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1. Utilizarea dispozitivului
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1. Difuzor 2. Intrare căști 3. Intrare USB 4. Slot cardul SIM și Micro SD
5. Volum 6. Pornire/Oprire 7. Difuzor
8. Cardul SIM 9. Microfon 10. Camera foto.
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1.1

Funcțiile butoanelor

Buton Pornire/Oprire
•

Dispozitiv oprit: mențineți tasta apăsată timp de aproximativ 5 secunde
pentru a porni dispozitivul.

•

Dispozitiv pornit:
•

apăsați tasta pentru a bloca, apăsați din nou pentru a debloca ecranul dispozitivului

•

mențineți tasta apăsată timp de aproximativ 1 secundă și dați clic
pe „Oprire”, pentru a opri dispozitivul

•

mențineți tasta apăsată timp de aproximativ 1 secundă și dați clic
pe „Repornire”, pentru a opri și a reporni dispozitivul.

Buton de volum
•

•

În timpul funcționării dispozitivului: apăsați butonul în sus sau în jos
pentru a mări sau a micșora volumul de sunet. Pe ecranul dispozitivului va apărea bara cu actualul nivel de volum.
Apăsați și mențineți apăsată pictograma albastră, apoi mutați degetul
spre stângă pentru a micșora volum, sau spre dreaptă pentru a-l mări.

1.2

Încărcarea bateriei

•

Pentru a încărca bateria, conectați încărcătorul la priza electrică, apoi
conectați cablul la dispozitiv.

•

După conectarea încărcătorului indicatorul bateriei trece în modul de
încărcare.

•

Bateria este complet încărcată după aproximativ 4 ore.

•

După încheierea încărcării scoateți ștecherul din priza de curent și cablul
din dispozitiv.
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ATENȚIE! Încărcarea bateriei trebuie să aibă loc într-o încăpere bine
ventilată la o temperatură de la -10°C până la +35°C. Pentru încărcare
utilizați încărcătorul furnizat de producător. Folosirea unui încărcător
neavizat poate deteriora aparatul.

1.3

Cardul de memorie

Dispozitivul este echipat din fabrică cu un card de memorie. Îndepărtarea
cardului sau defectarea acestuia poate provoca funcționarea defectuoasă a
dispozitivului. În caz de defectare a cardului, contactați distribuitorul de la
care ați achiziționat dispozitivul.

1.4

Cardul de fabrică SIM

Dispozitivul este dotat cu cardul SIM internațional care permite funcționarea dispozitivului fără acces la o rețea WiFi. Cardul de fabrică SIM este un
card de tipul pre-paid. Nu necesită abonament sau contract.

1.4.1 Reîncărcarea cardului
În momentul achiziției cardul este activat și încărcat. Pentru a reîncărca
cont, vizitați site-ul www.vasco-sim.com sau contactați distribuitorul.

1.4.2 Valabilitatea cardului
Cardul SIM din fabrică expiră la 2 ani de la ultima operație. Pentru a prelungi
perioada de valabilitate a cardului, utilizați pur și simplu dispozitivul prin
GSM.

1.4.3 Numărul cardului SIM
Numărul dvs. începe cu cifrele +372. Numărul complet puteți găsi pe partea interioară a cutiei sau în ambalaj.
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ATENȚIE! Nu îndoiți și nu zgâriați cardul SIM. Cardul SIM nu trebuie să
intre în contact cu apă, praf sau electricitate. .

1.5

Prima pornire a dispozitivului

La prima pornire a dispozitivului, selectați limba utilizatorului și familiarizați-vă cu condițiile de utilizare. Selectarea limbii modifică setările regionale
ale dispozitivului – limba de afișare și tipul tastaturii.
După pornirea dispozitivului veți vedea ecranul principal Vasco Translator.
Dispozitivul este gata de lucru.

2. Vasco Translator
Vasco Translator este un dispozitiv care recunoaște limbă și traduce chiar
și texte lungi și complexe și pronunță fraze traduse. O listă completă de
limbi disponibile poate fi găsită pe site-ul producătorului. Pentru ca aplicația să funcționeze corect, este necesară conectarea la o rețea WiFi sau o
rețea GSM.
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2.1

Selectarea limbii sursă și limbii țintă
Apăsarea butonului cu steguleț va extinde lista
limbilor disponibile. Pentru a selecta limba
corespunzătoare, glisați lista în sus sau în jos,
apoi apăsați limba dorită.
Schimbarea limbii după traducerea propoziției
determină traducerea ei din nou în altă limba
selectată.
Această funcție este utilă în special atunci când
aveți nevoie de o traducere rapidă în mai multe
limbi.

