
Salut,
Ne bucurăm să te cunoaștem. Vom porni împreună într-o aventură în care o să descoperim câte lucruri 
interesante au de oferit tehnologia și universul online. Educația digitală a fost dintotdeauna importantă 
pentru Orange, așa că îți suntem alături pentru a te ghida pas cu pas în această nouă provocare.    

Ai la dispoziție: 
      O tabletă Vonino Magnet 30 ca să poți continua lecțiile online
      Un cablu de date USB și un încă      Un cablu de date USB și un încărcător, să poți fi mereu conectat
      O husă din piele ecologică, cu suport, pentru că ne dorim să avem grijă de echipamentele noi           
și, împreună, de planetă 
 
Cu numărul dedicat pentru asistență suntem doar la un apel distanță

Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Orange, a pregătit o linie Telverde -     0800672035
(apel gratuit), astfel încât elevii ca tine, ca(apel gratuit), astfel încât elevii ca tine, care au primit tablete prin programul “Școala de acasă”, finanțat 
de Guvernul României, să aibă acces rapid la informații și suport pentru aceste dispozitive. 

Linia telefonică gratuită este disponibilă de luni până joi, între 8:30 - 16:00
și vineri între 8:30 - 14:00. 

Informații suplimentare pe care trebuie să le știi:

      Pentru aplicațiile Google este necesară în      Pentru aplicațiile Google este necesară înregistrarea cu contul de e-mail tip Gmail, primit de la 
școală. Solicită la școală datele de autentificare - nume de utilizator și parolă, dacă nu le-ai primit deja și 
nu încerca să te conectezi cu datele personale.
      Odată ce tableta este activată, ea nu poate fi folosită de altcineva sau în alt scop decât cel  
educațional
      Ai acces doar la aplicațiile educaționale       Ai acces doar la aplicațiile educaționale recomandate în programul național “Școala de acasă”, 
finanțat de Guvernul României prin Ministerul Educației și Cercetării. Dacă vei încerca să instalezi orice 
altă aplicație suplimentară, pe ecran se va afișa mesajul “Accesul la această aplicație este blocat de 
administrator”. Aceasta nu este o eroare, ci modelul de lucru stabilit de administratorul de drept al 
tabletei.


