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Bun venit la Android

Despre Android
Android este un sistem de operare care nu se găsește 
doar în telefoane și tablete, se găsește și în ceasuri, 
televizoare sau chiar mașini.

Acest ghid vă prezinta sistemul de operare Android, 
software disponibil pe multe dispozitive. Pentru detalii 
despre aceste dispozitive, vizitati blog.dualstore.ro. Acolo 
veti găsi informatii despre diferite tipuri de telefoane, 
tablete, ceasuri și alte gadgeturi care rulează Android.
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Dacă treci de la iOS la Android vizitează 
blog.dualstore.ro/switch/ pentru sfaturi utile despre cum 
iti poti muta datele (muzică, poze, contacte s.a.) de pe iOS
pe Android.   

Software-ul Android vine cu un design luminos și indrăz-
net, grafică 3D atât de avansată încât se poate compara 
cu grafica 3D gasită pe calculatoare, si multe alte caract-
eristici care fac dispozitivele Android sa functioneze.  

• Adaugă utilizatori oaspeti fără ca acestia să aibă
acces la mail, contacte sau la alte informatii pe 
care nu vrei sa le împarti.



Setează-ti priorităti pentru notificări care pot fi văzute chiar 
dacă telefonul este blocat.

Începând cu 2015 Android Auto va fi utilizat de majoritatea 
producătorilor de mașini. Iti va permite să iti conectezi telefonul
la masină si să accesezi contacte, mesaje sau muzică, care vor 
fi afișate pe display-ul masinii. Cu interfată simplificată, butoane
integrate pe volan si comenzi vocale, e conceput sa nu distragă
atentia ca șoferul să rămână atent la drum. E ușor să ajungi la 
destinatie cu Google Maps cadestinatie cu Google Maps care iti dă informatii despre trafic, 
banda pe care trebuie să te deplasezi și altele.

Pentru mai multe informatii, intră pe: 
                                http://blog.dualstore.ro/android-auto/ 

Modalităti mai ușoare de a manageria utilizarea bateriei, 
inclusiv un profil care te ajută să lungesti viata bateriei. 
Mai multe modalităti pentru securizarea telefonului.

•

•

•
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Începând cu 2015 atât cu ajutorul unui player Android cât și pe 
unele televizoare veti putea urmări filme pe Google Play movies
și alte continuturi pe Android TV. Folosind aplicatia pentru 
telecomandă (Android TV remote control app) puteti căuta vocal
sau folosii tastatura de pe dispozitiv pentru a scrie, ceea ce face 
Google Play movies și Android TV foarte ușor de folosit. 
De asemenea De asemenea vă puteti uita prin continutul favorit de pe Google 
Play, Youtube sau alte aplicatii.    

Pentru mai multe informatii, vizitati:
http://blog.dualstore.ro/android-tv/

Android Auto

Android TV



Ghid initiere rapidă www.dualstore.ro Bun venit la Android 3 

Android Wear

Exista multe branduri de ceasuri care se pot conecta la telefon. Fie 
că vrei să pui pauză, play, să sari peste o melodie sau să răspunzi 
repede la un mesaj, de pe smartwatch poti face asta. Android Wear 
organizează informatii, sugerează ce lipsește și afișează fără a fi 
nevoie de interventia utilizatorului. Poti primii mesaje, notificări sau 
chiar informatii despre vreme direct pe ceas.
  

Pentru mai multe informatii vizitati: 
                                     http://www.dualstore.ro/257-smartwatch

Când deschizi telefonul sau tableta pentru prima dată, vei vedea un
mesaj de bun venit. Alege limba dorită, apoi apasă pe sageată pentru
a continua.

IMPORTANT: Pentru a seta cât mai complet dispozitivul, este
necesară o conecxiune Wi-Fi.

Când apare, logheaza-te cu contul Google sau crează un nou cont.
Logat ai acces imediat la tot continutul asociat contului tău cum ar 
fi Gmail. Dacă preferi, poti lăsa acest pas pentru mai târziu.

Sfat: Dacă ai alt dispozitiv Android, cu Tap & Go iti poti seta
noul dispozitiv prin aproprierea celor două (NFC).
Conturile Google și aplicatiile vor fi automat transferate pe 
noul dispozitiv. (Ca Tap & Go să functioneze, ambele dispozitive
trebuie să aibă NFC)

Setează-ti dispozitivul



Ghid initiere rapidă www.dualstore.ro Bun venit la Android 4 

Mai mult decât o adresa de mail, contul Google se poate folosi pe:

Gmail
YouTube
Google Play
Google Apps
AdWords
Alte produse Google

•
•
•
•
•
•

•
•
Ca să mergi de la un ecran la altul glisează stânga sau dreapta.
Ca să vezi notificări, glisează în jos de pe bara din partea supe-
rioară a ecranului folosind un deget.

Când te loghezi, e foarte ușor să iti treci aplicatiile cumpărate din
Google Play pe noul tău dispozitiv. Toate scrisorile digitale (mail),
contactele, evenimente notate în calendar sau alte date asociate
cu contul tău Google sunt automat sincronizate cu dispozitivul 
tău.

De exemplu, dacă modifici numărul unui prieten pe telefon, 
schimbarea va fi automat făcută și pe tabletă, calculator sau 
orice dispozitiv pe care ești logat cu contul Google.

Dacă ai mai multe conturi Google, poti adăuga alt cont mergând
la:                                                           Deasemenea poti adăuga
conturi oaspete din:        Setări > Dispozitiv > Utilizatori.

Setări > Personal > Conturi.

Familiarizează-te

După ce iti setezi dispozitivul, ecranul de start apare pentru prima 
dată. Aici poti adăuga scurtături pentru aplicatii si widgets (”dintr-o 
ochire” vezi cele mai importante informatii despre aplicatiile tale 
favorite) ca în orice moment să le poti accesa ușor.
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• Pentru a deschide Setări rapide-cele mai utilizate setări-
glisează în jos de pe bara de sus de doua ori cu un deget sau o
data cu două degete. Vezi “Setări rapide” pe pagina 7.  

• Pentru           Setări, glisează în jos din partea superioară a orică-
rui ecran cu două degete sau de două ori cu un deget, apoi apasă
     în partea de sus dreapta. 

• De pe ecranul de pornire, apasă Google în partea de sus a ecranu-
lui sau apasă pe microfonul din partea dreaptă a barei de căutare
și spune Ok Google pentru a-i spune ce să facă.  

Trimite SMS (mesaj text) de pe telefonul tău

Pentru a trimite SMS de pe telefonul tău:

1.  Apasă         Messenger sau       Mesaje.
2.  Apasă         pentru a crea un nou mesaj.
3.  În partea de sus a ecranului, adaugă un număr de telefon sau se-
      lectează un contact apoi apasă    . Pentru a trimite apasă      .

Poti descărca aplicatia Messenger de pe Google Play. Deasemenea
poti utiliza aplicatia cu care vine telefonul pentru mesaje.

Pentru a schimba aplicatia SMS implicită, mergi în       Setări > Rete-
le > Mai mult > Aplicatie SMS implicită sau        Setări > General > 
Aplicatii implicite > Mesaje.

Dă un telefon

Pe Android poti da telefon de pe aplicatia Telefon,
Contacte, sau orice aplicatie/widget care afișează
un contact sau un număr de telefon. Oriunde vezi 
un număr de telefon, de obicei, îl poti apela. 
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Pentru a da un telefon din contacte:

1.  Apasă         Telefon pe ecranul de pornire sau în      Aplicatii.
2.  Pentru a alege, glisează sau caută. Dacă tastatura iti stă in cale,
      apasă butonul Înapoi pentru a o reduce.
3.  Pentru a face apel, apasă pe contactul pe care vrei sa îl apelezi.   

Pentru apeluri recente, apasă fila Jurnale. Pentru tastatura nume-
rică apasă     .

Fă un apel video

Cu aplicatia Hangouts poti da și primii apeluri video.
Pentru a deschide apasă     Hangouts pe ecranul de
start sau în       Aplicatii.  

Pentru a face un apel video:

1.   Apasă       în partea de sus a ecranului și începe să scrii un nume,
      mail, sau număr de telefon. În timp ce tastezi vor apărea numere
      sau nume corespunzătoare din Contacte.

2.   Alege un nume, apoi apasă       Video în partea de sus a ecranului. 

Pentru ajustări notificări sau alte setări, apasă       Meniu > Setări. 
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Folosește aplicatia Gmail pentru a citi sau scrie mail-
uri de pe Gmail sau de pe alte adrese de email.

1.   Apasă       Gmail.
2.   Dacă ești deja logat pe contul Gmail, mailul tău va fi sincronizat
      cu telefonul. Dacă nu ești logat, adaugă un cont.