2.2

Recunoașterea vorbirii
Tasta
servește pentru introducerea textului folosind tehnologia de recunoaștere a vorbirii. Pentru a introduce textul, apăsați tasta,
apoi, după ce auziți semnalul, pronunțați frază
pe un ton uniform, clar, de la o distanță de
aproximativ 15 cm de dispozitiv
După terminarea declarației, traducerea va
începe în mod automat. Traducerea durează
aproximativ două secunde.
Pictograma
înseamnă că recunoașterea vorbirii nu este disponibilă pentru limba
selectată și trebuie să introduceți text folosind
tastatură.
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ATENȚIE! Calitatea recunoașterii vorbirii se poate înrăutăți într-un mediu
zgomotos.

2.3

Introducerea textului de la tastatură

Câmpurile rezervate textului servesc pentru introducerea textului de la tastatură. După ce apăsați câmpul de text superior sau inferior, va apărea o
tastatură tactilă pe care o puteți utiliza pentru a introduce cuvântul sau propoziția pe care doriți să o traduceți. După introducerea propoziției, apăsați
tasta „Gata” pentru a începe traducerea.
Puteți schimba limba tastaturii apăsând tasta de spațiu cu numele limbii și
glisați degetul până la limba selectată.
Pentru a introduce semne diacritice poloneze, apăsați și mențineți apăsat
tasta cu litera corespunzătoare și prin alunecarea degetului pe ecran selectați caracterul care vă interesează.
Există posibilitatea de a mări câmpul de text, superior sau interior, prin apăsarea tastei
. Pentru a închide fereastra de zoom, apăsați tasta ”înapoi”
pe dispozitiv.
Pe dispozitivele selectate, puteți introduce textul folosind tastatura hardware atașată translatorului. Vezi capitolul Accesorii și instrucțiuni de utilizare a tastaturii Vasco.

2.4

Pronunțare

Dispozitivul va pronunța frazele traduse în mod automat, cu excepția
cazului în care aceasta funcție a fost dezactivată în setările aplicației sau
pronunțarea nu este disponibilă pentru limba selectată.
Apăsarea tastei

va duce la pronunțarea din nou a textului tradus.

Pictograma
înseamnă că pronunțarea pentru limba dată nu este disponibilă. Tasta nu este activă.
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2.5

Ștergerea textului

Pictograma

servește pentru ștergerea în întregime a textului introdus.

Pentru a șterge litere individuale sau cuvinte, utilizați tasta de ștergere de
pe tastatura tactilă.

2.6

Meniul aplicației

Apăsați tasta
sau glisați ecranul de la marginea stângă spre dreaptă
pentru a afișa meniul.

2.6.1 Translator
Apăsarea filei « Translator » produce trecerea la ecranul principal al
aplicației Vasco Translator.

2.6.2 Translator Foto
Translatorul Foto permite recunoașterea și traducerea textului de pe
fotografii.
Apăsați
sau glisați ecranul spre dreaptă pentru a afișa meniul Translatorului Vasco, apoi selectați Translatorul Vasco.
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Apăsați ”Galerie”, pentru a selecta o fotografie
salvată în memoria dispozitivului sau selectați
”Camera foto” pentru a face p nouă fotografie.
Îndreptați camera spre obiect, astfel încât tot
textul să fie vizibil pe ecran.
Când aparatul foto focalizează automat, apăsați
pictograma tastei declanșatorului.

Apăsați “Recunoaște textul” și așteptați câteva
secunde.
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Puteți edita textul recunoscut apăsând pe el în
orice loc.
Apăsați “Translator”, pentru a începe
traducerea.

În nouă fereastra apăsați numele limbii pentru
a selecta limbă, apoi apăsați ”Translator”.

Textul va fi tradus în limba selectată folosind
aplicația Vasco Translator.
Translatorul va pronunța automat textul tradus
cu voce tare.

Dacă decideți să alegeți o fotografie din galerie, repetați toți pașii de mai
sus.
Apăsați
textului.

, apoi “Setări”, pentru a selecta precizia de recunoaștere a
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2.6.3 Translator din înregistrări
Aplicația vă permite să înregistrați o declarație, să o salvați într-un fișier, să
convertiți vorbirea în text și apoi să traduceți în limba selectată.
Durata maximă de înregistrare este de 60 de minute.
Înregistrare
Apăsați
înregistrarea.

