

istoria apelurilor. Dând clic pe  ascundeţi tastatura şi 

vă puteţi deplasa în listă. Apoi daţi clic pe numărul sau 

pe numele prietenului dvs.
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HTC Caller ID
Când sunaţi sau când primiţi 

telefon, ori în timpul convorbirii, 

veţi vedea ecranul Telefon cu cele 

mai noi actualizări de la prietenii 

din reţelele sociale Facebook sau 

Twitter. Se vor afişa de asemenea 

şi avertizări despre apropierea 

zilelor de naştere ale prietenilor dvs.

Dacă doriţi să încheiaţi convorbirea 

apăsaţi pe Terminare convorbire.

10. Terminare convorbire

Luaţi-vă cu dvs. fişierele proprii oriunde vă duceţi. Cu 

ajutorul telefonului puteţi deschide fişiere Word, Excel, 

PowerPoint şi PDF. De asemenea, puteţi asculta muzică, 

puteţi viziona galeriile foto şi videoclipurile înregistrate.

Înainte de a copia fişierele în telefon va trebui să introduceţi 

în el cartela microSD.

1. Conectaţi telefonul cu computerul cu ajutorul cablului 

USB livrat.

2. Când se afişează fereastra de dialog Conectare la PC, 

selectaţi Unitatea de disc şi apoi daţi clic pe Terminat.

3. Telefonul va fi recunoscut în computer ca un disc 

detaşabil. Selectaţi acest disc detaşabil şi deschideţi-l.

4. Copiaţi fişierele în cartela de memorie.

5. După copierea fişierelor deconectaţi telefonul conform 

cerinţelor sistemului de operare al computerului 

necesare deconectării sigure a telefonului.

6. Decuplaţi telefonul de la computer. 
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13. Reiniţierea setărilor implicite

Aveţi nevoie să începeţi de la început? Dacă predaţi 

telefonul altei persoane, ori numai dacă doriţi să 

începeţi de la zero, puteţi reseta telefonul la setările 

implicite (din fabrică). Nu este însă un pas uşor de făcut. 

Reiniţierea setărilor implicite ale telefonului va şterge 

toate informaţiile dvs., inclusiv aplicaţiile pe care le-aţi 

descărcat sau instalat. Această operaţiune readuce 

telefonul în stadiul de dinaintea primei puneri 

în funcţiune. 

Înainte de a reiniţia setările implicite ale telefonului nu uitaţi 

să vă salvaţi toate datele pe care doriţi să le păstraţi.

Resetarea telefonului prin intermediul setărilor

1. Pe ecranul Home daţi clic pe MENIU, apoi pe 

Setări > Particular > Resetare date implicite.

2. Daţi clic pe Resetare telefon şi apoi daţi clic pe 

butonul Şterge tot.

Resetarea telefonului cu ajutorul butoanelor telefonului

1. Când telefonul este oprit apăsaţi şi ţineţi apăsat 

butonul REDUCERE VOLUM şi apoi apăsaţi scurt 

butonul POWER. 

2. Aşteptaţi până când ecranul afişează imaginile 

3 Android şi apoi eliberaţi butonul REDUCERE VOLUM. 

3. Apăsaţi butonul REDUCERE VOLUM şi selectaţi opţiunea 

ŞTERGERE SPAŢIU STOCARE şi apoi apăsaţi butonul 

POWER. 

4. Apăsaţi butonul CREŞTERE VOLUM şi iniţiaţi revenire 

la setările implicite.

Resetarea telefonului la setările implicite nu şterge 

conţinutul cartelei microSD. 
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14. Sfaturi pentru îndepărtarea defecţiunilor

Dacă vre-odată veţi avea probleme în ceea ce priveşte 

utilizarea telefonului, vă oferim aici câteva posibilităţi de 

remediere a problemelor.

  Controlaţi dacă în telefon este spaţiu liber sufi cient 

pentru iniţierea aplicaţiilor.

Dacă doriţi să controlaţi spaţiu liber treceţi la ecranul 

Home, daţi clic pe MENIU şi apoi pe Setări > Cartelă 
SD şi memorie telefon.

  Ştergeţi datele şi cache-ul aplicaţiilor.

Pentru a şterge datele şi cache-ul aplicaţiilor treceţi la 

ecranul Home, daţi clic pe MENIU şi apoi pe Setări > 
Aplicaţii > Management aplicaţii.

  Dezinstalaţi toate aplicaţiile părţilor terţe.

Dacă doriţi să ştergeţi aplicaţiile părţilor terţe, treceţi 

la ecranul Home, apăsaţi HOME > MENIU şi apoi daţi 

clic pe Setări > Aplicaţii > Management aplicaţii.
  Dacă conexiunea de date nu se face imediat, puteţi 

încerca următoarele două opţiuni.

  Controlaţi dacă este pornită conexiunea de date.

1. Pe ecranul Home apăsaţi butonul MENIU şi apoi 

daţi clic pe Setări.

2. Daţi clic pe poziţia Reţea wireless & reţele, 

selectaţi căsuţa de bifare Reţea mobilă şi porniţi 

conexiunea.

  Controlaţi dacă este selectată o reţea mobilă corectă.

1. Pe ecranul Home butonul MENIU şi apoi daţi clic 

pe Setări.

2. Daţi clic pe poziţiile Management wireless > 
Reţele mobile > Operatori reţea sau Denumiri 
puncte de acces. 
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  Dacă telefonul nu reacţionează la comenzi, scoateţi 

bateria, aşteptaţi trei secunde şi apoi reintroduceţi 

bateria la loc în telefon. Sau salvaţi-vă datele 

importante şi reiniţiaţi setările implicite ale telefonului.

Dacă doriţi să reiniţiaţi setările implicite ale telefonului, 

pe ecranul Home daţi clic pe MENIU apoi pe 

Setări > Particular > Resetare date implicite.

  Pentru a vă informa referitor la actualizări şi a primi 

alte sfaturi vizitaţi site-ul nostru: www.htc.com/support.
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2      Broşură informativă în domeniul securităţii şi legislaţiei

Citiţi înainte de a utiliza aparatul

DUPĂ SCOATEREA DIN AMBALAJ, BATERIA NU ESTE 

ÎNCĂRCATĂ.

