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Pentru siguranţa Dvs.

Citiţi aceste instrucţiuni simple. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informaţii suplimentare, citiţi în
întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

Nu porniţi telefonul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectaţi toate legile locale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp
ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei.

INTERFERENŢE

Toate telefoanele mobile pot intra în interferenţă, ceea ce le-ar putea afecta performanţele.

DECONECTAŢI ÎN SPITALE

Respectaţi toate restricţiile. Deconectaţi telefonul în apropierea echipamentelor medicale.

DECONECTAŢI ÎN AVION

Respectaţi toate restricţiile. Aparatele mobile pot produce interferenţe în avion.

DECONECTAŢI LA ALIMENTAREA CU CARBURANŢI

Nu folosiţi telefonul în staţiile de alimentare cu carburant. Nu folosiţi aparatul în apropierea carburanţilor sau a substanţelor
chimice.

DECONECTAŢI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII

Respectaţi toate restricţiile. Nu folosiţi telefonul în zone unde au loc explozii.

FOLOSIŢI CU GRIJĂ

Folosiţi aparatul numai în poziţie normală, conform instrucţiunilor din documentaţia produsului. Evitaţi contactul inutil cu antena.

SERVICE CALIFICAT

Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ŞI ACUMULATORI

Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

REZISTENŢA LA APĂ

Telefonul Dvs. nu rezistă la apă. Feriţi aparatul de umiditate.

COPII DE SIGURANŢĂ

Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în telefonul
Dvs.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectaţi la orice alt echipament, citiţi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucţiunile detaliate de siguranţă. Nu
conectaţi între ele produse incompatibile.

APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENŢĂ Asiguraţi-vă că telefonul este pornit şi în stare de funcţionare. Apăsaţi  de câte ori
este necesar pentru a şterge afişajul şi a reveni la ecranul de pornire. Formaţi numărul de urgenţă şi apăsaţi . Comunicaţi
locul în care vă aflaţi. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

DESPRE APARATUL DVS.
Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în reţeaua EGSM900, GSM1800, GSM1900. Pentru informaţii
suplimentare despre reţele, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcţiilor acestui aparat, respectaţi toate legile precum şi dreptul la viata privata şi alte drepturi legitime ale celorlaltor
persoane.

Avertizare:  Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu
porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole.
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Servicii de reţea
Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. Utilizarea multor funcţii ale
acestui aparat depinde de funcţiile disponibile în reţeaua mobilă. S-ar putea ca serviciile de reţea să nu fie disponibile în toate reţelele sau ar
putea fi necesar să încheiaţi acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reţea. Ar putea fi necesar ca
furnizorul Dvs. de servicii să vă ofere instrucţiuni suplimentare în ceea ce priveşte utilizarea acestor servicii şi să vă informeze asupra
modului de taxare. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţează modul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. De exemplu, unele
reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şi serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. Dacă
acesta este cazul, funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs.
de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP şi SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcţii ale acestui aparat, cum ar fi
Mesaje multimedia, E-mail, Chat, Prezenţa mea, Servicii, Sincronizaţi, Poziţionare, Grup. de apel, necesită suport din partea reţelei pentru aceste
tehnologii.

Memoria partajată
The following features in this phone may share memory: contacts, text and multimedia messages, Chat, e-mail, voice tags, SMS distribution
lists, images, ringing tones, video clips, sound clips, camera, calendar, to-do notes, Java games and applications, and notes application. Use
of any of these features may reduce the memory available for features sharing memory. This is especially true with heavy use of any of the
features (although some of the features may have a certain amount of memory allotted to them in addition to the amount of memory
shared). For example, saving many images, Java applications, etc. may take all of the shared memory and your phone may display a message
that the memory is full. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing.

P e n t r u  s i g u r a n ţ a  D v s .
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1. Pregătirea pentru utilizare

Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului
Nu lăsaţi cartelele SIM la îndemâna copiilor mici. Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor
cartelei SIM, contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii, operatorul de reţea sau alt
distribuitor.
Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.

1 — Cu partea posterioară a telefonului orientată către Dvs., apăsaţi pe degajările din ambele părţi ale carcasei inferioare.
2 — Împingeţi prin glisare partea inferioară a carcasei pentru a o îndepărta.

3 — Trageţi de suportul rabatabil, şi ridicaţi-l cu grijă.

4 — Ridicaţi acumulatorul din compartimentul său.

5 — Împingeţi capacul suportului cartelei SIM spre capătul inferior al telefonului, până ce acesta de deblochează.
6 — Ridicaţi capacul suportului cartelei SIM.
7 — Introduceţi cartela SIM în suport. Asiguraţi-vă că muchia teşită a cartelei SIM se află pe partea dreaptă, iar contactele

aurite se află pe partea de jos.
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8 — Închideţi capacul suportului cartelei SIM.
9 — Împingeţi capacul suportului cartelei SIM spre capătul superior al telefonului, până ce acesta se va bloca.
10 — Aşezaţi acumulatorul cu contactele aliniate spre contactele aurite ale telefonului. Introduceţi acumulatorul în locaşul

său, cu capătul cu contacte înainte.
11 — Închideţi capacul acumulatorului.

12 — Aşezaţi telefonul în carcasa inferioară, glisând carcasa spre înainte până ce se aşează la locul său.

Încărcarea acumulatorului
Avertizare: 
Folosiţi numai acumulatori, încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest
model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.

Verificaţi numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat pentru a fi
alimentat de la ACP-12, ACP-7, ACP-8 şi AC-1.
1. Deschideţi capacul din partea inferioară a telefonului.
2. Conectaţi firul de la încărcător la conectorul din partea inferioară a telefonului.
3. Introduceţi încărcătorul într-o priză normală de perete.
Indicatorul de încărcare al acumulatorului apare în timpul încărcării pe afişaj. Dacă
telefonul este pornit, se afişează scurt textul Încarcă. Dacă acumulatorul este complet
descărcat, vor trebui să treacă mai multe minute până când indicatorul de încărcare va
apare pe afişaj şi până când vor putea fi efectuate apeluri.
Puteţi utiliza telefonul în timp ce încărcătorul e conectat.
Durata încărcării depinde de încărcător şi de acumulatorul utilizat.

Pornirea şi oprirea telefonului

Aparatul Dvs. dispune de o antenă internă.
Observaţie: 
Ca şi în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeţi antena în mod inutil când
aparatul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii şi poate
provoca funcţionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este
necesar în mod normal. Evitarea contactului cu zona în care se află antena în
timpul utilizării aparatului optimizează performanţele antenei şi durata de viaţă a
acumulatorului.

Ţineţi telefonul ca pe orice alt telefon, cu antena orientată în sus şi peste umăr.

P r e g ă t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 8



Pentru a porni sau opri telefonul, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pornire.

Dacă telefonul afişează Introduceţi SIM, chiar dacă s-a introdus corect cartela SIM sau Cartelă SIM
neagreată, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.
Dacă telefonul vă cere un cod PIN sau de securitate, introduceţi codul şi apăsaţi OK.

Taste şi conectori

1 — Lanterna. Pentru a activa lanterna, apăsaţi şi menţineţi apăsat  în modul de aşteptare.
2 — Tasta de pornire, pentru a porni şi opri telefonul.
3 — Bulă de nivel, pentru a pune telefonul la orizontală atunci când utilizaţi busola.
4 — Taste de volum, pentru a regla volumul sonor în receptor sau difuzor, sau în setul cu cască atunci când acesta din urmă

este conectat la telefon.
5 — Tasta Apasă şi vorbeşte
6 — Tasta de selecţie stânga, tasta de selecţie mijloc şi tasta de selecţie dreapta. Funcţiile acestor taste depind de textul

explicativ scris deasupra tastelor pe afişaj.
7 — Tasta de parcurgere pe patru direcţii, de exemplu pentru derularea meniului, sau pentru mutarea cursorului la scrierea

textului.
8 — Tasta de apelare , pentru apelarea unui număr de telefon, sau pentru a răspunde la un apel.
9 — Tasta de terminare , pentru terminarea unui apel, sau pentru părăsirea unor funcţii.
10 — Tastele  -  pentru introducerea cifrelor şi a caracterelor.
Tastele  şi  sunt utilizate în diverse scopuri în cadrul diverselor funcţii.

1 — Conectorul pentru încărcător
2 — Conector Pop-Port™ utilizat, de exemplu, pentru căşti şi cablul de date.
3 — Obiectivul foto
4 — Portul de infraroşu (IR)

P r e g ă t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e
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Principalele indicatoare în modul de aşteptare
   Au fost recepţionate unul sau mai multe mesaje text sau imagine.

 sau    Telefonul Dvs. este conectat la serviciul chat, iar starea serviciului poate fi conectat sau deconectat.

   Unul sau mai multe mesaje chat sunt primite în timp ce sunteţi conectat la serviciul chat.

   Tastatura telefonului este blocată.

   Telefonul nu sună în cazul unui apel de intrare sau a unui mesaj text recepţionat, atunci când opţiunea Alertă intrare apel
este Dezactivată, sau nici unul din grupurile de apelanţi nu au fost configurate cu opţiunea Alertaţi pentru, iar opţiunea Sunet
alertă mesaj este setată pe Dezactivat.

   Funcţia Ceas alarmă este setată pe Activat.

   Temporizatorul este activat.

   Cronometrul este activ.

   Modul de conectare GPRS Conex. perman. este selectat iar serviciul (E)GPRS este disponibil. Indicatorii pentru GPRS şi
EGPRS sunt identici.

   Este stabilită o conexiune (E)GPRS.

   Conexiunea (E)GPRS este întreruptă (trece în aşteptare), de exemplu când în timpul unei conexiuni (E)GPRS există un apel
activ.

   Dacă conexiunea în infraroşu este activă, indicatorul este afişat permanent.

   Dacă dispuneţi de două linii telefonice, este indicată cea de-a doua linie.

   Toate apelurile primite sunt redirecţionate spre alt număr.

   Difuzorul este activat, sau suportul muzical este conectat la telefon.

   Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori.

, ,    La telefon este conectat un set cu cască, un sistem fără comenzi manuale sau un dispozitiv inductiv de cuplaj.

   Este selectat profilul temporizat.

 sau   Conexiunea "Apasă şi vorbeşte" este activă sau suspendată.

Coduri de acces

Codul de siguranţă
Codul de siguranţă (5 până la 10 cifre) protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345.
Schimbaţi codul şi păstraţi noul cod confidenţial şi într-un loc sigur, separat de telefon. Puteţi stabili dacă telefonul să solicite
codul sau nu. A se vedea Setări siguranţă la pagina 42..
Dacă tastaţi de cinci ori succesiv un cod de siguranţă incorect, telefonul va ignora alte introduceri ale codului. Aşteptaţi 5
minute şi tastaţi din nou codul.

Codurile PIN şi PIN2 (4 până la 8 cifre), PIN modul şi PIN semnătură
• Numărul personal de identificare (PIN) protejează cartela Dvs. SIM împotriva utilizării neautorizate. De obicei, codul PIN

este furnizat împreună cu cartela SIM. Setaţi telefonul să solicite codul PIN la fiecare pornire a telefonului. A se vedea
Setări siguranţă la pagina 42.

• Codul PIN2 poate fi livrat cu cartela SIM şi este solicitat la accesarea anumitor funcţii.
• Codul PIN modul este necesar pentru accesarea informaţiilor din modulul de siguranţă.A se vedea Modulul de siguranţă la

pagina 61. Codul PIN modul este livrat împreună cu cartela SIM, în cazul în care cartela SIM are încorporat un modul de
siguranţă.

• Codul PIN semnătură este necesar pentru semnătura digitală. A se vedea Semnături digitale la pagina 62. Codul PIN
semnătură este livrat împreună cu cartela SIM, în cazul în care cartela SIM are încorporat un modul de siguranţă.
Dacă tastaţi de trei ori succesiv un cod PIN incorect, telefonul poate afişa, de exemplu, mesajul PIN blocat sau Cod PIN
blocat Cod PIN blocat şi vă poate solicita să introduceţi codul PUK.

Codurile PUK şi PUK2 (8 cifre)
Codul personal de deblocare (PUK) este necesar pentru a schimba un cod PIN blocat. Codul PUK2 este necesar pentru a
schimba un cod PIN2 blocat.
În cazul în care codurile nu sunt livrate împreună cu cartela SIM, contactaţi furnizorul Dvs. local de servicii pentru a le afla.

P r e g ă t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e
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Parola de restricţionare (4 cifre)
Parola de restricţionare este necesară atunci când folosiţi Serviciu barare apeluri. A se vedea Setări siguranţă la pagina 42.
Puteţi obţine parola de la furnizorul Dvs. de servicii.

Codul pentru portofel (4 până la 10 cifre)
Codul pentru portofel se solicită pentru accesarea serviciilor de portofel. Dacă tastaţi de trei ori un cod pentru portofel
incorect, aplicaţia portofel va fi blocată timp de 5 minute. După alte trei încercări incorecte, durata de timp pentru care
aplicaţia va fi blocată se va dubla. A se vedea Portofel la pagina 53.

Schimbarea carcasei şi a tastaturii
Observaţie: 
Înainte de a scoate capacul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător sau de la orice alt
aparat. Evitaţi să atingeţi componentele electronice în timp ce schimbaţi capacele. Păstraţi şi folosiţi
întotdeauna aparatul cu capacele montate.

1 — Cu partea posterioară a telefonului orientată către Dvs., apăsaţi pe degajările din ambele părţi ale carcasei inferioare.
Împingeţi prin glisare partea inferioară a carcasei pentru a o îndepărta.

2 — Pentru a scoate carcasa superioară, glisaţi-o în sus.

3 — Pentru a scoate tastatura de pe carcasa inferioară, apăsaţi-o în jos şi trageţi-o afară din carcasă.
4 — Pentru a înlocui tastatura, împingeţi-o prin glisare în carcasa inferioară, iar apoi apăsaţi-o în locaş.

5 — Glisaţi carcasa superioară pe telefon.
6 — Glisaţi carcasa inferioară pe telefon până ce se blochează în locaşul ei, îmbinându-se cu carcasa superioară.

Ataşarea curelei de purtare la telefon

1 — Conectaţi banda elastică la toc.

P r e g ă t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e
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2 — Conectaţi pinii de la capătul tocului la găurile din partea inferioară a telefonului.

3 — Conectaţi pinii de la celălalt capăt al tocului la găurile din partea superioară a telefonului.
4 — Purtaţi banda elastică, de exemplu: înfăşurată în jurul pumnului şi conectaţi banda la toc.
5 — Conectaţi cârligul la bucla de pe banda elastică. Cârligul conţine o lupă şi un fluier.

P r e g ă t i r e a  p e n t r u  u t i l i z a r e
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2. Telefonul Dvs.

Modul de aşteptare
Dacă telefonul este pregătit pentru utilizare şi nu aţi tastat nici un caracter, telefonul se află în modul de aşteptare.

1 — Afişează numele reţelei sau emblema operatorului pentru a indica reţeaua celulară în care este utilizat telefonul în
momentul respectiv.

2 — Indică nivelul semnalului din reţeaua celulară în locul în care vă aflaţi. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul este
mai puternic.

3 — Indică nivelul de încărcare al acumulatorului. Cu cât bara este mai lungă, cu atât acumulatorul este mai încărcat.
4 — Tasta de selecţie stânga  este Mergeţi în modul de aşteptare. Puteţi utiliza această tastă pentru comenzi rapide

către funcţiile Dvs. favorite.
Pentru a vedea o listă de funcţii din lista Dvs. de comenzi rapide, apăsaţi Mergeţi. Pentru a activa o funcţie, alegeţi-o şi
apăsaţi Selectaţi.
Pentru a adăuga funcţii suplimentare la lista de comenzi rapide, apăsaţi Opţiuni, selectaţi Opţiuni selecţie, şi va fi afişată lista
de funcţii disponibile. Alegeţi o funcţie şi apăsaţi Marcaţi pentru a o adăuga la lista de comenzi rapide. Pentru a elimina o
funcţie din listă, apăsaţi Deselec..
Pentru a sorta funcţiile din lista de comenzi rapide, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Organizaţi. Alegeţi funcţia pe care doriţi să o
mutaţi, apăsaţi Mutaţi şi selectaţi locul unde doriţi să mutaţi funcţia.
Dacă nu există funcţii în lista cu comenzi rapide, apăsaţi Adăugaţi pentru a adăuga o funcţie.
5 — Tasta de selecţie mijloc  este Meniu în modul de aşteptare.
6 — În modul de aşteptare, tasta de selecţie dreapta  poate fi Contact. pentru accesarea meniului Contacte, sau o tastă
specifică operatorului pentru accesarea primei pagini a operatorului, sau o tastă cu o anumită funcţie, pe care aţi selectat-o
în meniul Tastă selecţie dreapta. A se vedea Comenzi rapide personale la pagina 39.
Imagine de fundal şi protectoare de ecran
• Puteţi seta telefonul să afişeze o imagine de fundal când se află în modul de aşteptare.
• Dacă după o anumită durată de timp, nici o funcţie a telefonului nu este utilizată, telefonul activează automat pe ecran,

în modul de aşteptare, protectorul de ecran cu ceas numeric. Reţineţi că, dacă nu aţi reglat ceasul, se afişează ora 00:00.

Câteva comenzi rapide utile disponibile în modul de aşteptare
• Pentru a accesa lista numerelor formate, apăsaţi . Alegeţi numărul sau numele dorit şi apăsaţi  pentru a apela

numărul.
• Pentru a apela curierul Dvs. vocal, apăsaţi şi menţineţi apăsat .
• Pentru a vă conecta la un serviciu de navigare, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta .
• Pentru a accesa meniul Listă grupuri, apăsaţi .
• Pentru a găsi numele contactului, apăsaţi .
• Pentru a începe să scrieţi un mesaj text, apăsaţi .
• Pentru a deschide vizorul aparatului foto în modul standard de vizualizare, apăsaţi . Pentru a modifica rapid modul

de lucru al aparatului foto, de exemplu pentru a trece în modul video, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta  sau .

Blocarea tastaturii (Protecţia tastaturii)
Funcţia de protecţia a tastaturii dezactivează tastatura Dvs. pentru a preveni apăsări accidentale ale tastelor.
Când este activată blocarea tastaturii, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.
poate fi posibilă. Formaţi numărul de urgenţă şi apăsaţi .
• Pentru a bloca tastatura, din modul de aşteptare, apăsaţi Meniu şi  în interval de 1,5 secunde.
• Pentru a debloca tastatura, apăsaţi Debloc. şi  în interval de 1,5 secunde.
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• Pentru a răspunde la un apel în timp ce protecţia tastaturii este activă, apăsaţi . Pe durata unei convorbiri, telefonul
poate fi folosit în mod normal. Când terminaţi sau respingeţi un apel, tastatura se blochează automat la loc. Puteţi seta
dacă tastatura să se blochează automat sau dacă să ceară un cod pentru deblocare.

Serviciul de setări prin radio
Pentru a utiliza MMS, GPRS, şi alte servicii radio, este necesar ca telefonul Dvs. să fie configurat adecvat. Dacă aţi recepţionat
setările direct sub forma unui mesaj radio, trebuie să memoraţi setările respective în telefonul Dvs. Pentru mai multe
informaţii privind disponibilitatea setărilor, contactaţi operatorul Dvs. de reţea, furnizorul Dvs. de servicii sau cel mai
apropiat distribuitor autorizat Nokia.
Puteţi primi setările de conectare pentru GPRS, mesaje multimedia, sincronizare, chat şi prezenţă, apasă şi vorbeşte, precum
şi pentru programul de navigare. Dacă aţi primit setările de conectare sub forma unui mesaj radio, iar setările nu sunt
memorate şi activate în mod automat, se afişează mesajul Setările conexiunii recepţionate.
• Pentru a memora setările primite, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Memoraţi. Dacă telefonul solicită Introduceţi PIN-ul pentru

setări:, introduceţi codul PIN pentru setări. Pentru informaţii despre disponibilitatea codului PIN, contactaţi furnizorul de
servicii care oferă setările. Dacă nu există nici o setare memorată, aceste setări vor fi memorate în primul set de conectare
liber şi vor fi activate în mod automat.

• Pentru a vedea prima pagină şi aplicaţia care a utilizat setările recepţionate, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Afişaţi. Pentru a
memora setările, apăsaţi Memor.. Nu puteţi vedea sau edita setările memorate.

