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1. Port MicroUSB (incarcare)
2. Intrare casti
3. Senzor de proximitate, Senzor de lumina
4. Difuzor
5. Buton volum
6. Blit
7. Camera foto spate
8. Microfon
9. Camera foto frontala 
10. Buton pornire 

⑦
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PORNIREA DISPOZITIvULUI 

①

③

②
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PASUL 1: Deschideti capacul din spate folosind 
crestatura din carcasa
PASUL 2: Introduceti cardurile (SIM si memorie) 
ca si in figura (cu pinii orientati  in jos).
PASUL 3: Introduceti bateria. Bateria trebuie 
introdusa respectand polaritatea corectă.
PASUL 4: Închideți capacul din spate.

Instalarea cartelei sim/ cardului de 
memorie/baterie

• Inainte de instalarea cartelei SIM opriti 
telefonul si deconectati de la incarcator. 

• Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din 
spate. Nerespectarea acestei indicații poate 
deteriora telefonul.

• Nu lasati la indemana copiilor telefonul mobil 
și accesoriile sale, cum ar fi cartelele SIM / 
carduri de memorie.

• INTOTDEAUNA opriti aparatul inainte de a 
scoate cartela SIM! 

• In cazul in care cardul de memorie nu poate fi 
citit, va rugam sa verificati daca acesta a fost 
introdus corespunzator.

• Producatorul nu garanteaza compatibilitatea 
cu oricare card de memorie.

• Un telefon dual SIM in regimul de asteptare, 
are un timp de stand-by mai redus fata de un 
telefon simplu, cu un singur card SIM.

INCARCAREA BATERIEI

Incarcati smartphone-ul utilizand cablul USB 
furnizat. Conectati cablul la portul microUSB de pe 
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dispozitiv. Conectati celalalt capat al cablului in mufa 
incarcatorului furnizat sau portul USB compatibil.
• Asigurați-vă că telefonul este încărcat complet 

înainte de a-l porni pentru prima dată.
• Pentru a asigura functionarea normala a 

telefonului, va rugam sa utilizati incarcatorul 
inclus.

PORNIRE

Pornire: Apasati si tineti apasat butonul de 
pornire pentru a porni dispozitivul.
Oprire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire 
timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

SETARE LIMBA

Dupa pornirea telefonului, puteti personaliza 
telefonul dupa preferinte. 
Pentru a schimba limba intrati in Meniul Principal, 
selectati Setari, intrati in Limbă & intrări > Limbă 
pentru a schimba limba pe care doriți să o folosiți.

FUNCTION KEyS

•	 Tasta pornire: Apasati si tineti apasata tasta 
Pornire pentru a deschide meniul tastelor 
de pornire, de unde veti putea opri telefonul 
(Oprire) sau Restartare.

•	 Tasta volum: Apasati tastele pentru volum 
pentru a schimba volumul (pe ecranul de 
pornire) sau volumul din casti (in timpul unui 
apel).
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aFLĂ	MaI	MULTe

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv 
și acest manual de utilizare complet vizitati: 
www.krugermatz.com. 

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a 
utiliza dispozitivul. 

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru 
mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va 
adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba sau 
să modifice designul și sau specificațiile fără o 
notificare prealabilă.

Vă rugăm să rețineți:descrierea referitoare la 
sistemul de operare este doar ca referință, și poate 
varia de software-ul real de pe dispozitiv!

•	 Tasta Home
• Apasati pentru a: Mergeti la ecranul 

principal 
•	 Buton inapoi 

• Apasati: Mergeti inapoi, la ecranul 
anterior.

•	 Tasta Menu
• Apasati: Afisarea tuturor aplicatiilor 

recente
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