BATERIE, NU SCOATEŢI MODULUL BATERIEI ATUNCI CÂND 

APARATUL SE ÎNCARCĂ.

GARANŢIA NU ESTE VALABILĂ DACĂ DEMONTAŢI SAU 

ÎNCERCAŢI SĂ DEMONTAŢI APARATUL.

Restricţii privind viaţa particulară
Unele ţări solicită accesul nelimitat la convorbirile telefonice 

înregistrate şi stabilesc că trebuie să înştiinţaţi persoana cu care 

vorbiţi despre faptul că înregistraţi convorbirea. Respectaţi legile 

şi normele ţării dumneavoastră ori de câte ori utilizaţi funcţia de 

înregistrare a telefonului.

Refuzul responsabilităţii
INFORMAŢIILE PRIVIND VREMEA, DATELE ŞI DOCUMENTAŢIILE, 

SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT”, FĂRĂ GARANŢII SAU SUPORT 

TEHNIC DIN PARTEA HTC, SUB ORICE FORMĂ. ÎN CADRUL 

COMPETENŢEI MAXIME DE APLICARE A DREPTULUI, HTC ŞI 

REPREZENTANŢELE SALE nu recunosc expres nici un fel de 

contestaţii şi restricţii, pronunţate sau numai declarate, rezultate 

din lege sau în alt mod, referitoare la informaţiile puse la dispoziţie, 

inclusiv cele nelimitate, garanţiile comerciale exprimate sau 

indicate sub orice formă, garanţii de conformitate exprimate 

sau indicate pentru un anumit scop, utilizarea fără abateri de 

la, calitate, precizie, integritate, efectivitate, fiabilitate, utilitate. 

În afară de restricţiile menţionate mai sus se subînţelege că 

societatea HTC şi asociaţii săi nu sunt responsabili de utilizarea 

sau abuzul dumneavoastră faţă de informaţiile făcute accesibile 

sau faţă de consecinţele utilizări unor astfel de acţiuni, ceea ce 

înseamnă că utilizarea acestor informaţii o faceţi pe cont propriu.
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Limitarea pagubelor

ÎN CADRUL COMPETENŢEI MAXIME DE APLICARE A DREPTULUI, 

SOCIETATEA HTC ŞI ASOCIAŢII SĂI NU SUNT RESPONSABILI 

FAŢĂ DE UTILIZATOR SAU ORICARE TERŢI PENTRU ORICE FEL 

DE PAGUBE INDIRECTE, SPECIALE, INVOLUNTARE SAU PENALE, 

CONTRACTUALE SAU NECONTRACTUALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ 

RESTRICŢII, PENTRU, PIERDERI DE VENITURI, PIERDERI DE RENUME, 

PIERDERI DE OPORTUNITĂŢI DE AFACERI, PIERDERI DE DATE ŞI/SAU 

PIERDERI DE PROFIT REZULTATE DIN ACESTEA, SAU ÎN ORICE FEL 

RAPORTATE LA ACESTEA, SAU PENTRU EXPEDIEREA, EXECUTAREA 

SAU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR, ORI UTILIZAREA INFORMAŢIILOR 

PRIVIND VREMEA, DATELE SAU DOCUMENTAŢIILE CONFORM ACESTEI 

ÎNŢELEGERI, INDIFERENT DE PREVIZIBILITATEA LOR SAU DE FAPTUL 

CĂ SOCIETATEA HTC SAU ASOCIAŢII SĂI AU FOST INFORMAŢI 

DESPRE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE PAGUBE. 

RESPONSABILITATEA TOTALĂ A SOCIETĂŢII HTC SAU A ASOCIAŢILOR 

SĂI NU VA DEPĂŞII ÎN NICIUN CAZ SUMA ÎNCASATĂ DE LA DVS., FĂRĂ 

A SE ŢINE CONT DE TEORIA JURIDICĂ ÎN BAZA CĂREIA SE RIDICĂ 

O ASTFEL DE PRETENŢIE. CELE MENŢIONATE MAI SUS NU INFLUENŢEAZĂ 

ÎN NICI UN FEL DREPTURILE LEGITIME CARE NU POT FI REVOCATE.

Informaţii importante privind protecţia sănătăţii 
şi principii de securitate

Pentru a se preîntâmpina eventualele responsabilităţi penale 

pentru pagubele cauzate, în decursul utilizării acestui produs 

trebuie respectate principiile de securitate menţionate mai jos.

Păstraţi şi respectaţi toate instrucţiunile de securitate şi de 

exploatare ale produsului. Ţineţi cont de toate avertizările din 

manual de utilizare a produsului.

Pentru a reduce pericolul de vătămare a sănătăţii, de electrocutare, 

de inflamabilitate sau de deteriorare a aparatului, respectaţi 

următoarele principii de securitate.

Securitatea electrică
Acest produs este destinat utilizării prin alimentare de la bateria 

specificată sau de la o sursă de alimentare. Orice alt mod de utilizare 

poate deveni periculos şi duce la anulare garanţiei acordate acest produs.

Principii de securitate pentru instalarea corectă a împământării
ATENŢIE: Conectarea la o instalaţie cu împământare 

necorespunzătoare poate avea ca rezultat scurtcircuitarea aparatului.
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Acest produs este livrat cu un cablu USB pentru conectarea la PC 

sau laptop. Înainte de a conecta produsul la computer verificaţi 

dacă acesta din urmă dispune de o împământare corespunzătoare. 

Cordonul de alimentare al PC-ului sau al laptop-ului dispune de 

conductor de împământare cu fişă de legătură cu pământul. Ştecherul 

trebuie să fie branşat la o priză corespunzătoare, corect instalată şi 

legată la pământ, în conformitate cu toate legile şi prevederile locale.

Principii de securitate pentru sursa de alimentare
  Utilizaţi o sursă externă de alimentare corespunzătoare
Produsul ar trebui să fie alimentat numai de la o sursă de 

alimentare externă de tip corespunzător, menţionată pe etichetă, 

cu o putere electrică nominală corespunzătoare. Dacă nu sunteţi 

siguri de tipul sursei de alimentare apelaţi la furnizorul autorizat 

de servicii sau la societatea energetică locală. În cazul produsului 

alimentat de la baterie sau de la altă sursă, informaţiile necesare 

le aflaţi din manualul de utilizare care-l însoţeşte.