• Pentru a renunţa la setările primite, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Eliminaţi.
Puteţi activa setările. A se vedea Conectarea la un serviciu la pagina 59.
Dacă doriţi să ştergeţi un set de conectare din telefon, tastaţi în modul de aşteptare *#335738# (*#delset# în litere), alegeţi
setul de conectare pe care doriţi să-l ştergeţi şi apăsaţi Ştergeţi. Apoi confirmaţi selecţia Dvs., iar telefonul va reveni în
modul de aşteptare.

T e l e f o n u l  D v s .
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3. Funcţii de apel

Efectuarea unui apel
1. Tastaţi numărul de telefon, inclusiv prefixul. Dacă tastaţi un caracter incorect, apăsaţi Ştergeţi pentru a-l şterge.

Pentru apeluri internaţionale, apăsaţi de două ori tasta  pentru prefixul internaţional (caracterul + înlocuieşte codul
de acces internaţional) şi introduceţi prefixul ţării, prefixul zonal fără primul 0, dacă este necesar, şi numărul de telefon.

2. Pentru a apela numărul, apăsaţi .
3. Pentru a termina un apel sau pentru a opri o tentativă de apelare, apăsaţi .
• Efectuarea unui apel utilizând meniul Contacte - Căutaţi un nume sau un număr de telefon pe care l-aţi memorat în

Contacte, iar pentru a apela numărul, apăsaţi .
• Apelarea curierului vocal - În modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta , sau apăsaţi  şi .

Dacă telefonul solicită numărul curierului vocal, tastaţi acest număr şi apăsaţi OK.

Apelare rapidă
Înainte de a putea utiliza funcţia de apelare rapidă, alocaţi un număr de telefon uneia din tastele de apelare rapidă, de la

 la . A se vedea Contacte la pagina 32.
Apăsaţi tasta de apelare rapidă dorită şi apoi apăsaţi .
sau
Dacă este activată funcţia Apelare rapidă, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de apelare rapidă până când se iniţiază apelul.
Puteţi activa şi dezactiva funcţia de apelare rapidă. A se vedea Setări apeluri la pagina 40.

Preluarea sau respingerea unui apel
• Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi .
• Pentru a respinge un apel, apăsaţi .

Indicaţie:  Dacă este activată funcţia Deviaţi dacă este ocupat, de exemplu cu scopul de a redirecţiona
apelurile la curierul Dvs. vocal, respingerea unui apel va avea ca efect şi redirecţionarea acestuia. A se
vedea Setări apeluri la pagina 40.

• Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a răspunde la apel, apăsaţi Silenţ. sau Opţiuni. Apoi puteţi fie să răspundeţi
la apel fie să respingeţi apelul.

• Pentru a termina convorbirea, apăsaţi . Dacă la telefon este conectat un set cu cască compatibil, prevăzut cu tastă,
puteţi prelua şi termina un apel apăsând tasta setului cu cască.

Reţineţi că, atunci când recepţionaţi un apel, telefonul afişează numele apelantului, numărul de telefon al acestuia sau textul
Număr privat sau Intrare apel. Dacă recepţionaţi un apel de la cineva a cărui număr de apel are aceleaşi ultime şapte cifre
identice cu cele ale unui contact memorat în Contacte, este posibil ca informaţia să nu fie afişată corect.
Apel în aşteptare
1. Pentru a răspunde la un apel în aşteptare în timp ce vă aflaţi într-o convorbire, apăsaţi . Primul apel trece în aşteptare.
2. Pentru a termina convorbirea activă, apăsaţi . Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia Serviciu de apel în aşteptare.

A se vedea Setări apeluri la pagina 40.

Opţiuni în timpul unei convorbiri
Multe dintre opţiunile pe care le puteţi selecta în timpul unei convorbiri sunt servicii de reţea. Pentru a verifica
disponibilitatea, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii.
În timpul unui apel, apăsaţi Opţiuni pentru a selecta următoarele:
Mut sauMicrofon activ, Terminaţi, Term. toate apel., Contacte, Meniu, Suspendaţi sau Reluaţi, Blocaţi tastele, Înregistraţi, Apel
nou (serviciu de reţea), Răspundeţi, şi Respingeţi.
Alte opţiuni în timpul unui apel ar putea fi:
• Conferinţă — pentru efectuarea un apel tip conferinţă care permite unui număr de până la cinci persoane să participe

(serviciu de reţea). În timpul unei convorbiri, apelaţi un nou participant (Apel nou). Primul apel trece în aşteptare. După ce
a fost preluat noul apel, selectaţi Conferinţă pentru a conecta şi primul participant la conferinţa telefonică. Pentru a purta
o discuţie în particular cu unul dintre participanţi, selectaţi Apel privat şi selectaţi participantul respectiv. Pentru a reveni la
conferinţa telefonică, selectaţi Conferinţă.

• Volum aut. activat sau Volum aut. dezact. — pentru a seta pornită sau oprită funcţia de control automat a volumului. A se
vedea Setări apeluri la pagina 40.
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• Expediaţi DTMF — pentru expedierea tonurilor DTMF, de exemplu parole sau numere de conturi bancare. Sistemul DTMF
este utilizat de toate telefoanele cu apelare prin tonuri. Tastaţi secvenţa DTMF sau căutaţi-o în Contacte, apoi apăsaţi
DTMF. Reţineţi că puteţi tasta caracterul de aşteptare w şi caracterul de pauză p prin apăsarea repetată a tastei .

• Comutaţi — pentru a comuta între apelul activ şi apelul în aşteptare (serviciu de reţea). 
• Transferaţi — pentru a conecta un apel în aşteptare la un apel activ şi apăsaţi  pentru a vă deconecta de la aceste

apeluri (serviciu de reţea).
• Difuzor — pentru a utiliza telefonul ca difuzor în timpul unei convorbiri. Nu ţineţi telefonul la ureche atunci când folosiţi

difuzorul deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Pentru a activa sau a dezactiva difuzorul, selectaţi Difuzor,
respectiv Telefon, sau apăsaţi Difuzor sau Normal. Difuzorul este dezactivat automat când terminaţi convorbirea sau
încercarea de apelare, sau când conectaţi la telefon blocul fără comenzi manuale sau setul cu cască.

F u n c ţ i i  d e  a p e l
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4. Funcţii de meniu

Folosirea meniului
Telefonul vă oferă o gamă largă de funcţii care sunt grupate în meniuri. Cele mai multe din funcţiile de meniu sunt însoţite
de un scurt text explicativ.
1. Pentru a vedea textul explicativ, selectaţi funcţia de meniu dorită şi aşteptaţi 15 secunde.
2. Pentru a ieşi din textul ajutător, apăsaţi Înapoi. A se vedea Setări telefon la pagina 41.
Accesarea unei funcţii de meniu prin derulare
1. Pentru a accesa meniul, apăsaţi Meniu.
2. Parcurgeţi lista meniului cu tastele  sau , sau dacă este selectată afişarea meniului pe coloane, parcurgeţi-o cu

orice tastă de parcurgere. A se vedea Setări afişaj la pagina 38. Selectaţi, de exemplu, Setări, şi apăsaţi Selectaţi.
3. Dacă meniul conţine şi submeniuri, selectaţi-l pe cel dorit, de exemplu: Setări apeluri.
4. Dacă meniul conţine şi alte submeniuri, repetaţi secvenţa 3.
5. Selectaţi setarea dorită.
6. Pentru a vă întoarce la nivelul anterior de meniu, apăsaţi Înapoi, iar pentru a părăsi meniul, apăsaţi Ieşire.
Utilizarea unei comenzi rapide
Meniurile, submeniurile şi opţiunile de setare sunt numerotate, iar unele dintre acestea pot fi accesate prin codul numeric de
comandă rapidă asociat.
1. Pentru a accesa meniul, apăsaţi Meniu. Tastaţi rapid, în interval de 2 secunde, codul numeric al funcţiei de meniu pe care

doriţi să o accesaţi.
2. Pentru a vă întoarce la nivelul anterior de meniu, apăsaţi Înapoi, iar pentru a părăsi meniul, apăsaţi Ieşire.
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Listă meniu
1. Mesaje

1. Mesaje text

2. Mesaje multimedia

3. E-mail

4. Chat

5. Mesaje vocale

6. Mesaje inform.

7. Setări mesaje

8. Comenzi servicii

2. Contacte

1. Căutaţi

2. Adăugare contact

3. Ştergeţi

4. Prezenţa mea

5. Nume înscrise

6. Copiaţi

7. Setări

8. Apelare rapidă

9. Etichete vocale

10. Numere informaţii

11. Numere servicii

12. Numerele mele

13. Grup apelanţi

3. Registru apel

1. Apeluri nepreluate

2. Apeluri recepţionate

3. Numere formate

4. Ştergeţi ultimele apeluri

5. Durata apelului

6. Contor date GPRS

7. Cronometru conexiune GPRS

8. Poziţionare

4. Setări

1. Profiluri

2. Setări sunet

3. Setări afişaj

4. Setările orei şi datei

5. Comenzi rapide personale

6. Conectivitate

7. Setări apeluri

8. Setări telefon

9. Setări chat şi prezenţa mea

10. Setări accesorii

11. Setări siguranţă

12. Reveniţi la setările din fabrică

5. Galerie

6. Medii

1. Aparat foto

2. Radio

3. Înregistrare voce

7. Grup. de apel

1. Activaţi GDA

2. Intr. ret. apeluri

3. Listă grupuri

4. Listă contacte

5. Adăugare grup

6. Setări

7. Servicii

8. Organizator

1. Ceas alarmă

2. Agendă

3. De rezolvat

4. Note

5. Sincronizaţi

6. Portofel

9. Aplicaţii

1. Jocuri

2. Colecţie

3. Funcţii suplimentare

1. Calculator

2. Busolă

3. Temporizator

4. Cronometru

5. Nivel sunet

6. Termometru

10. Servicii

1. Home

2. Marcaje

3. Legături preluare

4. Stocare servicii

5. Setări

6. Accesaţi adresa

7. Goliţi arhiva

11. Servicii SIM
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5. Scrierea textului

Când tastaţi text, de exemplu pentru scrierea mesajelor, puteţi utiliza metoda tradiţională sau metoda de scriere cu funcţia
de predicţie.

Dacă scrieţi text, în colţul din stânga sus al ecranului va apare  , indicând metoda de introducere a textului cu funcţia de
predicţie, iar dacă apare , este activă metoda tradiţională de introducere a textului. Lângă indicatorul metodei de
introducere a textului apare , , sau , indicând introducerea de litere mari sau mici. Pentru a comuta între litere
mari şi mici, apăsaţi . . indică modul numeric. Pentru a comuta din modul cu litere în modul cu cifre apăsaţi şi
menţineţi apăsat , şi selectaţi Mod numeric. Pentru a vă reîntoarce la modul cu litere, apăsaţi şi menţineţi apăsat .

Activarea şi dezactivarea modului de introducere a textului cu funcţia de predicţie
Când scrieţi text în modul de introducere cu litere, apăsaţi Opţiuni. Selectaţi Activare dicţionar pentru a activa modul de
introducere a textului cu funcţia de predicţie, dacă este disponibil pentru acea limbă, sau Dezactiv. dicţionar pentru a reveni
la modul tradiţional de introducere a textului.

Indicaţie: Pentru a activa sau dezactiva rapid modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie
atunci când scrieţi text, apăsaţi de două ori  sau apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Opţiuni.

Selectarea limbii de scriere
Când scrieţi text în modul de introducere a literelor, apăsaţi Opţiuni, sau apăsaţi şi menţineţi apăsat . Selectaţi Scriere în
limba pentru a schimba temporar limba în care scrieţi textul.
Pentru a seta altă limbă pentru scrierea textului şi pentru textele afişate pe ecran, consultaţi Setări limbă în A se vedea Setări
telefon la pagina 41.

Utilizarea metodei de scriere a textului cu funcţia de predicţie
Introducerea textului cu funcţia de predicţie se bazează pe un dicţionar încorporat în memoria telefonului, la care puteţi
adăuga noi cuvinte. Puteţi tasta orice literă printr-o singură apăsare.
1. Începeţi să scrieţi cuvântul folosind tastele  până la . Apăsaţi fiecare tastă o singură dată pentru o literă.

Cuvântul se modifică după fiecare apăsare de tastă.
Pentru a introduce o cifră în timp ce vă aflaţi în modul de introducere a literelor, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
numerică dorită.
Pentru instrucţiuni referitoare la scrierea textului, A se vedea Indicaţii pentru scrierea textului la pagina 19.

2. Dacă aţi terminat de scris cuvântul şi dacă acesta este corect, confirmaţi-l adăugând un spaţiu cu tasta  sau apăsând
oricare din tastele de parcurgere. Apăsaţi tasta de parcurgere pentru a deplasa cursorul.
Dacă nu este corect cuvântul, apăsaţi în mod repetat tasta  sau apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Identificări. După ce apare
cuvântul dorit, confirmaţi-l.
Dacă, după cuvântul pe care intenţionaţi să îl scrieţi, este afişat caracterul ?, atunci acel cuvânt nu se află în dicţionar.
Pentru a adăuga cuvântul în dicţionar, apăsaţi Normal, tastaţi cuvântul (se utilizează metoda tradiţională de introducere
a textului), apoi apăsaţi Memor.. Dacă memoria dicţionarului este plină, noul cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt
adăugat în dicţionar.

Scrierea cuvintelor compuse
1. Tastaţi prima parte a cuvântului şi confirmaţi-o prin apăsarea tastei .
2. Scrieţi ultima parte a cuvântului şi confirmaţi cuvântul.

Utilizarea metodei tradiţionale de introducere a textului
Apăsaţi în mod repetat o tastă numerică,  până la , până când apare caracterul dorit. Nu toate caracterele care pot fi
scrise cu o tastă numerică sunt marcate pe aceasta. Caracterele disponibile depind de limba selectată pentru scrierea textului.
Dacă vă aflaţi în modul de introducere cu litere, pentru a introduce o cifră, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta numerică dorită.
• Dacă litera pe care doriţi să o scrieţi este plasată pe aceeaşi tastă cu cea anterioară, aşteptaţi până când apare din nou

cursorul, sau apăsaţi oricare din tastele de parcurgere şi apoi tastaţi litera.
• Cele mai frecvente semne de punctuaţie şi caractere speciale pot fi scrise cu ajutorul tastei .
Pentru instrucţiuni referitoare la scrierea textului, A se vedea Indicaţii pentru scrierea textului la pagina 19.

Indicaţii pentru scrierea textului
Pentru scrierea textului sunt disponibile şi următoarele funcţii:
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• Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi .
• Pentru a muta cursorul la stânga, dreapta, în sus sau în jos, apăsaţi tastele de parcurgere , , , sau .
• Pentru a şterge un caracter la stânga cursorului, apăsaţi Ştergeţi. Pentru a şterge rapid caracterele, apăsaţi şi menţineţi

apăsat Ştergeţi. Pentru a şterge toate caracterele deodată (numai când scrieţi mesaje), apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi
Ştergeţi textul.

• Pentru a insera un cuvânt utilizând metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi
Inseraţi cuvântul. Pentru a introduce un cuvânt utilizând metoda tradiţională, apăsaţi Memor.. Cuvântul va fi adăugat şi în
dicţionar.

• Pentru a introduce un caracter special utilizând metoda tradiţională de introducere a textului, apăsaţi . Dacă utilizaţi
metoda de scriere cu funcţia de predicţie, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta , sau apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Inseraţi
simbolul. Pentru a introduce un smiley, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Introd. semnul. Pentru a introduce un smiley utilizând
metoda tradiţională de introducere a textului, apăsaţi  de două ori. Când utilizaţi funcţia predictivă de introducere a
textului, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta  pentru caractere speciale, şi apăsaţi-o încă odată pentru smiley. Apăsaţi
oricare din tastele de parcurgere pentru a ajunge la un caracter, apoi apăsaţi Utilizaţi pentru a selecta caracterul. Puteţi
ajunge la un caracter şi apăsând , , , sau  şi îl puteţi selecta apăsând .

La scrierea mesajelor text sunt disponibile următoarele opţiuni:
• Pentru a introduce o cifra în timp ce vă aflaţi în modul de introducere cu litere, apăsaţiOpţiuni, selectaţi Inseraţi numărul,

tastaţi numărul de telefon, sau căutaţi-l în Contacte, şi apăsaţi OK.
• Pentru a introduce un nume din Contacte, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Inseraţi contactul. Pentru a introduce un număr de

telefon sau un articol de text ataşat numelui, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Afişaţi detaliile.

S c r i e r e a  t e x t u l u i
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6. Mesaje

Observaţie:  Când expediaţi mesaje, aparatul Dvs. poate afişa cuvintele Mesaj expediat. Aceasta este o
indicaţie că mesajul a fost expediat de aparat la numărul centrului de mesaje programat în aparatul Dvs.
Aceasta nu este o indicaţie că mesajul a fost recepţionat de destinatar. Pentru mai multe detalii privind
serviciile de mesaje, consultaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Mesaje text
Puteţi expedia şi recepţiona mesaje text multisegment, formate din mai multe mesaje text normale (serviciu de reţea), ce
pot conţine imagini.
Aparatul Dvs. poate expedia mesaje text a căror lungime depăşeşte limita normală de 160 caractere. Dacă lungimea
mesajului Dvs. depăşeşte 160 caractere, acesta va fi expediat sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje.
În bara de navigare puteţi vedea indicatorul pentru lungimea mesajelor numărând descrescător de la 160. De exemplu, 10
(2) indică faptul că mai puteţi adăuga 10 caractere pentru ca textul să fie expediat sub forma a două mesaje.
Reţineţi că utilizarea caracterelor speciale (unicod), cum sunt ă, â, ş, ţ, poate utiliza mai mult spaţiu.

Scrierea şi expedierea unui mesaj text
Observaţie: 
Mesajele imagine pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de către operatorul Dvs. de reţea sau
furnizorul Dvs. de servicii. Numai aparatele care dispun de facilitatea pentru mesaje imagine pot primi şi
afişa astfel de mesaje.

1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje text → Mesaj nou.
Indicaţie: Pentru a scrie rapid un mesaj, apăsaţi  în modul de aşteptare.

2. Scrieţi mesajul şi apăsaţi Expediaţi sau .
3. Introduceţi numărul de telefon al destinatarului, sau apăsaţi Căutaţi pentru a prelua un număr din Contacte, şi apăsaţi OK.

Opţiuni de expediere
Apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Opţiuni expediere şi una din următoarele opţiuni pentru a expedia mesajul:
• Căutaţi numele — pentru a expedia mesajul la mai mulţi destinatari simultan. Mesajul este expediat separat la fiecare

destinatar şi poate costa mai mult decât expedierea unui singur mesaj.
• Expediaţi la listă — pentru a expedia mesajul la o listă de distribuţie predefinită. Mesajul este expediat separat la fiecare

destinatar şi poate costa mai mult decât expedierea unui singur mesaj.
• Profil expediere — pentru a expedia mesajul utilizând un profil de mesaje predefinit.

Crearea unui mesaj e-mail prin SMS
Puteţi expedia un mesaj e-mail utilizând mesaje text (SMS) (serviciu de reţea).
Pentru a scrie şi expedia mesaje e-mail utilizând mesaje text, trebuie ca mai întâi sa memoraţi setările pentru expedierea de
mesaje e-mail. Luaţi legătura cu furnizorul Dvs. de servicii sau cu operatorul de reţea pentru informaţii referitoare la
disponibilitate şi pentru abonarea la acest serviciu.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje text → Creare e-mail SMS.
2. Tastaţi adresa de e-mail a destinatarului sau căutaţi-o în Contacte.
3. Introduceţi un subiect pentru mesajele e-mail, iar apoi tastaţi mesajul. Numărul total de caractere permise este afişat în

partea dreapta-sus a afişajului. Puteţi de asemenea selecta opţiunea introducerii unor şabloane text.
4. Pentru a expedia mesajul e-mail, apăsaţi Expediaţi.

Citirea şi răspunsul la un mesaj SMS
Dacă recepţionaţi un mesaj sau un e-mail, este afişat indicatorul . Afişarea cu intermitenţă a pictogramei , indică faptul
că memoria este plină. Ştergeţi mesaje vechi din dosarul Curier intrări.

1. Pentru a vedea un mesaj nou, apăsaţi Afişaţi, iar pentru a-l vedea mai târziu, apăsaţi Ieşire.
Pentru a citi mesajul mai târziu, apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje text → Curier intrări. Dacă aţi recepţionat
mai mult de un mesaj, selectaţi mesajul pe care doriţi să îl citiţi.  semnifică un mesaj necitit.