Bara de status

Bara de status se află în partea de sus a ecranului. În dreapta, vei
vedea Wi-Fi și semnalul mobil, câtă baterie a mai rămas și ceasul.
În partea stângă, vei vedea ce aplicatii ti-au trimis notificări. Vezi
“Sunet și notificări” pagina 19.

Setări rapide

Folosește Setări rapide pentru a ajunge ușor la cele mai frecvent
utilizate setări. Pentru a deschide Setări rapide, glisează în jos din
partea superioară a ecranului folosind două degete sau folosind un
deget glisează de două ori. Pentru a schimba o setare, apasă iconita. 

• Retele Wi-Fi:         Pornește sau oprește Wi-Fi. Pentru setări, apa-
să numele retelei Wi-Fi.

Trimite un email

• Setări Bluetooth:     Pornește sau oprește Bluetooth. Pentru a des-
chide setări Bluetooth, apasă pe cuvântul “Bluetooth”.

•
• Modul Avion:       Pornește sau oprește Mod Avion. Pe Modul Avi-
on, telefonul nu se va conecta la Wi-Fi sau la retele mobile chiar
dacă acestea sunt disponibile.

Retea mobilă:        Vezi semnal și pornește sau oprește date. 
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•
•

•

Luminozitate ecran:        Glisează pentru a regla luminozitatea
ecranului. 

Lanternă:     Pornește sau oprește lanterna.

Auto-rotate:         Blochează/deblochează orientarea automată
a ecranului.

Deasemenea poti porni/opri Auto-rotate din Setări Rapide.

În general, pe Android, Setările Rapide arată așa:

Deschide Setările telefonului apăsând       Setări în coltul din drea-
pta sus.

Administrează viata bateriei

Bara de status arată câtă baterie a rămas, dar poti vedea
deasemenea procentajul exact și aproximarea timpului 
rămas. Glisează în jos de pe bara de status, apoi apasă pe
    Baterie.
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Bateria unui dispozitiv Android este concepută să dureze cel putin o
zi. Când se termină bateria, Battery saver conservă energia bateriei 
pentru ca în continuare să se poată efectua apeluri sau trimite mes-
aje. Ca să pornești Battery saver mergi la:       Setări > Baterie > Eco-
nomisirea energiei.

Orientează-te

În partea de jos a ecranului vei găsi bara de favorite: un alt mod si-
mlu de a ajunge la aplicatile tale.

Ca să deschizi o aplicatie, atinge aplicatia. Ca să muti o aplicatie din 
favorite pe ecran, atinge și tine, apoi mută aplicatia unde vrei.

Butoane de navigare

Pe majoritatea ecranelor telefoanelor/tabletelor, mereu vei găsi
bara de navigare cu trei butoane.

Înapoi

Acasă

Deschide ecranul anterior, chiar dacă acesta e în altă
aplicatie. Poti merge înapoi până la ecranul de start.

Mergi direct la ecranul de pornire.
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Multitasking

Deschide o listă cu imagini ale ecranelor pe care ai lucrat recent.

Pentru a deschide un ecran, atinge ecranul. Pentru a elimina un 

ecran din listă, glisează-l spre stânga/dreapta sau apasă pe X.

Unele aplicatii ascund aceste butoane temporar, sau le transformă în puncte.

Ca să aduci înapoi butoanele apasă pe puncte, apasă pe mijlocul ecranului sau

glisează în sus pe ecran.

Butoane navigare Google Play edition

Majoritatea dispozitive Android au doua sau trei butoane sub ecran.
Acestea pot fi butoane fizice sau butoane care apar doar atunci când
apăsati sub ecran. 

•

•

•

Options: Acest buton deschide optiuni în functie de ecranul pe 
care te aflii.
Home : Deschide ecranul de pornire. Dacă ești pe un alt ecran de
pornire, va reveni la ecranul principal. Dacă ai setat Google Now
poti tine apăsat acest buton pentru a deschide Google Now.

Back: Deschide ecranul anterior, chiar dacă acesta e în altă
aplicatie. Poti merge înapoi până la ecranul de pornire.

Multe ecrane în Aplicatii sau Setări includ iconita        Meniu în par-
tea dreaptă sus. Apasă pentru a explora optiuni aditionale, inclusiv
Ajutor sau Setări.

Meniuri
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Organizeaza-ti ecranele de pornire.

Adaugă iconita unei aplicatii pe ecranul de pornire:

•

•

•

•
•

Pe majoritatea dispozitivelor Android:

Pentru a schimba imaginea de fundal, adăuga un widget,
ajusta bara search sau schimba oridinea ecranelor apasă
și tine pe imaginea de fundal în orice ecran.

Ecranul de pornire din stânga este rezervat Google Now și este 
disponibil doar când Google Now este pornit.

Pentru a crea un folder, glisează o iconita peste altă iconita.
Pentru a denumi un folder, deschide folderul și apasă pe nume.

Schimbă imaginea de fundal:

1.   Apasă și tine pe Fundal, apoi apasă Widgets. Pe unele telefoane
      trebuie să mergi în Toate Aplicatiile > Widgets.
2.   Glisează dreapta pentru a alege un widget care poate fii un ceas,
      calendar sau chiar o fereastră cu noutati legate de o temă aleasă
      de tine.

Poti avea oricâte ecrane în dreapta. Pentru a adăuga un ecran,
glisează până la ultimul ecran apoi trage o aplicatie sau un wid-
get spre marginea din dreapta.

1.   Apasă și tine pe fundal, apoi apasă        Fundaluri.
2.   Glisează dreapta sau stânga pentru a alege o imagine sau alege
      o imagine din Galerie.

1.   Mergi pe ecranul pe care vrei sa adaugi aplicatia.
2.   Apasă       Toate Aplicatiile.
3.   Găsește aplicatia pe care vrei sa o adaugi.
4.   Apasă și tine aplicatia până apare ecranul de pornire, trage ico-
      nita în locul unde vrei să o așezi apoi ridică degetul. 

Adaugă un widget:
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Schimbă pozitia unei aplicatii sau widget:

1.   Apasă și tine iconită.
2.   Glisează pe noua pozitie.
       Pentru a muta pe alt ecran de pornire, glisează spre marginea 
       ecranului.
       Pentru a da la o parte altă iconită, glisează ușor spre ea.
3.   Ridică degetul.

Apasă și scrie

Pentru a selecta sau activa ceva, apasă.

Pentru a scrie ceva (un nume sau parolă) apasă unde vrei să scrii.
O tastatură pe care poti scrie în câmpul ales va ieși de jos.

Alte gesturi comune includ:

•

•

•

•

•

Apasă și tine. Pentru a selecta ceva, apasă și tine fără să iti ri-
dici degetul până apare selectia. Prin aceași metodă poti acce-
sa accente și alte caractere speciale pe tastatură. Glisează
pentru a selecta accentul sau caracterul dorit.
Apasă, tine și trage. Apasă și tine un element pentru un moment
apoi, fără să ridici degetul, trage degetul pe ecran până ajungi la 
ppozitia dorită. Poti muta aplicatii pe ecranul de pornire spre exe-
mplu.
Trage sau glisează. Treci cu degetul peste suprafata ecranului, 
fără să te oprești (ca să nu tragi un element). Glisează pe ecran-
ul de pornire în dreapta sau în stânga pentru a vedea alte ecrane 
de pornire. 
Apăsare-dublă. Apasă repede de două ori pe o hartă sau imagine
pentru a apropia sau depărta.
Mărire. În unele aplicatii (Maps, Chrome sau Galerie), poti mări 
așezând două degete pe ecran în același timp, și depărtându-le
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unul de altul. Pentru a micșora, apropie degetele unul de altul.

• Rotește ecranul. Pe majoritatea dispozitivelor, ecranul se rot-
ește în functie de înclinatia dispozivului. Ca să blochezi ecra-
nul în mod Portret, glisează de pe bara de sus pe orice ecran
și apasă        Portret/Auto-Rotire în Setări Rapide.

Ajutor și sprijin.

Poti accesa ajutor și sprijin în majoritatea aplicatiilor Google din
       Meniu. În alte aplicatii accesează    Meniu.  

Acest manual prezintă o parte din functionalitatea aplicatiilor care 
vin cu Android 5.0. Pentru mai multe detalii despre aplicatii Android,
dispozitive din editia Google Play și alte informatii utile accesează: 

••
•
blog.dualstore.ro
www.dualstore.ro

Versiune Android și actualizări

Pentru verificare versiune sau actualizare sistem mergi la         
Setări > Despre telefon sau Despre tabletă.
În sectiunea Despre telefon/tabletă uită-te după: 

• Actualizări sistem. Apasă pentru a verifica dacă există actualiz-
ări sistem în așteptare.
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• Versiune Android. În partea de jos a listei va apărea versiunea,
numărul de sub Versiune Android reprezintă versiunea (4.4, 5.0).  