Acest produs ar trebui să fie utilizat exclusiv cu următoarele 

adaptoare de alimentare stabilite.

Adaptor de alimentare:
  HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250

  Umblaţi cu grijă cu modulul bateriei
Acest produs conţine o baterie Li-ion cu polimeri sau Li-ion. În cazul 

unui tratament necorespunzător al bateriei, pericolele de aprindere şi 

ardere devin iminente. Nu încercaţi să deschideţi sau să reparaţi modulul 

bateriei. Nu spargeţi, nu deformaţi, nu înţepaţi, nu scurtcircuitaţi 

contactele exterioare sau circuitele, nu aruncaţi în foc sau în apă şi nici 

nu expuneţi modulul bateriei la temperaturi ce depăşesc 60˚C (140˚F).

  AVERTIZARE: În cazul în care bateria este schimbată incorect, 

pericolul de explozie este iminent. Pentru a preveni apariţia 

de incendii şi arsuri nu spargeţi, nu înţepaţi, nu scurtcircuitaţi 

contactele exterioare, nu expuneţi la temperaturi ce depăşesc 

60 °C şi nu aruncaţi în foc sau în apă bateriile. Bateriile 

schimbaţi-le numai cu unele de tip recomandat. Reciclaţi sau 

lichidaţi bateriile folosite, conform reglementărilor locale sau 

broşurii de referinţă care însoţeşte produsul.

 
NOTĂ: Acest produs ar trebui să fie utilizat exclusiv cu 

următoarele baterii stabilite.

• HTC, Model BB00100, BB96100 
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  Acordaţi o atenţie sporită
• Păstraţi uscate aparatul şi bateriile şi protejaţi-le împotriva 

apei sau altor lichide care pot cauza scurtcircuitarea. 

• Pentru ca în decursul utilizării să nu se ajungă la 

scurtcircuitare, împiedicaţi contactul direct al bateriei sau 

conectorilor ei cu obiecte metalice. 

• Telefonul ar trebuie să fie cuplat la produse însemnate cu logoul 

USB-IF sau care dispun de o periferie compatibilă cu USB-IF.

• Nu folosiţi baterii care par a fi deteriorate, deformate sau 

decolorate şi nici baterii care au învelişul oxidat, care se 

încălzesc prea mult sau care emană un miros neplăcut. 

• Pentru a evita îngurgitarea lor, nu păstraţi bateriile la îndemâna 

copiilor şi sugarilor. În caz de îngurgitare a bateriilor, contactaţi 

imediat medicul. 

• Dacă bateria prezintă scurgeri: 

• Împiedicaţi contactul lichidului cu pielea sau 

îmbrăcămintea. Dacă a avut loc un astfel de contact, 

NU SPĂLAŢI OCHII; clătiţi-i imediat cu apă curată şi 

apelaţi la ajutorul medical. 

• Împiedicaţi contactul lichidului scurs cu ochii. Dacă 

a avut loc un astfel de contact, NU SPĂLAŢI OCHII; clătiţi-i 

imediat cu apă curată şi apelaţi la ajutorul medical. 

• Bateriile care prezintă scurgeri în nici un caz nu au 

voie să vină în contact cu focul; în caz contrar apare 

pericolul de aprindere şi explozie. 

Principii de securitate pentru radiaţia directă a soarelui
Păstraţi produsul în afara locurilor cu umiditate şi temperaturi extreme. 

Nu lăsaţi produsul sau bateriile sale în interiorul automobilului sau în 

spaţii în care temperatura depăşeşte 60 °C (140 °F), de ex. pe tabloul de 

bord al automobilului, pe parapetele ferestrelor sau în spatele geamurilor, 

unde sunt expuse pe o durată lungă de timp la radiaţiile solare sau la 

radiaţii ultraviolete puternice. Se poate ajunge la deteriorarea aparatului, 

supraîncălzirea bateriilor sau deteriorarea automobilului.

Pericol de vătămare a auzului
ATENŢIE: Utilizarea căştilor şi audierea cu un volum 

mare a înregistrărilor muzicale pot cauza vătămări 

permanente ale auzului.

NOTĂ: Pentru Franţa au fost testate căştile închise şi deschise 

(menţionate mai jos) care pot fi utilizate la acest aparat şi 

corespund exigenţelor de nivel al presiunii sunetului stabilit 

de norma NF EN 50332-1:2000 sau NF EN 50332-2:2003 

în conformitate cu prevederile pentru Franţa L. 5232-1.

• Căştile produse de societatea HTC, Model HS G235.
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Securitatea în avioane
Având în vedere posibila interferenţă a sistemului de navigaţie al 

avionului şi a reţelei de comunicaţii a acestuia cu acest produs, 

utilizarea funcţiei de telefon a acestui aparat este ilegală în 

majoritatea ţărilor. Dacă doriţi să utilizaţi aparatul la bordul avionului 

nu uitaţi să opriţi telefonul, comutând aparatul în regimul În avion.

Restricţii de utilizare în medii periculoase
Nu folosiţi acest produs în staţiile de benzină, în magaziile de carburanţi, 

în combinatele chimice sau în locurile în care se execută detonări, în locuri 

cu un potenţial mediu explozibil, de ex. spaţiile în care are loc pomparea 

de carburanţi, în magaziile de carburanţi, în calele vaselor, în instalaţii de 

transport şi păstrare a carburanţilor sau substanţelor chimice şi în zonele 

în care în aer se găsesc substanţe chimice sau particule de cereale, praf 

sau metalice. Nu uitaţi că în astfel de medii, scânteile pot cauza explozii 

sau incendii ce pot avea ca urmării vătămări ale sănătăţii sau chiar moarte.