2. În timp ce citiţi mesajul, apăsaţi Opţiuni. Puteţi alege să ştergeţi, să redirecţionaţi, să editaţi mesajul ca pe un mesaj text
sau ca pe un mesaj e-mail, să-l mutaţi în alt dosar sau să extrageţi detalii din mesaj. Puteţi de asemenea copia text de la
începutul mesajului în agenda telefonului Dvs. sub forma unei note pro memoria .
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3. Pentru a răspunde la mesaj, apăsaţi Răspund.. Dacă răspundeţi la un mesaj e-mail, confirmaţi sau editaţi adresa de e-
mail şi subiectul, iar apoi scrieţi mesajul de răspuns.

4. Pentru a-l expedia la numărul afişat, apăsaţi Expediaţi şi OK.

Dosare pentru mesaje text
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje text.
• Şabloane conţine şabloane text şi imagine pe care le puteţi introduce în mesaje.
• Curier intrări conţine mesajele text sau mesajele e-mail primite.
• Mesaje expediate conţine mesajele expediate.
• Articole memorate şi Dosarele mele sunt utilizate pentru a organiza mesajele. Puteţi adăuga dosare noi în Dosarele mele.

Liste de distribuţie
Puteţi crea o listă de distribuţie pentru un grup restrâns de destinatari, spre care expediaţi frecvent mesaje.

Crearea unei liste de distribuţie
Asiguraţi-vă că adresele de contact pe care doriţi să le adăugaţi în lista de distribuţie sunt memorate atât pe cartela SIM cât
şi în memoria telefonului.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje text → Liste distribuţie.
2. Pentru a crea o listă în cazul în care nu aţi mai definit nici una, apăsaţi Adăugaţi.

Altfel, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Adăugaţi listă.
3. Tastaţi numele listei şi apăsaţi OK.
4. Pentru a adăuga un nume în listă, apăsaţi Afişaţi şi Adăugaţi. Selectaţi contactul pe care doriţi să îl adăugaţi în lista de

distribuţie.
5. Pentru a adăuga şi alte contacte, apăsaţi Adăugaţi.

Opţiuni pentru lista de distribuţie
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje text → Liste distribuţie.
2. Dacă exista mai mult de o listă, derulaţi până la lista dorită; în caz contrar, continuaţi.
3. Apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi din lista de opţiuni.

• Adăugaţi listă — adaugă o nouă listă.
• Redenumiţi lista — redenumeşte lista.
• Resetaţi lista — şterge conţinutul listei.
• Ştergeţi lista — şterge lista.

Contor de mesaje
Pentru a vedea numărul de mesaje pe care le-aţi expediat şi recepţionat, apăsaţi Meniu, selectaţi Mesaje → Mesaje text → 
Contor mesaje, şi Mesaje expediate sau Mesaje recepţionate. Pentru a aduce contoarele la zero, selectaţi Resetaţi contoarele.

Ştergerea mesajelor text
• Pentru a şterge mesaje text, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → Mesaje text → Ştergeţi mesaje.
• Pentru a şterge toate mesajele dintr-un dosar, alegeţi dosarul din care doriţi să ştergeţi mesajele şi apăsaţi Da pentru

confirmare.

Mesaje multimedia
Observaţie: 
Numai aparatele care oferă funcţii de mesaje multimedia sau e-mail compatibile pot recepţiona şi afişa
mesaje multimedia.

Serviciul de mesaje multimedia este un serviciu de reţea. Un mesaj multimedia poate conţine text, sunet, o imagine, o notă
de agendă, o carte de vizită sau un video clip. Dacă mesajul este mai mare de 100 kB, este posibil ca telefonul să nu îl poată
recepţiona. Unele reţele permit mesaje text ce includ o adresă de internet de la care puteţi vedea mesajul multimedia.
Telefonul redimensionează imaginile pentru a putea fi afişate pe ecran.
Sistemul de transmitere a mesajelor multimedia poate accepta următoarele formate:
• Imagine: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP şi PNG.
• Sunet: sunete în format MIDI scalabil polifonic (SP-MIDI), AMR şi sunete de apel monofonice
• video clip: format 3GP (H.263 bază şi MPEG-4 profil simplu).

M e s a j e

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 22



Reţineţi că este posibil ca telefonul să nu accepte toate variantele formatelor de fişiere. Dacă aţi recepţionat un mesaj ce
conţine elemente neacceptate, mesajul ar putea înlocui elementul cu numele fişierului şi cu textul Formatul obiectului
neagreat.
Nu puteţi recepţiona mesaje multimedia în timpul unei convorbiri, a unui joc, a unei aplicaţii Java sau a unei sesiuni active
de navigare. Deoarece transmiterea mesajelor multimedia poate să nu reuşească dintr-o multitudine de motive, nu vă bazaţi
numai pe aceste mesaje în cazul unor comunicări foarte importante.

Scrierea şi expedierea unui mesaj multimedia
Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcţie de aparatul care îl recepţionează.
Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia şi modalitatea de abonare la acesta, contactaţi operatorul
Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii. Puteţi configura setările pentru mesageria multimedia. A se vedea Setări pentru
mesaje multimedia la pagina 29.
Protecţiile pentru drepturile de autor vă pot împiedica să copiaţi, să modificaţi, să transferaţi sau să redirecţionaţi unele
mesaje, sunete de apel şi alte conţinuturi.
Pentru a crea şi expedia un mesaj multimedia:
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje multimedia → Mesaj nou.
2. Tastaţi mesajul. A se vedea Scrierea textului la pagina 19.
3. Pentru a introduce un fişier ataşat la mesaj, apăsaţi Opţiuni.

• Pentru a introduce un fişier în mesaj, apăsaţi Opţiuni, selectaţi Inserare şi selectaţi opţiunea dorită. Puteţi selecta
numai opţiunea evidenţiată. În Galerie, este afişată lista cu dosarele disponibile. Deschideţi un anumit dosar, alegeţi
fişierul dorit, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Inseraţi. Dacă în mesaj apare numele fişierului, atunci acesta e ataşat.

• Telefonul acceptă mesaje multimedia ce pot conţine mai multe cadre. Fiecare cadru poate conţine text, o imagine, o
notă de agendă, o carte de vizită şi un clip sonor. Pentru a introduce un cadru în mesaj, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi
Inserare → Diapozitiv. Dacă mesajul conţine mai multe cadre, puteţi deschide unul din ele apăsând Opţiuni, şi
selectând Precedentul diap., Următorul diapoz., sau Listă diapozitive. Pentru a introduce o pauză între cadre, selectaţi
Cronom. diapoz.. Pentru a muta componenta text în partea superioară sau inferioară a mesajului, selectaţi Textul sus
sau Textul jos.

• Pentru a introduce un nume din Contacte, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Mai multe opţiuni → Inseraţi contactul. Alegeţi
numele dorit şi apăsaţi Selectaţi. Pentru a introduce un număr de telefon, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Mai multe
opţiuni → Inseraţi numărul. Tastaţi numărul sau căutaţi-l în Contacte, apoi apăsaţi OK.

4. Pentru a vedea mesajul înainte de expediere, selectaţi opţiunea Opţiuni, apoi selectaţi Previzualizaţi.
5. Pentru a expedia mesajul, apăsaţi Expediaţi sau , sau apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Expediaţi la e-mail sau Căutaţi

numele.
6. Tastaţi numărul de telefon al destinatarului (sau adresa lui de e-mail) sau căutaţi-le în Contacte. Apăsaţi OK şi mesajul va

fi mutat în dosarul Curier ieşiri în vederea expedierii.
Reţineţi că expedierea unui mesaj multimedia durează mai mult decât expedierea unui mesaj text.

În timpul expedierii mesajului multimedia, se afişează indicatorul animat  şi puteţi utiliza alte funcţii ale telefonului. Dacă
apare o întrerupere în timpul expedierii mesajului, telefonul încearcă să-l reexpedieze de câteva ori, după o scurtă pauză.
Dacă aceste încercări eşuează, mesajul rămâne în dosarul Curier ieşiri. Îl puteţi expedia din nou mai târziu.

Mesajul expediat este memorat în dosarul Mesaje expediate dacă opţiunea Memoraţi mesa- jele expediate este setată pe Da. A
se vedea Setări pentru mesaje multimedia la pagina 29. Reţineţi că dacă un mesaj este expediat, acest lucru nu înseamnă
neapărat că mesajul a şi ajuns la destinaţie.

Citirea unui mesaj multimedia şi trimiterea unui răspuns
Important: 
Obiectele din mesajele multimedia pot conţine viruşi sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau
calculatorului Dvs. Nu deschideţi nici un fişier ataşat dacă nu sunteţi siguri de provenienţa acestuia.

Dacă telefonul recepţionează un mesaj multimedia, sunt afişate indicatorul animat  şi textul Mesaj multimedia recepţionat.

Afişarea cu intermitenţă a indicatorului  indică faptul că memoria pentru mesaje multimedia este plină. A se vedea
Memoria pentru mesaje multimedia este plină la pagina 24.

1. Pentru a citi un mesaj multimedia recepţionat, apăsaţi Afişaţi pentru a vedea mesajul, sau apăsaţi Ieşire pentru a-l
vedea mai târziu.
Pentru a citi mesajul mai târziu, apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje multimedia → Curier intrări. Un mesaj necitit
este indicat în lista de mesaje, prin . Alegeţi mesajul pe care doriţi să-l vedeţi şi apăsaţi Selectaţi.

2. Funcţia tastei de selecţie mijloc se modifică în funcţie de obiectul curent ataşat din mesaj.
• Pentru a răspunde la mesaj, apăsaţi Răspund..

M e s a j e
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• Pentru a vedea întregul mesaj, dacă acesta conţine o prezentare, apăsaţi Redaţi. Alternativ, apăsaţi Redaţi pentru a
asculta un clip sonor sau pentru a vedea un video clip ataşat la mesaj. Pentru a mări o imagine, apăsaţi Măriţi. Pentru
a vedea o carte de vizită sau o notă de agendă, apăsaţi Afişaţi.

3. Apăsaţi Opţiuni după care pot fi disponibile unele din următoarele opţiuni:
• Redare prezent. — pentru a viziona prezentarea ataşată mesajului.
• Afişare text — pentru a vedea mesajul.
• Deschid. imagine, Deschid. clip sonor, sau Deschid. clip video — pentru a deschide fişierul aferent. Apăsaţi Opţiuni, şi

puteţi, de exemplu, memora fişierul în Galerie.
• Desc. notă agendă sau Desc. carte vizită — pentru a vedea o notă de agendă sau o carte de vizită.
• Memor. imaginea, Mem. clipul sonor, sau Memor. clip video — pentru a memora fişierul în Galerie.
• Detalii — pentru a vizualiza detaliile fişierului ataşat.
• Ştergeţi mesajul — pentru a şterge un mesaj memorat.
• Răsp. tuturor — pentru a răspunde la mesaj. Pentru a expedia răspunsul, apăsaţi Expediaţi.
• Utilizaţi detalii — pentru a extrage numere, adrese de e-mail sau de site de Internet din mesajul curent.
• Înaintaţi la nr., Înaintaţi la e-mail, sau Remiteţi la multipli — pentru a redirecţiona mesajul.
• Editaţi — pentru a edita mesajul. Puteţi edita numai mesajele pe care le-aţi creat Dvs. A se vedea Scrierea şi expedierea

unui mesaj multimedia la pagina 23.
• Detalii mesaje —  pentru a vizualiza subiectul, dimensiunea şi tipul mesajului.

Consultaţi de asemenea opţiunile descrise în Galerie. A se vedea Galerie la pagina 43.

Dosare pentru mesaje multimedia
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Mesaje multimedia.
• Dosarul Curier intrări conţine mesajele multimedia primite.
• Dosarul Curier ieşiri conţine mesajele multimedia care nu au fost încă expediate.
• Dosarul Mesaje expediate conţine mesajele multimedia care au fost expediate.
• Dosarul Mesaje memorate conţine mesajele multimedia memorate pentru a fi expediate mai târziu.

Memoria pentru mesaje multimedia este plină
Dacă soseşte un nou mesaj multimedia, iar memoria pentru mesaje este plină, clipeşte indicatorul , iar pe ecran se
afişează Mem. multi-media plină, afiş. mes. aşt.. Pentru a vedea mesajul în aşteptare, apăsaţi Afişaţi. Pentru a memora
mesajul, apăsaţi Memor., şi ştergeţi mesajele vechi selectând mesajul ce ar urma să fie şters.

Pentru a elimina mesajul în aşteptare, apăsaţi Ieşire şi Da. Dacă apăsaţi Nu, puteţi vedea mesajul.

Ştergerea mesajelor multimedia
• Pentru a şterge mesaje multimedia, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → Mesaje multimedia → Ştergeţi mesaje.
• Pentru a şterge toate mesajele dintr-un dosar, alegeţi dosarul din care doriţi să ştergeţi mesajele şi apăsaţi Da pentru

confirmare.

Mesaje e-mail
Aplicaţia e-mail vă permite accesul la contul Dvs. de e-mail, folosind telefonul mobil. Pentru a utiliza funcţia de e-mail de pe
telefonul mobil, aveţi nevoie de un sistem e-mail compatibil.
Cu ajutorul telefonului Dvs. puteţi scrie, expedia şi citi mesaje e-mail. Puteţi de asemenea memora şi şterge mesajele e-mail
pe un calculator compatibil. Telefonul Dvs. acceptă serverele de e-mail POP3 şi IMAP4. Înainte de a putea expedia şi prelua
mesaje e-mail, ar putea fi nevoie să:
• Obţineţi un cont nou de e-mail sau să utilizaţi contul Dvs. curent. Pentru a verifica disponibilitatea contului Dvs. de e-mail

contactaţi furnizorul Dvs. de servicii e-mail.
• Verificaţi setările Dvs. de e-mail împreună cu operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii e-mail. Puteţi primi setările

pentru e-mail printr-un mesaj radio OTA. A se vedea Serviciul de setări prin radio la pagina 14.
• Introduceţi setările pentru e-mail în telefonul Dvs. Pentru a verifica setările primite, apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → 

Setări mesaje → Mesaje e-mail. A se vedea Setări E-mail la pagina 30.
Reţineţi că în această aplicaţie nu vor fi auzite sunete la tastatură.

Scrierea şi expedierea unui mesaj e-mail
Puteţi scrie mesajul Dvs. e-mail înainte sau după ce v-aţi conectat la serviciul e-mail.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → E-mail → Creare e-mail.
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2. Tastaţi adresa de e-mail a destinatarului şi apăsaţi OK, sau apăsaţi Editaţi, tastaţi adresa de e-mail, iar apoi apăsaţi OK.
Dacă doriţi, puteţi introduce un subiect pentru mesajul e-mail.

3. Introduceţi textul mesajului e-mail. A se vedea Scrierea textului la pagina 19.Numărul de caractere pe care puteţi să le
tastaţi este afişat în partea din dreapta sus a ecranului.

4. Pentru a expedia mesajul e-mail, apăsaţi Expediaţi. Selectaţi Expediaţi acum pentru a expedia imediat mesajul e-mail.
Dacă selectaţi Exped. mai târziu, mesajul e-mail este salvat în dosarul Curier ieşiri.
Pentru a edita sau a continua mai târziu scrierea mesajului Dvs. e-mail, îl puteţi salva în dosarul Ciorne selectând
Memorare ciornă
Dacă doriţi să expediaţi mesajul e-mail mai târziu, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → E-mail, apăsaţi Opţiuni, şi
selectaţi Expediaţi acum sau Încărcaţi şi exped..

Descărcarea mesajelor e-mail
Puteţi descărca mesajele e-mail din contul Dvs. de e-mail
1. Apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → E-mail, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Încărcare.

Alternativ, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → E-mail → Încărcaţi şi exped. pentru a descărca mesaje e-mail noi şi
pentru a expedia mesajele e-mail memorate în dosarul Curier ieşiri.
Dacă memoria pentru mesaje este plină, ştergeţi unele mesaje mai vechi înainte de a începe să descărcaţi noile mesaje.
Telefonul Dvs. stabileşte conexiunea cu serviciul e-mail. În timp ce se transferă mesajele e-mail în telefonul Dvs., este
afişată o bară de stare.

2. Apăsaţi Selectaţi pentru a vedea noul mesaj din Curier intrări, sau apăsaţi Înapoi pentru a-l vedea mai târziu.
Dacă aţi primit mai multe mesaje, selectaţi-l pe cel care doriţi să-l citiţi. Mesajele text necitite sunt marcate cu .

Citirea şi trimiterea unui răspuns
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → E-mail → Curier intrări.
2. În timp ce parcurgeţi mesajul, apăsaţi Opţiuni pentru a vedea detaliile unui mesaj selectat, pentru a marca mesajul ca

necitit, pentru a şterge, a răspunde, a răspunde la toţi, a retransmite sau a muta mesajul într-un alt dosar.
3. Pentru a răspunde la un mesaj, apăsaţi Răspund.. Puteţi, de exemplu, include mesajul original în răspuns. Confirmaţi sau

editaţi adresa de e-mail şi subiectul, apoi scrieţi răspunsul Dvs.
4. Pentru a expedia mesajul, apăsaţi Expediaţi şi selectaţi Expediaţi acum.

Ştergerea mesajelor
• Pentru a şterge mesaje e-mail, apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → E-mail, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Ştergeţi mesajele.
• Pentru a şterge toate mesajele dintr-un dosar, alegeţi dosarul din care doriţi să ştergeţi mesajele şi apăsaţi Da.
Reţineţi că ştergerea unui e-mail din telefonul Dvs. nu implică ştergerea mesajului din serverul de e-mail.

Dosarul Curier intrări şi alte dosare
Telefonul dispune de următoarele dosare în meniul E-mail:
• Curier intrări — pentru memorarea mesajelor e-mail pe care le-aţi descărcat de pe contul Dvs. e-mail.
• Alte dosare — conţine Ciorne pentru memorarea mesajelor neterminate.
• Arhivă — pentru organizarea şi memorarea mesajelor Dvs.
• Curier ieşiri  — pentru memorarea mesajelor care nu au fost expediate şi care au fost marcate Exped. mai târziu.
• Art. expediate — pentru memorarea mesajelor care au fost expediate.

A se vedea Scrierea şi expedierea unui mesaj e-mail la pagina 24.

Chat
Mesajele chat (serviciu de reţea) constituie un mod de expediere a unor mesaje text simple şi scurte utilizatorilor conectaţi,
remise prin intermediul protocoalelor TCP/IP. Lista Dvs. de contacte vă indică ce contacte sunt conectate şi disponibile pentru
participarea la o conversaţie chat şi când aţi recepţionat un mesaj nou de la un contact. După ce aţi scris şi expediat mesajul
Dvs., acesta rămâne afişat pe ecran. Mesajul de răspuns este afişat sub mesajul expediat de Dvs.
Înainte de a putea conversa pe chat, trebuie să vă abonaţi la acest serviciu. Pentru a verifica disponibilitatea şi costurile,
precum şi pentru a vă abona la acest serviciu, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii, de la care veţi
primi şi un identificator şi o parolă unice, precum şi setările necesare pentru funcţia de chat.
Pentru a utiliza funcţia chat trebuie, de asemenea, să definiţi setările necesare. A se vedea Setări chat şi prezenţă proprie la
pagina 41.
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Când sunteţi conectat la serviciul chat, puteţi utiliza celelalte funcţii ale telefonului; sesiunea chat rămânând activă în fundal.
În funcţie de reţea, sesiunea activă de chat poate consuma mai rapid tensiunea acumulatorului telefonului şi s-ar putea să
fie necesară conectarea telefonului la încărcător.

Etapele principale în utilizarea funcţiei chat
• Deschideţi meniul Chat (în mod deconectat).
• Conectaţi-vă la serviciul chat (mod conectat).
• Selectând Contacte Chat porniţi o conversaţie cu un partener.
• Creaţi propria Dvs. listă de contacte pentru chat.
• Alăturaţi-vă unei sesiuni de chat publice selectând Grupuri.
• Alăturaţi-vă unui grup chat acceptând un mesaj-invitaţie.
• Creaţi propriile Dvs. grupuri de chat sau alăturaţi-vă sau ştergeţi un grup public.
• Editarea informaţiilor proprii.
• Căutaţi utilizatori şi grupuri utilizând Căutaţi.
• Citiţi un mesaj chat nou care nu este un mesaj dintr-o conversaţie chat activă.
• Scrieţi şi expediaţi mesaje în timpul unei sesiuni chat active.
• Pentru a vizualiza, redenumi sau şterge conversaţii chat memorate, selectaţi Chat şi selectaţiConvers. memor..
• Blocaţi sau deblocaţi contacte.
• Deconectarea de la serviciul chat.

