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Bine ati venit! 

Citiți aceste informații înainte de a utiliza telefonul. Nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de 

neintelegerea informațiilor din acest manual. Ne rezervăm dreptul de a revizui și de a modifica 

descrierea acestui produs, software și manualul de utilizare, fără obligația de a notifica utilizatorilor 

aceste revizuiri și modificări. Acest manual se referă la utilizarea de către dvs. a acestui telefon și nu este 

o aprobare a oricăror accesorii. Imaginile sunt doar de referință. Pot exista mici diferențe între aspectul 

telefonului, cheile și conținutul afișajului utilizate în acest manual și pe cele ale telefonului dvs. Consultați 

telefonul când utilizați manualul. Unele caracteristici introduse în acest manual sunt caracteristici 

dependente de rețea sau de abonament. Contactați furnizorul de servicii. 

Măsuri de siguranță 

Citiți aceste informații înainte de a utiliza dispozitivul mobil, în caz contrar multe rezultate pot duce 

la vătămări corporale. 

Rata de absorbție specifică (SAR) 

ACEST DISPOZITIV ÎNDEPLINEȘTE ORIENTĂRI INTERNAȚIONALE DE EXPUNERE LA UNDE RADIO. 

Mobilul dvs. este proiectat să nu depășească limitele pentru expunerea la unde radio recomandate de 

către instrucțiunile internaționale. Orientările sunt elaborate de o organizație științifică independentă 

(ICNIRP) și includ o marjă de siguranță semnificativă menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, 

indiferent de vârstă și sănătate. 

Indicațiile privind expunerea la undele radio folosesc o unitate de măsură cunoscută ca rată de absorbție 

specifică sau SAR. 

Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2.0W / kg. Valorile cele mai ridicate ale SAR din ghidul 

ICNIRP pentru acest model sunt (SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrat). 

Testul SAR uzat pe corp a fost efectuat la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta liniile 

directoare privind expunerea la frecvențe radio în timpul operațiunilor purtate pe corp, dispozitivul 

trebuie poziționat cel puțin pe această poziție la distanță de corp. 

Pentru mai multe informații despre certificarea dispozitivelor SAR, vă rugăm să ne contactați centru de 

service: www.stklife.com. 

CE SAR Value  

Head SAR: 0.539 W/Kg  

Body SAR: 0.891 W/Kg 

 

 

http://www.stklife.com/
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Informații despre expunere și declarație FCC RF 

Limita SAR din SUA (FCC) este de 1,6 W / kg în medie pe un gram de țesut. 

Tipuri de dispozitive: STK LIFE 7 4G (FCC ID: xxxxxxxxxxxx) a fost, de asemenea, testat față de această 

limită SAR. Consultați expoziția celei mai mari valori ale SAR în conformitate cu ghidul FCC pentru acest 

model expus (SAR maxim pentru acest model și condițiile sub care a fost înregistrat). 

Utilizarea clemelor pentru curea, a tocurilor și a accesoriilor similare nu trebuie să conțină componente 

metalice în ansamblul său. Utilizarea accesoriilor care nu îndeplinesc aceste cerințe poate să nu respecte 

cerințele FCC privind expunerea la RF și ar trebui evitate.  

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două 

condiții: 

(1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și 

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o 

funcționare nedorită. 

Notă: Producătorul nu este responsabil pentru interferențele radio sau TV cauzate de modificările 

neautorizate ale acestui echipament. Astfel de modificări pot duce la anularea autorității utilizatorului de 

a folosi echipamentul. Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un 

dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute 

pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. 

Acest echipament generează utilizări și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și 

utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu 

toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor avea loc într-o anumită instalație. Dacă 

acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau televiziune, ceea ce poate 

fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze 

interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

• Reorientați sau mutați antena de recepție. 

• Creșteți distanța dintre echipament și receptor. 

• Conectați aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. 

• Consultați dealerul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor. 

Manualul utilizatorului sau manualul de instrucțiuni pentru un radiator intenționat sau neintenționat 

trebuie să avertizeze utilizatorul că modificările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres 

de către partea responsabilă de conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi 

echipamentul. În cazurile în care manualul este furnizat numai într-o altă formă decât hârtia, cum ar fi pe 

un disc de calculator sau pe Internet, informațiile cerute de această secțiune pot fi incluse în manual în 

această formă alternativă, cu condiția ca utilizatorul să poată fi în mod rezonabil de așteptat să aibă 

capacitatea de a accesa informațiile în acea formă. 
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Declarația ROHS  

Declarație de conformitate cu cerințele regulilor de gestionare a deșeurilor electronice, 2011 (adoptată 

prin Notificarea S.O. 1035 (E) a Ministerului Mediului și Pădurilor). 

Produsul este în conformitate cu cerințele regulii 13 din Regulamentul privind e-deșeurile. Conținutul de 

substanță periculoasă, cu excepția aplicațiilor enumerate în SCHEMA II a regulilor privind deșeurile 

electronice: 

1. Plumb (Pb) - nu depășește 0,1% din greutate;  

2. Cadmiu (Cd) - nu mai mare de 0,01% în greutate;  

3. Mercur (Hg) - nu depășește 0,1% din greutate;  

4. Crom hexavalent (Cr6 +) - nu depășește 0,1% din greutate;  

5. bifenili polibromurați (PBB) - nu mai mari de 0,1% din greutate;  

6. Difenil eteri polibromurați (PBDE) - nu mai mari de 0,1% în greutate. 

Dezafectarea corectă 

  (Deșeuri de echipamente electrice și electronice), acest marcaj pe produs, accesorii sau 

literatură indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, setul cu 

cască, cablul USB) nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Acest EEE respectă RoHS. 

 Acest marcaj de pe baterie, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu 

trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. 

Declarația de conformitate  

a UE Santok Ltd, Unitatea L Braintree Industrial Estate, Braintree Road, Middlesex, HA4 0EJ, Marea 

Britanie. Santok Ltd declară că [au fost efectuate toate seturile esențiale de testare radio și că produsul 

este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei R & TTE 1995/5 / CE. 

Utilizarea telefonului în siguranță 

 Pe drum 

Utilizarea unui telefon în timp ce conduceți este ilegală în multe țări. Urmați legile locale și conduceți în 

siguranță în orice moment. 

 Tehnologie electronică sensibilă 
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Nu utilizați telefonul în apropierea echipamentelor electronice sensibile - în special a dispozitivelor 

medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace - deoarece acestea ar putea duce la defecțiuni. De asemenea, 

poate interfera cu funcționarea detectoarelor de incendiu și a altor echipamente de comandă automată. 

Pentru mai multe informații despre modul în care telefonul afectează stimulatoarele cardiace sau alte 

echipamente electronice, contactați producătorul sau distribuitorul local. 

Telefonul dvs. poate cauza interferențe atunci când este utilizat în apropierea televizoarelor, radiourilor 

sau echipamentelor de birou automatizate. 

In timpul zborului 

Telefonul dvs. poate provoca interferențe cu echipamentul aeronavei. Prin urmare, este esențial să 

respectați reglementările companiilor aeriene. În plus, dacă personalul companiei aeriene vă cere să 

opriți telefonul sau să dezactivați funcțiile sale wireless, vă rugăm să faceți cum se spune. 

In spital 

Telefonul dvs. poate interfera cu funcționarea normală a echipamentului medical. Urmați toate 

reglementările spitalului și dezactivați-l când vi se solicită avertizări sau personal medical. 

