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Gestionarea fişierelor
• Cum accesez datele stocate pe cartelă microSD, cartelă SD sau 

dispozitiv USB?
 Atingeţi pictograma pentru cartelă SD sau dispozitiv USB din fereastra 

din colţul din stânga sus. Atingeţi pictograma pentru folder şi veţi vedea 
toate datele dvs. în dispozitivul de stocare selectat. Consultaţi manualul 
de utilizare pentru detalii.

• Cum mut fişierul selectat într-un alt folder?
 Bifaţi fişierul dorit şi atingeţi Copy (Copiere) sau Cut (Decupare). 

Introduceţi folderul destinaţie dorit şi atingeţi pictograma Paste (Lipire) 
din colţul din dreapta sus pentru a muta fişierul.

 Dacă doriţi să copiaţi mai multe fişiere deodată, bifaţi fişierele dorite 
sau atingeţi Select All (Selectare toate), apoi atingeţi Copy (Copiere) 
sau Cut (Decupare). Introduceţi folderul destinaţie dorit şi atingeţi 
pictograma Paste (Lipire) din colţul din dreapta sus pentru a muta 
fişierele.

• Cum copiez şi lipesc fişierul selectat în dispozitivul de stocare extern 
conectat?

 Urmaţi instrucţiunile anterioare şi localizaţi folderul destinaţie dorit în 
dispozitivul de stocare extern.

Oprirea sau dezinstalarea aplicaţiilor
• Cum pot opri o aplicaţie în execuţie?
 Pentru interfaţa Android 3.x Honeycomb: 
 Pentru a opri o aplicaţie în execuţie, atingeţi meniul Apps (Aplicaţii) 

> Settings (Setări) > Applications (Aplicaţii) > Running services 
(Servicii în execuţie). Selectaţi aplicaţia şi atingeţi Stop (Oprire). 

 De asemenea, puteţi atinge tasta Recent Apps (Aplicaţii recente) din 
stânga jos şi apoi x care corespunde aplicaţiei listate pe panou.

 Pentru interfaţa Android 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Atingeţi meniul Apps (Aplicaţii) > Settings (Setări) > Apps (Aplicaţii) 

> RUNNING (ÎN EXECUŢIE). Selectaţi aplicaţia şi atingeţi Stop (Oprire). 
 De asemenea, puteţi atinge tasta Recent Apps (Aplicaţii recente) în 

partea din stânga jos, apoi glisaţi o aplicaţie recentă la stânga sau la 
dreapta pentru a o elimina din listă. De asemenea, puteţi să atingeţi şi 
să menţineţi o aplicaţie recentă pentru a afişa meniul şi apoi selectaţi 
Remove from list (Eliminare din listă).
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Sistemul nu răspunde
• Cum ar trebui să procedez atunci când Transformer nu mai 

răspunde?
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul până când apare meniul Power off 

(Întrerupere alimentare) şi selectaţi OK, apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul de alimentare pentru a reporni sistemul sau apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul de resetare (orificiul mic din stânga tabletei Transformer) 
până când sistemul reporneşte). După reîncărcarea reuşită a sistemului, 
pe ecran se va afişa logo-ul ASUS.

• Ecranul tabletei Transformer este dezactivat şi nu-l pot reactiva.
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul până când apare meniul Power off 

(Întrerupere alimentare) şi selectaţi OK, apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul de alimentare pentru a reporni sistemul sau apăsaţi şi ţineţi 
apăsat butonul de resetare (orificiul mic din stânga tabletei Transformer) 
până când sistemul reporneşte). După reîncărcarea reuşită a sistemului, 
pe ecran se va afişa logo-ul ASUS.

• Cum procedez dacă nu mai doresc să descarc aplicaţia?
 Pentru interfaţa Android 3.x Honeycomb: 
 Pentru a dezinstala aplicaţia nedorită, atingeţi meniul Apps (Aplicaţii) 

> Settings (Setări) > Applications (Aplicaţii) > Manage applications 
(Gestionare aplicaţii) > Downloaded (Descărcate). Selectaţi aplicaţia 
şi atingeţi Uninstall (Dezinstalare).

 Pentru interfaţa Android 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Atingeţi meniul Apps (Aplicaţii) > Settings (Setări) > Apps (Aplicaţii) > 

DOWNLOADED (DESCĂRCATE). Selectaţi aplicaţia şi atingeţi Uninstall 
(Dezinstalare).

• Unde pot verifica starea informaţiilor detaliate şterse privind 
aplicaţia?

 Pentru interfaţa Android 3.x Honeycomb: 
 Pentru a verifica informaţiile privind aplicaţia, atingeţi Apps (Aplicaţii) 

> Settings (Setări) > Applications (Aplicaţii) > Manage applications 
(Gestionare aplicaţii) > All (Toate). Selectaţi aplicaţia pentru a afişa 
informaţii detaliate despre aceasta.

 Pentru interfaţa Android 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Atingeţi meniul Apps (Aplicaţii) > Settings (Setări) > Apps (Aplicaţii)> 

All (Toate). Selectaţi aplicaţia pentru a-i afişa informaţiile detaliate.



Dispozitiv de stocare extern
• Am introdus deja o cartelă microSD în tableta Transformer, dar 

sistemul nu o detectează.
 Scoateţi cartela de memorie din tableta Transformer şi introduceţi-o din 

nou.
• Am conectat deja o unitate de hard disk USB, dar Transformer nu o 

detectează.
 Detaşaţi tableta Transformer de suportul mobil şi reataşaţi-o sau scoateţi 

unitatea unitatea de hard disk USB din Transformer şi introduceţi-o din 
nou.