, apoi

, pentru a începe

Apăsați
, pentru a încheia înregistrarea. După apariția mesajului
“Înregistrarea a fost salvată”, apăsați
, pentru a afișa lista de.
Înlocuirea vorbirii cu textul
Apăsați lista de înregistrări pentru a afișa mai multe opțiuni.

Apăsați

. Pe ecran va apărea fereastra de selectare a limbii sursă.
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Apăsați câmpul cu numele limbii și selectați din listă limba sursă.
Apăsați “OK”, pentru a începe conversia vorbirii în text. Transcripția poate
dura de la câteva secunde la câteva minute, în funcție de durata înregistrării.
Apăsați din nou numele înregistrării pentru a afișa mai multe opțiuni.

Apăsați

, pentru a schimba numele înregistrării.

Apăsați

, pentru a afișa lista de înregistrări

Apăsați din nou

, pentru a afișa transcripția înregistrării.
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Apăsați

apoi

, pentru a reda înregistrarea.

Apăsați

, pentru a opri înregistrarea.

Apăsați

, pentru a schimba numele înregistrării.

Dacă textul nu se încadrează în ecran, acesta va fi împărțit în pagini.
Pictograma

1 / 2 arată pagina curentă și numărul tuturor pagini.

Glisați ecranul în sus pentru a schimba pagina afișată.
Traducere
Apăsați

, pentru a începe traducerea.

Pe ecran va apărea fereastra de selectare a limbii țintă. Apăsați câmpul cu
numele limbii, selectați din listă limba țintă și apăsați OK
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Apăsați
, selectați pagină, apo apăsați OK. Textul va fi tradus în
limba selectată.

Apăsați
Apăsați

, pentru a reda textul tradus.
, pentru a reveni la ecranul anterior.

2.6.4 Istoric
Pentru a vizualiza, modifica sau șterge istoricul traducerilor, deschideți
meniul, apoi apăsați Istoric.
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Pentru a afișa o frază dată în fereastra principală a aplicației, trebuie doar să apăsați traducerea selectată.
Pentru a șterge traducerea selectată sau întreg
istoricul, apăsați
, marcați
la propoziția selectată sau câmpul „marcați toate”, apoi
apăsați
și confirmați.
Pentru a căuta traducerea, apăsați

.

Pentru a mări traducerea selectată, apăsați
doar tasta
.

2.6.5 Contoare
Contoarele de traduceri vă permit să controlați numărul actual de traduceri efectuate prin
rețeaua WiFi și GSM.
Pentru a reseta contorul selectat, apăsați și
confirmați resetarea sa apăsând « Resetare
contoare”».

2.6.6 Ghid de conversații
Este o colecție de propoziții și fraze cel mai des utilizate în timpul călătoriilor.
După pornirea va apărea fereastra de selectare a perechei de limbi.
•

Primul câmp de selectare se referă la limba în care fraza va fi introdusă
în dispozitiv.
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•

Al doilea câmp de selectare se referă la limba în care fraza va fi tradusă.

După apăsarea câmpului « Căutare » va apare tastatură. Introduceți
începutul frazei de la tastatură. Puteți șterge textul introdus apăsând
.
După introducerea textului va apărea o listă cu indicații. Selectați fraza din
listă.
Traducerea va apărea automat în centrul ecranului. Pentru a reda fraza
tradusă, apăsați
.

2.6.7 Conversație
Această aplicație vă permite să efectuați conversație între două persoane
în două limbi.
Pentru a selecta limbă, apăsați tasta cu steguleț.
Pentru a începe o conversație, apăsați tasta
«START», apoi apăsați din nou stegulețul și pronunțați orice propoziție.
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Traducerea durează aproximativ două secunde.
Propoziții recunoscute și traduse vor apărea pe
ecran.
Dispozitivul va pronunța imediat traducerea, iar
pictograma
se va transforma în
. Pentru a continua conversația, apăsați din nou unul
din stegulețe în partea de jos a ecranului.
Pentru a mări declarația selectată, apăsați tasta
zoom
.
Pentru a asculta ultima frază, apăsați tasta
sau linia cu traducerea.

