
Sfaturi practice

Începeți aici

Faceți cunoștință cu iPhone. Acest Ghid de utilizare 
rapidă vă arată cum să configurați iPhone-ul dvs. și 
cum să îi utilizați principalele funcționalități. După 
ce veți începe să îl utilizați și veți efectua primele 
apeluri, puteți afla chiar mai multe despre iPhone  
la www.apple.com/ro/iphone.

Pe locuri, fiți gata, start.
1. Descărcați iTunes. 
Accesați www.apple.com/ro/itunes/download 
și descărcați cea mai recentă versiune de iTunes
pentru a o instala pe sistemul dvs. Mac sau PC.

2. Conectați la computerul dvs.
Conectați iPhone la portul USB al computerului dvs.

3. Sincronizați.
Când iPhone este conectat, iTunes se deschide 
și vă ghideză pe parcursul configurării. Selectați 
contactele, calendarele, muzica, videoclipurile 
și pozele pe care doriți să le sincronizați, apoi 
faceți clic pe Apply (Aplicare) în colțul din dreapta 
jos. Dacă nu sunteți familiarizat cu iTunes sau cu 
sincronizarea, puteți viziona un tutorial rapid la 
www.apple.com/itunes/tutorials.

Creați dosare. Organizați aplicații. 
Țineți apăsată orice pictogramă până când aceasta 
începe să tremure. Apoi trageți o pictogramă peste 
alta pentru a crea un dosar. Dosarele sunt denumite 
automat după categorie, sau le puteți redenumi. 
Puteți personaliza ecranul principal prin tragerea 
pictogramelor și dosarelor în poziții diferite și în 
ecrane diferite. Când ați terminat, trebuie doar să 
apăsați butonul principal.

Noțiuni elementare despre butoane.
Pentru a porni iPhone, apăsați cu fermitate  
butonul Pornire/Oprire. Pentru a opri sau pentru a 
reporni iPhone, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire 
timp de câteva secunde, apoi glisați glisorul pentru a 
confirma. Pentru a pune iPhone în modul adormire, 
apăsați butonul Pornire/Oprire o dată. Aceasta stinge 
ecranul, dar permite în continuare recepționarea 
apelurilor de către iPhone. Pentru a pune în surdină 
un apel recepționat, apăsați o dată. Pentru a trimite 
apelul direct în mesageria vocală, apăsați de două ori.

Butonul principal.
Când utilizați o aplicație, apăsați butonul principal 
pentru a o închide și pentru a reveni în ecranul 
principal al acesteia. Pentru a accesa rapid ecranul 
principal de reședință, apăsați butonul principal din 
orice alt ecran principal. În modul adormire, faceți 
dublu clic pe butonul principal pentru a activa 
comenzile iPod.

Multitasking. 
În timpul unui apel, puteți să vă accesați e-mailul, 
calendarul sau alte aplicații și chiar să navigați pe 
web, dacă beneficiați de conexiune Wi-Fi sau 3G. 
Pentru a comuta rapid între aplicații, faceți dublu 
clic pe butonul principal pentru afișarea aplicațiilor 
utilizate recent. Derulați în dreapta pentru a vedea 
mai multe aplicații, apoi apăsați una pentru a o 
redeschide. Derulați complet la stânga pentru a 
accesa comenzile iPod sau pentru a bloca  
orientarea ecranului.

Comenzi vocale.
Utilizați Comenzi vocale pentru a efectua un apel 
“hands-free” sau pentru a reda muzică. Pentru a activa 
comenzile vocale, țineți apăsat butonul principal sau 
butonul central de pe setul de căști iPhone până când 
este afișat ecranul “Voice Control”. După ton, enunțați 
o comandă precum “call Elliot” sau “dial 555-1212”. 
De asemenea, puteți solicita ca iPhone să redea un 
album, un artist sau o listă de redare specifică sau să 
comandați “play more songs like this”. Puteți chiar 
întreba iPhone “what’s playing?” sau puteți spune 
“play songs by the Rolling Stones”, de exemplu.