Dacă dispozitivul tău nu este un dispozitiv din editia Google Play,
și rulează Android 5.0, unele detalii ale sistemului pot varia.

Pentru ajutor și sprijin mai cuprinzător, inclusiv alte versiuni
Android, tutoriale utile, telefoane și tablete Android, prezentări/
review, benchmark, cele mai noi gadgeturi sau cele mai uitile
accesorii, vizitea-ză: 

blog.dualstore.ro

www.dualstore.ro

www.facebook.com/DualStore.ro/
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2

Elemente esentiale

Google Now

Google Now iti da informatiile de care ai nevoie, la timpul potrivit. Iti
da informatii despre vreme inainte sa iti incepi ziua, informatii despre
trafic inainte sa pleci la servici, pana si scorul echipei tale favorite
atunci cand joaca. 

Spre exemplu, asa arata un card Google Now inainte de o calatorie:
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Odată ce începi să folosești Google Now, nu trebuie să mai setezi
nimic. Dacă vrei poti ajusta setările dar Google Now nu are nevoie
de setup elaborat.

Cum functionează

Pentru a știi când să afișeze informatii, Google Now folosește date
contextuale de pe dispozitivul tău și de pe alte produse Google.
Spre exemplu dacă aveti o întâlnire notată în Google Calendar, 
Google Now va verifica traficul și vă va recomanda ora optimă de 
plecare pentru a ajunge la timp la întâlnire.  

Folosind Google Now, activezi de asemenea Raportarea locatiei și
Istoricul locatiei:

•

•

Raportarea Locatiei permite folosirea locatiei dispozitivului con-
ectat la contul Google. Raportarea Locatiei se poate activa sau
dezactiva din setări 

Istoricul Locatiei permite stocarea locatiei de pe toate dispoziti-
vele (care au pornită stocarea locatiei) logate la contul Google.

Poti controla modul în care e folosită locatia de către Google Now.
Pentru setări Google Now, mergi la       Setări > Personal > Locatie.
Când serviciul Locatie este activat pe contul tău Google, diferite
aplicatii pot folosii Locatia pentru a-ti da informatii relevante, ex: 
restaurante, magazine sau alte puncte de interes din jurul tău.
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Probează

Poti activa Google Now când îti setezi pentru prima dată dispozitivul. 

Deasemenea Google Now poate fi pornit sau oprit în orice moment:

1.   Apasă și tine pe orice spatiu gol de pe ecranul de start.

2.   Mergi la        Setări > Google Now.

Pe unele dispozitive poti deschide Google Now glisând de jos în sus pe ecran.

Actualizările apar în formatul Google Now cards. Dacă nu mai ai nevoie de un

anumit card, glisează-l de la stânga spre dreapta. Glisând de la dreapta spre 

stânga, vei ajunge înapoi la ecranul de start.

Când vrei să vezi mai multe carduri (notificări), apasă Mai mult (More) în par-

tea de jos a ecranului.

Pentru a ajusta actualizările unor carduri specifice:

•

•

•

Administrează memento-uri: Din      Meniu (în partea de sus 
stînga), apasă       Memento-uri (Reminders). 
Cere actualizări despre sport, bursă și multe altele:
Din       Meniu, apasă        Personalizati (Customize).
Personalizare alte actualizări: În partea dreaptă sus pe orice 
card apasă pe      cele trei puncte.
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Ce poate face Google pentru tine

Când folosești Google Now, poti utiliza comenzi vocale petru a 
căuta pe net, pentru a primii directii sau pentru a seta memento-
uri sau alarme. Pentru a activa Google Now trebuie să spui “OK
Google”.  

Pornește și oprește “Google Now”

Pentru a porni sau opri, deschide Google Now sau aplicatia 
Google și apasă Meniu > Setări > Voce > Detectare Ok Google 
(Ok Google detection).

Ecran

Schimbă setările ecranului dispozitivului tău urmărind pașii:

1.   Mergi la      Setări > Dispozitiv > Ecran.
2.   Alege din următoarele setări. Unele setări pot varia în functie
      de dispozitiv sau versiune Android. Setările pot influenta durata
      bateriei. Vezi “Administrează viata bateriei” pagina 8 pentru mai
      multe informatii.
• Nivelul luminozitatii: Glisează cursorul        pentru a schimba
luminozitatea.
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•

•

•

•

•

•

Luminozitate Adapivă: Pornește luminozitatea adaptivă 
pentru ca dispozitivul tău sa își ajusteze lumina în functie
de lumina din jurul tău. Luminozitatea adaptivă este por-
nită implicit. Poti totusi sechimba luminozitatea chiar 
dacă luminozitatea adaptivă este pornită.   
Repaus: Schimbă timpul în care ecranul telefonului tău se
închide atunci când nu este folosit. Află mai multe despre
setările de repaus accesând:
Reverie (daydream): Setează-ti dispozitivul să afișeze poze,
fundaluri colorate, și altele atunci când dispozitivul este la 
încărcat. Află mai multe accesând:
Ecran ambiant: Pornește ecran ambiant dacă vrei ca ecranul
telefonului tău să se aprindă atunci când îl ridici de jos sau
atunci când primești o notificare.

Sunete și notificări

Schimbă tonuri și setari notificare pe dispozitivul tău mergând la
     Setări > Dispozitiv >      Sunet și notificări. 

Notificările te atentionează la mesaje, evenimente din calendar, și
alarme, precum și evenimente în desfășurare, cum ar fi descărcări: 

Întreruperi. Prioritizează sunetul notificărilor ca acestea să nu te
întrerupă. Apasă setari pentru a porni/opri întreruperi apel și me-
saj. Dacă pornești notificări Mesaje, apasă Apeluri/mesaje de la
pentru a specifica de la cine accepti notificări (Oricine, Contacte
înstelate, Doar contacte). În timpii morti, selectează zile/ore în
care permiti notificări sunet.

Când dispozitivul este blocat. Setează aparitia notificărilor atunci
când dispozitivul este blocat, și pornește/oprește vizibilitatea 
continuturilor sensibile din notificări. Continuturi sensibile includ 



lucruri ca tititlul unei melodii, cine ti-a trimis un email sau deta-
lii despre un eveniment din calendar. Pentru mai multe informatii
accesează:

•

•

Notificări aplicatii. Modifică setările pentru notificări în mod
individual pentru fiecare aplicatie. Setarea Când dispozitivul
este blocat va avea prioritate fata de setarea pentru o anumită
aplicatie. 
Acces la notificare. Vezi ce aplicatii pot accesa notificarile tale.

Când primești o notificare, iconita notificării apare în partea de
sus a ecranului. Iconitele pentru notificări în așteptare apar în
partea stângă iar iconitele sistem care indică semnal wireless,
semnal retea sau baterie apar în partea dreaptă.

Ghid initiere rapida www.dualstore.ro Elemente esentiale 20

Semnal
retea mobilă

BaterieSemnal 
WirelessNotificări
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Sfat: Intensitatea semnalului wireless și mobil este reprez-
entată de linii de culoare albă. Pentru a vedea dacă reteaua
wireless selectată are conexiune la internet, deschide Setări
Rapide glisând în jos cu două degete de pe bara din partea 
de sus a ecranului.

Doar în Setări Rapide, liniile indicatoare de semnal wireless
sau mobile indică intensitatea normală a unei conexiuni la
internet. 

Anumite notificări pot fi extinse pentru a afișa mai multe informatii,
cum ar fi email sau evenimente calendar. Notificarea de deasupra
apare extinsă când este posibil. Pentru a extinde o notificare, pozi-
tionează un deget pe notificare, apoi trage încet în jos.

Pentru a deschide aplicatia relationată, atinge iconita din stânga.
Anumite notificări permit actiuni specifice prin atingerea iconite-
lor din interiorul notificării. De exemplu, notificările Calendar per-
mit amânare (reamintește mai târziu) sau trimite email altor 
invitati.

Când termini cu o notificare, gliseaz-o pentru a o înlătura. Pentru 
a înlătura toate notificările, apasă       Golire în partea de jos a listei
cu notificări.   
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Administreare conturi

Poti adăuga conturi ca informatia asociată cu contul adăugat să
fie sincronizată cu dispozitivul tău. Trebuie să setezi un cont dacă 
vrei sa ai acces la email sau să cobori aplicatii de pe Google Play.

Deasemenea poti adăuga mai multi utilizatori, dacă o tabletă este
folosită de mai multe persoane spre exemplu. Adăugarea utiliza-
torilor este diferită. Fiecare utilizator are setări diferite și nu poate
accesa conturile altor utilizatori, în timp ce un utilizator poate avea
mai multe conturi, și poate trece de la un cont la altul atunci când
este logat. Înainte să adaugi sau să ștergi un cont, asigură-te că
ești logat cu contul coești logat cu contul corect.