Mediile explozive
Dacă vă aflaţi într-un mediu în care pericolul de explozie este iminent, 

aparatul ar trebui să fie oprit iar utilizatorul să se ghideze după toate 

instrucţiunile şi marcajele. Nu uitaţi că în astfel de medii, scânteile 

pot cauza explozii sau incendii ce pot avea ca urmării vătămări ale 

sănătăţii sau chiar moarte. Recomandăm utilizatorilor să nu folosească 

aparatul în locurile de alimentare cu carburant cum ar fi staţiile 

service sau de benzină. Utilizatorii nu ar trebui să uite de respectarea 

restricţiilor privind utilizarea aparatelor de înaltă frecvenţă în magaziile 

de carburanţi, în combinatele chimice sau în locurile în care se execută 

detonări. Zonele cu potenţial mediu exploziv sunt frecvent, dar nu 

întotdeauna, marcate explicit. Dintre acestea fac parte zonele în care 

se face alimentarea cu carburaţi, instalaţiile de transport şi păstrare 

a carburanţilor sau substanţelor chimice şi zonele în care în aer se 

găsesc substanţe chimice sau particule de cereale, praf sau metalice.

Securitatea transportului rutier
Pentru a se reduce riscurile de accidente trebuie acordată 

o atenţie deplină condusului. Utilizare telefonului în timpul 

condusului (chiar şi cu setul handsfree) distrage atenţia şi poate 

cauza accidente. Trebuie respectate legile şi normele locale care 

limitează utilizarea dispozitivelor handsfree în timpul condusului.

Limitarea influenţelor semnalelor de înaltă frecvenţă
Dacă vă interesează informaţiile referitoare la limitarea influenţelor 

câmpurilor de radiofrecvenţă, Organizaţia Mondială de Sănătate 

(WHO) oferă următoarele recomandări:
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În baza informaţiilor ştiinţifice actuale nu se impune luare de măsuri 

speciale pentru utilizarea telefoanelor mobile. Dacă utilizatorul 

doreşte poate să limiteze expunerea sa sau a copiilor săi la acţiunea 

radiaţiilor de radiofrecvenţă prin limitarea duratei convorbirilor 

sau prin utilizarea dispozitivelor handsfree, care permit ţinerea 

telefonului mobil la o distanţă suficientă faţă de cap şi corp.

Alte informaţii privind această temă veţi găsi în site-ul organizaţiei 

WHO la adresa adrese http://www.who.int/peh-emf - Buletin 

informativ WHO 193: Iunie 2000.

Principii de securitate pentru expunerea la radiaţii 
de înaltă frecvenţă
  Nu folosiţi aparatul în apropierea construcţiilor metalice 

(de ex. construcţiile din oţel ale clădirilor).

  Nu folosiţi aparatul în apropierea surselor de câmpuri 

magnetice puternice, de ex. cuptoarele cu microunde, 

difuzoarele, televizoarele şi aparatele radio.

  Folosiţi numai accesorii originale, aprobate de producător, 

sau accesorii care nu conţin nici un fel de metale.

  Utilizarea unor accesorii care nu sunt originale, neaprobate de 

producător, poate încălca directiva locală privind expunerea la 

radiaţii de înaltă frecvenţă şi acest lucru trebuie evitat.

Expunerea la influenţele semnalelor de înaltă frecvenţă
Acest aparat are încorporat un receptor şi un emiţător de înaltă 

frecvenţă. Dacă este pornit receptează şi emite energie de înaltă 

frecvenţă. În decursul comunicării cu telefonul, sistemul care 

prelucrează convorbirea comandă nivelul puterii de emisie a telefonului.

Radiaţia puterii de ieşire este cu mult mai mică decât limitele 

internaţionale pentru expunerea le influenţele frecvenţelor înalte. 

Aceste limite sunt o componentă a unei directive complexe şi 

stabilesc nivelurile permise pentru radiaţiile de înaltă frecvenţă pentru 

populaţie. Aceste directive se bazează pe normele de securitate care 

au fost deja stabilite de organele internaţionale de normalizare: 

  Institutul Naţional American de Normalizare (ANSI) IEEE. C95.1-1992

  Consiliul Naţional pentru Măsurători şi Protecţie împotriva 

radiaţiilor (NCRP) Raportul 86. 1986

  Comisia Internaţională de Protecţie împotriva Radiaţiilor 

neionizante (ICNIRP) 1996 

  Ministerul Sănătăţii (Canada), Norma de securitate 

nr. 6. Aceste norme prevăd un nivel ridicat de protecţie 

pentru asigurarea securităţii tuturor persoanelor, indiferent 

de vârstă sau stare de sănătate.
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Dispozitivul dvs. mobil este conceput în aşa fel încât să nu 

depăşească limitele recomandate de directivele internaţionale 

privind acţiunea undelor radio. Aceste directive au fost concepute 

de organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi includ rezerve 

de securitate pentru protecţia tuturor persoanelor, indiferent de 

vârstă şi stare de sănă.

Directivele uzează unitatea de măsură cunoscută sub denumirea de 

SAR (Specific Absorption Rate – rată specifică de absorbţie). Limita 

SAR pentru aparatele mobile este 2 W/kg şi valoarea maximă SAR 

pentru aceste aparate la ureche a fost reglată la 0,754 W/kg pe 10 g*.

Deoarece aparatele mobile oferă o gamă vastă de funcţii, pot fi 

utilizate şi în alte poziţii, de ex. pe corp, aşa cum este descris în 

acest manual de utilizare**.

Deoarece valoarea SAR este măsurată atunci când se utilizează 

cea mai mare putere de emitere a radiaţiilor, valoarea reală SAR 

tipică acestui aparat este cea menţionată mai jos. Acest fapt are 

loc ca urmare a modificării automate a nivelului randamentului 

aparatului care garantează că va fi utilizat numai randamentul 

minim necesar comunicării în reţea.

*Testele s-au executat în conformitate cu norma IEC PT62209-1 

**Pentru informaţii privind utilizarea pe corp, vezi capitolul următor.

La fel ca în cazul altor aparate mobile, este valabil că pentru 

a se asigura funcţionarea satisfăcătoare a aparatului şi pentru 

a se asigura securitatea persoanelor, se recomandă ca în timpul 

exploatării antena aparatului să nu se afle în imediata apropiere 

a vreunei părţi a corpului uman. 

Pentru a se asigura un randament optim al telefonului şi pentru 

a se garanta că expunerea organismul uman la radiaţiile de 

frecvenţă înaltă nu va depăşii valorile stabilite de normele 

corespunzătoare, folosiţi întotdeauna aparatul în poziţie normală. 

În decursul telefonării nu atingeţi şi nu ţineţi inutil zona antenei. 