 La o stație de benzină 

Nu utilizați telefonul la stațiile de benzină. Radiația Wave transmisă din cauza semnalului wireless de pe 

telefonul dvs. din cauza apelului în desfășurare poate genera scântei în combustibil. De fapt, este 

întotdeauna mai bine să opriți ori de câte ori vă aflați lângă combustibili, substanțe chimice sau explozivi. 

Langa apa 

Păstrați telefonul departe de apă (sau de orice alt lichid). Nu este un model impermeabil la apă. 

Reparatii 

Nu țineți niciodată telefonul în afară. Lăsați asta profesioniștilor. Reparațiile neautorizate ar putea 

încălca termenii garanției. 

 Antena stricată 

Nu utilizați telefonul dacă antena este deteriorată, deoarece ar putea provoca vătămări. 
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 In jurul copiilor 

Nu tineti telefonul mobil la îndemâna copiilor. Nu ar trebui să fie 

folosit ca jucărie și ar putea să nu fie bun pentru sănătatea lor. 

Accesorii originale 

Utilizați numai accesoriile originale furnizate împreună cu telefonul sau cele aprobate de producător. 

Utilizarea accesoriilor neaprobate poate afecta performanțele, poate face ca garanția să nu fie valabilă, 

să nu respecte reglementările naționale privind utilizarea telefoanelor mobile sau chiar să cauzeze răniri. 

 Lângă explozivi 

Opriți telefonul în sau în apropierea zonelor unde sunt folosite materiale explozive. Întotdeauna 

respectați legile locale și opriți telefonul atunci când vi se solicită acest lucru. 

Apeluri de urgenta 

Pentru a efectua un apel de urgență, telefonul trebuie să fie pornit și, într-o zonă unde există acoperire 

în rețea. Formați numărul național de urgență și apăsați pe "trimiteți". Explicați exact unde vă aflați și nu 

închideți până nu a sosit ajutorul. 

Notă: Este posibil ca un anumit telefon mobil să nu accepte neapărat toate funcțiile descrise în acest 

manual din cauza unor probleme de transmisie la rețea sau radio. Unele rețele chiar nu suportă serviciul 

de apel de urgență. Prin urmare, nu vă bazați exclusiv pe telefonul mobil pentru comunicații critice, cum 

ar fi primul ajutor. Consultați operatorul de rețea locală. 

 

Temperatura de lucru 

Temperatura de lucru pentru telefon este între 0 grade și 40 grade Celsius. Nu utilizați telefonul în afara 

domeniului. Utilizarea telefonului la temperaturi prea mari sau prea scăzute poate cauza probleme. 

 La un volum foarte mare, ascultarea prelungită a unui telefon mobil vă poate afecta auzul. 
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1. Începeți 

Scoateti telefonul din cutie și începeți. 

1.1 Configurarea dispozitivului 

1) Introduceți cartelele SIM în aparat 

(consultați diagrama de la punctul 1.4 pentru a vă asigura că SIM-ul este introdus corect). 

2) Porniți dispozitivul (apăsând butonul de alimentare așa cum se vede în imagine). 

   

 

 

3) Când porniți pentru prima oară telefonul STK, veți vedea un ecran de întâmpinare. Atingeți pictograma 

săgeată așa cum se vede în ecranul de întâmpinare și alegeți limba preferată din lista All-languages si 

apasati"Get Started." 

4) Configurați cartele SIM Acest dispozitiv acceptă două SIM-uri. Puteți selecta o cartelă SIM la alegere 

pentru a utiliza datele, apelurile sau textul mobil. 
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Selectați o cartelă SIM pentru 
apeluri 
Selectați SIM-ul și apăsați Next 
 

Selectați o cartelă SIM pentru 
date mobile 
Selectați un SIM și apăsați Next 
 

Selectați o cartelă SIM pentru 
mesajul text 
Selectați un SIM și apăsați Next 
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5) Cum doriți să vă configurați STK Life 7 4G? 

Există două opțiuni pentru configurarea dispozitivului; "Copiați aplicația și datele existente" sau 

"configurați ca fiind noi". 

A. Copiați aplicația și datele 

Puteți aduce datele dvs. din trei surse diferite: 

 

• Un alt dispozitiv Android  

• Contul Google: conectați-vă doar la contul Google (nume de utilizator și 

parolă)  

• De pe dispozitivul dvs. IOS (și iPhone / iPad sau mac) 

 

 

                                                                  

 

 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre cum să le configurați, vă rugăm să apăsați Nu esti 

sigur? Butonul de la capăt, așa cum se vede în imaginea de mai jos. 
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b. Dacă nu doriți să copiați date și / sau aplicații, configurați-le ca fiind noi. 

 

6) Selectați o rețea Wi-Fi și conectați-vă la ea. 

 

Rețineți că, dacă nu vă conectați la o rețea Wi-Fi, este 

posibil să nu puteți accesa anumite funcții în timpul 

instalării inițiale a dispozitivului. Selectați rețeaua Wi-fi la 

care doriți să vă conectați. Rețeaua Wi-Fi este protejată cu 

parole, trebuie să utilizați numele de utilizator și parola 

corect pentru acces 
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7) Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a 

conecta dispozitivul la contul dvs. Google.                               

Conectați-vă cu contul Google existent. Dacă nu 

aveți una, vă rugăm să creați un nou cont Google. 

Sau faceți clic pe săriți (în colțul din stânga jos, 

utilizați captura de ecran). Puteți configura contul 

mai târziu, dacă este necesar. 

Notă: fără a crea un cont Google, nu veți putea să 

accesați și să descărcați aplicații de pe Google Play, 

să vă creați copii de siguranță la Google și să activați funcțiile de protecție a 

dispozitivului. 

Dacă doriți să continuați, apăsați pe Skip. 

8) Conectați-vă cu contul Google 

> Introduceți adresa dvs. de e-mail 

> Introduceți parola 

Dacă aveți mai multe conturi Google, puteți adăuga mai târziu alte conturi din Setări> Conturi. De 

asemenea, puteți adăuga utilizatori oaspeți în Setări> Utilizatori> Vizitatori. 

Veți primi acum informațiile din Serviciile Google, de unde puteți alege una dintre următoarele opțiuni: 

 
Ajutați aplicația să găsească 
locația 

 
Îmbunătățiți precizia locației 

 
Întreținerea dispozitivelor 
 

   



                               Life 7 4G Manual de utilizare și ghid de configurare 

Dacă doriți să continuați, sunteți de acord să descărcați și să instalați în mod automat actualizări și 

aplicații de la Google. Aceste setări pot fi modificate ulterior prin opțiunea de setare. 

9) Protejați-vă telefonul 

Pentru a împiedica alții să utilizeze telefonul fără permisiunea dvs., puteți activa funcția de protecție a 

dispozitivului. 

Creați o blocare a ecranului utilizând oricare dintre următoarele opțiuni. 

A. Model 
b. PIN 
c. Parola 
 

 
Model 

 
PIN 

 

 
Parola 
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Alternativ, puteți continua fără a seta nici o caracteristică de protecție. Puteți oricând să activați aceste 

funcții din setări.  

Dacă apăsați „Nu acum’’, veți primi un mesaj pop-up. Apăsați pe "Omiteți oricum" pentru a continua. 

Mai exista lucruri pe care le puteți configura, printre care se numără Adăugarea unui alt cont de e-mail, 

adăugarea metodei de plată pentru cumpărarea produselor Google, Utilizarea vocii, Detectarea pe corp. 

Toate acestea pot fi completate ulterior prin accesarea setărilor  

Dacă doriți să săriți, apăsați Setare mai târziu. 

10) Actualizare wireless 

Citiți cu atenție termenii și condițiile. După ce ați citit Politica de confidențialitate și formularul de 

aprobare, marcați-le și apăsați Accept și Continue. 