Adaugă un cont

1.   Mergi la       Setări > Conturi. Apasă “Adăugati un cont.”

2.   Selectează tipul contului pe care vrei să îl adaugi. Este posibil
      să trebuiască sa alegi “Google,” “Personal (IMAP)”, sau “Perso-
      nal (POP3).” În cazul în care nu știi sigur dacă sa alegi IMAP 
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sau POP3, încearcă IMAP initial. Află mai multe despre dife-
rentele dintre IMAP și POP3 accesând:
i.    Alege “Google” dacă vrei să iti adaugi contul Google.
      Când te loghezi cu un cont Google, mailuri, contacte, eve-
      nimente din calendar precum și alte date asociate cu acel
      cont vor fi sincronizate automat cu dispozitivul tău.
ii.   Urmează pașii de pe ecran pentru a adăuga un cont. ii.   Urmează pașii de pe ecran pentru a adăuga un cont. 

Pentru a schimba setările oricărui cont adăugat, urmează pașii:

1.   Mergi la      Setări > Conturi. 
2.   Selectează contul. Dacă folosești un cont Google, selectează
      Google apoi contul.

Șterge un cont

Când ștergi un cont anterior adăugat pe dispozitivul tău, tot ce
este asociat cu acel cont inclusiv email, contacte, și setări vor fi
șterse. Nu poti șterge contul cu care ti-ai configurat dispozitivul. 

Pentru a șterge un cont, urmează pașii:

1.   Verifică dacă acesta este contul cu care ti-ai configurat 
      dispozitivul.
•
•
Dacă nu este, mergi la pasul 2 și urmează instructiunile.
Dacă este, dispozitivul trebuie readus la setările de fabrică.
Când un dispozitiv este readus la setările de fabrică, toate
datele sunt șterse și apoi va trebui configurat din nou cu un
cont Google. Află cum să readuci un dispozitiv la setările
de fabrică accesând:

2.   Deschide meniul       Setări pe dispozitivul tău.



Ghid initiere rapida www.dualstore.ro Elemente esentiale 24

•

3.   La Conturi, apasă numele contului pe care vrei să îl ștergi.
      Dacă folosești un contu Google, apasă Google, apoi apasă pe
      contul pe care vrei să îl ștergi.

Când deconectezi un cont Google, mailuri, contacte, eveni-
mente din Calendar și alte date asociate cu contul respectiv,
nu se vor mai sincroniza automat cu dispozitivul tău.

4.   Apasă       Meniu în dreapta sus.
5.   Apasă Eliminare cont. Obs. La unele dispozitive care în loc de 

butonul multitasking au butonul optiuni, 
apasă optiuni > Eliminare cont.

Împarte dispozitivul cu alti utilizatori

Creând conturi separate de utilizator, e ușor să împarti dispozitivul
cu famila sau prietenii. Fiecare persoană va avea propriul spatiu pe
dispozitiv, personalizându-și ecranul de start, aplicatii, și altele. 
Trebuie să fii proprietarul dispozitivului pentru a adăuga utilizatori.

Pentru a adăuga un nou utilizator, urmează pașii:

1.   Mergi la      Setări > Dispozitiv > Utilizatori.
2.   Apasă Adaugă utilizator, apoi apasă Ok.
      i.   Dacă noul utilizator este lângă tine, apasă “Setează acum”, 
           dispozitivul se va bloca. Deblochează dispozitivul și permite-i
           noului utilizator să iși seteze contul Google și alte detalii.

      ii.  Dacă noul utilizator nu este lângă tine, apasă “Nu acum”, un
           “Utilizator nou”            “Utilizator nou” va fi afișat în listă. Atunci când noul utilizator
           este lângă tine, mergi înapoi la listă și apasă “Utilizator nou”
           sau selectează imaginea noului utilizator de pe ecran blocat.    

După setarea utilizatorului când dispozitivul este blocat, acesta va
afișa o a doua poză de profil sau avatar în bara de stare. Pentru a
alege un utilizator, selectează poza de profil corespunzătoare și de-
blochează ecranul. Fiecare utilizator iși poate personaliza ecranul
de blocare.  
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Comutare utilizatori

Elimină un utilizator

Proprietarul dispozitivului poate șterge orice utilizator:

1.  Mergi la      Setări > Dispozitiv > Utilizatori.
2.  Apasă      Setări lângă numele utilizatorului, apoi apasă Eliminati
     utilizatorul.

Alti utilizatori își pot șterge propriul spatiu.

1.  Mergi la      Setări > Dispozitiv > Utilizatori.
2.  Apasă        Meniu > Șterge nume utilizator de pe acest dispozitiv.    

Utilizator vizitator (oaspete)

Pentru a schimba utilizatorul, în orice ecran, glisează în jos de două
ori pentru a deschide Setări Rapide. Apasă pe imaginea utilizatorului 
curent în coltul din dreapta sus > apasă pe imaginea altui utilizator. 

Dacă cineva dorește să utilizeze temporar dispozitivul tău, fără a
fi adăugat ca utilizator obișnuit, îl poate folosi ca vizitator/oaspete.
Utilizatorii oaspete nu au acces la mailul tău, aplicatiile tale sau la
alte informatii asociate cu contul tău ca poze sau fișiere descărca-
te. Doar proprietarul dispozitivului poate adăuga Utilizator oaspete. 

Când vizitatorul nu mai utilizează dispozitivul, poti comuta înapoi
la un alt utilizator.

Pentru a comuta la alt utilizator: Glisează în jos de pe orice ecran,
apoi apasă pe bara de deasupra pentru a deschide Setări Rapide.
Pentru a alege un nou utilizator, apasă imaginea din partea de sus
dreapta, apoi apasă imaginea altui utilizator. 

1.  Mergi la      Setări > Dispozitiv > Utilizatori.
2.  Apasă Vizitator.
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Securitate

Dacă este setat ecran de blocare, ecranul se blochează atunci
când ecranul se închide.

Poti seta diferite tipuri de blocare urmărind pașii de mai jos: 

•

•
•

•

Setări Rapide: Glisează în jos din partea de sus a ecranului 
pentru a deschide Setări Rapide fără a introduce parola.
Camera: Glisează de la dreapta spre stânga pentru Cameră.
Tastatură Telefonică: Glisează de la stânga spre dreapta pentru
a face un apel (Telefonul va cere parola).
Apeluri de Urgenta: Glisează de la stânga spre dreapta pentru
a face un apel de ua face un apel de urgenta fără a introduce parola. 

Dacă ai un dispozitiv care este configurat pentru mai multi utiliza-
tori, trebuie să apeși pe imaginea ta în partea de jos a ecranului 
pentru a-ti accesa propriul ecran de blocare.

Pentru mai multe informatii accesează:

Blocare Inteligentă

Poti porni blocarea inteligentă pentru a-ti păstra dispozitivul de-
blocat atunci când este clar că dispozitivul se află în posesia ta.
Spre exemplu: când dispozitivul este conectat la ceasul tău blue-
tooth sau când dispozitivul iti recunoaște figura. 

1.   Mergi la Setări > Personalizat > Securitate > 
      Ecran de blocare.
2.   Alege tipul de bocare pe care vrei să îl folosești.

Chiar și atunci când ecranul este blocat, poti efectua anumite acti-
vităti. 
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Dispozitive de încredere și potrivirea chipului
Îti poti seta dispozitivul să rămână deblocat când este conectat
Bluetooth - cum ar fi un ceas, tracker de fitnes, cască sau siste-
mul audio al mașinii sau iti poti configura dispozitivul să se 
deblocheze când atinge o etichetă NFC.  

Deasemenea dispozitivul poate fi deblocat prin recunoașterea
chipului. După ce configurezi un chip de încredere, de fiecare
dată când aprinzi dispozitivul, acesta va căuta chipul și va de-
bloca dacă îl recunoaște. Tine cont că cineva care arată similar
ar putea debloca dispozitivul.  

Notă: Potrivirea chipului nu stochează poze. Datele utilizate pentru
recunoașterea chipului sunt stocate doar pe dispozitiv și nu pot fi
accesate de aplicatii sau stocate pe serverele Google.   

Fixarea pe ecran

Poti autoriza dispozitivul să afișeze doar ecranul unei aplicatii
folosind Fixarea pe ecran. Fixarea pe ecran este folositoare 
atunci când vrei să joci un joc și nu vrei sa închizi jocul dacă 
atingi accidental butonul acasă. Unele aplicatii întreabă dacă 
dorești să folosești Fixarea pe ecran.

Când un ecran este fixat, poti reveni la ecranul în care ai introdus
parola sau PIN.