Deschiderea meniului chat
Pentru a deschide meniul Chat în timp ce încă sunteţi deconectat, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → Chat. Dacă este
configurată mai mult de o conexiune pentru servicii chat, selectaţi setul de conectare al serviciului chat dorit.
• Pentru a vă conecta la serviciul chat, selectaţi Conectare. Puteţi configura telefonul să se conecteze automat la serviciul

chat atunci când deschideţi meniul Chat.
• Pentru a vizualiza, şterge sau redenumi conversaţiile chat pe care le-aţi memorat în cursul unei sesiuni chat,

selectaţiConvers. memor.. De asemenea, puteţi selecta Convers. memor. şi după ce v-aţi conectat la serviciul chat.
• Pentru a edita setările necesare pentru mesageria chat şi conexiunile de prezenţă, selectaţi Setări conexiune. De

asemenea, puteţi vizualiza Setări conexiune şi după ce v-aţi conectat la serviciul chat.

Conectarea şi deconectarea de la serviciul chat
Pentru a vă conecta la serviciul chat, deschideţi meniul Chat, selectaţi serviciul chat dorit, dacă este necesar, şi Conectare.
Pentru a vă deconecta de la serviciul chat, selectaţi Deconectare.

Indicaţie: Pentru a seta telefonul să se conecteze automat la serviciul chat în momentul accesării
meniului Chat, conectaţi-vă la serviciul chat şi selectaţi Setări proprii → Conectare automată → La
pornirea Chat.

Iniţierea unei conversaţii chat
Deschideţi meniul Chat, conectaţi-vă la un serviciu chat şi puteţi începe o conversaţie chat în diverse moduri.
• Selectaţi Conversaţii. Sunt afişate lista mesajelor chat noi sau citite, sau invitaţiile la conversaţii chat primite în timpul

sesiunii chat active. Derulaţi până la un mesaj sau la o invitaţie şi apăsaţi Deschid..  indică un mesaj nou necitit. 
indică un mesaj care a fost citit.  indică un mesaj nou de grup.  indică un mesaj citit de grup.  indică o invitaţie.
Pictogramele şi textele de pe ecran pot varia în funcţie de sesiunea.

•  Selectaţi Contacte Chat. Sunt afişate contactele pe care le-aţi adăugat. Alegeţi contactul cu care doriţi să purtaţi o
conversaţie chat şi apăsaţi Chat.  indică faptul că aţi recepţionat un mesaj nou de la un contact.  indică un contact
conectat.  indică un contact deconectat, din memoria de contacte a telefonului.  indică un contact blocat.
Pictogramele pot varia în funcţie de serviciul chat. Puteţi adăuga contacte la listă.

• Selectaţi Grupuri → Grupuri publice (estompat dacă funcţia de grup nu este acceptată de reţea). Este afişată lista cu
marcajele pentru grupuri publice oferită de operatorul de reţea sau furnizorul de servicii. Pentru a începe o conversaţie
chat, alegeţi un grup şi apăsaţi Intraţi. Introduceţi numele pe care doriţi să-l utilizaţi ca pseudonim în cadrul conversaţiei.
După ce v-aţi alăturat cu succes la conversaţia de grup, telefonul afişează Intrat în grupul: şi numele grupului şi puteţi
porni o sesiune de conversaţie de grup. Puteţi crea un grup privat.

• Selectaţi Căutaţi → Utilizatori pentru a căuta alţi utilizatori chat în funcţie de numărul de telefon, pseudonim, adresa de e-
mail sau nume.

• Selectaţi Grupuri, şi puteţi căuta grupuri publice în reţea, dacă funcţia de grup este acceptată de către reţea. Puteţi căuta
un membru din grup sau în funcţie de numele grupului, subiect sau pseudonim. Pentru a iniţia sesiunea chat când aţi
găsit utilizatorul sau grupul dorit, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Chat sau Intrare în grup.

• Puteţi începe o sesiune chat pornind de la Contacte.
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Acceptarea sau respingerea unei invitaţii chat
În modul de aşteptare, când sunteţi conectat la serviciul chat şi primiţi o nouă invitaţie chat, se afişează notificarea
Recepţionat o nouă invitaţie. Apăsaţi Citiţi pentru a o citi. Dacă s-a recepţionat mai mult de o invitaţie, selectaţi o invitaţie şi
apăsaţi Deschid..
• Pentru a vă alătura unei conversaţii unui grup privat, apăsaţi Accept.. Introduceţi numele pe care doriţi să-l utilizaţi ca

pseudonim în cadrul conversaţiei. După ce v-aţi alăturat conversaţiei, telefonul afişează textul Intrat în grupul: şi numele
grupului.

• Pentru a respinge sau şterge invitaţia, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Respingere sau Ştergeţi. Puteţi introduce o explicaţie
pentru respingere.

Citirea unui mesaj chat recepţionat
În modul de aşteptare, după ce v-aţi conectat la serviciul chat şi aţi recepţionat un nou mesaj ce nu este asociat cu
conversaţia activă, apare mesajul Mesaj instant nou. Apăsaţi Citiţi pentru a-l citi.
Dacă aţi primit mai multe mesaje, pe afişaj apare numărul de mesaje urmat de textul mesaje instant noi. Apăsaţi Citiţi,
selectaţi un mesaj şi apăsaţi Deschid..
Noile mesaje recepţionate în timpul unei sesiuni active de chat sunt memorate în Conversaţii din meniul Chat. Dacă
recepţionaţi un mesaj de la cineva care nu este în Contacte Chat, se afişează identificatorul expeditorului. Dacă expeditorul se
află in lista Dvs. de Contacte Chat, este afişat numele acestuia. Pentru a memora un contact nou care nu se află în memoria
telefonului, apăsaţi Opţiuni.
• Memorare contact — Introduceţi numele persoanei şi confirmaţi. Contactul este înregistrat în memoria telefonului.
• Adăug. la contact  — Selectaţi contactul la care doriţi să ataşaţi noile detalii şi apăsaţi Adăugaţi.

Participarea la o conversaţie chat
Pentru a scrie mesaje chat după ce v-aţi alăturat unei conversaţii sau aţi început Dvs. una, apăsaţi Scrieţi sau începeţi să
scrieţi.

Indicaţie: Dacă, în timpul unei conversaţii chat, primiţi un mesaj nou de la o persoană care nu ia parte la
sesiunea de chat curentă, se afişează  iar telefonul emite un semnal de alarmă.

Tastaţi mesajul şi apăsaţi Expediaţi sau  pentru a-l expedia. Mesajul rămâne afişat pe ecran iar mesajul de răspuns
apare sub mesajul Dvs.
Apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Vizualizaţi conv. — afişează conversaţia curentă. Pentru a memora conversaţia chat, apăsaţi Memor. şi tastaţi un nume

pentru conversaţie.
• Memorare contact — memorează contactul. A se vedea Citirea unui mesaj chat recepţionat la pagina 27.
• Adăug. la contact — A se vedea Citirea unui mesaj chat recepţionat la pagina 27..
• Membrii grupului —  afişează membrii grupului privat selectat pe care l-aţi creat.
• Blocare contact — blochează mesajele de la un contact cu care aveţi o conversaţie în curs.
• Încheiaţi convers. —  închide conversaţia curentă.
• Activare dicţionar — A se vedea Scrierea textului la pagina 19.

Editarea setărilor proprii
1. Deschideţi meniul Chat şi conectaţi-vă la serviciul chat.
2. Pentru a vedea şi edita propriile dvs. date de disponibilitate sau pseudonimul Dvs, selectaţi Setări proprii.

• Pentru a permite tuturor celorlalţi utilizatori chat să vă vadă în timp ce sunteţi conectat, selectaţi Disponibilitate → 
Disponibil pt. toţi.

• Pentru a permite numai contactelor din lista Dvs. de contacte chat să vă vadă când sunteţi conectat, selectaţi
Disponibilitate → Disp. pt. contacte.

• Pentru a apărea ca fiind neconectat, selectaţi Disponibilitate → Apare neconectat.

Când sunteţi conectat la serviciul chat,  indică faptul că sunteţi conectat iar  indică faptul că nu sunteţi vizibil pentru
ceilalţi participanţi.

Contacte pentru chat
Puteţi adăuga contacte la lista de contacte pentru chat.
1. Conectaţi-vă la serviciul chat, şi selectaţi Contacte Chat.
2. Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Adăugare contact. Selectaţi din lista de opţiuni.

• Introd. manuală id. — pentru a introduce identificatorul personal.
• Căutaţi în server — pentru a căuta alţi utilizatori de chat.
• Din contacte — pentru a adăuga un contact din lista de contacte a telefonului.
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• Copiaţi din server — pentru a copia un contact din lista Dvs. de contacte pe serverul furnizorului Dvs. de servicii.
Telefonul afişează Verificare liste contacte.
Apăsaţi Deschid. pentru a deschide lista de contacte. Marcaţi pentru a adăuga un contact sau deselectaţi-l pentru a-l
şterge şi apăsaţi Realizat.

Dacă nu aţi adăugat contacte, telefonul va întreba Listă contacte goală. Copiaţi contacte de pe server?, şi puteţi selecta şi
adăuga contacte de pe reţea. Când contactele au fost adăugate iar telefonul va afişa o notă informativă, apăsaţi OK.

3. Pentru a porni o conversaţie, apăsaţi Chat sau Deschid. dacă există un mesaj nou de la acel contact.
4. Apăsaţi Opţiuni pentru a selecta din lista de opţiuni.

• Informaţii contact — pentru a vizualiza detaliile aferente contactului selectat. Pentru a edita detaliile, A se vedea
Editarea sau ştergerea detaliilor unui contact la pagina 33.

• Editaţi nume — pentru a edita numele contactului.
• Blocare contact (sau Deblocare contact) — pentru a bloca (sau debloca) mesajele de la contactul selectat.
• Adăugare contact — pentru a adăuga un contact nou.
• Eliminare contact — pentru a elimina un contact de pe lista de contacte chat.
• Copiaţi în server — pentru a copia contacte din lista Dvs. de contacte de pe serverul furnizorului Dvs. de servicii.
• Alerte disponib. — pentru a selecta contactele din lista de contacte chat, de la care doriţi să primiţi o notificare de

disponibilitate.

Blocarea şi deblocarea mesajelor
Pentru a bloca mesajele:
1. Conectaţi-vă la serviciul chat şi selectaţi Conversaţii sau Contacte Chat sau alăturaţi-vă unei conversaţii sau iniţiaţi o

conversaţie chat.
2. Selectaţi din lista de contacte contactul de la care doriţi să blocaţi primirea mesajelor şi apăsaţi Opţiuni.
3. Selectaţi Blocare contact şi apăsaţi OK.
Pentru a debloca mesajele:
1. Conectaţi-vă la serviciul chat, şi selectaţi Listă blocată.
2. Alegeţi contactul de la care doriţi să deblocaţi primirea mesajelor şi apăsaţi Deblocaţi.

De asemenea, puteţi debloca mesajele şi din lista de contacte.

Grupuri
Dacă grupurile sunt acceptate de reţea, vă puteţi crea propriile grupuri private care există numai pe durata unei sesiuni chat,
sau puteţi utiliza grupurile publice dacă opţiunea este pusă la dispoziţie de furnizorul de servicii. Puteţi adăuga la un grup
privat contactele din lista Dvs. de contacte, din memoria de contacte a telefonului Dvs. A se vedea Adăugarea contactelor la
pagina 32.

Grupuri publice
Puteţi memora marcajul grupului public pe care-l administrează furnizorul Dvs. de servicii. Conectaţi-vă la serviciul chat, şi
selectaţi Grupuri → Grupuri publice. Apăsaţi Intraţi şi dacă nu vă aflaţi în grup, introduceţi pseudonimul Dvs.
Apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Ştergeţi grupul — şterge un grup din lista Dvs. de grupuri.
• Căutaţi grupuri — căuta un grup după un membru al grupului sau numele grupului, după subiect sau după identitate.

Crearea unui grup privat
1. Conectaţi-vă la serviciul chat, şi selectaţi Grupuri → Creare grup.
2. Introduceţi un nume pentru grup şi apoi numele pe care doriţi să-l utilizaţi ca pseudonim în cadrul acestui grup. Puteţi

utiliza un alt pseudonim în cadrul altui grup.
3. Va fi afişată lista contactelor. Marcaţi numele din lista de contacte ce urmează să fie adăugate în lista grupului privat, sau

deselectaţi-le pentru a le şterge din listă.
Este necesar să trimiteţi o invitaţie la noii membrii ai grupului. Când telefonul afişează mesajul Invitaţie:, tastaţi textul
invitaţiei.

Contactele conectate sunt indicate prin , contactele neconectate prin , iar contactele blocate prin . Nu puteţi
adăuga contacte care sunt estompate în listă.

Pictogramele pot varia în funcţie de serviciul chat.
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Mesaje vocale
Curierul vocal este un serviciu de reţea. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru mai multe informaţii şi pentru numărul
curierului Dvs. vocal.
Apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → Mesaje vocale şi una din următoarele opţiuni:
• Ascultaţi mesajele vocale — pentru a apela curierul Dvs. vocal. Dacă aveţi la dispoziţie două linii telefonice (serviciu de

reţea), fiecare linie telefonică poate avea propriul număr pentru mesagerie vocală.
• Numărul mesageriei vocale — pentru a memora numărul curierului Dvs. vocal. Introduceţi, căutaţi, sau editaţi numărul

curierului Dvs. vocal, şi apăsaţi OK pentru a-l memora.

Indicaţie: Pentru a vă accesa rapid mesajele Dvs. vocale, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Mesaje informative
Prin intermediul Mesaje inform. (serviciu de reţea) puteţi primi de la furnizorul Dvs. de servicii mesaje informative pe diferite
teme. Aceste mesaje pot include, de exemplu, informaţii despre condiţiile meteo şi de trafic. Contactaţi furnizorul Dvs. de
servicii pentru a verifica subiectele disponibile şi numărul de acces la ele.

Setări mesaje

Setări pentru mesaje text şi e-mail prin SMS
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Setări mesaje → Profil expediere.
2. În cazul în care cartela Dvs. SIM acceptă mai multe seturi de profiluri mesaj, selectaţi setul pe care doriţi să-l modificaţi, şi

selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Numărul centrului de mesaje  — pentru a memora numărul de telefon al centrului de mesaje, necesar pentru

expedierea mesajelor text. Veţi primi acest număr de la furnizorul Dvs. de servicii.
• Mesaje expediate ca  — pentru a selecta tipul mesajului: Text, E-mail, Paging, sau Fax.
• Valabilitate mesaj  —  pentru a alege durata de timp în care reţeaua va încerca să transmită mesajul Dvs.
• Număr destinatar predefinit sau Server e-mail  — Pentru a memora numărul implicit pentru expedierea mesajelor în

acest profil dacă aţi selectat tipul mesajului Text, sau pentru a memora numărul serverului e-mail dacă aţi selectat tipul
de mesaj E-mail.

• Rapoarte remitere  — pentru a cere reţelei să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor Dvs. (serviciu de reţea).
• Utilizaţi GPRS  — Selectaţi Da pentru a seta GPRS ca şi purtător preferat pentru SMS. De asemenea, setaţi opţiunea

Conexiune GPRS pe Conex. perman.. A se vedea Conexiunea GPRS la pagina 40.
• Răspuns prin acelaşi centru  — pentru a permite destinatarului mesajului Dvs. să vă expedieze un răspuns utilizând

centrul Dvs. de mesaje (serviciu de reţea).
• Redenumiţi pro- filul de expediere  — pentru a schimba numele profilului de mesaje selectat. Seturile de profiluri mesaj

sunt afişate numai în cazul în care cartela SIM acceptă mai mult de un set.

Setări pentru suprascriere
Dacă memoria pentru mesaje text este plină, telefonul nu mai poate primi sau expedia nici un mesaj nou. Totuşi, puteţi seta
telefonul să înlocuiască mesajele text vechi cu cele noi din dosarele Curier intrări sau Mesaje expediate.

1. Apăsaţi Meniu, şi selectaţi Mesaje → Setări mesaje → Mesaje text → Suprascriere în mesaje expediatesau Suprascriere în
curier intrări.

2. Selectaţi Permisă pentru a seta telefonul să înlocuiască mesaje vechi cu altele noi în dosarul Mesaje expediate sau în
dosarul Curier intrări.

Setări pentru mesaje multimedia
Puteţi primi setările conexiunii multimedia sub forma unui mesaj OTA de la operatorul de reţea sau de la furnizorul de
servicii. A se vedea Serviciul de setări prin radio la pagina 14.

Introducerea manuală a setărilor
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Setări mesaje → Mesaje multimedia.
• Pentru a configura telefonul să memoreze mesajele multimedia expediate în dosarul Mesaje expediate, selectaţi Memoraţi

mesa- jele expediate → Da. Dacă selectaţi Nu, mesajele expediate nu se memorează.
• Selectaţi Rapoarte remitere pentru a cere reţelei să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor Dvs. (serviciu de reţea).
• Pentru a defini dimensiunea imaginii atunci când introduceţi o imagine într-un mesaj multimedia, selectaţi Micşoraţi

imaginea.
• Pentru a stabili valoarea implicită pentru diapozitivele temporizate, selectaţi Cronometrare predef. diapozit..
• Pentru a recepţiona sau a bloca recepţia mesajelor multimedia, selectaţi Permiteţi recepţie multimedia, şi Da respectiv Nu.
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Pentru a recepţiona mesaje multimedia numai în reţeaua proprie, selectaţi În reţeaua proprie (valoare implicită).
• Pentru a configura telefonul să descarce automat mesajele multimedia noi sau să respingă descărcarea acestora, selectaţi

Intrare mesaje multimedia şi
Extrageţi sau respectiv Respingeţi. Această setare nu este afişată dacă Permiteţi recepţie multimedia este setat pe Nu.

• Pentru a stabili setările de conectare pentru preluarea mesajelor multimedia, selectaţi Setări conexiune → Setări
multimedia active şi activaţi setul în care doriţi să memoraţi setările de conectare.

• Pentru a edita setările active, selectaţi Editaţi setările multimedia active.
Selectaţi fiecare setare pe rând şi introduceţi toate valorile necesare. Contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul
Dvs. de servicii pentru a obţine setările.
• Pentru a introduce un nou nume pentru setul de conectare, selectaţi Denumire setări, introduceţi numele şi apăsaţi OK.
• Pentru a introduce adresa primei pagini a furnizorului de servicii pe care doriţi să îl utilizaţi, selectaţi Homepage,

introduceţi adresa, apăsaţi  pentru a introduce un punct şi OK.
• Pentru a activa sau dezactiva setările pentru serverul proxy, selectaţi Servere proxy → Activare sau Dezactivare.
• Pentru a edita setările pentru serverul proxy după ce le-aţi activat, selectaţi Server proxy primar şi Server proxy secundar.
• Pentru a seta purtătorul de date GPRS, alegeţi Purtător date → GPRS.
• Pentru a configura setările pentru purtătorul de date selectat, selectaţi Setări purtător date.

• Pentru a introduce numele punctului de acces pentru realizarea unei conexiuni la o reţea GPRS, selectaţiPunct de
acces GPRS, introduceţi numele punctului de acces şi apăsaţi OK.

• Pentru a seta tipul de autentificare, selectaţi Tip de autentificare → Asigurată sau Normală.
• Pentru a defini un nume de utilizator, selectaţi Nume utilizator, introduceţi numele de utilizator şi apăsaţi OK.
• Pentru a defini o parolă, selectaţi Parolă, introduceţi parola şi apăsaţi OK.

• Pentru a recepţiona sau respinge reclamele, selectaţi Permiteţi reclame → Da sau Nu. Această setare nu este afişată dacă
Permiteţi recepţie multimedia este setat pe Nu.

Setări E-mail
Puteţi primi setările pentru e-mail sub forma unui mesaj radio de la operatorul de reţea sau de la furnizorul de servicii. A se
vedea Serviciul de setări prin radio la pagina 14.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje → Setări mesaje → Mesaje e-mail.
2. Selectaţi Setări active e-mail, şi activaţi setul în care doriţi să memoraţi setările.
3. Selectaţi Editare setări active e-mail, şi editaţi setările active. Selectaţi fiecare setare pe rând şi introduceţi valorile necesare.