Dispozitivul este acum complet setat pentru utilizare. 

1.2 Cum să opriți telefonul 

Apăsați butonul de pornire timp de câteva secunde și veți obține 

trei opțiuni: 

Opriți telefonul: Atingeți opțiunea "Opriți alimentarea" pentru a 

opri telefonul. Alternativ, puteți apăsa butonul de alimentare 

pentru mai mult de 5 secunde.  

Reporniți: Apăsați "Restart" pentru a închide toate aplicațiile și a 

porni din nou telefonul.  

Modul avion: Apăsați "Mod avion" pentru a păstra telefonul în 

avion sau în modul de zbor. Vă împiedică să primiți apeluri sau 

texte. Nu veți primi mesaje text sau apeluri telefonice, însă veți 

putea totuși să vă puteți verifica e-mailurile, să utilizați aplicațiile 

de mesagerie și să navigați pe Internet printr-o conexiune numai 

Wi-Fi. 

 

 

 

1.3 Cum să introduceți cartelele SIM 

• Trebuie să fie un Micro SIM, nu un standard sau Nano SIM. Dacă nu aveți o Micro SIM, operatorul dvs. 

de rețea vă va putea oferi unul. Introduceți conform diagramei de mai jos, cu fața de contact în jos. 

Datele 4G pot funcționa numai pe un slot sim, la un moment dat, dar puteți schimba acest lucru în 

"Setări" -> "Sim Cards". Al doilea SIM va fi 3G sau 2G. 
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• Acest telefon este deblocat fără SIM, ceea ce înseamnă că va accepta orice cartela SIM a operatorului 

din Marea Britanie (Pentru a utiliza Internetul, este posibil să fie necesar să contactați operatorul de 

rețea și să solicitați setările corecte). 

 

1.4 Cum să introduceți cardul SD / cardul de memorie (comercializat separat) 

Acest dispozitiv va accepta carduri SD compatibile de până la 32 GB (consultați și Managementul 

memoriei / stocării pentru informații utile). 1. Apăsați și țineți apăsată tasta de pornire pentru a opri 

telefonul mobil. 

2. Introduceți cartela SIM în slotul pentru cartela SIM. 

3. Introduceți cardul SD / Micro SD în slotul pentru cardul SD. 

1.5 Cum se introduce bateria 

* Deschideți cu ușurință cazul din spate al receptorului, așa cum se vede în ilustrația de mai jos. Asigurați-

vă că aveți grijă să evitați rănirea sau deteriorarea receptorului. 

Poziționați cu grijă bateria în compartimentul pentru baterii, asigurându-vă că conectorii bateriei sunt 

orientați în direcția corectă și aliniați la conectorii din interiorul compartimentului pentru baterii. 

Încărcați întotdeauna acumulatorul în întregime înainte de a porni aparatul, dar vă rugăm să rețineți că 

atunci când configurați telefonul și descărcați configurația inițială sau în prima zi, acesta va folosi o mare 

parte a bateriei, așa că faceți acest lucru acasă și fiți pregătit încărcați din nou. 
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1.6 Cum să încărcați dispozitivul  

• Conectați împreună cablul micro USB și încărcătorul cu 3 pini (care sunt furnizate).  

• Conectați încărcătorul cu 3 pini la o priză de perete și conectați cablul Micro USB la dispozitiv (așa cum 

se vede în portul de pe imaginea de mai jos). 

 

• Dispozitivul vă va arăta că se încarcă prin activarea indicatorului de baterie, pe ecran, dacă telefonul 

este oprit sau prin afișarea unui simbol de încărcare în partea superioară a dispozitivului dvs. (așa cum se 

vede în imaginea de mai jos) . Dacă este complet în afara bateriei, ar putea dura ceva timp pentru a porni 

indicatorul de baterie. 

Notă: Asigurați-vă că fișa încărcătorului și cea a cablului USB sunt 

introduse în direcția corectă. Introducerea acestora într-o direcție 

greșită poate provoca defecțiuni la încărcare sau alte probleme. 

Înainte de încărcare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența standard ale 

rețelei locale de alimentare corespund tensiunii și puterii nominale ale 

încărcătorului de călătorie. De asemenea, asigurați-vă întotdeauna că 

utilizați încărcătorul furnizat sau recomandat de furnizor. 

 

 

1.7 Elementele de bază ale navigației 

În partea de jos a ecranului dispozitivului STK, veți găsi o bară de navigare cu aceste trei butoane: 

Pictograma Descriere 

 

 
Înapoi: Deschide ecranul anterior în care lucrați. Vă rugăm să rețineți că odată ce 
ați atins-o înapoi pe ecranul de întâmpinare, nu vă mai puteți întoarce. 

 

 
Acasă: Revine la ecranul inițial. 
 

 

Prezentare generală: deschide o listă de imagini miniatură ale ecranelor cu care ați 
lucrat recent. Pentru a deschide una, atingeți-o. Pentru a elimina un ecran din 
listă, glisați-l spre stânga sau atingeți pictograma X. 
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2. Personalizați-vă telefonul și aplicațiile  

Asigurați-vă că ecranul dvs. Acasă se simte ca acasă. Aveți posibilitatea să modificați imaginea de fundal, 

să adăugați aplicații sau widget-uri sau să adăugați ecrane de întâmpinare suplimentare în partea 

dreaptă. 

2.1 Schimbați imaginea de fundal 

Atingeți și mențineți fundalul, apoi atingeți Imagini de fundal. 

Glisați din dreapta în stânga pentru a alege o imagine de fundal. Sau alegeți o imagine din Fotografii sau 

Descărcări. 

Pentru a adăuga un alt ecran de pornire, glisați spre cel mai din dreapta ecran și trageți o aplicație sau un 

widget la marginea dreaptă. 

2.2 Aplicatii 

Pentru a vedea toate aplicațiile, atingeți în bara Preferințe sau pe ecranul inițial. 

Puteți vedea toate aplicațiile, inclusiv cele preinstalate (cele care vin împreună cu telefonul dvs.) și cele 

pe care le-ați descărcat pe Google Play. Puteți muta pictogramele de aplicații în oricare din ecranele dvs. 

de pornire. 

Glisați în sus și în jos din ecranul Toate aplicațiile pentru a explora toate aplicațiile de pe telefon. 

• Deschideți o aplicație. Atingeți pictograma aplicației 

Căutați aplicații. Introduceți numele aplicației pe care o 

căutați în bara Aplicații de căutare .... 

 

 

 

 

 

 

• Plasați o pictogramă de aplicație pe ecranul inițial. Atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației, 

glisați degetul și ridicați degetul pentru a plasa pictograma în ecranul inițial dorit.  

• Obtine mai multe aplicatii. Atingeți Google Play în lista de pictograme pentru aplicații. 

Mai multe informații Pentru a vizualiza informații despre o aplicație de pe ecranul Toate aplicațiile, 

atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul în partea de sus a ecranului și plasați aplicația peste informațiile 

aplicației 
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2.3 Google Play 

Magazinul Google Play reunește toate aplicațiile și jocurile dvs. preferate, filmele și emisiunile TV, cărțile, 

muzica și știrile și revistele într-un singur loc, pentru a le putea accesa de pe oricare dintre dispozitivele 

dvs.Pentru a deschide aplicația Magazin Play, atingeți pictograma Magazin Play  

Dacă ați cumpărat conținut în Magazinul Play în trecut, veți avea automat acces la acest conținut de pe 

orice dispozitiv Android - asigurați-vă că sunteți conectat (ă) cu același cont pe care l-ați folosit pentru 

achiziționarea conținutului. A verifica: 

1. Deschideți aplicația Magazin Play. 

2. Atingeți meniul din stânga sus. 

De aici, puteți să vizualizați contul curent sau să treceți la altul, să vizualizați aplicațiile achiziționate, să 

verificați lista de preferințe și multe altele. 