După apăsarea tastei „înapoi” de pe dispozitiv, traducerea va fi salvată automat cu numele
implicit: limba conversației și data acesteia.
Pentru a schimba numele sau a șterge o conversație, apăsați și mențineți-o apăsat până când
apare fereastra cu setările conversației.
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2.6.8 MultiTalk
Aplicația permite comunicarea în timp real cu un grup de oameni în peste
100 de limbi.
Profilul utilizatorului
Introdu numele tau

Apăsați câmpul gol și introduceți prenumele. Apăsați câmpul de mai jos
și selectați limba dvs.
Setări
Pronunțare automată - apăsați
automată.

, pentru a activa pronunțare

Transmitere automată - apăsați
mod automat.

, , pentru a trimite mesaje în

(Această funcție este activă numai în cazul în care folosiți microfonul).

2

Conversație

Arată textul original - apăsați
, pentru a afișa textul mesajului
în limba interlocutorului dvs. pe lângă traducerea.
Andreea
12:32

Vrei să mergi la cinema?

Do you want to go to the movies?
John
Sorry, pentru
I’m busy.a continua.
Apăsați “Salvați”,
Scuze, sunt ocupat.

12:33

Andreea
12:37 Poate putem merge săptămâna
viitoare.

Maybe we can go next week
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După crearea contului de utilizator, puteți modifica setările dvs. apăsând
în colțul din dreaptă sus al ecranului.
Conversație
Puteți crea o conversație nouă sau vă puteți alătura celei existente.
Apăsați
, pentru a crea o nouă conversație, apoi partajați QR
sau numărul acesteia altor utilizatori.
Pentru a vă alătura conversației, apăsați
introduceți numărul acesteia.

și scanați codul sau

Istoricul conversațiilor

Apăsați „Istoricul conversațiilor” pentru a vedea intrările mai vechi.
Utilizați browser-ul, pentru a căuta rapid conversația după număr sau
nume.
Apăsați plăcuța selectată, pentru a afișa o conversație mai veche.
Pentru a șterge conversația din istoric, apăsați și mențineți apăsată plăcuța,
și selectați
.

22

Pentru a modifica numele conversației, apăsați și mențineți apăsată
plăcuța și selectați
.
La urmă, introduceți numele nou al canalului și apăsați „Salvați”.

Ecranul conversației
2

Conversație

Andreea
12:32

Vrei să mergi la cinema?

Do you want to go to the movies?
John
Sorry, I’m busy.

12:33

Scuze, sunt ocupat.
Andreea
12:37 Poate putem merge săptămâna
viitoare.

Maybe we can go next week

Mesajul dvs....

Recunoașterea vorbirii
Aplicația MultiTalk vă permite să efectuați o conversație folosind tehnica
de recunoaștere a vorbirii.
Apăsați
, apoi cu un ton constant, clar, de la o distanță de aproximativ
30 cm, pronunțați orice propoziție.
Pronunțarea va începe automat, cu excepția cazului în care această opțiune
a fost dezactivată în setările aplicației.
Dacă da, confirmați mesajul dvs. apăsând
Introducerea textului de la tastatură
Există, de asemenea, posibilitatea de a introduce textul folosind tastatura
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de pe ecran.
Apăsați câmpul de text jos pe ecran, introduceți mesajul și confirmați-l
apăsând
.
Indiferent de metoda de introducere aleasă, mesajul dvs. va fi trimis tuturor
utilizatorilor.
Celelalte funcții
Apăsați

, pentru a reda traducerea.
2

Pictograma
din colțul stângă sus al ecranului, arată numărul
participanților la conversație.
Apăsați-o pentru a afișa numele lor.
Căutare
Apăsați
de utilizator.

, pentru a căuta conversații după cuvinte cheie sau nume

Opțiuni de partajare
Apăsați
dvs.

, pentru a intra în opțiunea de partajare și a afișa codul QR al
și numărul conversației.

De asemenea, puteți trimite numărul dvs. de conversație sau codul QR
către alți utilizatori prin Gmail, Facebook, SMS etc.
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Soluționarea problemelor
Mesaje despre erori

Soluționare

Lipsă conexiunii la Internet

Verificați conexiunea la rețeaua WiFi sau
GSM

Traducerea nu este momentan disponibilă

Încercați să trimiteți mesajul mai târziu

Eroare. Dispozitivul nu este înregistrat.

Contactați vânzătorul

Eroare traducere.

Verificați conexiunea la rețeaua WiFi sau
GSM

Eroare în timpul recunoașterii vorbirii

Verificați conexiunea la rețeaua WiFi sau
GSM

Nu a fost recunoscut

Repetați mesajul dvs. Încercați să vorbiți
clar, uniform.