• Nume căsuţă poştală — Tastaţi numele pe care doriţi să-l utilizaţi pentru cutia poştală.
• Adresa e-mail — Tastaţi adresa Dvs. de e-mail.
• Numele meu — Tastaţi numele Dvs. sau pseudonimul.
• Server (SMTP) ieşiri — Tastaţi adresa serverului Dvs. de e-mail.
• Tip server intrări — Selectaţi fie POP3 sau IMAP4 în funcţie de tipul sistemului de e-mail pe care îl utilizaţi. Dacă sunt

acceptate ambele tipuri, selectaţi IMAP4. Prin schimbarea tipului de server se modifică şi numărul portului pentru
primirea mesajelor.
Dacă selectaţi POP3, sunt afişate opţiunile Server (POP3) intrări, Nume utilizator POP3, şi Parolă POP3. Dacă selectaţi
IMAP4, sunt afişate opţiunile Server (IMAP4) intrări, Nume utilizator IMAP4, şi Parolă IMAP4. Tastaţi adresa serverului e-
mail pentru primirea mesajelor e-mail, apoi tastaţi numele de utilizator şi parola pentru accesarea căsuţei cu mesaje e-
mail. Dacă nu aţi definit încă un Nume utilizator SMTP sau o Parolă SMTP, serverul de e-mail va utiliza în loc numele
utilizator şi parola POP3/IMAP4.

În Alte setări, selectaţi:
• Includere semnătură — Puteţi defini o semnătură care, atunci când scrieţi un mesaj e-mail, va fi adăugată automat la

sfârşitul mesajului.
• Utilizare autorizare SMTP — Dacă furnizorul Dvs. de servicii e-mail solicită o autentificare pentru expedierea mesajelor e-

mail, selectaţi Da. În acest caz, trebuie să definiţi de asemenea Nume utilizator SMTP şi Parolă SMTP.
• Nume utilizator SMTP — Tastaţi numele de utilizator pentru mesajele e-mail expediate, obţinut de la furnizorul Dvs. de

servicii e-mail.
• Parolă SMTP — Tastaţi parola pe care doriţi să o utilizaţi pentru expedierea mesajelor e-mail.
• Port (SMTP) ieşiri  — Tastaţi numărul portului serverului de e-mail pentru mesajele e-mail expediate. Valoarea implicită

cea mai uzuală este 25.
Dacă aţi selectat POP3 în Tip server intrări, sunt disponibile următoarele opţiuni:

• Port (POP3) intrări —  Tastaţi numărul portului obţinut de la furnizorul Dvs. de servicii e-mail.
• Adresă răspuns — Tastaţi adresa de e-mail la care doriţi să fie trimise mesajele de răspuns.
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• Acces asigurat — Selectaţi Acces asigurat activat pentru cazul în care conexiunea necesită o autentificare criptată, altfel
selectaţi Acces asigurat dezactivat. Pentru mai multe informaţii, luaţi legătura cu furnizorul Dvs. de servicii. Utilizarea
accesării criptate permite sporirea siguranţei în ceea ce priveşte numele de utilizator şi parolele. Această opţiune nu
sporeşte siguranţa conexiunii în sine.

• Extragere e-mail-uri — Tastaţi numărul maxim de mesaje pe care doriţi să le preluaţi simultan.
• Setări conexiune SMTP — Stabiliţi setările de conectare necesare pentru mesajele de ieşire.
• Setări conexiune POP3 — Stabiliţi setările de conectare necesare pentru mesajele de intrare. Contactaţi furnizorul Dvs.

de servicii e-mail pentru obţinerea setărilor.
Dacă aţi selectat IMAP4 în Tip server intrări, sunt disponibile următoarele opţiuni:

• Port (IMAP4) intrări — Tastaţi numărul portului obţinut de la furnizorul Dvs. de servicii e-mail.
• Adresă răspuns — Tastaţi adresa de e-mail la care doriţi să fie trimise mesajele de răspuns.
• Extragere e-mail-uri — Tastaţi numărul de mesaje pe care doriţi să le preluaţi simultan.
• Metodă extragere — Selectaţi Ultimul dacă doriţi să preluaţi toate mesajele noi, sau selectaţi Ultimul necitit dacă doriţi

să recepţionaţi numai mesajele pe care nu le-aţi citit.
• Setări conexiune SMTP — Stabiliţi setările de conectare necesare pentru mesajele de ieşire.
• Setări conexiune IMAP4 — Stabiliţi setările de conectare necesare pentru mesajele de intrare. A se vedea Introducerea

manuală a setărilor la pagina 29.

Comenzi pentru servicii
Puteţi expedia către furnizorul Dvs. de servicii comenzi pentru servicii, cunoscute şi sub denumirea de comenzi USSD, pentru
activarea unor servicii de reţea.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Comenzi servicii.
2. Introduceţi şi expediaţi cererea de servicii.
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7. Contacte

Puteţi memora nume şi numere de telefon (Contacte) în memoria telefonului sau în memoria cartelei SIM.
În memoria telefonului puteţi memora nume cu numere de telefon şi note de text pentru fiecare nume. Puteţi, de asemenea,
să memoraţi câte o imagine pentru un anumit număr de nume. Numărul total de nume ce pot fi memorate depinde de
cantitatea de informaţii memorate pentru fiecare nume.
În memoria cartelei SIM puteţi memora nume cu un singur număr de telefon pentru fiecare.
Telefonul acceptă serviciul de contacte prezente (serviciu de reţea) conţinând Prezenţa mea şi Nume înscrise. În meniul
Prezenţa mea puteţi publica starea Dvs. de disponibilitate spre a fi pusă la dispoziţia oricărei persoane care are acces la acest
serviciu şi solicită aceste informaţii. În meniul Nume înscrise puteţi crea o listă de contacte ale căror stare de prezenţă aţi dori
să o vedeţi şi puteţi utiliza această listă şi pentru a vizualiza rapid stare de prezenţă a persoanelor respective.

Setări pentru contacte
Apăsaţi Meniu, şi selectaţi Contacte → Setări pentru a selecta una din următoarele opţiuni:
• Memorie în uz — pentru a selecta memoria pe care doriţi să o utilizaţi pentru contacte. Dacă selectaţi Telefon şi SIM puteţi

vedea contactele din ambele memorii, dar numele şi numerele vor fi memorate în memoria internă a telefonului.
• Afişare contacte — pentru a selecta modul de afişare a contactelor.
• Spaţiu memorie — pentru a vedea starea celor două memorii pentru contacte.

Adăugarea contactelor
Numele şi numerele sunt stocate în memoria aflată în uz. A se vedea Setări pentru contacte la pagina 32.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Adăugare contact.
2. Tastaţi numele şi apăsaţi OK. A se vedea Utilizarea metodei tradiţionale de introducere a textului la pagina 19.
3. Tastaţi numărul de telefon şi apăsaţi OK.
4. După ce aţi memorat numele şi numărul, apăsaţi OK.

Indicaţie: Pentru a memora rapid un nume şi un număr de telefon în modul de aşteptare, tastaţi numărul
de telefon şi apăsaţi Memor.. Tastaţi numele şi apăsaţi OK.

Memorarea numerelor şi a articolelor de text multiple
Pentru un contact, puteţi memora în memoria pentru contacte a telefonului diferite tipuri de numere de telefon şi scurte
articole de text. Un articol de text poate fi, de exemplu, o adresă.
Primul număr memorat este setat automat ca număr implicit şi este marcat cu un cadru în jurul indicatorului pentru tip de
număr, de exemplu . Când selectaţi un nume din contacte, de exemplu pentru a-l apela, va fi utilizat numărul implicit dacă
nu selectaţi alt număr.

1. Asiguraţi-vă că memoria în uz este Telefon sau Telefon şi SIM. A se vedea Setări pentru contacte la pagina 32.
2. Pentru a accesa lista cu numele şi numerele de telefon, apăsaţi  în modul de aşteptare.
3. Alegeţi numele la care doriţi să adăugaţi un număr sau un articol de text nou.
4. Apăsaţi Detalii şi Opţiuni şi selectaţi Adăugaţi număr sau Adăugaţi detalii.
5. Pentru a adăuga un număr sau un detaliu, selectaţi tipul detaliului: număr sau text.

Dacă sunteţi conectat la serviciul de prezenţă şi dacă selectaţi tipul text Ident. utilizator, selectaţi Căutaţi pentru a căuta pe
serverul operatorului sau al furnizorului de servicii o identitate după un număr de telefon mobil sau o adresă e-mail. A se
vedea Prezenţa mea la pagina 33. Dacă este găsită o singură identitate, aceasta este memorată automat. În caz contrar,
pentru a memora identitatea, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Memoraţi. Selectaţi Introd. manuală id. şi introduceţi identitatea.
Pentru a schimba tipul numărului sau al textului, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Modificaţi tipul. Nu puteţi schimba tipul unei
identităţi, dacă aceasta se află într-una din listele Contacte Chat sau Nume înscrise.
Pentru a seta numărul selectat ca implicit, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Setaţi ca predef..

6. Tastaţi numărul sau articolul de text şi apăsaţi OK pentru a-l memora.
Apăsaţi Înapoi şi Ieşire pentru a reveni în modul de aşteptare.

Adăugarea unei imagini
Puteţi adăuga o imagine într-un format acceptat la un anumit număr de contacte stocate în memoria telefonului. Nu puteţi
adăuga imagini tuturor contactelor.
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În modul de aşteptare, apăsaţi , căutaţi contactul la care doriţi să adăugaţi o imagine şi apăsaţi Detalii. Apăsaţi Opţiuni
şi selectaţi Adăugaţi imagine. În meniul Galerie se deschide o listă de dosare. Deschideţi dosarul dorit, alegeţi imaginea pe
care doriţi să o adăugaţi, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Memor. în cont.. O copie a imaginii este adăugată la contactul respectiv.

Căutarea unui contact
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Căutaţi sau, pentru a căuta rapid numele unui contact, apăsaţi  în modul de

aşteptare.
2. Puteţi tasta în fereastra care apare primele caractere ale numelui pe care îl căutaţi.

Apăsaţi  şi  pentru a parcurge numele din listă şi apăsaţi  şi  pentru a muta cursorul în fereastra apărută.
3. Alegeţi numele contactului dorit şi apăsaţi Detalii. Parcurgeţi detaliile aferente contactului selectat.

Numele înscrise sunt afişate diferit, în funcţie de setarea Afişare contacte. A se vedea Setări pentru contacte la pagina 32.
Sunt afişate fie indicatorul de disponibilitate, emblema personală şi mesajul de stare, fie numai indicatorul de
disponibilitate. Apăsaţi Detalii şi vor fi afişate toate informaţiile dinamice.

Indicaţie: Pentru a vizualiza rapid un anumit nume şi numărul de telefon implicit, apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta  în dreptul acelui nume în timp ce parcurgeţi lista cu numele contactelor.
Pentru a vedea mesajul de stare mărit, apăsaţi Detalii şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta  în
dreptul contactului dinamic, în timp ce parcurgeţi numele contactelor.

Editarea sau ştergerea detaliilor unui contact
Căutaţi contactul şi apăsaţi Detalii. Alegeţi numele, numărul, articolul de text sau imaginea pe care doriţi să o editaţi sau să
o ştergeţi.
• Pentru a edita, apăsaţi Editaţi sau Modific., sau apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Editaţi nume, Editaţi numărul, Editaţi detalii

sau Modif. imaginea, în funcţie de setarea Afişare contacte. A se vedea Setări pentru contacte la pagina 32. Nu puteţi edita
sau şterge o identitate, dacă aceasta se află într-una din listele Contacte Chat sau Nume înscrise.

• Pentru a şterge un număr sau un articol de text, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Ştergeţi numărul sau Ştergeţi detaliile.
Pentru a şterge o imagine ataşată contactului, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Ştergeţi imaginea. Ştergerea unei imagini din
contacte nu are ca efect şi ştergerea respectivei imagini din Galerie.

Ştergerea contactelor
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Ştergeţi pentru a şterge contactele şi toate detaliile ataşate acestora.
• Pentru a şterge contacte unul câte unul, selectaţi Pe rând şi alegeţi numele pe care doriţi să-l ştergeţi. Apăsaţi Ştergeţi şi

Da pentru a confirma.
În cazul în care contactul are o identitate într-una din listele Contacte Chat sau Nume înscrise, se afişează Informaţia despre
prezenţă va fi ştearsă înainte ca acesta să fie şters.

• Pentru a şterge toate contactele odată, selectaţi Ştergeţi tot, alegeţi Telefon sau Cartela SIM şi apăsaţi Ştergeţi. Apăsaţi Da
şi confirmaţi cu codul de siguranţă.

Prezenţa mea
Cu serviciul prezenţă (serviciu de reţea) puteţi oferi şi altor utilizatori informaţii referitoare la starea prezenţei Dvs., de
exemplu familiei, prietenilor şi colegilor. Starea prezenţei include disponibilitatea, mesajul de stare şi emblema personală.
Alţi utilizatori care au acces la serviciu şi care vă solicită informaţii, sunt în măsură să vadă starea Dvs. Informaţiile solicitate
sunt afişate în lista Nume înscrise din meniul Contacte al solicitantului. Puteţi personaliza informaţiile pe care doriţi să le
arătaţi şi altora şi puteţi controla cine să vă poată vedea starea.
Înainte de a putea utiliza funcţia de prezenţă, trebuie să vă abonaţi la acest serviciu. Pentru a verifica disponibilitatea şi
tarifele, precum şi pentru a vă abona la acest serviciu, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii, de la care
veţi primi şi un identificator şi o parolă unice, precum şi setările necesare pentru serviciu. A se vedea Setări chat şi prezenţă
proprie la pagina 41.
Pentru a utiliza serviciul de prezenţă, conectaţi-vă la serviciu. Dacă sunteţi conectat la serviciul prezenţă, puteţi utiliza
celelalte funcţii ale telefonului, serviciul prezenţă rămânând activ în fundal. Dacă vă deconectaţi de la serviciu, starea
prezenţei Dvs. este afişată solicitanţilor pentru o anumită perioadă de timp, în funcţie de furnizorul de servicii.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Prezenţa mea.
Selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Conectaţi la serv. 'Prezenţa mea' sau Deconectaţi — pentru a vă conecta la sau a vă deconecta de la serviciu.
• Prezenţa mea curentă — Selectaţi Afişaţi prezenţa curentă → Prez. privată sau Prez. publică pentru a vizualiza starea Dvs.

curentă, privată sau publică.
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Selectaţi Disponibilitatea mea pentru a seta starea disponibilităţii Dvs. pe Disponibil, indicată prin , pe Ocupat, indicată
prin , sau pe Nedisponibil, indicată prin .
Selectaţi Mesaj despre prezenţa mea şi tastaţi textul care va fi afişat celorlalte persoane, sau apăsaţi Opţiuni şi selectaţi
Mesaje anterioare şi un mesaj mai vechi pentru a fi utilizat ca mesaj de stare.
Selectaţi Emblema prezenţei mele pentru a alege emblema Dvs. personală din dosarul Grafică din meniul Galerie. Dacă
selectaţi emblema implicită, emblema nu va fi publicată.
Selectaţi Afişaţi pentru pentru a alege grupurile cărora doriţi să le oferiţi starea prezenţei Dvs.
Selectaţi Privaţi şi publici şi contactele din lista Dvs. privată vor putea vizualiza toate informaţiile despre prezenţa Dvs.
(disponibilitatea, mesajul de stare şi emblema). Celelalte contacte vor putea vedea numai disponibilitatea Dvs.
Selectaţi Privitori privaţi şi contactele din lista Dvs. privată vor putea vizualiza toate informaţiile despre prezenţa Dvs.
(disponibilitatea, mesajul de stare şi emblema). Ceilalţi utilizatori nu vor putea vedea nici o informaţie.
Dacă selectaţi Pentru nimeni, nimeni nu va putea vedea informaţiile despre prezenţa Dvs.

• Privitori — Selectaţi Privitori curenţi pentru a vedea lista cu toate persoanele care s-au înscris la informaţiile referitoare la
prezenţa Dvs.
Selectaţi Listă privată pentru a vedea lista cu persoanele cărora le-aţi permis să vizualizeze toate informaţiile despre
prezenţa Dvs., inclusiv disponibilitatea, mesajul de stare şi emblema. Puteţi administra propria Dvs. listă privată. Celelalte
persoane, care nu se află în lista privată, vor putea vedea numai disponibilitatea Dvs.
Selectaţi Listă blocată pentru a vedea lista cu toate persoanele cărora le-aţi blocat posibilitatea vizualizării informaţiilor
despre prezenţa Dvs.

• Setări — Selectaţi Afişaţi prez. curen- tă în st. inactivă pentru a afişa indicatorul de stare curentă în modul de aşteptare.
Selectaţi Sincronizaţi cu profilurile pentru a alege dacă doriţi să actualizaţi setările Mesaj despre prezenţa mea şi
Disponibilitatea mea manual sau automat, asociindu-le profilului activ. A se vedea Profiluri la pagina 38. Reţineţi că nu
puteţi asocia unui profil o emblemă de stare personalizată.
Selectaţi Tip de conectare pentru a alege opţiunea ca telefonul să se conecteze automat la serviciul de prezenţă în
momentul pornirii.
Selectaţi Setări chat şi prezenţa mea. A se vedea Setări chat şi prezenţă proprie la pagina 41.

Nume înscrise
Puteţi crea o listă cu contacte a căror informaţii despre starea prezenţei doriţi să fie disponibile. Puteţi vizualiza aceste
informaţii numai dacă este permis de către contactele Dvs. sau de către reţea.
Asiguraţi-vă că memoria în uz este Telefon sau Telefon şi SIM. A se vedea Setări pentru contacte la pagina 32.
Pentru a vă conecta la serviciul de prezenţă, apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Prezenţa mea → Conectaţi la serv.
'Prezenţa mea'. Puteţi vedea lista contactelor înscrise chiar dacă nu sunteţi conectat la serviciul de prezenţă, însă nu puteţi
vedea informaţiile despre starea prezenţei contactului respectiv.

Adăugarea contactelor la lista de nume înscrise
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Nume înscrise.

Dacă nu sunteţi conectat la serviciul de prezenţă, telefonul vă va întreba dacă doriţi să vă conectaţi.
2. Dacă lista Dvs. de contacte este goală, apăsaţi Adăugaţi.

Altfel, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Înscriere nouă. Este afişată lista Dvs. de contacte.
3. Selectaţi un contact din listă. În cazul în care contactul are un identificator memorat, contactul este adăugat la lista de

nume subscrise.
După ce contactul este adăugat la lista de nume subscrise, este afişat Înscriere activată.

Indicaţie: Pentru a vă înregistra la un contact din lista Contacte, căutaţi contactul, apăsaţi Detalii, şi
apăsaţi Opţiuni. Selectaţi Solicit. prezenţă → Ca înscriere.
Pentru a vedea numai informaţiile de prezenţă, selectaţi Solicit. prezenţă → O singură dată.

Vizualizarea listei cu nume înscrise
A se vedea Căutarea unui contact la pagina 33. pentru a vedea informaţiile de prezenţă.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Nume înscrise.

Sunt afişate informaţiile de stare ale primului contact din lista cu nume înscrise. Informaţiile pe care persoana respectivă
doreşte să le facă publice pot include text şi o pictogramă. Pictogramele ,  sau  indică faptul că persoana respectivă
este fie disponibilă, nu este vizibilă pentru alţii sau este indisponibilă.  indică faptul că nu sunt disponibile informaţiile
despre prezenţa persoanei respective.

2. Apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi din următoarea lista de opţiuni:
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• Înscriere nouă — adaugă un contact nou la lista de nume înscrise.
• Chat — iniţiază o conversaţie chat.
• Expediaţi mesaj — expediază un mesaj text la contactul selectat.
• Exped. e-mail SMS — expediază un mesaj e-mail la contactul selectat.
• Exped. carte vizită — expediază o carte de vizită la contactul selectat.
• Retragere — elimină contactul selectat din lista de nume înscrise.

Retragerea unui contact
Pentru a retrage un contact, căutaţi contactul în lista Contacte, şi apăsaţi Detalii. Selectaţi identificatul utilizatorului, apăsaţi
Opţiuni, selectaţi Retragere, şi apăsaţi OK.

Indicaţie: Pentru a retrage utilizând Nume înscrise, A se vedea Vizualizarea listei cu nume înscrise la
pagina 34.

Copierea contactelor
Puteţi copia nume şi numere de telefon din memoria telefonului în memoria cartelei SIM şi invers. Reţineţi că nu va fi copiat
în memoria cartelei SIM nici un articol de text stocat în memoria telefonului, cum ar fi adresele e-mail.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Copiaţi.
2. Selectaţi Din telefon pe cartela SIM sau De pe cartela SIM în telefon.
3. Selectaţi Pe rând, Copiaţi tot, sau Nr. predefinite.