Pentru a seta preferințele, ștergeți istoricul căutărilor și activați comenzile utilizatorului, accesați meniul

> Setări. De exemplu, pentru a filtra aplicațiile pe baza nivelului de maturitate sau pentru a solicita un 

cod PIN pentru achiziții, atingeți comenzile Parental sau Solicitați autentificarea pentru achiziții. 

Pentru a verifica actualizările, accesați meniul > Aplicațiile mele. 

Pentru a descărca o aplicație, căutați aplicația în bara de căutare și atingeți "Instalare". 

2.4 Adăugați o aplicație la un ecran de pornire 

Mergeți la ecranul de pornire unde doriți să plasați aplicația.  

• Atingeți toate aplicațiile .  

• Găsiți aplicația dorită.  

• Atingeți și mențineți apăsată aplicația până când apare ecranul inițial, glisați-l în poziție și ridicați 

degetul. 
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2.5 Adăugați un widget 

Un widget oferă o vizualizare rapidă sau o modalitate de a accesa informații despre o aplicație pe ecranul 

dvs. de pornire, cum ar fi un ceas de dimensiune mai mare sau o vizualizare a cărților, muzicii sau 

filmelor din biblioteca dvs. Google Play. Pentru a adăuga un widget: 

• Atingeți și mențineți apăsat fundalul, apoi atingeți Widget-uri. 

• Glisați în jos pentru a explora widget-urile disponibile. 

Pentru a muta o aplicație sau un widget într-o altă poziție: 

• Atingeți și țineți pictograma aplicației. 

• Glisați degetul în noua poziție. 

• Pentru a vă deplasa între ecranele de întâmpinare, glisați spre marginea ecranului. 

• Pentru a bate o altă pictogramă în afară, glisați cu degetul încet în ea. 

• Ridicați degetul. 

 

2.6 Eliminați o aplicație de pe ecranul inițial 

Pentru a elimina o pictogramă de aplicație din ecranul inițial, fără a o elimina definitiv de pe dispozitiv, 

atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul în partea de sus a ecranului și părăsiți aplicația în Eliminare din 

partea stângă sus. 

Pentru a dezinstala permanent o aplicație de pe dispozitiv, atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul în 

partea de sus a ecranului și părăsiți aplicația peste pictograma Dezinstalare din partea dreaptă sus. 

Rețineți că acest lucru nu este valabil pentru aplicațiile preinstalate. 

2.7 Utilizați funcția Multi-Window / split screen 

 

Cu această funcție puteți utiliza două aplicații în același timp; de exemplu, puteți 

să discutați și să transmiteți mesaje în timp ce vizionați videoclipul dvs. preferat 

pe YouTube (așa cum se arată în imaginea de pe ecran atașată mai jos). 

Pentru a lansa acest mod de difuzare, trebuie să aveți cel puțin o aplicație 

deschisă. Atingeți și țineți apăsată pictograma "aplicații recente", care este, de 

asemenea, pictograma meniu, aceasta va afișa toate aplicațiile deschise. Acum 

țineți și glisați aplicația dorită în sus, aceasta va acoperi jumătate din ecranul 

dvs. Apoi puteți selecta o altă aplicație din pictograma aplicațiilor recente, care 

va umple spațiul rămas de pe ecran. 

Pentru a scăpa de ecranul divizat, atingeți pictograma "-" separată de pauză în 

centrul a două aplicații și trageți-o în sus sau în jos. Aceasta vă va duce înapoi la 

ecranul unic. Tragerea în sus va scăpa de o aplicație care a fost în partea de sus 

a ecranului, împrăștiind în mod invers în jos va scăpa de aplicația care se afla pe fundul ecranului divizat. 
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3. Apel, mesaj și e-mail 

3.1 Cum se efectuează apelurile 

Cu ajutorul telefonului, puteți efectua apeluri utilizând pictograma Telefon , aplicația Persoane de 

contact sau orice alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact. 

Oriunde vedeți un număr de telefon, puteți atinge numărul și atingeți pictograma pentru a apela. 

3.2 Cum să răspund la apelul primit? 

 

În timp ce telefonul este blocat:  

'Atingeți și glisați' pictograma spre dreapta spre pictograma Verde pentru a accepta sau a treceți spre 

stânga spre pictograma Roșu pentru a respinge. De asemenea, puteți să "atingeți și să glisați în sus" 

pentru a respinge și a trimite un mesaj rapid.  

În timp ce telefonul este deblocat: Veți primi o notificare pop-up în partea 

de sus a ecranului. Atingeți "Răspuns" pentru a primi apelul sau 

"Renunțați" pentru a respinge. 

  

 

 

 

 

 

3.3 Cum să trimiteți un mesaj text? 

Trimiteți un mesaj text (SMS) 

Pentru a trimite un SMS de la un telefon STK: 

1. Pictograma atingeți mesajul de pe ecranul de întâmpinare. 

2. Atingeți pictograma "Start Chat". 

3. În partea de sus a ecranului, introduceți un număr de telefon sau un nume de contact, introduceți 

mesajul, apoi atingeți. 

De asemenea, puteți începe o conversație în grup prin adăugarea mai multor destinatari în secțiunea 

"Către". 
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Pentru a schimba aplicația implicită pentru mesagerie, deschideți aplicația pe care doriți să o utilizați 

pentru mesagerie și schimbați preferințele în Setări pentru acea aplicație. 

3.4 Cum se efectuează un apel utilizând Duo? 

Ce este Duo? Google Duo este o aplicație mobilă de chat video dezvoltată de Google, disponibilă pe 

Android.  

Pentru a efectua un apel:  

1. Atingeți Apel video.  

2. Selectați persoana pe care doriți să o apelați din contactele dvs. sau introduceți numărul pe care doriți 

să îl contactați.  

3. Duo va apela contactul dvs., făcând videoclipul vizibil.  

4. Pentru a încheia apelul, atingeți butonul roșu de telefon din centrul din partea de jos a ecranului. 

3.5 E-mailuri 

Utilizați aplicația Gmail pentru a citi și scrie e-mailuri din contul Gmail sau din alte adrese de e-mail. 

1. Atingeți pictograma aplicației Gmail pe pictograma Acasă sau Toate aplicațiile .  

2. Dacă v-ați conectat deja la un cont Gmail în timpul configurării, e-mailul dvs. va fi sincronizat cu 

dispozitivul dvs. STK. În caz contrar, adăugați adresa dvs. de e-mail acum. 

3.6 Gmail 

Utilizați aplicația Gmail pentru a citi și a scrie e-mailuri de pe orice dispozitiv mobil. Pentru a o deschide, 

atingeți Gmail pe un ecran Acasă sau Toate aplicațiile . 

Gmail nu este doar despre e-mail. Puteți utiliza contul dvs. Gmail pentru a vă conecta la toate aplicațiile 

și serviciile Google, inclusiv aceste și multe altele: 

• Google Now, pentru a obține informațiile de care aveți nevoie exact la momentul potrivit 
• Calendar, pentru a urmări invitația la calendar 
• Contacte, pentru a urmări contactele și pentru a sincroniza copiile de siguranță ori de câte ori este 
necesar 
• Google Drive, pentru copierea de rezervă și stocarea fișierelor după cum este necesar 
 

În timp ce citiți un e-mail:  

• Atingeți pictogramele din partea de sus a ecranului pentru a arhiva, a șterge  sau a marca un mesaj 

ca necitit. Priviți sub meniu pentru a vă deplasa, a schimba etichetele, a dezactiva, a imprima sau a 

efectua alte acțiuni la e-mail.  
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• Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a citi conversația anterioară sau următoare. SFAT: De 

asemenea, puteți accesa e-mailurile din alte conturi, cum ar fi Microsoft Exchange, în Gmail, adăugând 

contul în Setări Gmail. 