Pentru a fixa un ecran:

1.   Mergi la      Setări > Securitate > Fixare pe ecran

2.   Deschide o aplicatie
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Protectie împotriva aplicatiilor dăunătoare

Aplicatiile din Google Play sunt mereu verificate de Google pentru
a-ti proteja dispozitivul. În mod implicit dispozitivul tău nu acceptă
instalarea aplicatiilor din alte surse în afară de Google Play. 

Dacă permiti instalarea aplicatiilor din surse necunoscute și insta-
lezi aplicatii din alte surse decât Google Play, o dată instalate ace-
ste aplicatii pot fi dăunătoare pentru dispozitivul tău.

Chiar dacă permiti instalarea aplicatiilor din surse necunoscute, 
functia Verificare Aplicatii iti protejează dispozitivul de aplicatiile 
din afara magazinului Google Play verificând continuu comporta-
mentul aplicatiilor.

3.   Apasă       Prezentare generală (Overview). Glisează în sus pri-
      mul ecran de jos pentru a-l aduce în fată.
4.   Apasă      pinul. Aici poti alege o ptiune de reîntoarcere la ecra-
      nul de blocare atunci când ecranul nu mai este fixat.
5.   Pentru a ieși din ecranul fixat, apasă și tine       și        în același
      timp. 

Manager de dispozitiv Android

Dacă iti pierzi dispozitivul, Managerul de Dispozitiv Android te 
poate ajuta să îi afli locatia aproximativă, să îl faci să sune, să îl
blochezi sau să îi ștergi datele.

Aceste optiuni sunt pornite în mod implicit. Pentru a schimba 
optiuni deschide        Setări Google (în      Toate Aplicatiile) și apasă
pe Manager de dispozitiv Android.  
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Dacă iti pierzi dispozitivul mergi la Android Device Manager și
urmează instructiunile

Poti trimite instantaneu o pagină web, un video, sau alt continut
de pe ecranul tău pe alt dispozitiv apropiind dispozitivele (de obic-
ei cu spatele). În anumite aplicatii, poti porni Beam din meniul
Share.

Înainte să începi: Asigură-te că ambele dispozitive sunt deblocate
și suportă NFC și ambele au pornit NFC și Beam. Pentru a verifica 
mergi la      Setări > Wireless și retele > Mai mult. De asemenea 
asigură-te ca știi unde se află portiunea NFC de pe spatele dispo-
zitixvului tău. 

1.   Deschide ce ai vrea să împarti cum ar fi o pagină web, YouTube
      video sau o locatie din Google Maps.
2.   Apropie spatele dispozitivului tău de spatele celuilalt dispozi-
      tiv. Când dispozitivele se conectează, vei auzi un sunet, apoi 
      imagineade pe ecran se va micșora și vei vedea mesajul Touch
      to Beam (apasă pentru a trimite).
3.   Apasă  pe ecran. Celălalt disp3.   Apasă  pe ecran. Celălalt dispozitiv va afișa continutul transfe-
      rat. Sau daca necesita instalarea unei aplicatii, Google Play va
      deschide un ecran cu aplicatia care trebuie instalată. 

Pentru a porni NFC mergi la Setări > Wireless și re-
tele > Mai mult > NFC

Android Beam 

Pentru a porni Android Beam, mergi la Setări > Wire-
less și retele > Mai mult > Android Beam.
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Atinge și plătește

Când NFC este pornit, poti folosi functia Tap & pay pentru a plati
prin simpla atingere a telefonului de un cititor (la casă). Pentru 
administrarea aplicatiilor Tap & Pay (Atinge și platește): 

1.   Mergi la      Setări > Dispozitiv > Atinge și platește.
2.   Apasă pe una din aplicatii pentru a o defini ca aplicatie implicită. 

Dacă dispozitivul nu are o aplicatie tip portofel virtual cum ar fi 
Google Wallet caută în Google Play “payment apps”

Cu Android 5.0 sau superior, poti vizualiza și printa continutul anu-
mitor ecrane (cum ar fi pagini web afișateîn Chrome) dacă ești co-
nectat pe aceași retea Wi-Fi cu imprimanta.

Înainte să printezi ai nevoie de un serviciu de printare instalat pe
dispozitiv. Pentru a verifica ca servicii sunt disponibile mergi în
Setări > Sistem > Printare.

Aici poti deschide fiecare serviciu disponibil, activa și dezactiva,
verifica imprimante disponibile, adăuga noi imprimante și ajusta
setări servicii. 

Pentru a printa un document:

1.   Apasă      Meniu > Printare.
2.   În fereastra care apare, poti ajusta setări, număr copii, orientare
      și altele.
3.   Apasă Printare.

Printare
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Chromecast

Chromecast este un dispozitiv care intra in spatele televizorului. 
Îti permite sa trimiti video-uri si muzica direct de pe telefon sau 
tabletă către televizor. Poti folosi Chromecast cu aplicatii ca: 

•
•
•
•
•

Youtube
Netflix
Google Play Movies & TV
Google Play Music
Hulu Plus

Când folosești chromecast, asigură-te că telefonul mobil sau 
tableta folosesc aceeași retea Wi-Fi la fel ca chromecast, și ca 
chromecast este selectat ca intrare in sursa televizorului.

Pentru a afișa continutul din telefonul mobil sau tabletă:

1.  Deschide video sau muzică în una dintre aplicatiile listate 
     mai sus.
2.  Apasă        Cast.
3.  Redă continutul ca de obicei pentru a transmite pe televizor.
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Stocare fișiere
Android face mai ușoară stocarea si navigarea prin imagini, 
video-uri sau alte fișiere pe dizpozitivul tău și atașarea lor pe 
un e-mail, mesaje hangout și așa mai departe. De asemenea 
poti folosi imagini stocate ca fundal pe ecranul de pornire.

În aplicatia Downloads:

De exemplu, pentru a atașa o imagine la un email pe care îl 
compui apasă        în partea dreaptă sus si alege atașează 
fișier sau insertati din dispozitiv pentru a selecta imaginile 
stocate în dispozitivul tău.

Aici, poti vedea următoarele surse:

•    Recent iti arată imaginile sau videourile pe care le-ai făcut 
     sau pe care le-ai deschis recent.
•    Drive iti permite atașarea oricărui fișier stocat in google drive. 
•    Imagini afișează orice imagini, video-uri sau alte imagini din 
     dizpozitivul tau 
•    Descărcări include cele mai multe fișiere pe care 
     le-ai des cărcat de pe email sau internet.
•    Fotografii vă permite să rasfoiti în imagini și video-uri stocate 
     pe dizpozitiv, sau încărcate în contul Google.

•    Apasă un fișier pentru a-l deschide.
•    În lista de descărcări tine apăsat un articol pentru a-l selecta.
Apasă        pentru a distribui, și alege o metodă din listă.
Apasă        pentru a șterge. 

Folosește aplicatia Downloads pentru a vedea, des-
chide sau șterge descărcările de pe mail sau din alte
surse.
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Captură ecran

Pentru a face captură ecran:

1.   Asigură-te ca imaginea pe care doresti sa o capturezi este 
      afisata pe ecran.
2.   Apasă butonul de pornire si butonul de volum [-] simultan. 

Captura ecran se va salva automat în Galerie.

Google Play distribuie pe internet continut achizitionat sau 
inchiriat ca acesta sa nu ocupe mereu spatiu atunci cand este 
accesat. Cu toate că puteti descărca continut din Google Play 
pentru a avea acces offline, continutul Google Play nu apare 
niciodată în descărcări.
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3

Utilizare tastatură

Sfat: Pentru a folosii o altă limbă a tastaturii în afară de Engle-
ză mergi la       Setări, Personal > Limbă și metode de intrare. 

Introduce și editează text

Foloseste tastatura de pe ecran. Cam asa arata pe un telefon 
Android:
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Tastaturile de pe tabletă lucrează intr-un mod similar. Pentru a 
face tastatura să dispară apasă butonul back de sub tastatură.

Unele aplicatii deschid tastatura automat. În altele mai Întâi 
trebuie să apeși unde dorești să scrii.

Editare de bază

Schimbă
locul unde 
vrei să scrii

Atinge cursorul, apoi atingeti si glisati fila care
apare lângă într-o nouă pozitie.

Selectează
textul

Apasă       Șterge pentru a șterge caracterele
din stânga cursorului sau textul selectat.

Apasă și tine sau dublu click pe text.

Cel mai apropiat cuvânt se va selecta, și va
avea câte o filă în fiecare margine. Trage de filă
pentru a modifica selectia.

Șterge textul

Scrie cu
majuscule

Pentru a comuta între majuscule si minuscule 
apasă butonul       Shift o dată.  

Deasemenea poti apăsa și tine butonul      Shift
în timp ce scrii sau poti apăsa și glisa de pe
butonul       Shift pe litera dorită.    

Când nu mai tii butonul apăsat, minusculele
reapar.