Dacă selectaţi Pe rând, alegeţi numele pe care doriţi să-l copiaţi şi apăsaţi Copiaţi.
Nr. predefinite apare dacă efectuaţi copierea din telefon pe cartela SIM. Vor fi copiate doar numerele implicite.

4. Selectaţi Păstraţi originalul sau Mutaţi originalul pentru a păstra sau şterge numele şi numerele originale.
Dacă selectaţi Copiaţi tot sau Nr. predefinite, apăsaţi Da când se afişează Copiaţi contactele? sau Mutaţi contactele?.

Expedierea şi recepţionarea unei cărţi de vizită
Puteţi expedia şi primi informaţiile de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptă standardul vCard
pentru cărţi de vizită.
Dacă aţi recepţionat o carte de vizită, apăsaţi Afişaţi şi apoi Memor. pentru a memora cartea de vizită în memoria
telefonului. Pentru a renunţa la cartea de vizită, apăsaţi Ieşire şi apoi Da.
Pentru a expedia o carte de vizită din lista de contacte, căutaţi numele şi numărul de telefon dorit. Apăsaţi Detalii, apăsaţi
Opţiuni şi selectaţi Exped. carte vizită.
• Pentru a expedia cartea de vizită prin infraroşu, selectaţi Prin infraroşu.
• Pentru a expedia cartea de vizită sub forma unui mesaj radio (OTA), dacă această funcţie este acceptată de reţea, selectaţi

Prin mesaj text.
• Pentru a expedia cartea de vizită sub forma unui mesaj multimedia, dacă această funcţie este acceptată de reţea, selectaţi

Prin multimedia.

Apelare rapidă
Pentru a aloca un număr unei taste de apelare rapidă, apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Apelare rapidă, după care
parcurgeţi lista până la numărul tastei de apelare rapidă dorit.
Apăsaţi Alocaţi sau, dacă a fost deja alocat un număr tastei respective, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Modificaţi. Apăsaţi
Căutaţi, selectaţi numele şi apoi numărul pe care doriţi să-l alocaţi. Dacă funcţia Apelare rapidă este dezactivată, telefonul vă
va întreba dacă doriţi să o activaţi.A se vedea Setări apeluri la pagina 40.
Puteţi efectua un apel utilizând tastele de apelare rapidă. A se vedea Apelare rapidă la pagina 15.

Apelarea vocală
Puteţi efectua un apel telefonic pronunţând o etichetă vocală pe care aţi înregistrat-o pentru un contact. Etichetele vocale vă
permit să efectuaţi apeluri fără să tastaţi numărul. Orice cuvinte rostite, precum numele, pot fi etichete vocale.
Puteţi adăuga un anumit număr de etichete vocale.
Înainte de a utiliza indicativele vocale, reţineţi că:
• Indicativele vocale nu sunt dependente de limbă. Ele depind de vocea celui care le pronunţă.
• Trebuie să pronunţaţi numele exact aşa cum l-aţi pronunţat atunci când l-aţi înregistrat.
• Indicativele vocale sunt sensibile la zgomotul ambiant. Înregistraţi şi utilizaţi indicativele vocale într-un mediu ambiant

liniştit.
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• Numele foarte scurte nu sunt acceptate. Folosiţi nume lungi şi evitaţi utilizarea unor nume asemănătoare pentru numere
diferite.

Observaţie: 
Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de
urgenţă, astfel că nu trebuie să vă bazaţi numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Adăugarea unei etichete vocale
Puteţi înregistra o etichetă vocală pentru orice contact din memoria telefonului. Memoraţi sau copiaţi în memoria
telefonului contactele la care doriţi să ataşaţi o etichetă vocală. Puteţi adăuga etichete vocale şi numelor din memoria
cartelei SIM. Dacă înlocuiţi cartela SIM, trebuie să ştergeţi etichetele vocale vechi înainte să puteţi adăuga altele noi.
1. În modul de aşteptare, apăsaţi  şi alegeţi contactul la care doriţi să ataşaţi o etichetă vocală.
2. Apăsaţi Detalii, alegeţi numărul de telefon dorit, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Ad. etich. vocală.
3. Apăsaţi Start, şi rostiţi clar cuvintele pentru eticheta vocală. După înregistrare, telefonul va reda eticheta vocală

înregistrată.

Dacă a reuşit memorarea etichetei vocale, va fi emis un semnal sonor şi va fi afişat Etichetă vocală memorată.  apare
după numărul de telefon cu etichetă vocală în Contacte.

Gestionarea etichetelor vocale
Puteţi verifica, edita sau şterge etichetele vocale memorate.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Etichete vocale. Selectaţi contactul cu etichetă vocală pe care doriţi să îl ascultaţi,
modificaţi sau ştergeţi.

Efectuarea de apeluri utilizând etichetele vocale
Dacă telefonul rulează o aplicaţie care trimite sau recepţionează date utilizând conexiunea (E)GPRS, trebuie să încheiaţi acea
aplicaţie înainte de a putea utiliza etichetele vocale.
1. În modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de micşorare a volumului, sau apăsaţi şi menţineţi apăsată

tasta . După emiterea unui scurt semnal sonor, se afişează Vorbiţi acum.
2. Pronunţaţi clar eticheta vocală. Telefonul redă eticheta vocală dacă a recunoscut-o şi apoi, după 1,5 secunde, formează

numărul corespunzător acelei etichete vocale.
Dacă utilizaţi un set cu cască compatibil prevăzut cu buton, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul setului cu cască pentru a
iniţia apelarea vocală.

Numere informaţii şinumere servicii
Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi inclus numere de informaţii şi numere de servicii pe cartela Dvs. SIM.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte, Numere informaţii, sau Numere servicii. Parcurgeţi o categorie până la un număr de
informaţii sau un număr de servicii şi apăsaţi  pentru a-l apela.

Numerele mele
Numerele de telefon alocate cartelei Dvs. SIM sunt memorate în Numerele mele, dacă acest lucru este permis de cartelă.
Pentru a vedea numerele, apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Numerele mele. Alegeţi numele sau numărul de telefon
dorit şi apăsaţi Afişaţi.

Grupuri de apelanţi
Puteţi organiza numele şi numerele de telefon memorate în Contacte pe grupuri de apelanţi. Pentru fiecare grup de apelanţi,
puteţi seta telefonul, de exemplu, să emită un sunet de apel specific şi să afişeze pe ecran o imagine selectată atunci când
sunteţi apelat de la un număr de telefon inclus în grupul respectiv. A se vedea Setările sunetului la pagina 38.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Contacte → Grup apelanţi şi apoi grupul de apelanţi dorit.
Puteţi selecta una din următoarele opţiuni:
• Numele grupului — Tastaţi un nume nou pentru grupul de apelanţi şi apăsaţi OK.
• Sunet apel grup — Selectaţi sunetul de apel pentru grup. Predefinit este sunetul de apel selectat pentru profilul activ.
• Emblemă grup — Selectaţi Activată pentru a seta telefonul să afişeze emblema grupului, Dezactivată pentru a nu afişa

emblema, sau Afişaţi pentru a vizualiza emblema.
• Membrii grupului — Apăsaţi Adăugaţi pentru a adăuga un nume la grupul de apelanţi. Alegeţi numele pe care doriţi să-l

adăugaţi la grup şi apăsaţi Adăugaţi.
Pentru a elimina un nume dintr-un grup de apelanţi, alegeţi numele pe care doriţi să-l eliminaţi, apăsaţi Opţiuni şi
selectaţi Eliminare contact.
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8. Registru apel

Puteţi vedea numerele de telefon corespunzătoare apelurilor nepreluate, recepţionate şi iniţiate, şi durata aproximativă a
apelurilor Dvs.
Telefonul înregistrează apelurile nepreluate şi apelurile primite doar dacă reţeaua acceptă aceste funcţii, dacă telefonul este
pornit şi dacă el se află în aria de acoperire a reţelei.

Listele cu ultimele apeluri
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Registru apel.
• Pentru a vedea lista ultimelor 20 numere de telefon de la care cineva a încercat să vă apeleze fără succes (serviciu de

reţea), selectaţi Apeluri nepreluate. Numărul din faţa numelui sau a numărului de telefon indică numărul de încercări de
apelare efectuate de apelant.

Indicaţie: Dacă pe ecran este afişată o notă referitoare la un apel ratat, apăsaţi tasta Listaţi pentru a
accesa lista numerelor de telefon. Alegeţi numărul de telefon pe care doriţi să-l apelaţi şi apăsaţi .

• Pentru a vedea lista ultimelor 20 numere de telefon de la care aţi preluat apel (serviciu de reţea), selectaţi Apeluri
recepţionate.

• Pentru a vedea lista ultimelor 20 numere de telefon pe care le-aţi apelat sau aţi încercat să le apelaţi, selectaţi Numere
formate.

Indicaţie: În modul de aşteptare, apăsaţi o dată  pentru a accesa lista ultimelor numere de telefon
formate. Alegeţi numărul sau numele dorit şi apăsaţi  pentru a apela numărul.

• Pentru a şterge lista ultimelor apeluri, selectaţi Ştergeţi ultimele apeluri. Alegeţi dacă doriţi să ştergeţi toate numerele de
telefon din lista cu ultimele apeluri sau numai numerele din lista cu apeluri nepreluate, lista cu apeluri recepţionate sau
lista cu numere formate. Nu puteţi restaura listele şterse.

Dacă parcurgeţi vre-una din aceste liste până la un nume sau număr şi apăsaţi Opţiuni, puteţi, de exemplu, să vedeţi data şi
ora apelului, să editaţi sau să ştergeţi numărul de telefon din listă, să memoraţi numărul de telefon în Contacte, sau să
expediaţi un mesaj către acel număr.

Contoare de cost şi cronometre de durată a apelurilor
Observaţie: 
Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri şi servicii poate diferi în funcţie de
caracteristicile reţelei, rotunjiri, taxe ş.a.m.d.

• Pentru a vedea durata aproximativă a apelurilor primite sau efectuate, în ore, minute şi secunde, selectaţi Durata
apelului. Pentru a şterge contoarele, trebuie să introduceţi codul de securitate. Dacă aveţi la dispoziţie două linii
telefonice (serviciu de reţea), fiecare linie telefonică are propriile cronometre pentru durata apelurilor. Sunt afişate
cronometrele pentru linia selectată în momentul respectiv.

• Pentru a vedea cantitatea aproximativă de date care a fost expediată sau recepţionată în ultima sesiune, pentru a vedea
cantitatea totală de date expediate şi recepţionate, şi pentru a şterge contoarele, selectaţi Contor date GPRS. Unitatea
folosită de contor este un byte. Pentru a şterge contoarele, trebuie să introduceţi codul de securitate.

• Pentru a vedea durata aproximativă a ultimei conexiuni GPRS, pentru a vedea durata totală de conectare GPRS, şi pentru a
şterge contoarele, selectaţi Cronometru conexiune GPRS. Pentru a şterge contoarele, trebuie să introduceţi codul de
securitate.

Poziţionare
Reţeaua v-ar putea expedia o solicitare de localizare.
Puteţi să vă asiguraţi că reţeaua va furniza informaţiile de localizare a telefonului Dvs. numai cu acordul Dvs. (serviciu de
reţea). Contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii pentru a vă abona şi a stabili condiţiile de furnizare a
informaţiilor de localizare.
• Pentru a accepta sau respinge solicitarea de localizare, apăsaţi Accept. sau Resping.. Dacă nu preluaţi solicitarea,

telefonul o va accepta sau respinge automat conform condiţiilor stabilite de comun acord cu operatorul Dvs. de reţea sau
furnizorul de servicii. Telefonul afişează 1 solicitare de poziţie ratată. Pentru a vedea solicitările de localizare nepreluate,
apăsaţi Afişaţi.

• Pentru a vedea informaţiile despre cele mai recente 10 notificări sau solicitări confidenţiale, apăsaţi Meniu şi selectaţi
Registru apel → Poziţionare → Registru poziţii.
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9. Setări

Profiluri
Puteţi personaliza sunetele de apel cu profiluri predefinite, pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de utilizatori.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Profiluri. Alegeţi un profil şi apăsaţi Selectaţi.
• Pentru a activa profilul ales, selectaţi Activaţi.
• Pentru a seta profilul să fie activ pentru o anumită perioadă de timp de până la 24 ore, selectaţi Cronometrat şi setaţi ora

de terminare. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expiră, devine activ profilul anterior care nu a fost
temporizat.

• Pentru a personaliza profilul, selectaţi Personalizaţi. Selectaţi setarea pe care doriţi să o modificaţi şi efectuaţi
modificările. Aceeaşi setare poate fi modificată şi din meniul Setări sunet. Pentru a modifica informaţiile referitoare la
starea prezenţei Dvs., selectaţi Prezenţa mea. Acest meniu este disponibil dacă aţi setat Sincronizaţi cu profilurile în
Activaţi. Pentru a redenumi profilul, selectaţi Numele profilului. Profilul General nu poate fi redenumit.

Indicaţie: Pentru a schimba rapid profilul în modul de aşteptare, când tastatura nu este blocată,
deschideţi lista de profiluri şi selectaţi profilul dorit prin apăsarea scurtă a tastei de pornire. Pentru a
activa profilul, apăsaţi Selectaţi.

Setările sunetului 
Puteţi regla sunetele de apel, alertele şi sunetele de avertizare, precum şi sunetele tastaturii.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări sunet. Puteţi găsi aceleaşi setări şi în meniul Profiluri. Reţineţi că setările pe care le
efectuaţi vor modifica setările din profilul activ.
• Alertă intrare apel  — stabileşte modul în care telefonul vă va anunţa la primirea unui apel: Sună normal, În urcare, Sună x

1, Bip x 1, sau Dezactivată.
• Sunet de apel  — setează sunetul pentru apelurile primite. Pentru a selecta sunetele de apel care sunt memorate în

Galerie, selectaţi Deschideţi Galeria din lista sunetelor de apel.

Indicaţie:  Dacă primiţi un sunet de apel printr-o conexiune în infraroşu sau descărcându-l din reţea,
puteţi memora sunetul de apel respectiv în Galerie.

• Volumul soneriei  — setează nivelul de volum al sunetelor.
• Alertă vibrare  — setează telefonul să vibreze atunci când primeşte un apel vocal sau un mesaj. Alerta prin vibrare nu

funcţionează când telefonul este conectat la un încărcător, la un suport de birou sau la un set auto.
• Sunet alertă mesaj  — setează sunetul pentru mesajele primite.
• Setări grupuri de apel  — setează difuzorul implicit pentru apelurile de la grupurile "Apasă şi vorbeşte" sau starea Nu

deranjaţi, precum şi sunetele pentru notificări şi apelurile solicitate.
• Ton alertă chat  — setează sunetul pentru mesajele chat primite.
• Taste sonore  — setează nivelul de volum al sunetelor tastaturii.
• Sunete de avertizare  — setează telefonul să emită un sunet de avertizare, de exemplu, atunci când acumulatorul este pe

punctul de a se descărca complet.
• Alertaţi pentru  — setează telefonul să sune numai la apelurile primite de la numerele de telefon care aparţin unui grup de

apelanţi selectat. Alegeţi grupul de apelanţi dorit sau Toate apelurile şi apăsaţi Marcaţi.

Setări afişaj
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări afişaj.
Puteţi schimba următoarele setări de afişare:
• Imagine fond — pentru a adăuga telefonului Dvs. o imagine de fundal în modul de aşteptare. Există imagini preinstalate

în meniul Galerie. Puteţi de asemenea recepţiona imagini dintr-un mesaj multimedia, sau puteţi transfera imagini din
aplicaţia PC Suite de pe calculatorul Dvs. compatibil în telefon şi apoi salva în Galerie. Telefonul dvs. acceptă formatele
JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP, şi PNG. Reţineţi că nu toate variaţiile formatelor de fişier sunt suportate.
Pentru a selecta imaginea de fundal, selectaţi Sel. imagine fond. Derulaţi la imaginea pe care o doriţi, apăsaţi Opţiuni, şi
selectaţi Set. ca imag. fond.
Pentru a activa sau a dezactiva imaginea de fundal, selectaţi Activată, respectiv Dezactivată.
Reţineţi că imaginea de fundal nu este afişată dacă telefonul activează protectorul de ecran.

• Scheme culori — pentru a schimba culoarea unor componente de afişare, de exemplu, a fundalului meniului şi culorile
barelor de indicare a semnalului şi a indicatorului de încărcare a acumulatorului.

• Emblemă operator — pentru a afişa sau ascunde emblema operatorului. Dacă nu aţi memorat emblema operatorului,
meniul va fi estompat. Emblema operatorului nu este afişată dacă protectorul de ecran este activat.
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Pentru mai multe informaţii privind disponibilitatea emblemei operatorului, consultaţi furnizorul Dvs. de servicii sau
operatorul Dvs. de reţea .

• Interval protecţie ecran — pentru a configura perioada de temporizare pentru activarea protectorului de ecran.
Pentru a dezactiva protectorul de ecran, apăsaţi orice tastă.

• Contrast afişaj — pentru a schimba contrastul afişajului în mai luminos sau mai întunecat, apăsând tasta de derulare spre
stânga sau spre dreapta.

• Afişare meniu — pentru a schimba modul în care telefonul afişează meniul principal. Selectaţi Listă sau Grilă.

Setări oră şi dată
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setările orei şi datei.
• Ceas — SelectaţiAfişaţi ceasul (sau Ascundeţi ceasul) pentru a afişa (sau ascunde) ceasul în modul de aşteptare. Selectaţi

Setaţi ora pentru a regla ceasul la ora corectă, Fus orar pentru a seta fusul orar corect şi Format orar pentru a selecta
formatul orar de 12 sau de 24 de ore.
Funcţiile de ceas pentru Mesaje, Registru apel, Ceas alarmă, Profiluri temporizat, Agendă, Note, şi protectorul de ecran.
Când acumulatorul este scos un timp mai îndelungat din telefon sau dacă este complet descărcat, ar putea fi necesar să
setaţi din nou ora exactă.

• Data — Selectaţi Afişaţi data (sau Ascundeţi data) iar data este afişată (sau ascunsă) pe ecran atunci când telefonul se află
în modul de aşteptare. Selectaţi Setaţi data pentru a seta data. Puteţi selecta formatul datei şi separatorul acesteia.

• Actualizare autom. a datei şi orei (serviciu de reţea) — Selectaţi Activată pentru a configura telefonul să actualizeze
automat ora şi data conform fusului orar actual. Selectaţi Întâi confirmaţi pentru a configura telefonul să solicite o
confirmare înainte de actualizare.
Actualizarea automată a datei şi orei nu modifică ora setată pentru ceasul alarmă, agendă sau note cu alarmă.
Actualizarea automată poate face ca unele alarme setate de Dvs. să expire. Pentru informaţii suplimentare referitoare la
disponibilitate, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii sau operatorul Dvs. de reţea.

Comenzi rapide personale
Puteţi utiliza tasta de selecţie dreapta şi comenzile vocale pentru accesarea rapidă a celor mai utilizate funcţii.
Pentru a selecta o funcţie pentru tasta de selecţie dreapta şi pentru a adăuga comenzi vocale pentru anumite funcţii, apăsaţi
Meniu, şi selectaţi Setări → Comenzi rapide personale.
• Pentru a selecta o funcţie pentru tasta de selecţie dreapta, selectaţi Tastă selecţie dreapta. Parcurgeţi lista până la o

funcţie şi selectaţi-o.
• Pentru a adăuga comenzi vocale, selectaţi Comenzi vocale şi un dosar de comenzi. Selectaţi o funcţie la care doriţi să

ataşaţi o comandă vocală şi apăsaţi Adăugaţi. Puteţi adăuga comenzi vocale la până la 10 funcţii la alegerea Dvs. În cazul
în care comanda are deja alocat un indicativ vocal, apare indicatorul . Pentru a activa o comandă vocală, apăsaţi
Reţineţi că în timpul unei convorbiri sau când o aplicaţie ce utilizează conexiunea (E)GPRS expediază sau recepţionează
date, nu puteţi activa sau ataşa o comandă vocală.