Efectuați un apel.
Apăsați un număr de telefon în Contacte, Favorite, 
într-un mesaj e-mail sau text, sau aproape oriunde 
în iPhone pentru a efectua un apel. Sau apăsați 
butonul Taste pentru a compune numărul manual. 
Pentru a prelua un apel utilizând setul de căști 
iPhone, apăsați o dată butonul central al setului 
de căști. Apăsați-l din nou pentru a termina apelul. 
Pentru a ajusta volumul, apăsați butoanele “+” și “–” 
localizate dedesubtul și deasupra microfonului.

Căutați.
Pentru a căuta pe iPhone sau pe web, accesați 
ecranul principal de reședință și apăsați butonul 
principal sau glisați degetul peste ecran de la 
stânga la dreapta. Scrieți ce ați dori să găsiți - un 
nume, o aplicație, o melodie, un artist, un film sau 
orice cuvânt cheie. iPhone vă oferă sugestii pe 
măsură ce scrieți pentru a face căutarea chiar și 
mai rapidă. Pentru a căuta în cadrul unei aplicații 
precum Mail, Contacte, Mesaje sau iPod, apăsați 
bara de stare.

Trimiteți mesaje.
Apăsați pictograma Mesaje. Scrieți un nume sau 
un număr de telefon în câmpul Către sau selectați 
pe cineva dintre contactele dvs. Scrieți mesajul 
dvs, apoi apăsați Trimite. Pentru a trimite poze sau 
video, apăsați butonul Cameră. Pentru a șterge 
sau pentru a redirecționa integral sau parțial un 
mesaj, apăsați Editare. Pentru a elimina integral o 
conversație din lista Mesaje, glisați degetul peste 
ea, apoi apăsați Ștergeți.
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Găsiți amplasamente. Explorați împrejurimile.
Pentru a vedea unde vă aflați pe o hartă, apăsați 
butonul Localizare. Un punct albastru va apărea 
pentru a marca poziționarea dvs. actuală. Pentru a 
afla în ce direcție sunteți orientat, apăsați butonul 
Localizare din nou pentru a activa modul busolă. 
Găsiți locuri din împrejurimi scriind cuvinte 
precum “Starbucks” sau “pizza” în câmpul de 
căutare. Apăsați de două ori pentru a apropia 
harta prin zoom. Apăsați o dată cu două degete 
pentru a o depărta. Apăsați butonul de răsfoire a 
paginii pentru vizualizări suplimentare ale hărții.

Obțineți indicații.
În Hărți, apăsați Itinerarii, apoi introduceți 
puncte de plecare și de sosire. Puteți să utilizați 
localizarea dvs. curentă, să scrieți o adresă sau 
să selectați o adresă din contactele dvs. sau din 
locurile favorite. Apăsați Rută pentru a afișa 
itinerarii rutiere. Apăsați butonul Mers pentru 
itinerarii pietonale sau butonul Autobuz pentru 
a vizualiza rute și orare pentru mijloacele de 
transport în comun. iPhone-ul poate detecta și 
afișa progresul dvs. de-a lungul oricărei rute alese.

*Este posibil ca serviciile Mesagerie vizuală și MMS să nu fie 
disponibile în toate zonele. Vă rugăm să contactați furnizorul dvs. 
de servicii wireless pentru mai multe informații.
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Aflați mai multe.
Puteți afla chiar mai multe despre funcționalitățile 
iPhone la www.apple.com/ro/iphone.

Pentru a vizualiza Manualul de utilizare iPhone pe 
iPhone-ul dvs, accesați help.apple.com/iphone 
sau favoritele Safari. Pentru versiuni descărcabile 
ale Manualului de utilizare iPhone și Ghidului 
de informații importante despre produs, vizitați 
support.apple.com/ro_RO/manuals/iphone.

Obțineți asistență.
Contactați furnizorul dvs. de servicii wireless 
pentru asistență tehnică referitoare la servicii 
asociate rețelei, inclusiv pentru Mesagerie vizuală 
și facturare.* Vizitați www.apple.com/ro/support/
iphone pentru asistență tehnică referitoare la 
iPhone și iTunes.