Contactul cu zona antenei poate înrăutăţi calitatea convorbirii 

şi cauza faptul că aparatul va opera la un nivel mai mare al 

randamentului comparativ cu cel necesar. Împiedicând contactului 

cu zona antenei, când telefonul este UTILIZAT, atingeţi un 

randament optim al antenei şi prelungirea viabilităţii bateriei.

Conformitatea cu nivelurile SAR, în decursul inactivităţii aparatului 

purtat pe corp, este limitată la clemele pentru curea, tocuri sau 

alte accesorii asemănătoare care în ansamblu nu au nicio parte 

metalică şi care asigură un interval de cel puţin 1,5 cm într aparat şi 

corpul utilizatorului.
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Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza influenţa radiaţiilor 

radio de frecvenţă înaltă, care vor depăşii limitele corespunzătoare 

directivei.

Informaţii privind nivelul specific de absorbţie
0,754 w/kg na 10 g (cap), 0,732 w/kg na 10 g (corp)* 

1,15 w/kg na 10 g (cap), 1,31 w/kg na 10 g (corp)**

* NOTĂ: Valoarea 10 g SAR este măsurată pentru gama GSM/

GPRS/EGPRS 900/1800 MHz şi WCDMA/HSDPA zona 

I. Valoarea SAR pentru corp 0,732 w/kg pe 10 g a fost 

testată cu prinderea aparatului într-un toc la o distanţă 

de 1,5 cm faţă de corp.

** NOTĂ: Valoarea 1 g SAR este măsurată pentru gama  GSM/

GPRS/EGPRS 900/1800 MHz şi WCDMA/HSDPA zona 

II şi V. Valoarea SAR pentru corp 1,31 w/kg pe 1g a fost 

testată cu prinderea aparatului într-un toc la o distanţă 

de 1,5 cm faţă de corp.

Bruiajul în autovehicule
Ţineţi cont de faptul că, având în vedere posibilitatea de bruiere 

a dispozitivelor electronice, unii constructori de autovehicule interzic 

folosirea telefoanelor mobile în autovehicule dacă o componentă 

a instalaţiei nu o reprezintă instalaţia handsfree cu antenă externă.

Perturbarea funcţiilor aparatelor medicale
Acest produs poate cauza funcţionarea incorectă a aparatelor 

medicale. În majoritatea spitalelor şi instituţiilor medicale utilizarea 

unor astfel de aparate este interzisă.

Dacă întrebuinţaţi orice aparat medical, apelaţi la producătorul 

acestuia şi aflaţi dacă aparatul este destul de bine ecranat 

împotriva radiaţilor de frecvenţă înaltă. Pentru a obţine aceste 

informaţii vă ajută medici

Opriţi telefonul în centrele medicale unde instrucţiunile 

corespunzătoare sunt afişate. În spitale şi în centre medicale pot fi 

utilizate aparate care sunt sensibile la radiaţiile de frecvenţă înaltă 

din exterior.

Cornetele acustice
Unele telefoane digitale fără fir pot cauza bruiajul anumitor 

cornete acustice. În cazul unui astfel de bruiaj apelaţi la furnizorul 

de servicii sau sunaţi la serviciul de relaţii cu publicul pentru a vă 

consulta referitor la posibilele alternative.
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Dispozitivele fără ionizare
Acest aparat are încorporată o antenă interioară. Pentru a se 

asigura exploatarea sigură a dispozitivului livrat, acest aparat 

ar trebui exploatat numai într-o poziţie normală. La fel ca în 

cazul altor aparate mobile, este valabil că pentru a se asigura 

funcţionarea satisfăcătoare a aparatului şi pentru a se asigura 

securitatea persoanelor, se recomandă ca în timpul exploatării 

antena aparatului să nu se afle în imediata apropiere a vreunei 

părţi a corpului uman.

Utilizaţi exclusiv antena interioară livrată. În cazul utilizării unei 

antene neaprobate sau a uneia adaptate, calitatea convorbirii se 

poate înrăutăţii şi telefonul se poate deteriora, ceea ce poate duce 

la pierderea funcţionalităţii şi depăşirea limitelor recomandate 

pentru nivelul SAR; şi deci pot fi încălcate normele locale valabile 

în ţara în cauză.

Pentru a se asigura un randament 

optim al telefonului şi pentru a se 

garanta că expunerea organismul 

uman la radiaţiile de frecvenţă înaltă nu 

va depăşii valorile stabilite de normele 

corespunzătoare, folosiţi întotdeauna 

aparatul în poziţie normală. Contactul 

cu zona antenei poate înrăutăţi 

calitatea convorbirii şi cauza faptul 

că aparatul va opera la un nivel mai 

mare al randamentului comparativ cu 

cel necesar. Împiedicând contactului 

cu zona antenei, când telefonul este 

UTILIZAT, atingeţi un randament optim 

al antenei şi prelungirea viabilităţii 

bateriei.

Amplasare 

antenei

Securitatea electrică
  Accesorii

• Folosiţi exclusiv accesorii aprobate.

• Nu vă cuplaţi la produse şi accesorii incompatibile.

• Aveţi grijă ca obiectele metalice, cum ar fi monezile sau inelele de chei, 

să nu intre în contact cu bornele bateriei şi să nu le scurtcircuiteze.

  Conectarea la automobil 

Dacă doriţi să conectaţi periferia telefonului la sistemul electric 

ale autovehiculului apelaţi la un specialist.
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  Produsele defecte şi deteriorate

• Nu încercaţi să demontaţi telefonul sau accesoriile lui.

• Lucrările de service sau de reparare a telefonului sau 

a accesoriilor lui pot fi efectuate exclusiv de un personal calificat. 

Principii generale de securitate
Numai dvs. sunteţi responsabil de modul în care utilizaţi 

telefonul şi de consecinţele utilizării lui. Întotdeauna trebuie să 

opriţi telefonul acolo unde este interzisă utilizarea lui. Utilizarea 

telefonului este supusă măsurilor de securitate destinate protecţie 

utilizatorilor şi mediului lor înconjurător.

  Nu supuneţi aparatul la o presiune excesivă
Pentru a împiedica deteriorarea ecranului aparatului, nu-l supuneţi la 

o presiune excesivă. Scoateţi aparatul din buzunarele din spate ale 

pantalonilor înainte de a vă aşeza jos. De asemenea, se recomandă 

păstrarea aparatului în tocul de protecţie, iar pentru operare a se 

folosi numai stilusul sau degetul. Garanţia nu se raportează la display-

ul ecranului, spart ca urmare a unei manipulări necorespunzătoare.