Conectivitate

Infraroşu
Puteţi seta telefonul să trimită şi să primească date prin portul său infraroşu (IR). Prin portul IR al telefonului Dvs. puteţi
expedia şi primi date (precum cărţi de vizită) către sau de la un telefon sau un aparat compatibil (de exemplu un calculator).
Nu îndreptaţi fasciculul IR (infraroşu) spre ochii cuiva şi nu lăsaţi acest fascicul să interfereze cu fasciculele altor aparate cu
IR. Acest aparat este un produs laser din clasa 1.
Pentru a utiliza o conexiune IR, aparatul compatibil cu care doriţi să realizaţi conectarea trebuie să corespundă normelor IrDA.
Expedierea şi primirea datelor prin IR
1. Asiguraţi-vă că porturile IR ale aparatelor emiţător şi receptor sunt orientate unul spre celălalt şi că nu există obstacole

între cele două aparate. Pentru o conexiune în infraroşu, distanţa optimă între cele două aparate este de cel mult 1 metru.
2. Pentru a activa portul IR al telefonului şi a putea recepţiona date utilizând portul infraroşu, apăsaţi Meniu, şi selectaţi

Setări → Infraroşu.
3. Utilizatorul dispozitivului emiţător trebuie să selecteze funcţia de IR dorită pentru a începe transferul datelor.
Dacă transferul datelor nu începe în interval de 2 minute de la activarea portului IR, conexiunea este anulată şi trebuie
iniţiată din nou.
Indicator conexiune IR

• Când simbolul  este afişat continuu, conexiunea IR este activă şi telefonul este pregătit să expedieze sau să primească
date prin portul său IR.
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• Dacă simbolul  este afişat cu intermitenţă, telefonul încearcă să stabilească legătura cu celălalt aparat sau această
legătură s-a pierdut.

GPRS
Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaţie de pachete (GPRS) este un serviciu de reţea care permite utilizarea
telefoanelor mobile pentru transmiterea şi recepţionarea datelor prin intermediul unei reţele bazate pe protocol de Internet
(IP). GPRS permite accesul radio la reţele de date, de exemplu la Internet.
GPRS-ul îmbunătăţit (EGPRS), utilizează sistemul Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE), o tehnică de modulare a
interfeţei radio, pentru a mări ratele de transfer a sistemului GPRS.
Funcţiile telefonului Dvs. care ar putea utiliza (E)GPRS sunt mesageria, parcurgerea paginilor de internet, e-mail-ul,
sincronizarea la distanţă, descărcarea aplicaţiilor, şi conectarea unui PC la distanţă (de exemplu, pentru Internet şi e-mail).
Înainte de a putea utiliza sistemul (E)GPRS:
1. Contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii pentru a vă abona şi pentru a verifica disponibilitatea

serviciului (E)GPRS, şi de asemenea pentru a obţine informaţii despre viteza şi costul transferului.
2. Memoraţi setările (E)GPRS pentru fiecare aplicaţie ce utilizează (E)GPRS.
Reţineţi că, dacă aţi selectat GPRS ca purtător de date, telefonul va utiliza EGPRS în loc de GPRS, dacă serviciul EGPRS este
disponibil în reţea. Nu puteţi alege între EGPRS şi GPRS, însă pentru unele aplicaţii veţi putea alege între GPRS sau Date GSM
(transmisii de date cu comutaţie de circuite, CSD).

Conexiunea GPRS
Pentru a stabili setările pentru conexiunile (E)GPRS, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Setări → Conectivitate → GPRS → Conexiune
GPRS.
• Pentru a configura telefonul să se autentifice automat într-o reţea (E)GPRS când porniţi telefonul, selectaţi Conex. perman..

Dacă serviciul (E)GPRS este disponibil, indicatorul  este afişat în partea din stânga sus a ecranului. Când lansaţi o
aplicaţie folosind (E)GPRS, se stabileşte conexiunea dintre telefon şi reţea. Este afişat indicatorul , iar transferul de date
devine posibil. Când părăsiţi aplicaţia, conexiunea (E)GPRS este întreruptă, dar înregistrarea în reţeaua (E)GPRS rămâne
activă. Dacă primiţi un apel sau un mesaj text, sau dacă efectuaţi un apel în timpul unei conexiuni (E)GPRS, este afişat în
partea din dreapta sus a ecranului indicatorul , pentru a semnala suspendarea conexiunii (E)GPRS (trecerea ei în
aşteptare). Reţineţi că indicatorii pentru GPRS şi EGPRS sunt identici.

• Pentru a configura telefonul să se autentifice într-o reţea (E)GPRS şi să realizeze o conexiune (E)GPRS atunci când o
aplicaţie solicită acest lucru, selectaţi Când e nevoie. Conexiunea (E)GPRS se va închide atunci când părăsiţi aplicaţia.

Reţineţi că telefonul acceptă trei conexiuni (E)GPRS simultane. De exemplu, puteţi naviga prin pagini XHTML, primi mesaje
multimedia şi puteţi avea o conexiune prin calculator, în acelaşi timp.

Setări modem GPRS
Puteţi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune în infraroşu sau printr-un cablu pentru transmisie
date, şi îl puteţi apoi utiliza ca modem pentru a permite conexiuni (E)GPRS de pe calculator.
Pentru a stabili setările pentru conexiunile (E)GPRS de pe calculator, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Setări → Conectivitate → 
GPRS → Setări modem GPRS.
• Pentru a activa punctul de acces pe care doriţi să îl utilizaţi, selectaţi Punct activ de acces.
• Pentru a schimba setările pentru punctul de acces, selectaţi Editaţi punctul activ de acces. Alegeţi din următoarele opţiuni:

Pseudonim pentru punct acces pentru a introduce un nume pe care doriţi să îl utilizaţi pentru punctul de acces activat.
Punct de acces GPRS pentru a introduce numele punctului de acces (APN) cu care să se realizeze o conexiune către reţeaua
(E)GPRS. Contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii pentru a afla numele punctului de acces.

De asemenea, puteţi efectua setările serviciului de acces (E)GPRS (numele punctului de acces) de pe calculator, utilizând
programul Nokia Modem Options. Dacă aţi efectuat setările atât la calculator cât şi la telefon, vor fi utilizate setările din
calculator.

Setări apeluri
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări apeluri. Selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Deviere apel — (serviciu de reţea) pentru redirecţionarea apelurilor primite către un alt număr, cum ar fi căsuţa Dvs. vocală

(serviciu de reţea).
Pentru detalii, luaţi legătura cu furnizorul Dvs. de servicii. S-ar putea să nu fie afişate opţiunile de redirecţionare care nu
sunt acceptate de cartela Dvs. SIM sau de operatorul Dvs. de reţea.
Selectaţi opţiunea de redirecţionare dorită, de exemplu selectaţi Deviaţi dacă este ocupat pentru a redirecţiona apelurile
vocale atunci când numărul Dvs. este ocupat sau când respingeţi un apel.
Pentru a activa opţiunea de redirecţionare, selectaţi Activaţi şi perioada de timp după care va fi redirecţionat apelul, dacă
această setare este disponibilă pentru opţiunea de redirecţionare. Pentru a dezactiva opţiunea de redirecţionare, selectaţi
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Anulaţi sau, pentru a verifica dacă opţiunea de redirecţionare este activă sau nu, selectaţi Verificaţi starea, dacă aceasta
este disponibilă pentru opţiunea de redirecţionare. Pot fi active simultan mai multe opţiuni de redirecţionare.
Puteţi vedea indicatorii de redirecţionare în modul de aşteptare. A se vedea Modul de aşteptare la pagina 13.

• Control volum automat — Selectaţi Activaţi pentru a regla automat volumul din receptor la un anumit nivel pe care l-aţi
setat cu tastele de volum. De exemplu, dacă mediul înconjurător este zgomotos, volumul sonor al căştii este ridicat, sau
dacă persoana cu care vorbiţi la telefon vorbeşte foarte tare, volumul este scăzut.

• Răspuns cu orice tastă — Selectaţi Activat şi veţi putea răspunde la apelurile primite apăsând scurt orice tastă cu excepţia
tastei de pornire, a tastei "Apasă şi vorbeşte", a tastelor de selecţie  şi  şi a tastei .

• Reapelare automată — Selectaţi Activată şi telefonul va efectua până la 10 tentative de apelare a unui număr, după o
primă tentativă nereuşită de apelare a numărului respectiv.

• Apelare rapidă — Selectaţi Activată, după care numele şi numerele de telefon alocate tastelor de apelare rapidă  până
la  pot fi apelate prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastelor numerice respective.

• Serviciu de apel în aşteptare — Selectaţi Activaţi şi reţeaua vă va anunţa atunci când primiţi un apel în timp ce aveţi o
convorbire în desfăşurare (serviciu de reţea).

• Sumar după apel — Selectaţi Afişat şi telefonul va afişa pentru scurt timp durata şi costul aproximativ după fiecare
convorbire (serviciu de reţea).

• Expediere identitate proprie — Selectaţi Da şi numărul Dvs. de telefon va fi afişat pe ecranul persoanei apelate (serviciu de
reţea). Selectaţi Setat de reţea şi va fi utilizată setarea convenită cu furnizorul Dvs. de servicii.

• Linie pentru efectuare apeluri — (serviciu de reţea) pentru a selecta linia telefonică 1 sau 2 în vederea efectuării apelurilor.
De exemplu, puteţi avea o linie telefonică pentru convorbiri private şi o linie pentru convorbiri de serviciu. Pentru
informaţii suplimentare referitoare la disponibilitate, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii.
Dacă selectaţi Linia 2 şi nu v-aţi abonat la acest serviciu de reţea, nu veţi putea efectua apeluri. Puteţi răspunde, însă, la
apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată.
Pentru a preveni selectarea liniei, dacă această funcţie este acceptată de cartela SIM, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Blocaţi.

Indicaţie: În modul de aşteptare, pentru a trece de la o linie la alta, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
.

Setări telefon
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări telefon. Selectaţi din următoarele setări:
• Setări limbă — Pentru a seta limba pentru textele afişate, selectaţi Limbă utilizată în telefon. Dacă este selectat Automată,

telefonul va seta limba în funcţie de informaţia de pe cartela SIM.
Pentru a utiliza o altă limbă pentru scrierea textului, selectaţi Scriere în limba.

• Spaţiu memorie — pentru a vedea cantitatea de memorie liberă şi utilizată pentru fiecare funcţie.
• Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura spre a evita apăsările accidentale ale tastelor. Pe durata unei convorbiri,

telefonul poate fi folosit în mod normal. Când terminaţi sau respingeţi un apel, tastatura rămâne blocată.
• Blocare taste — pentru a seta telefonul să ceară codul de securitate atunci când deblocaţi tastatura.
• Afişare info celulă — pentru a indica faptul că utilizaţi telefonul într-o reţea celulară bazată pe tehnologia Micro Cellular

Network (MCN - reţea cu microcelule) (servicii de reţea).
• Mesaj de întâmpinare — pentru a introduce o notă personală care va fi afişată scurt atunci când porniţi telefonul.
• Selecţie operator — pentru a seta telefonul să selecteze automat reţelele celulare disponibile în zona Dvs.

Dacă selectaţi Manuală, puteţi alege o reţea care are un acord de accesibilitate cu furnizorul de servicii din ţara Dvs. de
origine.

• Confirmaţi acţiu- nile serviciului SIM — pentru a confirma mesajele expediate între telefonul Dvs. şi furnizorul Dvs. de
servicii.
Reţineţi că accesarea acestor servicii poate implica expedierea unui mesaj text sau efectuarea unui apel telefonic. Este
posibil să fiţi taxat pentru aceste servicii.

• Activarea tex- telor de ajutor — pentru a configura telefonul să afişeze textele de ajutor. Textele de ajutor oferă informaţii
referitoare la utilizarea funcţiilor telefonului.

• Sunet de pornire — pentru a reda un sunet atunci când telefonul este pornit.

Setări chat şi prezenţă proprie
Pentru disponibilitatea setărilor pentru Chat şi Prezenţa mea, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de
servicii. Puteţi recepţiona setările pentru chat şi prezenţă proprie printr-un mesaj radio. A se vedea Serviciul de setări prin
radio la pagina 14.
Editarea şi activarea setărilor
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări chat şi prezenţa mea.
2. Pentru a tasta setările, selectaţi Setări curente chat şi prezenţă, alegeţi setul pe care doriţi să îl activaţi, şi apăsaţi Activaţi.
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3. Selectaţi Edit. set. curente chat şi prezenţă. Selectaţi succesiv fiecare setare şi tastaţi toate setările necesare conform
informaţiilor pe care le-aţi primit de la operatorul Dvs. de reţea sau de la furnizorul Dvs. de servicii. Reţineţi că toate
setările de conectare se află în meniul Setări conexiune.

Setări accesorii
Meniul pentru setări accesorii apare numai dacă telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil, ca de exemplu, setul
de operare fără comenzi manuale.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări accesorii. Puteţi selecta un accesoriu, dacă respectivul accesoriu este sau a fost
conectat la telefon. Pentru unele accesorii, puteţi selecta opţiuni care vor fi activate automat atunci când le conectaţi.
• Profil predefinit — pentru a selecta profilul care doriţi să fie activat în mod automat atunci când conectaţi accesoriul

selectat. Puteţi selecta un alt profil în timp ce accesoriul este conectat.
• Răspuns automat — pentru a seta telefonul să răspundă în mod automat la un apel, după 5 secunde. Dacă Alertă intrare

apel este setat pe Bip x 1 sau Dezactivată, răspunsul automat nu este în uz.
• Iluminare — pentru a seta luminile permanent Activare. Selectaţi Automată pentru a seta iluminarea să fie activă pentru

15 secunde după apăsarea unei taste.

Setări siguranţă
Meniul Setări siguranţă conţine setările pentru codurile de acces şi alte funcţii de siguranţă.
Când sunt active funcţii care restricţionează apelurile (cum ar fi restricţionarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau
apelarea numerelor fixate), pot fi, totuşi, posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Setări siguranţă.
Alegeţi din următoarele opţiuni:
• Solicitare cod PIN — pentru a configura telefonul să solicite codul PIN la fiecare pornire a telefonului.
• Serviciu barare apeluri (serviciu de reţea) — pentru restricţionarea apelurilor.
• Apeluri permise — pentru a restricţiona efectuarea apelurilor şi expedierea mesajelor text numai la numerele de telefon

selectate, dacă această funcţie este acceptată de cartela Dvs. SIM.
Atunci când apelarea numerelor permise este activată, nu sunt posibile conexiuni (E)GPRS, excepţie făcând expedierea
mesajelor text utilizând o conexiune (E)GPRS ; numărul de telefon şi numărul centrului de mesaje al destinatarului trebuie
să fie incluse in lista de numere permise.

• Grup de utilizatori închis (serviciu de reţea) — pentru a specifica grupul de persoane pe care le puteţi apela şi care vă pot
apela.

• Nivel de siguranţă — pentru a seta telefonul să solicite codul de siguranţă ori de câte ori este introdusă o nouă cartelă SIM
în telefon, selectaţi Telefon.
Pentru a configura telefonul să solicite codul de siguranţă dacă este selectată memoria cartelei SIM şi doriţi să schimbaţi
memoria utilizată sau doriţi să copiaţi date dintr-o memorie în alta, selectaţiMemorie.

• Coduri acces — pentru a schimba codurile de acces.

Reveniţi la setările din fabrică
Puteţi reseta unele din setările din meniu la valoarea lor iniţială.
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări → Reveniţi la setările din fabrică.
2. Tastaţi codul de siguranţă şi apăsaţi OK.

Reţineţi că datele pe care le-aţi introdus sau pe care le-aţi descărcat nu sunt şterse, de exemplu, numele şi numerele de
telefon memorate în Contacte.
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10. Galerie

Puteţi memora în dosarele din Galerie imagini şi sunete de apel pe care le-aţi primit, de exemplu, prin mesaje multimedia.
Telefonul Dvs. acceptă sistemul de administrare a drepturilor de autor (DRM) pentru protejarea conţinutului preluat. Un
anumit conţinut preluat, de exemplu un sunet de apel, poate fi protejat şi asociat cu anumite reguli de utilizare, de exemplu
un număr limitat de utilizări şi o perioadă limitată de utilizare. Regulile sunt definite în cheia de activare a conţinutului, care
pot fi furnizate fie împreună cu conţinutul preluat fie independent, în funcţie de furnizorul de servicii. Este posibil să puteţi
actualiza aceste chei de activare. Verificaţi întotdeauna condiţiile de livrare şi cheile de activare ale oricărui tip de conţinut,
înainte de a le prelua, deoarece acestea ar putea fi taxate. Galeria utilizează memorie partajată. A se vedea Memoria
partajată la pagina 6.

Dosarele din galerie
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Galerie. Va fi afişată lista dosarelor. Imagini, Clipuri video, Grafică, Sunete, şi Înregistrări sunt

dosarele originale din telefon.
2. Alegeţi dosarul dorit şi apăsaţi Deschid. pentru a vizualiza lista fişierelor din dosar sau apăsaţi Opţiuni şi va fi afişată

lista cu opţiunile disponibile.
• Selectaţi Adăugaţi dosarul, Ştergeţi dosarul, Mutaţi, Redenum. dosarul, Detalii, Tip afişare, sau Sortaţi Nu puteţi şterge,

redenumi sau muta dosarele originale ale telefonului.
• Selectaţi Stare memorie pentru a vedea informaţiile referitoare la consumul de memorie al telefonului.
• Selectaţi Listă chei activare pentru a vizualiza lista cu toate cheile de activare disponibile. Puteţi şterge de exemplu

cheile de activare expirate.
• Selectaţi Preluări pentru a descărca şi mai multe imagini şi sunete. Selectaţi Preluări grafică, Preluări sunete, sau

Preluări video, şi va fi afişată lista cu marcajele de browser disponibile. Selectaţi Marcaje suplim. pentru a accesa lista de
marcaje în meniul Servicii. A se vedea Marcaje la pagina 60.
Selectaţi marcajul adecvat pentru a vă conecta la pagina dorită. Dacă nu se reuşeşte stabilirea conexiunii, nu veţi putea
accesa pagina din serviciul ale cărui setări de conexiune sunt active în momentul respectiv. În acest caz, deschideţi
meniul Servicii şi activaţi alt set de conectare. A se vedea Conectarea la un serviciu la pagina 59. Încercaţi din nou să vă
conectaţi la pagina respectivă.
Pentru a verifica disponibilitatea diferitelor servicii, preţurile şi tarifele acestora, contactaţi operatorul Dvs. de reţea şi/
sau furnizorul de servicii. Descărcaţi informaţii numai de la sursele de încredere.

3. Dacă aţi deschis un dosar, parcurgeţi-l şi alegeţi fişierul dorit. Pentru a vedea fişierul, apăsaţi Deschid. sau, pentru a
expedia fişierul prin MMS, apăsaţi . Telefonul poate reda clipuri video în format 3GP (formatele H.263 de bază şi
MPEG-4 profil simplu).
Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi din listă opţiunea dorită.

Opţiuni pentru fişierele din galerie
Unele din următoarele opţiuni sunt disponibile, de exemplu, pentru fişierele din Galerie. Alegeţi fişierul dorit şi apăsaţi
Opţiuni.
• Ştergeţi — pentru a şterge fişierele selectate.
• Expediaţi — pentru a trimite fişierul selectat prin MMS sau prin intermediul unei conexiuni în infraroşu (IR).
• Editaţi imaginea — pentru a edita fişierul imagine selectat.
• Mutaţi — pentru a muta fişierul în alt dosar. Alegeţi dosarul în care doriţi să mutaţi fişierul, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi

Mutaţi-l aici.
• Redenumiţi — pentru a redenumi fişierul.
• Set. ca imag. fond — pentru a seta imaginea selectată ca imagine de fundal.
• Setaţi ca ton apel — pentru a seta fişierul de sunet selectat ca şi sunet de apel.
• Stare memorie — pentru a vedea informaţiile referitoare la consumul de memorie al telefonului.
• Activaţi conţinutul — pentru a actualiza cheia de activare a fişierului selectat. Această opţiune este afişată numai dacă

fişierul acceptă actualizarea cheilor de activare.
• Detalii — pentru a vedea detaliile fişierului, de exemplu data fişierului.
• Tip afişare — pentru a schimba modul în care telefonul afişează fişierele.
• Sortaţi — pentru a sorta fişierele şi dosarele după dată, tip, nume sau mărime.
• Ştergeţi tot — pentru a şterge toate fişierele din dosarul selectat.
• Deschideţi pe rând — pentru a vizualiza secvenţial fişierele din dosar.
• Adăugaţi dosarul — pentru a adăuga un dosar nou.
• Listă chei activare — pentru a vizualiza lista cu toate cheile de activare disponibile. Puteţi şterge de exemplu cheile de

activare expirate.
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11. Media

Aparat foto
Puteţi face fotografii cu ajutorul aparatului foto încorporat.
Obiectivul aparatului foto se află pe spatele telefonului, iar ecranul principal al telefonului funcţionează ca vizor. Aparatul
foto realizează imagini în format JPEG şi video clipuri în format H.263 (SubQCIF).