Mesajul dvs. este prea lung

Încercați să vorbiți mai concis.

Alte
Pictograma
înseamnă, că recunoașterea vorbirii nu este disponibilă
pentru limba selectată.
Scrieți-vă mesajul folosind tastatura de pe ecran.
Pictograma
limba selectată.

înseamnă, că pronunțarea nu este disponibilă pentru
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2.6.9 Accesorii
Fila „Accesorii” servește pentru conectarea și
configurarea dispozitivelor care conlucrează cu
translatorul Vasco, cum ar fi un scaner, o tastatură fizică sau un set de căști.
Pentru a conecta dispozitivul selectat, activați
Bluetooth apăsând
, apoi apăsați
lângă numele acestuia.
Pentru mai multe detalii despre conectarea
accesoriilor selectate, consultați instrucțiuni de
utilizare, atașate dispozitivelor.

2.6.10

Setări

Setările translatorului
Traducerea continuă
•
Această opțiune permite traducerea în timp real. Traducerea continuă necesită mai multe date. Dacă nu doriți să suportați costuri suplimentare, selectați opțiunea „Numai WiFi” sau „Niciodată”
•
Întotdeaună
•
Numai WiFi
•
Niciodată
Setările pronunțării
• Pronunțare automată
•
Permite
•
Nu permite
Viteza pronunțării – permite creșterea sau reducerea vitezei de
pronunțare.
Mărimea fontului - - mutați glisorul spre stânga sau spre dreapta pentru a reduce sau a crește dimensiunea fontului.
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Alte
Sunt în China - Această opțiune vă permite să utilizați recunoașterea
vorbirii în limba engleză din China.
Despre aplicație - afișează condițiile de utilizare și informații despre versiunea dispozitivului.

3. Meniu
Pentru a afișa meniul dispozitivului, dați un clic pe tasta meniului
flată
în colțul stângă sus al ecranului sau în colțul stângă jos al dispozitivului. De
asemenea, puteți muta ecranul cu degetul de la stângă la dreaptă.
3.1

Translator – apăsați pentru a activa aplicația Translator.

3.2

Translator Foto– permite traducerea textului de la fotografii.

3.3
Translator din înregistrări – Aplicația vă permite să înregistrați
declarații, să le salvați într-un fișier, să convertiți vorbirea în text și apoi să
traduceți în limba selectată.
3.4
Istoric – vă permite să vizualizați, să modificați sau să ștergeți istoricul traducerilor.
3.5

Contoare – vă permit să controlați numărul curent de traduceri.

3.6
Ghid de conversații –este o colecție de propoziții și fraze utilizate cel mai des îm timpul călătoriilor.
3.7
Conversație – această aplicație permite efectuarea unei conversații între două persoane în două limbi.
3.8
MultiTalk – aplicația permite comunicarea în timp real cu un
grup de oameni în peste 100 de limbi.
3.9
Convertor – aplicație care permite convertirea monedelor și a
unităților de măsură, greutate, presiune, etc.
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Pentru a selecta unitățile pentru conversie, faceți clic pe bara superioară cu
înscripție „Monedă” și selectați o altă unitate pentru a o converti.
Introduceți datele în câmpul din stângă. Rezultatul conversiei va apărea în
câmpul din dreaptă.
ATENȚIE! Aplicația descarcă automat cursul curent de schimb. Puteți introduce cursul valutar în mod manual. Pentru a face acest lucru, bifați câmpul
„introducere manuală a cursului”. Dacă selectați introducerea manuală a
cursului, numele unităților vor dispărea. Convertorul va transforma valoarea
din câmpul din stânga aplicând coeficientul de conversie introdus. Rezultatul conversiei va fi afișat în câmpul din dreaptă. .
3.10
Calculator – do aplicație suplimentară care vă permite să efectuați operații matematice simple și mai avansate.
3.11

Camera foto – servește pentru a face fotografii și filme.

3.12

Galerie – aici sunt salvate toate filmele și fotografii.

3.13
Starea contului - porniți aplicația pentru a verifica starea
contului.
3.14
Comunicație – ((doar pentru utilizatorii avansați) Apăsați pentru
a accesa setările de comunicare.
Apăsați tasta pentru a trece la setările WiFi.

Apăsați tasta pentru a trece la setările de comunicare mobilă.
Apăsați tasta pentru a afișa utilizarea datelor.
Bifați câmpul pentru a afișa bara de comunicare pe ecranul principal al
aplicației.