  După o utilizare îndelungată, aparatul se încălzeşte
În cazul unei utilizări îndelungate, de ex. convorbire telefonică, 

încărcarea bateriei sau navigarea pe web, aparatul se poate 

încălzi. În majoritatea cazurilor acest stadiu este normal şi de 

aceea nu ar trebui considerat ca o problemă.

  Acordaţi atenţie instrucţiunilor de service
Exceptând cazurile explicate în instrucţiunile de exploatare sau 

de service, niciodată nu reparaţi produsul singuri. Reparaţiile 

componentelor interne ale produsului ar trebui să fie executate 

de către un tehnician de service autorizat sau de către furnizor.

  Protejaţi telefonul
• Trataţi cu grijă telefonul şi accesoriile lui şi păstraţi-le într-un 

loc curat şi fără praf.

• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile lui la foc deschis ori la 

produse de tutungerie aprinse.

• Nu expuneţi telefonul sau accesoriile lui la acţiunea lichidelor şi 

nu le păstraţi într-un mediu umed.

• Nu lăsaţi să cadă telefonul sau accesoriile lui la pământ şi nu 

încercaţi să le contorsionaţi.

• Nu folosiţi chimicale, detergenţi şi nici aerosoli la curăţarea 

telefonului sau a accesoriilor lui.

• Nu vopsiţi telefonul sau accesoriile lui.

• Nu demontaţi telefonul sau accesoriile lui; acest lucru îl poate 

face exclusiv un personal desemnat.

• Nu expuneţi telefonul şi nici accesoriile lui la temperaturi 

extreme: minim -20 şi maxim +50 grade Celsius.
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• Asiguraţi-vă că cunoaşteţi normele locale privind casarea 

produselor electronice.

• Nu purtaţi telefonul în buzunarul din spate, există pericolul de 

a vă aşeza jos şi de a-l rupe.

  Deteriorări care necesită reparaţii
În următoarele cazuri debranşaţi produsul de la priză şi solicitaţi 

tehnicianului de service autorizat sau furnizorului să execute 

reparaţia de specialitate:

• Dacă produsul a fost împroşcat cu lichid sau un anumit obiect 

a pătruns în el.

• Produsul a fost expus la ploaie sau apă.

• Produsul a căzut la pământ sau a fost deteriorat.

• Dacă se observă supraîncălzirea produsului.

• Chiar dacă s-au respectat instrucţiunile de utilizare, produsul 

nu funcţionează normal.

  Împiedicaţi acţiunea căldurii
Produsul nu ar trebui aşezat în apropierea surselor de căldură, 

cum sunt caloriferele, acumulatoarele de căldură, sobele sau alte 

instalaţii (inclusiv amplificatoarele) care emană căldură.

  Împiedicaţi acţiunea umidităţii 
Nu folosiţi niciodată produsul în medii umede.

  Împiedicaţi utilizarea aparatului în cazul fl uctuaţiilor termice extreme 
Dacă mutaţi aparatul între medii cu diferenţe termice extreme 

şi cu diferite nivele de umiditate, este posibil ca apa să se 

condenseze pe suprafaţa exterioară sau în interiorul aparatului. 

Pentru a împiedica deteriorarea aparatului, înainte de a-l folosiţi, 

lăsaţi să se evaporeze umiditate, atât cât este necesar.

ATENŢIE:� În cazul mutării aparatului dintr-un mediu cu 

o temperatură scăzută într-un mediu cu temperatură mai 

ridicată, sau invers, înainte de a porni aparatul, lăsaţi-l să 

se acomodeze la temperatura mediului înconjurător.

  Împiedicaţi pătrunderea obiectelor străine în produs 
Niciodată nu aşezaţi obiecte străine pe slot-uri sau pe alte orificii 

ale produsului. Aceste slot-uri şi orificii sunt destinate aerisirii. 

Aceste orificii trebuie nu să fie niciodată blocate sau acoperite.

  Airbag-urile
Nu aşezaţi telefonul în spaţiul din faţa airbag-ului şi nici în spaţiul 

în care acţionează airbag-ul activat. Aşezaţi telefonul într-un loc 

sigur înainte de a porni la drum cu autovehiculul.

  Accesoriile de fi xare
Nu întrebuinţaţi niciodată aparatul pe o masă rabatabilă, pe 

cărucior, suport, trepied sau rezemătoare. Orice modalitate de fixare 

a aparatului ar trebui să corespundă instrucţiunilor producătorului.
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  Evitaţi fi xările instabile
Nu aşezaţi produsul pe un suport instabil.

  Utilizaţi produsul numai cu accesorii autorizate
Acest produs ar trebui să fie folosit numai cu un PC şi cu accesorii 

opţionale expres desemnate a fi compatibile cu acest aparat.

  Reglarea volumului
Reduceţi volumul aparatului înainte de a utiliza căştile sau alte 

accesorii de sunet.

  Curăţarea
Debranşaţi produsul de la reţeaua electrică înainte de a-l curăţa. 

Nu folosiţi mijloace de curăţare lichide sau pulverizatoare. Pentru 

curăţare folosiţi o cârpă umedă, dar pentru curăţarea displayului 

LCD NICIODATĂ nu folosiţi apa.

  Copiii mici
Nu lăsaţi telefonul sau accesoriile lui la îndemâna copiilor mici şi nici 

nu-i lăsaţi pe aceştia să se joace cu el. S-ar pute răni sa pe sine sau 

între ei, ori ar pute deteriora telefonul involuntar. Telefonul dvs. conţine 

piese mărunte şi are muchi ascuţite care ar putea cauza răniri sau care 

s-ar putea desprinde, ducând astfel la apariţia pericolului de asfixiere.

  Afecţiuni cauzate de mişcarea repetată
Pentru a minimaliza riscurile RSI în decursul scrierii mesajelor 

sau când jucaţi jocuri pe telefonul dvs.:

• Nu strângeţi prea tare telefonul.

• Apăsaţi uşor butoanele.

• Folosiţi funcţiile speciale ale telefonului care minimalizează 

numărul de butoane ce trebuie apăsate; de ex. şabloanele 

pentru mesaje şi textul dictat.