SFAT: De asemenea, puteți accesa e-mailurile din alte conturi, cum ar fi Microsoft Exchange, în Gmail, 

adăugând contul în Setări Gmail. 

4. Setări 

4.1 Tastatură 

SFAT: Pentru a selecta o altă limbă de tastatură decât limba engleză, accesați Setări > Limbă și 

introducere. 

Introduceți și editați text 

Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text. Iată cum 

arată pe un telefon STK: 

Unele aplicații deschid automat tastatura. În altele, mai întâi 

trebuie să atingeți unde doriți să tastați. 

Editarea de bază 

Modificați unde doriți să tastați 

• Atingeți cursorul, apoi atingeți și glisați fila care apare sub ea în 

noua poziție 

 

 

Selectați textul  

• Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți dublu în text.  

• Cel mai apropiat cuvânt evidențiază, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Glisați filele pentru a modifica 

selecția. 

Ștergeți textul  

• Atingeți tasta Ștergere  pentru a șterge caracterele înaintea cursorului sau a textului selectat. 

Introduceți litere mari  

• Pentru a trece la majuscule pentru o singură literă, atingeți o dată tasta Shift.  

• De asemenea, puteți să atingeți și să țineți apăsată tasta Shift  în timp ce introduceți textul, sau să 

atingeți tasta Shift  și să glisați la o altă tastă.  
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• Când eliberați cheia, reapare literele minuscule. 

Porniti Caps Lock  

• Atingeți dublu sau atingeți și mențineți apăsată tasta Shift astfel încât să se schimbe. Atingeți din 

nou tasta Shift pentru a reveni la litere mici. 

Modificați capitalizarea cuvintelor 

• Dacă doriți să modificați rapid capitalizarea unui cuvânt pe care l-ați scris deja, selectați-l și atingeți 

tasta Shift 

• Veți avea opțiunea de a capitaliza cuvântul sau de a schimba cuvântul care va fi scris cu majuscule. 

Tastați un simbol sau un caracter 

• Pentru a comuta la tastele de simbol pentru un singur cuvânt, atingeți tasta simbol o dată. 

• De asemenea, puteți să atingeți și să țineți apăsată tasta simbol  în timpul introducerii sau să 

atingeți simbolul și să glisați la o altă tastă. Când eliberați cheia, vor apărea din nou tastele cu 

litere. 

Vizualizați mai multe simboluri și caractere 

 • Atingeți și mențineți simbolurile sau caracterele pentru a obține caractere accentuate sau 

simboluri suplimentare. 

Taiati, copiați, lipiți 

Selectați textul pe care doriți să îl tăiați sau să îl copiați. Apoi, 

atingeți Decupare sau Copiere. Odată ce textul este copiat, 

atingeți unde doriți să inserați textul și alegeți Paste. Dacă doriți 

să înlocuiți alt text cu textul copiat, evidențiați textul, apoi 

atingeți Paste. Este posibil ca pe unele dispozitive să apară 

pictograme pentru tăiere, copiere și lipire 

Emoji  

Utilizați tastatura Google pentru a alege dintr-o varietate de imagini mici, pline de culoare, folosite 

pentru a exprima emoțiile (cunoscute sub numele de emoji), pentru a vă distra mesajele.                                    

Glisați degetul pe pictograma fericită pentru a afișa emoji . 

Veți vedea un panou ca acesta. Pentru a vă deplasa între categorii, glisați spre stânga sau spre dreapta 

sau atingeți simbolurile din rândul de sus. Pentru a tasta un emoji, atingeți: 
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Utilizați sugestiile următoarelor cuvinte 

• Atingeți locația unde doriți să introduceți textul. 

• Începeți să scrieți un cuvânt. Când cuvântul dorit este afișat într-o listă de deasupra tastaturii, atingeți-

l. 

• Continuați să atingeți cuvintele, cu excepția cazului în care cel pe care doriți doriți să nu apară. Dacă da, 

tastați-l. 

Android continuă să sugereze cuvinte pe măsură ce tastați. 

 

Pentru a schimba tastatura și metodele de introducere, accesați Setări > Limbi și introducere. 

Pentru a activa sau a dezactiva sugestiile următoarelor cuvinte, accesați Setări > Limbi și 

introducere> Tastatură virtuală> Gordă> Corecție text> Sugestii de cuvinte următoare. 

Prin această setare, puteți de asemenea să atingeți și să activați: 

• Blocați cuvintele ofensive prin activarea opțiunii. 

• Afișează sugestii emoji 

• Sugerați contacte 

• Sugestii personalizate 

• Auto corecție 

• Capitalizare automată 

• Oprire completă cu spațiu dublu 

Puteți să vă modificați preferințele atingând Setări > Limbi și introducere> Tastatură virtuală> 

Preferințe Glon>. Prin această setare puteți: 
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• alegeți aspectul tastaturii (QWETRY, QWETRZ sau AZERTY) 

• Afișați cheia de comutare Emoji 

• Tasta de intrare vocală 

• Afișează emoji în simbolurile tastaturii 

• Atingeți pentru a porni sunetul apăsând tasta 

• Reglați volumul când apăsați tasta 

• Vibrează la apăsarea tastei 

4.2 Profile audio și ton de apel 

Aflați cum să actualizați diferitele setări de profil, inclusiv Tonuri de apel, Notificare, Sunete sistem. 

Schimbarea tonurilor de apel 

Opțiunile de schimbare a tonului de apel vor fi activate numai dacă ați introdus corect cartela SIM pe 

dispozitiv. Veți ști dacă cartela SIM nu este inserată corect, dacă opțiunile sunt goale (nu sunt 

selectabile). 

• Selectați / apăsați "Settings"  cu pictograma.  

• selectați / apăsați "Profile audio"> Selectați profilul dorit  

• Selectați tonul de sonerie din lista disponibilă și preinstalată și ar trebui să fie redată astfel încât să 

puteți auzi ceea ce pare. Apăsați pe "OK" 
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• De asemenea, puteți ajusta volumul soneriei, al notificărilor, al muzicii și al altor materiale și al alarmei 

din setările profilului audio> volum 
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Ajustarea volumului soneriei și a altor sunete ale sistemului 

 

De asemenea, puteți apăsa și butonul de mărire 

sau micșorare, situat în marginea superioară 

dreaptă a dispozitivului dvs. (cu ecranul orientat 

către dvs.).  

Veți vedea un indicator de volum mic care se 

mișcă înapoi sau înainte în timp ce continuați să 

apăsați pe butonul de mărire sau micșorare a 

volumului. Selectați / apăsați pe indicatorul de 

volum pe ecran pentru a ajusta manual volumul. 

 

• De asemenea, puteți ajusta ceasul alarmei și volumul de notificări prin apăsarea butonului de mărire 

sau micșorare a volumului -> făcând clic pe săgeata albă "v" care afișează alte setări ale volumului pentru 

a regla volumul de alarme și de notificare. 

• Dacă ați pus dispozitivul silențios prin apăsarea volumului în jos, este posibil să fie necesar să reglați 

toate setările volumelor înapoi la setările originale de fiecare dată sau să nu auziți tonul de apel, 

notificările (cum ar fi mesajele text) sau ceasul deșteptător. 