App Store.
Apăsați pictograma App Store pentru a explora 
wireless zeci de mii de aplicații din categorii 
precum jocuri, business, călătorii, rețele sociale 
și multe altele. Explorați după Selecții (Featured), 
Categorii (Categories) sau Top 25 sau căutați după 
nume. Pentru cumpărarea și descărcarea unei 
aplicații direct pe iPhone, apăsați Cumpărați acum 
(Buy Now). Numeroase aplicații sunt chiar gratuite.

iTunes Store.
Puteți accesa wireless iTunes Store prin apăsarea 
pictogramei iTunes. Căutați în magazin muzică, 
filme, emisiuni TV, videoclipuri muzicale și altele. 
Explorați, cumpărați și descărcați din magazin 
direct pe iPhone. Apăsați orice articol pentru a 
asculta sau pentru a vedea o previzualizare.

Vizualizați poze și video
Încărcați-vă pe iPhone pozele favorite de pe 
computerul dvs. utilizând iTunes sau folosiți camera 
integrată pentru a fotografia sau filma. Apăsați Poze 
pentru a vizualiza pozele dvs. Răsfoiți în dreapta 
sau în stânga pentru a vă deplasa între imagini. 
Apăsați dublu sau depărtați-vă două degete pe 
ecran pentru zoom. Apăsați o dată pentru a activa 
comenzile pe ecran. Apăsați butonul Acțiune pentru 
a trimite o poză sau un videoclip prin MMS sau 
e-mail, pentru a utiliza o poză ca fundal sau pentru a 
o atribui unui contact.

Comenzi pentru video și melodii.
Atingeți ecranul pentru a afișa comenzile pe ecran. 
Atingeți din nou pentru a le ascunde. Dubla apăsare 
a unui video comută între afișarea pe ecran lat și 
pe ecran complet. În timp ce ascultați muzică, rotiți 
iPhone pentru a răsfoi ilustrațiile albumelor în Cover 
Flow. Apăsați orice album pentru a-i vedea lista de 
melodii, apoi apăsați orice melodie pentru a o reda. 
Apăsați în afara listei de melodii pentru a vă întoarce 
la ilustrația albumului. În timp ce ascultați muzică 
prin setul de căști iPhone, apăsați o dată butonul 
central al setului de căști pentru suspendare sau 
redare și apăsați-l de două ori rapid pentru a sări  
la următoarea melodie.

Tastatură inteligentă.
iPhone corectează și sugerează cuvinte automat în 
timp ce scrieți. Astfel, chiar dacă ați apăsat o literă 
greșit, puteți continua să scrieți. Pentru a accepta 
cuvântul sugerat, apăsați bara de spațiu. Apăsați pe 
“x” pentru a ignora cuvântul sugerat și pentru a 
ajuta iPhone să învețe cuvântul pe care l-ați scris. 
Tastatura inserează automat apostrofuri în 
prescurtări și, dacă apăsați bara de spațiu de două 
ori, adaugă un punct. Pentru a comuta la tastatura 
de numere și simboluri, apăsați tasta “.?123”.

Tăiere, copiere și lipire.
Apăsați textul pe care doriți să îl editați, sau 
atingeți și mențineți apăsat pentru a activa 
lupa, apoi glisați degetul dvs. pentru a poziționa 
punctul de inserție. Puteți selecta un cuvânt prin 
apăsare dublă și puteți selecta mai mult sau mai 
puțin text prin tragerea punctelor de selecție. 
Apoi apăsați pentru tăiere, copiere sau lipire. 
Pentru a copia text din pagini web, mesaje e-mail 
sau text, atingeți și mențineți apăsat pentru a 
selecta textul. Pentru a anula o editare, scuturați 
iPhone-ul, apoi apăsați butonul Anulați.

Navigați pe web la viteză maximă.
În Safari, apăsați dublu orice element dintr-o pagină 
web - imagine sau text - pentru a-l apropia prin 
zoom. Apăsați din nou dublu pentru a-l depărta la 
loc. Apăsați butonul Multi-pagină pentru a răsfoi 
multiple pagini deschise sau pentru a deschide una 
nouă. Rotiți iPhone-ul pentru a vizualiza paginile 
web pe ecran lat.

App Store este disponibil în anumite țări. iTunes Store este disponibil în anumite țări.
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