Dublu click sau apasă și tine butonul       Shift
pentru a bloca pe majuscule. Apasă butonul
Shift din nou pentru a reveni la minuscule.

Pornește 
majuscule
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Schimbă
capitalizare

Dacă dorești să schimbi capitalizarea  unui
cuvânt deja scris, selectează cuvântul și apasă
butonul       Shift. 

Scrie un
simbol sau
caracter

Pentru a comuta la tastatura cu simboluri,
apasă tasta        Simbol. 

De asemenea poti atinge și mentine tasta 
Simbol în timp ce scrii, sau poti apăsa tasta 
Simbol și glisa la o altă tastă. Când vei elibera 
tasta       Simbol, literele v-or reaparea.

Vezi mai multe
simbloluri și
caractere

Atinge si mentine simbolurile si caracterele 
pentru a avea caractere accentuate sau 
simboluri suplimentare.

Taie, copiază,
lipește

Selecteaza textul pe care doresti sa il decupezi 
sau copiezi. Apoi apasa butonul       Taie (Cut) 
sau butonul       Copiere (Copy). Pentru a lipi un 
cuvânt apasă pe spatiul pe care dorești, apoi 
apasă Lipire. Daca doresti sa inlocuiesti un text 
scris cu un text pe care l-ai copiat, selectează 
textul si apasa butonul textul si apasa butonul Lipire       (paste).

Emoji
Utilizează tastatura google pentru a alege dintr-o varietate de 
imagini colorate folosite pentru exprimarea emotiilor (cunoscute 
ca și emoji), pentru a aduce un plus de distractie conversatiilor tale.

Apasă și mentine tasta Return, apoi glisează pe emoticon pentru
a afișa emoji. Pe tabletă trebuie doar sa apeși simbolul emoji în
partea de jos dreapta. 
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Utilizarea sugestiilor pentru cuvântul următor

1.   Apasă pe locul în care vrei să introduci text.
2.   Scrie începutul unui cuvânt. Când cuvântul dorit apare
      deasupra tastaturii, apasă-l.
3.   Continuă să apeși pe cuvinte în afară de cazul în care 
      cuvântul dorit nu apare. Dacă nu apare, tastează-l.

Android sugerează cuvinte în timp ce tastezi.

Vei vedea un panou ca aceasta. Pentru a comuta între categorii 
apsasă stânga sau dreapta sau apasă pe simbolurile din primul 
rând. Pentru a pune un emoji într-o conversatie doar apasa pe el.

Pentru a schimba setări regionale și text, mergi la
Setări > Personal > Setări regionale și text.

Pentru a porni/opri Text Predictiv mergi la Setări > 
Personal > Setări regionale și text > Tastatură și
metode de introducere > Tastatură Google > 
Corectare Text > Text Predictiv    
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Pentru a schimba setările tastaturii, mergi la
Setări > Limbă și metodă de intrare > Tastatură
Google > Tastare prin gesturi.  

Tastare prin gesturi

Tastarea prin gesturi functionează cel mai bine în Engleză. În cazul altor 
Limbi calitatea variază sau tastarea prin gesturi nu functionează.

Pentru a inserta un cuvant folosind tastare prin gesturi:

1.  Apasă pe spatiul în care vrei sa scrii pentru a deschide
     tastatura.
2.  Glisează ușor peste literele cuvântului pe care vrei sa îl
     scrii.
3.  Ridică degetul de pe ecran atunci când apare cuvântul în
     câmpul previzualizare sau în câmpul sugestii.

În cazul în care cuvântul dorit nu apare atunci când folosești
tastare prin gesturi, îl poti scrie complet. Dacă ai tastat prin ges-
turi un cuvânt și vrei să îl schimbi, apasă cuvântul pentru a vedea
alte optiuni asemănătoare în câmpul sugestii. 

Sfat: Dacă sunt litere care trebuiesc dublate, cum ar fi litera 
“n” în numele Anna, tine mai mult pe “n” înainte să glisezi spre
următoarea literă. 

Folosește Gesturi fără tasta space.
Atunci când folosești tastarea prin gesturi, nu trebuie să folosești
tasta space. Trebuie doar să glisezi peste literele pe care vrei să le
insertezi, apoi să ridici degetul pentru a trece la cuvântul următor.
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Dictează text

În majoritatea spatiilor în care poti introduce text, poti dicta textul
iar dispozitivul îl va scrie.

1.  Apasă un câmp în care vrei sa scrii sau partea unui câmp care
     contine text.
2.  Apasă      butonul Microfon de pe tastatură.
3.  Când vezi imaginea microfon, dictează ce vrei ca dispozitivul să
     scrie.  

În anumite Limbi, poti dicta inclusiv semne de punctuatie cum ar fi
“virgulă”, “punct”, “semnul întrebării”, sau “semnul exclamării”.

Dictionare tastatură

Pentru administrarea dictionarelor mergi la      Setări > Personal > 
Limbă și metode de intrare.

Dictionar personal
Poti adăuga cuvinte în dictionarul personal ca dispozitivul tău să le 
stocheze. Pentru a adăuga un cuvânt sau o frază, cu tot cu o 
comandă rapidă optională mergi la       Setări > Personal > Limbă și
metodă de intrare > Tastatură Google > Corectare text > Dictionar
Personal, selectează limba dictionarului pe care vrei să-l modifici,
apasă Adaugă și scrie cuvântul. Când folosești comanda rapidă,
cucuvântul sau fraza va fi afișată ca optiune în câmpul sugestii 
deasupra tastaturii.     

Dictionare Add-on

1.  Mergi la      Setări > Personal > Limbă și metode de intrare >
     Tastatură Google > Corectare text > Dictionare Add-on.
2.  Vei vedea dictionare pentru alte limbi pe care le poti descărca
     pe dispozitivul tău.
3.  Apasă dictionarul dorit, apoi apasă Instalează.
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Pentru a schimba setările dictării, mergi la Setări > 
Personal > Limbă și metode de intrare.

Limbile care suportă tastare dictată includ Engleza, Franceza, 
Spaniola, Italiana, Germana și Rusa.

Pentru a îmbunătătii procesarea vocii, e posibil ca în orice
moment Google să înregistreze și să stocheze în memoria
temporară a telefonului câteva secunde din sunetul de fond,
informatie care nu este trimisă la Google. 
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Pentru a elimina o iconita, fără a șterge aplicatia permanent din
dispozitiv, apasă și tine, glisează spre partea superioară a ecra-
nului, ridică degetul de pe aplicatie deasupra butonului     Elimină.

4

Încearcă unele aplicatii

Toate aplicatiile

Pentru a vedea toate aplicatiile apasă       Toate
aplicatiile în bara Favorite.

Aici poti vedea toate aplicatiile, atât aplicatiile care 
vin cu telefonul cât și aplicatiile instalate din Google
Play. Poti muta aplicatiile pe oricare ecran.

Din Toate Aplicatiile poti:

•
•
•

•

•

Schimba ecrane. Glisează spre dreapta sau spre stânga.
Deschide o aplicatie. Apasă pe iconită.
Pune iconita unei aplicatii pe ecranul de start. Apasă și tine pe
iconita dorită, glisează pentru a pozitiona iconita, ridică dege-
tul de pe ecran pentru ca iconita sa ramână fixată.
Navighează prin Widgets. Apasă pe tab-ul Widgets deasupra
oricarui ecran din oricarui ecran din Toate aplicatiile.
Descarcă aplicatii. Apasă        Google Play.
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Gmail

Gmail nu este doar despre email. Poti folosi contul Gmail pentru
mai multe aplicatii și servicii Google inclusiv cele de mai jos și
multe altele:

•

•
•
•

Google Now, pentru a primi informatiile necesare la momentul
potrivit.
Calendar
People, pentru a tine evidenta contactelor tale
Google Drive, pentru a lucra cu documente.

Când citești un mesaj:

• Apasă pe iconitele din partea de sus a ecranului pentru a arhi-
va, șterge sau nota ca mesaj citit. Apasă       pentru a nota ca  

Pentru a vedea informatii despre o aplicatie, din Toate Aplicatiile
apasă și tine pe aplicatie, glisează spre partea superioară a ecra-
nului, lasă aplicatia peste       Informatii Aplicatie. 

Sfat: Unele aplicatii pot dăuna dispozitivului. Totuși, pentru
editia Google Play nu trebuie să cumperi software anti-virus.
Google verifică aplicatiile pentru a preveni instalarea aplica-
tiilor dăunătoare.