 

 

  

Adapteaza luminozitate: Atingeți-l pentru a activa optimizarea nivelului luminozității pe baza luminii 

disponibile. 

Imagine tapet: Puteți schimba imaginea de fundal prin această funcție. Atingeți "tapet" și puteți alege 

imagini de fundal din imagini de fundal preinstalate, fotografii realizate pe acest dispozitiv sau orice 

imagine descărcată. 
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Dimensiune font: Atingeți pentru a selecta butonul (sau atingeți și mențineți apăsat și glisați la stânga 

sau la dreapta) pentru a seta dimensiunea dorită a fontului. De asemenea, puteți previzualiza 

dimensiunea ecranului. 

Dimensiunea afișării: Puteți modifica dimensiunea unor elemente de pe ecran mai mici sau mai mari. 

Distribuție: Puteți distribui ecranul oricărui ecran sau a unui televizor activat de Google. Atingeți și 

selectați dispozitivul din lista disponibilă. 

Sleep: schimbați cât timp este nevoie ca ecranul dispozitivului să devină negru atunci când nu îl utilizați. 

Aflați mai multe despre Setările de repaus. 

Daydream: Creați screensavere care afișează fotografii, fundaluri colorate și multe altele atunci când 

dispozitivul dvs. STK se încarcă sau se încarcă. 

4.4 Prompt și notificare 

Puteți gestiona preferințele de notificare din această setare. 

Atingeți Setări> Prompt și notificare. 

Atingeți aplicația dorită și gestionați preferința. Poti: 

• Blocați toate notificările: Nu afișați niciodată notificări din această aplicație. 

• Afișați în tăcere: puteți să-l atingeți pentru a face notificările tăcute. 

• Suprascriere Nu deranjați: Dacă activați acest lucru, notificările vor continua să se întrerupă atunci când 

funcția Do Not Disturb este setată numai la prioritate. 

4.5 Setări rapide 

Utilizați setările rapide pentru a modifica cu ușurință setările utilizate frecvent, cum ar fi activarea 

profilului de schimbare Wi-Fi, păstrarea telefonului în modul avion și așa mai departe. 

Deschideți Setări rapide prin glisați în jos din partea de sus a ecranului. 

Pentru a modifica o setare, atingeți pictograma: 

 

Afișează luminozitatea  

Glisați pentru a reduce sau mări luminozitatea 

ecranului. 

 

 

• Rețea Wi-Fi: activați sau dezactivați Wi-Fi sau deschideți meniul de setări Wi-Fi. 
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• Setări Bluetooth: Activați sau dezactivați Bluetooth  sau deschideți meniul de setări Bluetooth. 

• Nu deranjați: rotiți "Nu deranjați sau dezactivați" sau deschideți setările corespunzătoare. 

Nu deranjează tăcerea dispozitivului dvs. STK, astfel încât acesta să nu facă sunet sau să vibreze atunci 

când nu doriți. 

• Date celulare / mobile: Atingeți pentru a vedea utilizarea datelor mobile și a le activa sau 

dezactiva. 

• Mod avion: activați sau dezactivați modul avion . Modul avion înseamnă că telefonul dvs. nu se va 

conecta la Wi-Fi sau la semnalul celular, chiar dacă unul este disponibil. 

• Auto-rotire: Blocați orientarea dispozitivului STK în modul portret sau peisaj. 

• Lanternă: Porniți sau opriți lanterna. 

 

4.6 Accesibilitatea 

Facilitățile de accesibilitate sunt concepute pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să utilizeze 

tehnologia mai ușor. De exemplu, o funcție text-to-speech poate citi textul cu voce tare pentru 

persoanele cu viziune limitată, în timp ce o funcție de recunoaștere a vorbirii permite utilizatorilor cu 

mobilitate limitată să controleze computerul cu vocea lor. 

Pentru a utiliza opțiunile de accesibilitate, deschideți Setări > Accesibilitate 

TalkBack este un cititor de ecran de la Google care vine cu telefonul și 

tableta dvs. Android. Utilizează feedback vocal pentru a descrie 

evenimente, cum ar fi notificările și rezultatele acțiunilor dvs., cum ar fi 

deschiderea unei aplicații. Când TalkBack este activat, trebuie să 

atingeți dublu pentru a selecta ceva. Setările TalkBack vă permit să 

controlați natura discursului TalkBack, feedback-ului și explorării prin 

atingere (Explorați prin atingere). 

Subtitrări: Puteți activa legende pentru dispozitivul dvs. și puteți 

specifica limba, dimensiunea textului și stilul. Pentru unele aplicații, ar 

trebui să activați subtitrările în aplicația în sine. 

Explorați prin atingere: este o caracteristică a sistemului care 

funcționează împreună cu TalkBack, permițându-vă să atingeți ecranul 

dispozitivului dvs. și să auziți ce este sub degetul dvs. prin feedback 

vocal. Este util pentru persoanele cu viziune scăzută sau fără viziune. În 

setările TalkBack, puteți schimba setările Explorați prin atingere, cum ar 

fi gestionarea gesturilor și modul în care sunt derulate listele. 
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Opțiunile pentru sistem și afișare includ creșterea dimensiunii textului, modificarea vitezei la care se 

vorbește textul, inversarea culorii, corecția culorilor și textul cu contrast ridicat. 

Puteți încerca, de asemenea, gesturi de mărire, care vă permit să măriți și micșorați, precum și să măriți 

temporar ceea ce se află sub degetul dumneavoastră. Pentru a încerca gesturi de mărire, accesați Setări

> Sistem> Accesibilitate> Gesturi de mărire. 

5. Camera 

Camera Life 4 4G este îmbunătățită cu mai multe caracteristici pentru a vă oferi cea mai bună experiență 

fotografică. 

Pentru a deschide și utiliza o cameră foto, atingeți pictograma.  

La prima deschidere a camerei, este posibil să vi se ceară să vă amintiți locațiile foto. Acest lucru vă 

permite să identificați / indicați locația unei anumite fotografii cu Google Maps. 

Pictograma Cameră indică modul de captare. Pentru a face o fotografie: 

• Încadrați subiectul. 
• Dacă doriți să efectuați reglaje fine pentru focalizare, urmăriți parantezele inelului de focalizare. Pentru 
a vă concentra asupra unei alte părți a imaginii, atingeți-o. Pentru a mări imaginea, prindeți două degete 
spre exterior. Pentru a micșora, prindeți două degete spre interior. 
• Atunci când parantezele inelului de focalizare dispar, atingeți butonul de captură rotundă cu 
pictograma aparatului foto, pentru a reduce imaginea. 
• Pentru a vedea imaginea pe care tocmai ați făcut-o, atingeți pictograma din stânga jos. De asemenea, 
puteți să atingeți, să editați și să ștergeți fotografia. 
• După cum se vede în imaginea de mai jos, puteți atinge pictograma pentru a înregistra un videoclip. 
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5.1 Pictogramele camerei 

Pictograma Descriere 

 

 
Indică faptul că fotografiile dvs. sunt stocate pe un card SD extern. 

 

 
Indică faptul că detectorul de față este activat. 

 

 
Indică faptul că blițul este pornit în timpul fotografierii. 

 

Indică faptul că blițul este activat pe mote auto, ceea ce înseamnă că aparatul foto 
comută automat blițul în medii cu lumină slabă. 