• Faceţi pauze frecvente pentru a vă putea destinde şi relaxa

  Utilajele mecanice în funcţiune
Pentru a reduce riscul de accidentare trebuie acordată o atenţie 

completă utilajelor mecanice în timpul exploatării l.

  Descărcarea electrostatică
Nu atingeţi conectoarele metalice ale cartelei SIM.

  Zgomotul puternic
Acest telefon este capabil să producă un zgomot puternic care 

poate afecta auzul dvs.

  Apelurile de urgenţă
La fel ca alte telefoane fără fir, acest telefon utilizează semnale 

radio care nu pot garanta conexiune în orice condiţii. Deci, în cazul 

apelurilor de urgenţă, nu vă puteţi baza pe nici un telefon fără fir.
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14      Broşură informativă în domeniul securităţii şi legislaţiei

Identificare pentru organele de control

În scopul identificării de control, acestui produs i-a fost atribuit 

numărul de model PC49100 (HTC Wildfire A3333). 
Pentru a se asigura o exploatarea fiabilă şi sigură, cu produsul 

PC49100 (HTC Wildfire A3333) folosiţi numai accesoriile 

menţionate mai jos.

Bateria dispune de numărul de model BB00100, BB96100.

NOTĂ: Acest produs este destinat utilizării cu sursă de 

alimentare limitată aprobată clasa 2, cu curent continuu 

de 5 V şi cu sursă de alimentare de cel mult 1 A.

Însemnare pentru Uniunea Europeană
Produsele cu însemnare CE sunt în conformitate cu cerinţele 

directivei R&TTE (99/5/EC), directivei EMC (2004/108/EC) şi 

directivei (2006/95/EC) privind tensiunea joasă, care au fost 

emise de Comisia Uniunii Europene. 

Conformitatea cu aceste directive presupune respectarea 

normelor europene (în paranteze sunt menţionate normele 

internaţionale corespunzătoare):

• EN301 489-1

• EN301 489-3 

• EN301 489-7 

• EN301 489-17

• EN301 489-24

• EN300 328

• EN300 440 

• EN301 511

• EN301 908-1

• EN301 908-2

• IEC62209-2

• EN60950-1

Acest aparat poate fi utilizat 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
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Avertizare a Comisiei federale pentru comunicaţii (FCC) 
Acest aparat îndeplineşte o parte din cele 15 norme ale FCC. 

Utilizarea lui este supusă îndeplinirii următoarelor două condiţii: (1) 

Acest aparat nu are voie să cauzeze bruiaje dăunătoare şi (2) acest 

aparat trebuie să fie capabil să recepţioneze bruiajele emise, inclusiv 

pe acele care pot cauza activităţi nedorite ale dispozitivelor.

Acest aparat a fost testat şi s-a descoperit că corespunde limitelor 

pentru aparatele digitate clasa B, conform capitolului 15 din Regulile 

FCC. Aceste limite sunt stabilite în aşa fel încât să garanteze 

o protecţie adecvată împotriva bruiajelor dăunătoare în decursul 

instalării şi utilizării aparatului în spaţii de locuit. Acest aparat creează, 

utilizează şi poate emite energie de frecvenţă radio şi, în cazul în care 

nu este instalat conform instrucţiunilor producătorului, poate cauza 

bruierea mijloacelor de comunicare radio. Nu există nicio garanţie 

conform căreia în cazul unei concrete instalări bruiajul nu apare. 

De aceea, acest aparat bruiază nedorit recepţia semnalelor radio 

şi de televiziune (fapt care poate fi probat prin oprirea şi pornirea 

aparatului); recomandăm ca utilizatorul să încerce să elimine bruiajul 

cu ajutorul uneia dintre măsurile următoare sau prin combinarea lor:

  modifi carea orientării antenei de recepţie sau mutarea ei; 

  mărirea distanţei dintre aparat şi receptor;

  branşarea aparatului într-o priză dintr-un circuit diferit de cel 

în care este branşat receptorul;

  consultarea furnizorului sau a tehnicianului radio/TV, care pot 

oferi sugera măsuri suplimentare; 

Modificările
FCC solicită ca utilizatorul să fie informat că toate adaptările 

modificările aparatului, care nu au fost aprobate de compania HTC, 

pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza aparatul.

Declaraţie privind influenţa radiaţiilor de radiofrecvenţă FCC
  Acest emiţător prezintă conformitatea tehnologiilor 

Bluetooth şi WLAN cu cerinţele reglementate

  Acest emiţător nu are voie să fie amplasat sau să opereze în 

comun cu nici un fel de antenă sau de alt emiţător.

  Acest dispozitiv îndeplineşte restricţiile FCC pentru dispozitivele 

producătoare de radiaţii de radiofrecvenţă, stabilite pentru 

mediile necontrolate.
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16      Broşură informativă în domeniul securităţii şi legislaţiei

Telecommunications & Internet Association (TIA) 
- Informaţii de securitate
Stimulatoarele cardiace
Pentru a nu ajunge la o eventuală perturbare a funcţiilor 

stimulatoarelor cardiace, Asociaţia Health Industry Manufacturers 

Association recomandă ca între telefoanele mobile şi 

stimulatoarele cardiace să se păstreze o distanţă minimă de ost 

15 cm (6 degete). Aceste recomandări sunt în concordanţă cu 

cercetările independente şi recomandările programului Wireless 

Technology Research 

Persoanele cu stimulatoare cardiace ar trebui să respecte 

următoarele instrucţiuni:

  Ţineţi telefonul pornit ÎNTOTDEAUNA la o distanţă de cel 

puţin 15 cm (6 degete) de la stimulatorul cardiac.

  Nu purtaţi telefonul în buzunarul de la piept.

  Pentru a minimaliza posibilitatea de bruiaj, folosiţi urechea 

de pe partea opusă celei pe care se afl ă stimulatorul cardiac. 

Opriţi imediat telefonul în cazul în care aveţi cea mai mică 

suspiciune că are loc un bruiaj.