28

3.15
Accesorii – apăsați pentru a conecta și configura dispozitive
periferice.
3.16

Setări – apăsați pentru a trece la setările aplicației „Translator”.

3.17
Setările dispozitivului – apăsați pentru a trece la setările
dispozitivului.

4. Setările dispozitivului
Apăsați,
apoi ”Setările dispozitivului”, pentru a configura rețeaua WiFi,
a modifica limba aplicației, luminozitatea ecranului, etc.

4.1

Rețele

4.1.1 Setări WiFi

În acest loc puteți să vă conectați la orice retea WiFi disponibilă. Dacă vedeți „WiFi dezactivat”, apăsați pictograma WiFi, aflată jos pe ecran. Începe
căutarea rețelor WiFi disponibile.
Lacăt – înseamnă rețeaua protejată de parolă. Pentru a vă conecta la
această rețea, apăsați numele rețelei WiFi și apoi introduceți parolă.
Raza de acțiune – arată puterea semnalului WiFi. Cu cât mai multe linii
verzi, cu atât semnalul WiFi este mai bun.
Nume – numele rețelei găsite.
ATENȚIE! O rețea WiFi fără lacăt înseamnă o rețea deschisă. Nu este
necesară nicio parolă pentru a vă conecta. Unele rețele deschise pot
cere operații suplimentare, cum ar fi acceptarea termenilor. Veți fi redirecționat către site-ul corespunzător și vi se va cere să acceptați
condițiile sau să efectuați alte operațiuni.

4.2 Dispozitiv
Limba meniului – vă permite să modificați rapid limba întregului meniu
și a tastaturii.

Luminozitatea ecranului – Setați manual luminozitatea ecranului sau
bifați câmpul „automat”
Rotirea automată a ecranului – Activează/dezactivează rotirea ecranului.
Actualizări automate de fundal– Activează/dezactivează actualizări în
fundal.
Verificați actualizările - permite verificarea actualizărilor software ale dispozitivului disponibile.
ATENȚIE: Pentru a descărca actualizări este necesară conexiunea la
rețeaua WiFi.
Dacă o nouă versiune de software este disponibilă, după apăsarea butonului ”Verificare actualizări” va apărea informația despre nouă actualizare
și posibilitatea de descărcare a acesteia.
Pentru a actualiza software-ul, descărcați și instalați aplicația, apăsați ”ok” și
porniți din nou dispozitivul.
Dacă nicio nouă actualizare nu este disponibilă, veți vedea mesajul ”Lipsa
versiuni noi”.
Numărul versiunii curente a dispozitivului dvs. poate fi găsit în informații
„Despre dispozitiv” în colțul din dreapta sus.
Dacă veți vedea mesajul ”Dispozitiv neînregistrat”, contactați distribuitorul.
Despre aplicație - conține licența și condițiile de utilizare a dispozitivului.
De asemenea, veți găsi aici informații despre versiunea software și identificatorul unic al dispozitivului.
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4.3

Bara inferioară

Indicator baterie
Pictograma arată nivelul actual de încărcare a bateriei.

Buton WiFi
Apăsarea butonului activează sau dezactivează conexiunea WiFi. Dacă butonul
este verde, conectivitatea WiFi este activă. Dacă butonul este gri - funcția este
inactivă. Dezactivați Wi-Fi-ul atunci când utilizați conexiuni GSM. Menținând
apăsat butonul, vor fi afișate rețelele WiFi disponibile.

Buton GSM
Pictograma arată puterea semnalului de comunicația mobilă

Buton DATA
Apăsarea și menținerea mai lungă a apăsării butonului DATA va activa sau
dezactiva comunicația mobilă. Dacă pictograma DATA se luminează verde,
comunicarea mobilă este activă.

Specificația tehnică
Ecran

IPS 2.5D 5”, HD 1280 x 720

Procesor

MTK 6737, Quad core 1.3 Ghz

Memorie RAM

1 GB, LPDDR3

Memorie ROM

16 GB

Modem 4G

Așa

Wi-Fi

802.11 b/g/n

Baterie

2800 mAh bateria polimerică
încorporată

Dimensiuni

70.5 x 141.5 x 7.9 mm

Greutate

150 g

Intrare căști

Mini Jack (3.5 mm)

Intrare USB

Micro USB

Carduri SD

Micro SD (do 64 GB)

Camera foto

Față: 5.0 MP Spate: 8.0 MP,
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