Folosește aplicatia Gmail pentru a scrie și citi mail-
uri pe orice dispozitiv. Pentru a o deschide, apasă
      mail din       Toate Aplicatiile. 
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Pentru a adăuga un cont non-Gmail în aplicatia Gmail:

1.  Mergi la       Setări > Personal > Conturi > Adaugă cont.
2.  Apasă și scrie contul pe care vrei să îl adaugi. E posibil să poti
     alege din optiuni ca “Google,” “Personal,” sau “Muncă.”
3.  Alege “Google” dacă vrei să adaugi un cont Google.
     Când te loghezi cu contul Google, toate mailurile, evenimentele
     din Calendar, și alte date asociate cu contul vor fi automat sin-
     c     cronizate cu dispozitivul tău.
4.  Urmează pașii afișati pentru a adăuga contul.  

necitit. Uită-te în      Meniu pentru a muta, schimba etichete,
trece pe silentios, printa sau efectua alte actiuni pe email.
Gliseaza stânga sau dreapta pentru mail anterior sau următor. •

Organizează conversatiile: Din Inbox, apasă și tine o conversatie
pentru a o selecta. Apoi folosește iconitele și meniul de deasupraâ
pentru a administra mesajele selectate.  

Pentru a schimba setările, adăuga un cont, ajutor, apasă pe iconita
sau butonul meniu.

Oriunde ai fi in Gmail, te poti intoarce la Inbox apăsând        Înapoi 
în partea de sus a ecranului.        

În Inbox, apasă Meniu pentru a deschide sertarul care afișează
conturile, etichete și multe altele. 

Sfat: Poti accesa mailurile de pe alte conturi, cum ar fi
 Microsoft Exchange în aplicatia Gmail adăugând contul în
 Setările Gmail.
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Google Play iti pune la dispozitie toate aplicatiile și
jocurile favorite, filme și seriale, cărti, muzică, și
reviste și noutăti într-un singur loc, pentru a fi
accesibile de pe orice dispozitiv.

Pentru a deschide Google Play, apasă        Google Play.

Dacă ai cumpărat continut Google Play în trecut, vei avea acces
automat la acest continut pe orice dispozitiv Android. Trebuie 
doar să te asiguri că folosești același cont Google cu care ai 
cumpărat. Pentru a verifica:

1.  Deschide        Google Play.
2.  Apasă        Meniu în partea de sus stânga. 

Aici poti: verifica contul folosit, schimba contul, verifica aplicatiile
cumpărate, și altele.   

Pentru a seta preferinte, șterge istoric și porni controale utilizator,
mergi la        Meniu > Setări. Spre exemplu, pentru a filtra aplicatiile
bazat pe categoria de vârstă sau solicitare PIN la cumpărare, apasă
Filtrare continut sau Cere parolă pentru a cumpăra.

Pentru a-ti găsi continutul, deschide orice aplicatie Google din
       Toate Aplicatiile apoi apasă       Meniu.

Pentru a schimba setările oricărui cont adăugat, urmează pașii
următori:

1.  Deschide        Setări.
2.  La rubrica “Personal,” apasă “Conturi” și selectează contul.
     Dacă folosești un cont Google, apasă Google apoi apasă pe
     contul tău.

Google Play



Cu aplicatia Camera poti face fotografii, fotografii 
panoramice, înregistra video, și face fotografii 
sferice - 360 grade care poate capa inclusiv partea
de deasupra și cea de sub tine.

Pentru a deschide Camera:

•
•
De pe ecranul de blocare, glisează de la dreapta spre stânga.
De pe ecranul de start, apasă        Camera.

Când deschizi Camera pentru prima dată, poti fi întrebat daca
vrei să retină locatia fotografiilor. Aceasta iti permite spre 
exemplu să marchezi pe hartă (Google Maps) fotografiile.

Google Play support

Camera
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Glisează pentru a trece de la o imagine la alta.

Pentru a schimba la un alt mod, glisează de la stânga la dreapta
pentru a afișa modurile:

1.  Încadrează subiectul și uită-te dupa inelul de focus.
     Pentru a focaliza, atinge locul în care vrei sa focalizezi. Pentru
     zoom, pune degetul mare și degetul arătător pe ecran, apoi 
     depărtează-le (zoom+) sau apropie-le (zoom-).
2.  Când inelul focus dispare, apasă pe butonul declanșator, care
      este butonul camera. 
3.  3.  Pentru a vedea pozele făcute, glisează de la dreapta spre stânga.
     Pentru imaginile stocate, apasă        Fotografii. În Fotografii,
     apasă       pentru a distribui,       Editează pentru a modifica 
     fotografii și       pentru a șterge.  

Când deschizi Camera, poti alege din 5 moduri diferite. Pentru a 
schimba modul glisează spre dreapta sau stânga.

Iconita      Camera indică modul Camera. Pentru a face poză:
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Pentru poze 360-grade sau unghi larg, mișcă pe
vertical sau orizontal, pâna când cercul din 
mijlocul ecranului ajunge peste un punct albastru 
și captează acea portiune. Continuă să miști 
dispozitivul până completezi apoi apasă pe 
simbolul bifat în partea de jos a ecranului. 

Apasă Panorama pentru a face o poză panoramică.

Găsește punctul din care vrei să începi, apoi 
apasă pe declanșator pentru a face prima poza. 

Pentru următoarele poze, mișcă încet telefonul
încât să încadrezi punctul gri în iconita tintă 
până ce punctul devine albastru. 

Continuă să încadrezi puncte până ce toate 
punctele devin albastre apoi apasă simbolul
bifat în partea de jos.

Apasă Lens Blur, apoi ridica ușor dispozitivul
urmând săgeata.

Apasă Camera pentru a fotografia în mod normal. 

Pentru a începe înregistrarea unui video apasă
butonul Video. Pentru a opri, apasă din nou. 

Pentru a schimba setări pentru fiecare mod în parte cum ar fi 
flash, expunere, și altele, apasă pe cercul în interiorul căruia sunt 
3 puncte localizat în partea dreaptă - jos.
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Organiza și edita fotografii și video.
Crea și răsfoi albume.
Explora animatii, fotografii panoramice, sau grupuri de 
fotografii și video create automat pentru tine.
Căuta fotografii cu tine.

•
•
•
•

•

Aplicatia Fotografii iti dă acces instant la toate
fotografiile și video-urile asociate cu contul Google
setat pe dispozitiv. Pentru a deschide aplicatia,
apasă        Fotografii. 

Pentru a deschide Fotografii din:

•
•
Camera. Glisează de la dreapta spre stânga.
Ecran Toate Aplicatiile. Apasă        Fotografii.

Când ești logat cu contul Google, aplicatia Fotografii face ușoară
organizarea, distribuirea și crearea copiei de sigurantă a cotinutului.

A comuta pe sau de pe Google+

Deasemenea poti căuta, tăia, edita, adăuga etichete și crea  albume 
filme.

Apasă        Meniu pentru:

Sfat: Functia HDR ia mai multe cadre automatic după care le 
combină încât să iti ofere cel mai bun cadru. Pentru a porni
functia HDR, apasă pe cele 3 puncte (...) de langa declanșator
și selectează HDR. 

Fotografii
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Aplicatia Contacte iti oferă acces rapid la toate
contactele tale. Pentru a deschide, apasă iconita 
Contacte pe Ecranul de Start sau în Toate Aplicatiile.

Când pornești pentru prima dată dispozitivul și te loghezi cu contul
Google, contactele existente în contul tău se sincronizează automat
cu aplicatia Contacte. Ulterior, contactele se vor sincroniza automat
pe dispozitivele tale sau pe browser. 

Dacă folosești Exchange, poti deasemenea sincroniza contactele
cu aplicatia Contacte.

Toate Contactele sunt disponibile pe Gmail, Google Talk și alte 
aplicatii. În timp ce adaugi contacte din diferite surse, acestea sunt
sincronizate automat în locurile în care este nevoie.

Când deschizi aplicatia Contacte, poti:

•

•
•

•

•

•

Viziona toate contactele și favoritele. Alege din partea de sus
a ecranului.
Adăuga contacte. Apasă         Adaugă Contact.
Citii detalii. Apasă pe un nume pentru a vedea detalii despre
un contact sau grup.
Distribui contact sau fixa pe ecranul de start un contact
frecvent utilizat. Apasă    Meniu.
Edita detalii. Când vizualizezi un contact apasă       Editează 
în partea superioara, pentru a edita informatiile contactului. 
Schimba setări. Când vizualizezi lista contactelor, apasă    
Meniu pentru a importa sau exporta contact(e), alege optiuni 
afișare sau adăuga/edita conturi. 

Contacte



Ghid initiere rapida www.dualstore.ro Încearcă aplicatii 50 

Aplicatia Messenger folosită pentru trimitere SMS/
mesaje text este disponibilă pentru dispozitive care
rulează Android Lollipop, 5.0 sau mai recent.

Pentru a citi sau scrie mesaje, urmează pașii:

1.

2.

3.

4.