Cornetele acustice
Unele telefoane digitale fără fir pot cauza bruiajul anumitor 

cornete acustice. În cazul unui astfel de bruiaj apelaţi la furnizorul 

de servicii sau sunaţi la serviciul de relaţii cu publicul pentru a vă 

consulta referitor la posibilele alternative.
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Avertizare RAEE (WEEE)
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului pentru Reziduuri 

de Aparatură Electrică şi Electronică (RAEE), care a intrat 

în vigoare de la 13. februarie 2003, reprezintă o importantă 

schimbare în ceea ce priveşte tratamentul instalaţiilor electrice 

după terminarea viabilităţii lor.

Scopul acestei directive îl reprezintă în primul rând împiedicarea 

producerii de RAEE, urmată de refolosirea, reciclarea şi alte forme 

de înnoire a acestor reziduuri, vizând scăderea volumului lor.

  

Logo RAEE (afişat în stânga) pe produs sau pe 

ambalajul acestuia indică faptul că acest produs 

nu poate fi lichidat ca reziduu comunal. Sunteţi 

responsabili ca lichidare oricărui reziduu electric 

sau electronic să se facă în centre speciale de 

colectare, destinate reciclării acestor reziduuri 

periculoase. Sortând reziduurile şi reciclând 

aparatele electrice şi electronice în decursul 

lichidării lor, contribuim la protecţia mediului 

înconjurător. Prin reciclarea corespunzătoare 

a reziduurilor electrice şi electronice va fi 

asigurată păstrarea sănătăţii umane şi 

a mediului înconjurător. Alte informaţii privind 

lichidarea şi reciclarea reziduurilor electrice şi 

electronice şi a aparatelor electronice, precum şi 

cele privind locurile de colectare, le obţineţi de 

la Consiliile locale, de la serviciile de lichidare a 

reziduurilor comunale, în magazinul în care aţi 

cumpărat aparatul sau la producător.

Conformitatea cu cerinţele directivei RoHS
Acest produs este în conformitatea cu cerinţele directivei 

Parlamentului şi Consiliului European 2002/95/CE din data de 27. 

ianuarie 2003 privind utilizarea anumitor substanţe periculoase în 

dispozitivele electrice şi electronice (RoHS) şi cu modificării ei.
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18  Informácie o bezpečnosti a obmedzeniach

23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

     
HTC Corporation

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Destinată pentru UE

Pentru următorul aparat:

Smartphone

(Descriere produs)

PC49100

(Denumire produs)

HTC Corporation

(Denumire producător)

23, Xinghua Rd., Taoyuan 330, Taiwan 

(Adresă producător)

Prin prezenta se confirmă că aparatul corespunde cerinţelor indispensabile din articolul 3 a directivei R&TTE 

1995/5/CE, dacă se utilizează în scopul pentru care a fost conceput şi dacă se respectă următoarele norme:

1. Sănătate (Art. 3.1.a, directiva R&TTE)

 Norme în vigoare: EN 50360:2001, EN62209-1:2006/IEC 62209-2 :2005/ EN62311: 2008

2. Securitate (Art. 3.1.a, directiva R&TTE)

 Norme în vigoare: EN 60950-1: 2006 / IEC60950-1: 2005

3. Compatibilitatea electromagnetică (Art. 3.1.b, directiva R&TTE) 

 Norme în vigoare: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1

4. Utilizarea eficientă a spectrului de radiofrecvenţă (Art. 3.2, directiva R&TTE) 

 Norme în vigoare: EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1/-2 v4.2.1 / EN 300 328 

  v1.7.1 / EN 300 440 V1.3.1.

Persoana responsabilă de această declaraţie:

Philip Blair

(Numele şi semnătura) 

Director produs

(Poziţie / titlu)

Marea Britanie  2010/05/03

(Locul)  (Data)
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Declaratie de Conformitate (DoC) din data 3.5.2010. 

Noi

TCCM s.r.o., Politickych veznu 21, Prague 1, 110 00, Czech Republic 
declaram pe propria noastra raspundere  ca produsul: 

Denumire terminal : PC49100 
Denumire comerciala: HTC Wildfire A3333 
Model: HTC Wildfire A3333, impreuna cu adaptorul de retea model, ADP-5FH C , 
 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:    

Protectia sanatatii : EN 50 360 / EN 50 361 
Siguranta utilizatorului: EN 60950 
Compatibilitatea electromagnetica : EN 301 489-1, EN 301 489-7  
Spectrul radio:  EN 301 511 

Informatii suplimentare: Produsul are marca CE  cod Organism Notificat CE0682 
aplicata in  2010 

Organismele de notificare consultate: 

1) CETECOM ICT SERVICES GMBH, Untertürkheimer Straße 6-10, 66117 
SAARBRÜCKEN,Germany 

Dosarul tehnic al produsului este disponibil la: TCCM s.r.o., Politickych veznu 21, 
Prague 1, 110 00, Czech Republic  

Numele:  Philip Blair                  Data: 3.5.2010 

Functia Product Director    Semnatura: 

Informatii SAR 
0,754 W/KG @10g (Cap), 0,732 W/KG @10g (Corp) 



Declaratie de Conformitate (DoC) din data 3.5.2010. 

Noi

TCCM s.r.o., Politickych veznu 21, Prague 1, 110 00, Czech Republic 
declaram pe propria noastra raspundere  ca produsul: 

Denumire terminal : PC49100 
Denumire comerciala: HTC Wildfire A3333 
Model: HTC Wildfire A3333, impreuna cu adaptorul de retea model, ADP-5FH C , 
 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:    

Protectia sanatatii : EN 50 360 / EN 50 361 
Siguranta utilizatorului: EN 60950 
Compatibilitatea electromagnetica : EN 301 489-1, EN 301 489-7  
Spectrul radio:  EN 301 511 

Informatii suplimentare: Produsul are marca CE  cod Organism Notificat CE0682 
aplicata in  2010 

Organismele de notificare consultate: 

1) CETECOM ICT SERVICES GMBH, Untertürkheimer Straße 6-10, 66117 
SAARBRÜCKEN,Germany 

Dosarul tehnic al produsului este disponibil la: TCCM s.r.o., Politickych veznu 21, 
Prague 1, 110 00, Czech Republic  

Numele:  Philip Blair                  Data: 3.5.2010 

Functia Product Director    Semnatura: 

Informatii SAR 
0,754 W/KG @10g (Cap), 0,732 W/KG @10g (Corp) 
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