Capturi de ecran
• Pot face capturi de ecran pe tableta Transformer?
 Da Atingeţi meniul Apps (Aplicaţii) > Settings (Setări) > ASUS 

Customized Setting (Setare particularizată Asus) şi bifaţi Screenshot 
(Captură de ecran). Ţineţi apăsată tasta Recent Apps (Aplicaţii 
recente) pentru a face capturile de ecran dorite. Dacă aţi ataşat tableta 
Transformer, apăsaţi direct pe tasta rapidă de pe tastatură.

 De asemenea, puteţi să apăsaţi pe tasta Volume Down (Reducere volum) 
şi pe butonul de alimentare în acelaşi timp pentru a executa funcţia de 
captură de ecran implicită. (Numai pentru Android 4.x)(Numai pentru Android 4.x)

Baterie
• Cum prelungesc durata de viaţă a bateriei tabletei Transformer?
 Verificaţi timpul de dezactivare a ecranului în Settings (Setări). Dacă 

setaţi timpul de dezactivare a ecranului la Never (Niciodată), consumul 
bateriei va creşte. Gestionaţi şi închideţi aplicaţiile în execuţie atunci 
când nu aveţi nevoie de ele. Consultaţi Stopping or uninstalling 
applications (Oprirea sau dezinstalarea aplicaţiilor pentru 
instrucţiuni).

• Cum trebuie procedat dacă bateria este epuizată complet?
 Conectaţi încărcătorul pentru a încărca tableta Transformer. În mod 

normal puteţi porni tableta Transformer în aproximativ 10 minute.
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• De ce bateria tabletei Transformer nu se încarcă complet cu suportul 
mobil?

 Atunci când tableta Transformer este ataşată şi deconectată de la 
încărcător, suportul mobil încarcă bateria tabletei Transformer numai 
până la maximum 90% din capacitate pentru a proteja bateria şi pentru 
a-i prelungi durata de viaţă. Suportul mobil începe să reîncarce bateria 
tabletei Transformer imediat ce nivelul de energie al bateriei scade sub 
70%. 

 Încărcătorul încarcă complet bateria tabletei Transformer până la 100 % 
din capacitate şi începe să reîncarce atunci când nivelul energiei bateriei 
scade sub 95%.

• De ce necesită dispozitivul meu Transformer mai mult timp pentru 
încărcare?

 Când dispozitivul Transformer este andocat, adaptorul de alimentare 
încarcă atât suportul, cât şi docul, de aceea încărcarea dispozitivului 
Transformer durează mai mult timp. 

Notă privind încărcarea dispozitivului Transformer: 
Introduceţi complet conectorul cu 40 de pini al adaptorului de 
alimentare în dispozitivul Transformer sau în doc pentru a vă asigura că 
dispozitivul Transformer este conectat corespunzător la alimentare.

Browser
• Cum pot particulariza aspectul browserului meu?
 Deschideţi browserul Web. Atingeţi butonul de instrumente din colţul 

din dreapta sus şi selectaţi Settings. Selectaţi opţiunile de setare pentru 
particularizare.

Actualizarea sistemului
• Cum pot actualiza sistemul?
 Nu este nevoie să actualizaţi tableta Transformer manual. ASUS vă va 

notifica prin intermediul unui mesaj pop-up atunci când va fi disponibilă 
o actualizare. Trebuie să vă conectaţi la Internet şi să vă conectaţi la 
contul dvs. de Google.

MyNet
• Cum pot utiliza MyNet?
 Asiguraţi-vă că aţi pornit Microsoft Media Player (versiunea 10 sau mai 

recentă) pe PC. De asemenea, asiguraţi-vă că tableta Transformer şi PC-ul 
sunt conectate la acelaşi punct de reţea wireless. Consultaţi manualul de 
utilizare pentru detalii.



Actualizarea sistemului
• Cum pot actualiza sistemul?
 Nu este nevoie să actualizaţi tableta Transformer manual. ASUS vă va 

notifica prin intermediul unui mesaj pop-up atunci când va fi disponibilă 
o actualizare. Trebuie să vă conectaţi la Internet şi să vă conectaţi la 
contul dvs. de Google.

Setări implicite din fabrică
• Cum pot reseta tableta Transformer la setările implicite din fabrică?
 Pentru interfaţa Android 3.x Honeycomb: 
 Atingeţi Settings (Setări) > Privacy (Confidenţialitate) > Factory data 

reset (Resetare date din fabrică). Prin atingerea Reset tablet (Resetare 
tabletă) veţi şterge toate datele dvs. din Transformer. 

 Pentru interfaţa Android 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Atingeţi Settings (Setări) > Backup & reset (Copiere de rezervă şi 

reiniţializare) > Factory data reset (Reiniţializare date din fabrică). 
Dacă atingeţi Reset tablet (Reiniţializare tabletă), se vor şterge toate 
datele din dispozitivul Transformer.

Asiguraţi-vă că faceţi copii de rezervă ale datelor dvs. importante, înainte 
de a reseta tableta Transformer.

Ataşări poştă electronică
• Cum pot deschide şi salva ataşările de poştă electronică pe tableta 

Transformer?
 Puteţi, însă dimensiunea fişierelor trebuie să fie mai mică de 5MB.

Recepţia semnalului
• Va fi functia GPS de pe Transformer-ul meu afectată de către 

pelicula protectoare împotriva căldurii de pe parbrizul mașinii?
 Da, pelicula protectoare împotriva căldurii ar putea reduce sau bloca 

semnalul GPS către Transformer-ul tău.

Pentru siguranta ta, nu folosi Transformer și functia GPS în timp ce 
conduci mașina. 

Pentru a grăbi obtinerea pozitiei initiale cu GPS-ul de pe Transformer-ul 
tău, conectează-te la internet înaintea de a activa urmărirea prin GPS. 
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