Atunci când primești un mesaj, dispozitivul tău va afișa o 
notificare și o iconită mesaj nou        va fi afișată în panoul
pentru notificări.
Pentru a deschide și citi mesajul, apasă pe notificarea mesaj
nou în panoul de notificări.
Pentru a răspunde unui mesaj, apasă pe căsuta Trimite mesaj
apoi scrie mesajul.apoi scrie mesajul.
Pentru a trimite, apasă        Trimite.

1.
2.
3.

4.

Mergi în        Aplicatii și apasă        Messenger.
De pe ecranul principal Messenger apasă       .
Introdu un nume din contacte sau un număr de telefon în
câmpul [Pentru]. Pentru a trimite mai multor persoane, apasă
iconita        Grup și adaugă persoane sau numere de telefon
aditionale.

PPentru a scrie un mesaj, apasă pe căsuta Trimite și scrie

•

•

•

Sub câmpul [Pentru], poti alege afișarea contactelor
frecvente apăsând Frecvente sau lista completă apăsând
Toate contactele.
Dacă trimiti mesaj mai multor persoane, asigură-te că
optiunea Grup este activă în Messenger. 
Dacă alegi sa introduci un nume sau un număr de telefon
în câmpul în câmpul Pentru, contactele relevante apar în timp ce scrii.
Poti apăsa pe una din sugestii sau continua să scrii numărul
de telefon.

Pentru a crea și trimite un mesaj text, urmează pașii:

Messenger
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Pornește/oprește notificările. Apasă       Notificare pentru a por-
ni sau opri notificările conversatiei.
Adaugă Contact. Apasă      Adaugă contact pentru a adăuga
contactul conversatiei în lista de contacte. 

5.

6.

Poti administra mesajele, conversatiile, notificările și contactele
de pe ecranul principal din Messenger. Deasemenea poti schimba 
sunete, notificări și alte setări.

Șterge mesaje

1.

2.

Când vizionezi lista conversatiilor în Messenger, apasă și tine
pe o conversatie pentru a o selecta.
Pentru a șterge conversatia, apasă iconita      coș (șterge) în 
coltul din dreapta sus.       

Administrare conversatii
De pe ecranul principal din Messenger, apasă și tine pe o conver-
satie sau pe o selectie de conversatii pentru următoarele actiuni: 

•
•

•

•

Arhivare. Apasă        Arhivare pentru a stoca conversatia.
Șterge. Apasă       Șterge pentru a șterge conversatia din 
aplicatia Messenger.

1.
2.
3.

Deschide o conversatie în Messenger.
Apasă și tine pe mesajul pe care vrei să-l ștergi.
Când apare căsuta “Optiuni mesaj”, apasă Șterge.

Șterge conversatie

mesajul. Află mai multe despre tastatura Google și emoji.
Vezi “Folosește tastatura” pagina 34.
Dacă apeși butonul        Înapoi în timp ce scrii un mesaj, acesta
va fi salvat ca schită. Apasă pe conversatie pentru a continua
mesajul.
Pentru a trimite apasă        Trimite. 
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Din orice tip de vizualizare, poti:

•
•
Citi/edita detalii evenimente. Apasă eveniment pentru detalii.
Administrează evenimente și calendare. Apasă iconitele din
partea de sus a ecranului, sau meniu pentru a căuta/crea
evenimente sau ajusta setări.

Pentru a trimite mail tuturor care sunt invitati la un eveniment,
ai două optiuni:

Cu Hangouts, poti apela video pe oricine are un cont
Google. Poti distribui poze sau locatia în care te aflii.
Pe unele dispozitive, Hangouts este aplicatia nativă
pentru mesagerie.

Folosește aplicatia Calendar pentru a-ti administra
programul. Pentru a deschide, apasă Calendar pe
ecranul de start sau în aplicatii. 

Prima dată când iti setezi dispozitivul Android, ai ocazia să
configurezi aplicatia Calendar să foloseasca un cont Google.
Când vei accesa aplicatia Calendar pe tabletă sau pe telefon, 
aceasta va afișa evenimentele asociate cu contul tău Google.

În timp ce editezi evenimentele, acestea sunt sincronizate 
automat. 

Pentru a schimba vizualizarea calendarului, apasă     Meniu și 
alege Program, Zile sau Săptămâni în partea de sus a ecranului.
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•

•

Deschide evenimentul din aplicatia Calendar, și apasă
Email invitati. Vei avea o listă cu răspunsuri rapide sau poti
scrie propriul mail.
Chiar înaintea evenimentului, când primești notificare că eve-
nimentul va începe, glisează în jos panoul de notificari. Apoi,
cu un deget, de pe notificare, glisează în jos pentru a extinde
notificanotificarea daca este necesar și apasă Email invitati.
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În Setări poti controla setările esentiale Android 
cum ar fi retele, hardware, securitate, limbă, 
conturi, etc. 

Cel mai rapid mod de a ajusta setările frecvente cum ar fi Wi-Fi,
sau luminozitate, este folosind Setări Rapide. Vezi “Setări Rapide” 
pe pagina 7.

Poti controla mult mai multe setări glisând în jos de două ori din 
partea superioară a ecranului și apăsând      . Acestea sunt setă-
rile principale pentru majoritatea dispozitivelor Android.

•

•
•
•
•
•
••
•

•

Wireless și retele. Wi-Fi, Bluetooth, Rată de utilizare a datelor,
Android Beam, și setări aferente.
Dispozitiv. Sunet, baterie, inactivitate și alte Setări display.
Locatie.
Limbă.
Sincronizare.
Copie de sigurantă și resetare.
Conturi.
SecuritateSecuritate. Parole și certificate, blocare ecran, encriptie, și 
surse instalare aplicatii.
Sistem. Dată, oră, accesibilitate, și informatii dispozitiv.  

5

Setări
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Din Setări Google poti ajusta preferinte pentru
cele mai folosite aplicatii și servicii Google inclusiv
Google+, Locatie, Căutare, și Manager Dispozitiv
Android.  

Pentru a deschide Setări Google, apasă iconita       în      Aplicatii.

De aici mai poti:

•

•

Controla cum sunt afișate reclamele bazate pe interes în
aplicatiile non-Google.
Vizualiza toate aplicatiile care au acces la informatiile contului 
tău Google, inclusiv tipul de acces permis fiecărei aplicatii din
Aplicatii Conectate.

Majoritatea aplicatiilor includ setări proprii, de regulă accesibile
din       meniu în partea superioară-stânga a aplicatiei sau din
       Meniu > Setări. Pentru dispozitivele Editia Google Play, este 
posibil ca accesarea setărilor să se facă de pe butonul Meniu.

Deasemenea, unele setări importante sunt disponibile în aplicatia
Setări Google. 
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6

Accesibilitate

Pentru optiuni accesibilitate, deschide        Setări > Sistem> 
Accesibilitate.

Optiunile pentru persoanele cu dizabilităti vizuale includ:

Legende: Poti porni și specifica limbă, mărime text și stil. Pentru
anumite aplicatii, Legende trebuie pornit din aplicatie.

Răspunde este un cititor de ecran de la Google care vine preinstalat
pe dispozitivele Android. Acesta descrie evenimente cum ar fi noti-
ficări, și rezultatele actiunilor tale ca deschiderea unei aplicatii.
Atunci când Răspunde este activ, trebuie să apeșide două ori conse-
cutiv pentru a selecta.    

Explorează apăsând este un sistem care functionează cu Răspunde,
sistem care iti permite să auzi ce se află sub degetul tău rostind
numele fiecărei aplicatii sau optiuni pe care o atingi. Este folositor
persoanelor cu dizabilitati vizuale. Setările includ administrarea
gesturilor și modul glisării listelor.
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Accesibilitate ecran și sunet. Optiunile includ mărire text, modi-
ficarea vitezei textului vorbit, inversarea culorilor, corectarea 
culorilor, și contrast ridicat text.   

Poti face citirea și navigarea acestui material mai ușoară mărind 
textul-deschide Chrome și mergi la Meniu > Setări > Accesibilitate.
Trage de cursor pentru a ajusta marimea textului.

Deasemenea poti folosi gesturi pentru a mări sau micșora. Pentru
a încerca gesturi de mărire/micșorare mergi la       Setări > Accesi-
bilitate > Gesturi mărire.   

RO-ALERT
Pentru a activa mesajele de tip RO-ALERT, va rugam sa urmati pasii de mai jos

Intrati in Mesaje -> Setari -> General -> Difuzare celula
Messages -> Settings -> General -> Cell Broadcast

(In Romana)

(In Engleza)

Pentru anumite modele de telefoane difera putin locatia pentru setare, se mai poate gasi in:

Mesaje => Setari => Mai multe setari => Difuzare celula
Mesages => Settings => More Settings => Cell Broadcast

(In Romana)

(In Engleza)

Pentru a putea beneficia de acest tip de mesaje, trebuie sa aveti 
optiunea Cell Broadcast / Difuzare Celula activa ! 