 

 
Indică faptul că blițul este oprit 

 

 
Indică faptul că blițul este oprit 

 

Atingerea acestei pictograme permite activarea temporizatorului, adică fotografia 
va fi capturată în 10 secunde de la atingerea obturatorului 
 

 

Atingerea acestei pictograme activează temporizatorul, ceea ce înseamnă că 
fotografia va fi înregistrată în 3 secunde de la atingerea obturatorului 
 

 

Acronimul pentru intervalul dinamic ridicat, atingând această pictogramă înseamnă 
că aparatul foto va procesa fotografii ușor diferit de cel normal pentru a capta mai 
multe detalii din zonele luminoase și întunecate din fotografie. 

 

Atingerea acestei pictograme înseamnă oprirea modului HDR, ceea ce înseamnă că 
fotografiile procesează fotografii cu detalii normale. 
 

 

Atingeți pictograma pentru a schimba aparatul de fotografiat selfie sau camera din 
spate. 
 

 

Indică modul de configurare activat. Puteți regla nivelul frumuseții ajustând 
numărul pe ecran 

 

Indică modul dezactivat. 

 

Setările camerei 
 

 

6. Contacte  

Contacte vă oferă acces rapid la toate contactele stocate. Pentru ao deschide, atingeți pictograma 

Contacte pe un ecran Acasă sau Toate aplicațiile. Puteți gestiona contactele prin acest buton. 
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În timp ce configurați pentru prima dată, vi se va cere permisiunea ca 

aplicația să acceseze locația, camera, mesajul și microfonul. Până când 

permiteți permisiunea, este posibil să aveți acces limitat la anumite funcții. 

Când porniți mai întâi dispozitivul și vă conectați la un Cont Google, 

persoanele de contact existente din acel cont sunt sincronizate cu aplicația 

pentru Contacte. După aceasta, persoanele dvs. de contact rămân 

sincronizate automat pe diferite dispozitive sau pe un browser Web. 

Dacă utilizați Exchange, puteți să sincronizați și acele informații de contact 

cu Contacte. 

Toate informațiile despre persoanele de contact sunt disponibile din Gmail, 

Hangouts și alte aplicații. Pe măsură ce adăugați contacte din diferite surse, 

acestea sunt sincronizate automat în toate locațiile de care aveți nevoie. 

 

• Vizualizarea tuturor contactelor: Puteți vizualiza toate contactele salvate doar prin atingerea 

pictogramei aplicației de contact. 

• Adăugați favorite: puteți marca contactele ca favorite și acestea vor apărea în fila preferată. 

• Adăugați un contact: atingeți Adăugați contact  

• Citiți detalii: Atingeți un nume pentru a vedea detalii despre un contact sau un grup. 

• Partajați un contact sau plasați un contact frecvent utilizat pe ecranul inițial. Atingeți meniul 

• Editează detaliile. În timp ce vizualizați un contact, atingeți Editare în partea de sus a ecranului 

pentru a edita informațiile despre persoana respectivă. 

• Modificați setările. În timp ce vizualizați ecranul listei principale, atingeți meniul pentru a importa sau a 

exporta contacte, alegeți opțiunile de afișare și adăugați sau editați conturi. 

• Gestionați conturile: Din secțiunea de meniu, puteți gestiona și mai multe conturi. Puteți gestiona 

modul în care doriți să fie afișate persoanele dvs. de contact. 

• Contul implicit pentru contacte noi. Puteți alege un cont implicit în care doriți să fie salvate contacte 

noi. De asemenea, puteți schimba contul de fiecare dată când salvați un nou contact (așa cum se vede în 

imaginea de mai jos). 

7. Fotografii 

Aplicația Fotografii vă oferă acces instantaneu la toate fotografiile de pe telefon sau tabletă și orice 

altceva sincronizat cu biblioteca Google Foto (când sunteți conectat (ă) la contul Google). 

Pentru a deschide fotografiile, atingeți.  
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Aplicația Fotografii ușurează copierea de rezervă a fotografiilor și videoclipurilor, organizarea și 

partajarea acestora. Aveți posibilitatea să alegeți între două dimensiuni de stocare pentru a crea copii de 

rezervă pentru fotografiile dvs., calitate înaltă sau Original. 

Puteți organiza fotografii prin crearea de albume, cărți foto sau colaj.  

De asemenea, puteți să adăugați locație în fotografiile dvs., activând locația atingând opțiunea de 

asistent în aplicație. 

7.1 Imagini de ecran 

Pentru a face o captură de ecran de la dispozitivele STK: 

1. Asigurați-vă că imaginea pe care doriți să o capturați este afișată pe ecran. 

2. Apăsați simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului. 

Imaginea de ecran este salvată automat în aplicația Fotografii și veți primi o notificare atunci când 

este disponibilă. Atingeți notificarea sau deschideți Fotografii și accesați meniul> Dosarele dispozitivului> 

Imagini de ecran pentru a vedea capturile de ecran salvate. 

8. Backup & Resetare 

• Dacă doriți să schimbați Contul Google la care vă susțin dispozitivul, îl puteți modifica din Setări> 

Copiere de rezervă și resetare> Cont backup> selectați cont de rezervă din listă sau adăugați un cont 

nou. 

• Dacă trebuie să reinstalați o aplicație, dispozitivul vă poate restabili automat setările de rezervă și 

datele de pe Google Drive. Puteți alege această opțiune când configurați mai întâi dispozitivul și îl porniți 

sau îl dezactivați din Setări> Copiere de rezervă și resetare> Restaurare automată. 

• Dacă trebuie să ștergeți totul din memoria internă a dispozitivului, apăsați Backup & Reset> Factory 

Reset. 

* Rețineți că această acțiune nu poate fi anulată și va șterge toate datele din spațiul de stocare intern, 

inclusiv contul Google, setările de sistem și toate aplicațiile descărcate. 

9. Managementul memoriei / stocării 

9.1 Utilizarea spațiului de stocare al cartelei de memorie SD (card SD, vândut separat) 

Puteți să stocați direct fișierele media, inclusiv muzică, fotografii, videoclipuri și aplicații pe cardul SD, 

ceea ce vă va elibera spațiul de stocare. Când introduceți cardul de memorie SD, vă oferă o opțiune de 

salvare a cardului de memorie SD, în mod prestabilit, dar recomandăm pașii de mai jos: 

• Din ecranul de start sau din meniu selectați / apăsați "Setări" ( ). 

• Selectați / apăsați pe "Stocare" 

• În rubrica "Implicit scrieți discul", selectați opțiunea "Card SD". 



                               Life 7 4G Manual de utilizare și ghid de configurare 

Acum majoritatea fișierelor vor fi salvate automat pe cardul dvs. SD, totuși unele aplicații pe care le 

descărcați din magazinul Google Play vor fi descărcate în continuare în memoria dispozitivului dvs. și va 

trebui să urmați pașii de mai jos la punctul 3.2. 

 

 

9.2 Cum să vă mutați fișierele / aplicațiile din memoria încorporată pe cardul SD 

Acest lucru vă ajută să eliberați spațiu pe dispozitiv, pentru a vă bucura de mai multe aplicații, 

fotografii etc. 

Nu toate aplicațiile pot fi mutate de pe dispozitiv pe cardul SD, deoarece unele pot fi preinstalate de 

Google - de obicei, numai aplicațiile descărcate de pe magazinul Google Play. Și asigurați-vă că ați setat 

cardul SD pentru utilizare internă atunci când este instalat. 

Dacă vedeți opțiunea "Modificați", puteți muta aplicația, dar dacă nu apare butonul "Modificare", nu 

puteți muta aplicația. 

• Selectați / apăsați "Setări" ( ). 

• Selectați / apăsați "Apps"> selectați o aplicație pe care doriți să o mutați, de ex. Facebook (pe care l-ați 

descărcat și instalat din Magazin Google Play) 

• Selectați / apăsați pe "Stocare" din ecranul "Informații despre aplicație". 

• În rubrica "Depozitare utilizată", selectați / apăsați butonul "Modificare". 

• Sub fereastra "Schimbați spațiul de stocare" selectați "Card SD" 

• Selectați / apăsați butonul "Mutare". 
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Procesul va dura câteva minute, în funcție de dimensiunea aplicației. Puteți ieși din ecran și puteți reveni 

mai târziu pentru a vedea dacă a fost terminat. 

           

        

10. Gestionarea alimentării - cum să maximizați durata de viață a bateriei. 

Încărcați întotdeauna acumulatorul complet. Rețineți când configurați telefonul și descărcați configurația 

inițială sau în prima zi, până când telefonul încarcă toate actualizările, aceasta va folosi o mare parte a 

bateriei, așa că procedați acasă și fiți gata să încărcați din nou. 

• Selectați / apăsați "Setări" ( ). 

• Selectați / apăsați "Baterie" - aici veți vedea ce aplicații sau operații utilizează cea mai mare putere. 

• Dacă faceți clic pe fiecare dintre aceste operații, de ex. "Ecranul" vă va oferi sugestii prietenoase cu 

privire la modul de "ajustare a consumului de energie" 
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• Nu toate aplicațiile sau operațiile vor putea fi ajustate pentru a reduce consumul de baterii, deoarece 

acestea ar putea fi importante pentru menținerea funcționării dispozitivului. 

• De exemplu, dacă selectați / apăsați pe "Ecran" se va spune "Ajustarea consumului de energie", dacă 

selectați / apăsați pe "Reduceți luminozitatea ecranului și / sau expirarea ecranului", vă va duce în 

meniul de afișare unde puteți efectuați funcții cum ar fi reducerea nivelului luminozității, ceea ce va 

economisi consumul de baterii. 

• De asemenea, trebuie să închideți în mod regulat aplicațiile deschise, acest lucru poate fi realizat de 

STK Care (vezi mai jos) sau pur și simplu ținând apăsat butonul rotund "o" din partea inferioară a 

ecranului timp de 2 secunde sau până când acestea apar. Aceasta va afișa toate aplicațiile deschise. 
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11. Îngrijirea STK 

Îngrijirea STK este dezvoltată pentru a vă ajuta să gestionați utilizarea aplicațiilor și vă ajută să vă validați 

garanția de 3 ani - printre alte operațiuni. De asemenea, puteți lua legătura cu STK - 24 de ore pe zi, 7 zile 

pe săptămână, pentru a vă ajuta să rezolvați problemele (veți avea nevoie de o conexiune de date sau o 

conexiune Wi-Fi pentru aceasta și asigurați-vă că bateria dvs. are o încărcare de peste 50%). 

• Din ecranul de pornire sau din meniu selectați / apăsați "Butonul Meniu" (pictograma Cerc alb de 6 

puncte). 

• Selectați / apăsați aplicația "STK Care" - pot exista câteva ecrane pentru a trece peste faptul că vă spun 

despre îngrijirea STK. 

• Pentru Live Chat - Selectați / apăsați "Live chat" sau "Live Help" și urmați pașii pentru a intra în contact 

cu STK. Acest lucru ar trebui să vă ducă la un ecran pentru a avea o conversație cu STK. Dacă selectați / 

apăsați creionul din dreapta jos, ar trebui să puteți introduce o discuție cu echipa noastră de asistență 

pentru clienți. În perioadele aglomerate, durează ceva timp pentru a răspunde, dar ne vom întoarce. 

• Această aplicație va rula, de asemenea, teste și vă va notifica despre orice aplicații care utilizează prea 

multă memorie și putere. Acesta vă va ajuta să păstrați totul nou, în fiecare zi 

         



                               Life 7 4G Manual de utilizare și ghid de configurare 

          

12. Actualizați telefonul 

Din când în când, lansăm noi versiuni de software, pentru a îmbunătăți dispozitivul, de obicei primiți 

notificări atunci când există o nouă versiune pentru a descărca și instala (face doar prin Wi-Fi și dacă 

bateria dvs. este încărcată cu peste 30%). 

Pentru a verifica dacă aveți cea mai recentă versiune: 

• Selectați / apăsați "Setări" ( ). 

• Derulați în jos și selectați / apăsați "Despre telefon" 

• Selectați / apăsați "Actualizare fără fir" - aceasta va verifica acum dacă software-ul dispozitivului dvs. 

este actualizat. Dacă este, vă va informa. Dacă nu, vă va cere să descărcați și, după ce ați terminat, 

instalați actualizarea, care poate dura până la 5 - 10 minute (Vă rugăm să faceți acest lucru numai prin 

Wi-Fi și dacă bateria dvs. este încărcată cu peste 30%) 

                  

 



                               Life 7 4G Manual de utilizare și ghid de configurare 

                

 

13. Depanarea 

Dacă găsiți excepții la utilizarea telefonului mobil, restabiliți setările din fabrică și apoi consultați tabelul 

următor pentru a rezolva problema. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau furnizorul de 

servicii. 

EROARE CAUZA POSIBILA SOLUTIE 

 
 
 
  Eroare în  
cartela SIM 

     
 Cartela SIM este deteriorată. 

 
Contactați furnizorul de servicii de rețea 

  
Cartela SIM nu este în poziția corecta 

 
Verificați cartela SIM 

Poziția metalică a cartelei SIM este 
poluată. 

 
Curățați cartela SIM cu o cârpă curată 

 
 
Calitatea slabă 
a semnalului 
primit 

Semnalele sunt obstrucționate. De 
exemplu, undele radio nu pot fi 
transmise în mod eficient în 
apropierea unei clădiri înalte sau într-
un subsol. 

 
Deplasați-vă într-un loc unde semnalele 
pot fi transmise în mod eficient 

Congestiile de linie apar atunci când 
utilizați telefonul mobil în ore de trafic 
mare 

 
Evitați utilizarea telefonului mobil în ore 
de trafic mare 
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Telefonul 
mobil nu poate 
fi pornit 

 
Energia bateriei este epuizată. 

 
Incarca bateria 

 
Apelurile nu 
pot fi 
efectuate 

 
Restricționarea apelurilor este activată 

 
Anulați blocarea apelurilor 

 
Telefonul 
mobil nu 
poate 

 
 
Cartela SIM este nevalidă 

 
Contactați furnizorul de servicii de rețea 

 
 
 
 
 
Conectați 
rețeaua 

 
Telefonul mobil nu se află într-o zonă 
de service a rețelei GSM 

 
 
Deplasați-vă în zona de servicii a 
operatorului de rețea 

 
     Semnalul este slab 

Deplasați-vă într-un loc unde calitatea 
semnalului este ridicată 

 
 
 
 
 

Bateria nu 
poate fi 

încărcată 

Tensiunea de încărcare nu corespunde 
domeniului de tensiune indicat de 
încărcător 

Asigurați-vă că tensiunea de încărcare 
corespunde domeniului de tensiune 
indicat pe încărcător 

 
Se utilizează un încărcător nepotrivit 

 
Utilizați încărcătorul special conceput 
pentru telefonul mobil 

 
       Contact slab 

Asigurați-vă că mufa încărcătorului este 
în contact bun cu telefonul mobil 

Aveți nevoie de mai mult sprijin? 

Du-te la Chat live STK pe site-ul nostru www.stklife.com sau prin Care App, există întotdeauna cineva 

acolo pentru a vă ajuta să vă salvați. 

 

 