Fotografierea
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Medii → Aparat foto.
2. Pentru a face o fotografie standard, selectaţi Foto standard sau, pentru a face o fotografie pe care o puteţi adăuga unui

nume sau număr de telefon memorat în contacte, selectaţi Foto portret. Dacă iluminarea este redusă, selectaţi Mod nocturn.
Indicaţie: Pentru a accesa rapid vizorul în modul fotografie standard, apăsaţi  în modul de
aşteptare. Pentru a modifica rapid modul de lucru al aparatului foto, de exemplu pentru a trece în
modul video, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta  sau .

3. Imaginea apare pe ecran, care este utilizat ca vizor.
Puteţi să apăsaţi Opţiuni şi să selectaţi următoarele:
• Modificaţi modul — pentru a schimba modul de funcţionare a aparatului foto.
• Autodeclanşator — pentru a activa autodeclanşatorul.
• Serie de imagini — pentru a face cinci fotografii în succesiune rapidă.
• Vizualizaţi preced. — pentru a vedea ultima fotografie, dacă aţi făcut vreuna de când aţi accesat vizorul.
• Deschideţi Galeria — pentru a accesa galeria.

4. Pentru a face şi memora o fotografie, apăsaţi Fotograf. Telefonul memorează fotografia în dosarul Imagini din meniul
Galerie.
După memorarea unei fotografii, apăsaţi Opţiuni şi puteţi selecta una din opţiunile enumerate.
• Mărire — pentru a mări fotografia.
• Expediaţi — pentru a expedia fotografia într-un mesaj multimedia sau utilizând conexiunea în infraroşu (IR).
• Ataş. la un contact — pentru a ataşa o fotografie portret la un contact.
• Redenumiţi — pentru a redenumi fotografia memorată.
• Deschideţi Galeria — pentru a accesa meniul Galerie.
• Setaţi contrastul — pentru a regla contrastul fotografiilor.
• Set. ca imag. fond — pentru a seta fotografia ca imagine de fundal.
• Detalii — pentru a vedea detaliile fotografiei.

5. Pentru a face o nouă fotografie, apăsaţi Înapoi sau, pentru a şterge fotografia pe care aţi făcut-o, apăsaţi Ştergeţi.
Indicaţie: Puteţi activa declanşatorul automat al aparatului foto pentru a face o fotografie. Apăsaţi
Opţiuni şi selectaţi Autodeclanşator. Apăsaţi Start, şi, după intervalul de temporizare, aparatul foto face
fotografia şi o memorează în meniul Galerie. Pe durata intervalului de temporizare se aude un sunet sub
formă de bipuri.

Înregistrarea unui clip video
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Medii → Aparat foto → Video.
2. Pentru a începe înregistrarea unui video clip, apăsaţi Înregist.Când înregistraţi un video clip, în partea superioară a

ecranului este afişat indicatorul  şi timpul rămas disponibil pentru înregistrare.
Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi Pauză, iar pentru a relua înregistrarea, apăsaţi Contin.

3. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi Stop. Telefonul memorează înregistrarea în dosarul Clipuri video din meniul Galerie.
4. Pentru a vedea înregistrarea, apăsaţi Redaţi, pentru a înregistra un alt video clip, apăsaţi Înapoi sau, pentru a selecta o

opţiune din listă, apăsaţi Opţiuni.
• Ştergeţi — pentru a şterge înregistrarea.
• Expediaţi — pentru a expedia înregistrarea într-un mesaj multimedia sau utilizând conexiunea în infraroşu (IR).
• Redenumiţi — pentru a redenumi înregistrarea memorată.
• Deschideţi Galeria — pentru a accesa meniul Galerie.
• Opriţi sonorul — pentru a dezactiva sonorul când redaţi înregistrarea.
• Setaţi contrastul — pentru a regla contrastul înregistrării.
• Detalii — pentru a vizualiza detaliile înregistrării.
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Setări ale aparatului foto
Pentru a regla setările aparatului foto în meniul Aparat foto, selectaţi Setări şi apoi alegeţi o opţiune din listă.
• Calitate imagine — pentru a defini nivelul de comprimare a fişierului foto în momentul memorării imaginii. Selectaţi

Maximă, Normală, sau Minimă. Maximă asigură cea mai bună calitate a imaginii, însă necesită un spaţiu mai mare în
memorie.

• Durata clipului video — pentru a selecta lungimea video clipurilor înregistrate.
• Sunete aparat foto — pentru a seta sunetul obturatorului şi tonul autodeclanşatorului pe Activate sau Dezactivate.
• Titlu predefinit — pentru a defini titlul utilizat la memorarea unei fotografii. Dacă selectaţi Automat, va fi utilizat titlul

predefinit. Dacă selectaţi Titlul meu, puteţi tasta sau edita un titlu nou.

Radio
Aparatul de radio FM utilizează ca antenă cablul setului cu cască. Pentru ca funcţia de radio FM să funcţioneze corespunzător,
trebuie să ataşaţi la aparat un set cu cască compatibil.

Avertizare: 
Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta
auzul.

Reţineţi că nivelul calitativ al recepţiei unui post de radio depinde de acoperirea pe care o are postul respectiv în zona în care
vă aflaţi.

Pornirea şi oprirea radioului
1. Pentru a porni radioul, apăsaţi Meniu şi selectaţi Medii → Radio.

Sunt afişate următoarele informaţii:
• Numărul locaţiei postului şi numele postului de radio, dacă l-aţi memorat.
• Frecvenţa de emisie a postului de radio.

2. Dacă aţi memorat posturi de radio, parcurgeţi lista până la postul pe care doriţi să-l ascultaţi, sau puteţi selecta un număr
de ordine al unui post de radio, de la 1 la 9, apăsând tasta corespunzătoare.
Dacă utilizaţi setul cu căşti compatibil, prevăzut cu o tastă, apăsaţi tasta respectivă pentru a alege postul de radio dorit,
memorat în prealabil.

3. Pentru a opri radioul, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Opriţi.
Indicaţie: Pentru a opri rapid aparatul de radio, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Căutarea unui post de radio
Dacă radio-ul este pornit, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta  sau  pentru a începe căutarea posturilor. Căutarea
este întreruptă dacă s-a găsit un post de radio. Pentru a memora postul, apăsaţi Memoraţi canalul. Tastaţi numele postului şi
apăsaţi OK. Selectaţi locaţia în care doriţi să memoraţi postul.

Indicaţie: Pentru a memora rapid postul de radio într-o locaţie de la 1 la 9, apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta numerică respectivă, apoi tastaţi numele postului şi apăsaţi OK.

Ascultarea unui post de radio
Avertizare: 
Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de
puternic.

Când radioul este pornit, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Opriţi — pentru a opri radioul.
• Memoraţi canalul — pentru a memora postul de radio pe care l-aţi găsit. Puteţi memora până la 20 de posturi radio.
• Căutare automată — Pentru a porni o căutare automată a posturilor, apăsaţi scurt  sau  pentru a începe

căutarea posturilor în sus sau în jos. Căutarea se opreşte când este găsit un post. Pentru a memora postul găsit, apăsaţi
OK şi selectaţi Memoraţi canalul.

• Căutare manuală — Pentru a începe o căutare manuală a posturilor, apăsaţi scurt  sau  pentru a căuta în sus sau
în jos un post de radio, cu un pas de 0,1 MHz, sau apăsaţi şi menţineţi apăsat  sau  pentru o căutare rapidă a
unui post de radio, în sus sau în jos. Pentru a memora postul găsit, apăsaţi OK şi selectaţi Memoraţi canalul.

Indicaţie: Pentru a selecta rapid Căutare manuală, apăsaţi  în meniul Radio.

• Setaţi frecvenţa — pentru a memora posturile de radio ascultate frecvent. În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa de emisie a
postului de radio pe care doriţi să-l ascultaţi (între 87,5 MHz şi 108,0 MHz), tastaţi-o şi apoi apăsaţi OK. Pentru a memora
postul, apăsaţi OK şi selectaţi Memoraţi canalul.

M e d i a
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Indicaţie: Pentru a selecta rapid Setaţi frecvenţa, apăsaţi  în meniul Radio.

• Ştergeţi canalul — pentru a deselecta posturile memorate. Pentru a şterge un post memorat, selectaţi-l, apăsaţi Ştergeţi
şi confirmaţi.

• Redenumiţi — pentru a atribui unui post memorat un nume nou. Tastaţi noul nume şi apăsaţi OK.

• Difuzor sau Cască — pentru a asculta posturile de radio utilizând difuzorul (sau setul cu cască). Menţineţi setul cu căşti
conectat la telefon. Firul setului cu căşti funcţionează ca antenă pentru radio.

• Ieşire mono sau Ieşire stereo — pentru a asculta posturile cu sunet mono (sau stereo).

Atunci când efectuaţi sau răspundeţi la un apel în timp ce ascultaţi un post de radio, volumul va fi anulat. Când terminaţi
apelul, volumul va fi readus la nivelul anterior.
Reţineţi că atunci când o aplicaţie expediază sau recepţionează date utilizând o conexiune (E)GPRS sau HSCSD, aceasta ar
putea interfera cu radioul.

Înregistrare voce
Puteţi înregistra conversaţii, sunete sau o convorbire activă cu o durată de până la 3 minute. De exemplu, această funcţie
este utilă atunci când înregistraţi un nume şi un număr de telefon pentru a-l nota mai târziu. Puteţi de asemenea utiliza o
înregistrare ca şi sunet de apel.
Funcţia de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Înregistrarea sunetelor
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Medii → Înregistrare voce.
2. Pentru a începe înregistrarea, selectaţi Înregistraţi. Pentru a începe înregistrarea unei convorbiri, apăsaţi Opţiuni, şi

selectaţi Înregistraţi. În timp ce înregistraţi o convorbire, ţineţi telefonul la ureche, în poziţie normală. Toţi participanţii la
convorbire vor auzi aproximativ la fiecare 5 secunde câte un bip slab.

3. Pentru a termina înregistrarea, apăsaţi Stop. Înregistrarea este memorată în dosarul Înregistrări din meniul Galerie.
Pentru a asculta ultimele înregistrări, selectaţi Redaţi ultimul înr..
Pentru a expedia înregistrarea utilizând un mesaj multimedia sau printr-o conexiune în infraroşu, selectaţi Expediaţi.

Ascultarea înregistrărilor
1. Pentru a asculta înregistrări memorate, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Medii → Înregistrare voce → Listă înregistrări. Va fi

afişată lista dosarelor din Galerie.
2. Deschideţi dosarul Înregistrări şi înregistrarea pe care doriţi să o ascultaţi. Pentru opţiuni disponibile la înregistrare. A se

vedea Opţiuni pentru fişierele din galerie la pagina 43.

M e d i a

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 46



12.  "Apasă şi vorbeşte"

"Apasă şi vorbeşte" prin celular (PTT - Push to talk) este un serviciu radio bidirecţional disponibil într-o reţea celulară GSM/
GPRS. Această funcţie oferă comunicaţii de voce cu conectare prin apăsarea tastei PTT.
Puteţi utiliza "Apasă şi vorbeşte" pentru a purta o conversaţie cu o persoană sau un grup de persoane care posedă aparate
compatibile. După conectarea apelului, persoana apelată sau persoanele din grupul apelat nu trebuie să răspundă la apel. Pe
lângă contoarele GPRS, telefonul înregistrează numai apelurile către o singură persoană în lista de apeluri recente din
Registru apel. Participanţii trebuie să confirme recepţionarea oricăror comunicaţii, acolo unde este cazul, deoarece nu există
altă confirmare a faptului că persoana sau persoanele apelate au auzit apelul.
Pentru a verifica disponibilitatea serviciului şi pentru a vă abona la acest serviciu, contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau
furnizorul de servicii. Reţineţi că serviciul de roaming poate fi mai limitat decât în cazul apelurilor normale.
Înainte de a putea utiliza serviciul "Apasă şi vorbeşte", trebuie să definiţi setările necesare pentru acest serviciu.
În timp ce sunteţi conectat la serviciul "Apasă şi vorbeşte", puteţi utiliza celelalte funcţii ale telefonului. Serviciul "Apasă şi
vorbeşte" prin celular nu este conectat la comunicaţiile tradiţionale de voce şi, din acest motiv, multe dintre serviciile
disponibile pentru apelurile vocale obişnuite (de exemplu, căsuţa vocală) nu sunt disponibile pentru comunicaţiile celulare
cu grupuri de apel.

Accesarea meniului "Apasă şi vorbeşte"
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Grup. de apel. Este afişată lista de opţiuni a meniului "Apasă şi vorbeşte".
• Pentru a vă conecta la sau pentru a vă deconecta de la serviciul "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Activaţi GDA sau Dezactivaţi

GDA.
• Pentru a vizualiza solicitările de apelare inversă, selectaţi Intr. ret. apeluri.
• Pentru a vedea lista "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Listă grupuri.

Indicaţie: Pentru a accesa rapid meniul Listă grupuri din modul de aşteptare, apăsaţi .

• Pentru a vedea lista contactelor la care aţi adăugat adresa "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Listă contacte.
• Pentru a adăuga un nou grup "Apasă şi vorbeşte" în telefon, selectaţi Adăugare grup.
• Pentru a configura setările necesare pentru funcţia "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Setări.
• Pentru a deschide browserul şi a vă conecta la portalul reţelei "Apasă şi vorbeşte" oferit de furnizorul de servicii, selectaţi

Servicii.

Setări pentru "Apasă şi vorbeşte"
Există două tipuri de setări pentru "Apasă şi vorbeşte": setările de utilizare şi setările de serviciu.

Setări de utilizare
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Grup. de apel → Setări → Setări GDA.
• Pentru a seta telefonul să accepte recepţionarea apelurilor unu-la-unu, selectaţi Apeluri 1 la 1 → Activare. Dacă selectaţi

Dezactivare, puteţi efectua dar nu puteţi primi apeluri unu-la-unu. Reţineţi că furnizorul de servicii poate oferi unele
servicii care ocolesc aceste setări. Pentru a seta telefonul să vă anunţe întâi de primirea apelurilor unu-la-unu printr-un
sunet de apel, selectaţi Apeluri 1 la 1 → Notificaţi.

• Pentru a activa grupurile ascultate, selectaţi Grupuri ascultate → Activare.
• Pentru a seta telefonul să se conecteze automat la serviciul "Apasă şi vorbeşte" atunci când porniţi telefonul, selectaţi

Stare GDA la pornire → Da.
• Pentru a ascunde adresa Dvs. "Apasă şi vorbeşte" pentru apelurile de grup sau unu-la-unu, selectaţi Expedierea adresei

mele GDA → Nu.
• De asemenea, puteţi selecta setări pentru sunetele funcţiei "Apasă şi vorbeşte" în meniul Setări sunet. Pentru a seta

telefonul să utilizeze difuzorul sau receptorul pentru comunicaţiile în cadrul grupurilor "Apasă şi vorbeşte", selectaţi
Setări sunet → Setări grupuri de apel → Opţiuni voce → Difuzor sau Căşti. Dacă aţi selectat Nu deranjaţi, nu puteţi efectua
sau primi apeluri de tip "Apasă şi vorbeşte".

Setările serviciului "Apasă şi vorbeşte"
Pentru disponibilitatea setărilor serviciului "Apasă şi vorbeşte", contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii.
Puteţi primi setările prin mesaj OTA. A se vedea Serviciul de setări prin radio la pagina 14.
Editarea şi activarea setărilor
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Grup. de apel → Setări.
2. Pentru a tasta setările, selectaţi Setări serviciu activ, alegeţi setul pe care doriţi să-l activaţi şi apăsaţi Activaţi.
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3. Selectaţi Editaţi set. active ale serviciului. Selectaţi succesiv fiecare setare şi tastaţi toate setările necesare conform
informaţiilor pe care le-aţi primit de la operatorul Dvs. de reţea sau de la furnizorul Dvs. de servicii. Reţineţi că submeniul
Setări conexiune conţine setările de conectare necesare.

Conectarea şi deconectarea de la serviciul "Apasă şi vorbeşte"
• Pentru a vă conecta serviciul "Apasă şi vorbeşte", apăsaţi Meniu şi selectaţi Grup. de apel → Activaţi GDA.  indică o

conexiune de tip "Apasă şi vorbeşte".  indică faptul că serviciul este indisponibil temporar. Telefonul încearcă să se
reconecteze automat la serviciu până când vă deconectaţi de la serviciul "Apasă şi vorbeşte". Dacă aţi adăugat unul sau
mai multe grupuri în telefon, veţi fi conectat automat la grupurile active (Predefinit şi Ascultat), iar numele grupului
predefinit este afişat în modul de aşteptare.

• Pentru a vă deconecta de la serviciul "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Dezactivaţi GDA.

Efectuarea şi primirea unui apel "Apasă şi vorbeşte"
Setaţi telefonul să utilizeze difuzorul sau receptorul pentru comunicaţiile "Apasă şi vorbeşte" Dacă aţi selectat receptorul,
puteţi utiliza telefonul în mod normal ţinându-l la ureche.

Avertizare: 
Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de
puternic.

Efectuarea unui apel de grup
Pentru a efectua sau primi un apel de grup, conectaţi-vă la serviciul "Apasă şi vorbeşte".
Pentru a efectua un apel către grupul predefinit, apăsaţi tasta PTT. Se aude un sunet care indică faptul că accesul este permis,
iar telefonul afişează pseudonimul Dvs. şi numele grupului.
Pentru a efectua un apel către un alt grup decât cel predefinit, selectaţi Listă grupuri în meniul "Apasă şi vorbeşte", alegeţi
grupul dorit şi apăsaţi tasta PTT.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta PTT pe durata întregii conversaţii şi ţineţi telefonul în faţa Dvs. pentru a putea vedea
afişajul. După ce aţi terminat, eliberaţi tasta PTT. Conversaţia este permisă în sistemul primul sosit, primul servit. Când cineva
întrerupe convorbirea, următoarea persoană care apasă tasta PTT va putea vorbi în continuare.

Efectuarea unui apel unu-la-unu
Apelurile unu-la-unu sunt apeluri pe care le efectuaţi către o singură persoană şi nu către un grup.
• Când sunteţi conectat la serviciul "Apasă şi vorbeşte", puteţi efectua un apel unu-la-unu în mai multe moduri: Pentru a

iniţia o conversaţie unu-la-unu din lista de contacte la care aţi adăugat adresa "Apasă şi vorbeşte" obţinută de la
furnizorul de servicii, selectaţi Listă contacte. Alegeţi un contact şi apăsaţi tasta PTT. De asemenea, puteţi selecta contactul
din lista Contacte.

• Pentru a iniţia o conversaţie unu-la-unu din lista "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Listă grupuri şi alegeţi grupul dorit. Apăsaţi
Opţiuni, selectaţi Membri activi, alegeţi contactul dorit şi apăsaţi tasta PTT.

• Pentru a iniţia o conversaţie unu-la-unu din lista cu solicitări de apelare primite, selectaţi Intr. ret. apeluri. Alegeţi
pseudonimul dorit şi apăsaţi tasta PTT.

Primirea unui apel de grup sau a unui apel unu-la-unu
Un sunet scurt vă anunţă asupra primirii unui apel de grup sau unu-la-unu. Când primiţi un apel de grup, numele grupului şi
pseudonimul apelantului sunt afişate pe ecran. Când primiţi un apel unu-la-unu de la o persoană ale cărei informaţii le-aţi
memorat în Contacte, numele memorat este afişat, dacă este identificat; în caz contrar este afişat numai pseudonimul
apelantului.
Puteţi să acceptaţi sau să respingeţi un apel unu-la-unu, dacă aţi setat telefonul să vă anunţe întâi la primirea unui apel unu-
la-unu.
Dacă apăsaţi tasta PTT pentru a încerca să răspundeţi unui apel de grup în timp ce vorbeşte un alt membru al grupului, veţi
auzi un ton de aşteptare şi pe ecran va fi afişat textul Pus la rând atâta timp cât apăsaţi tasta PTT. Apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta PTT şi aşteptaţi ca cealaltă persoană să încheie conversaţia, apoi puteţi vorbi Dvs.

Solicitări de apelare

Expedierea unei solicitări de apelare
Dacă efectuaţi un apel unu-la-unu şi nu vi se răspunde, puteţi expedia o solicitare de apelare către persoana apelată.
• Puteţi expedia o solicitare de apelare în mai multe moduri: Pentru a expedia o solicitare de apelare din lista de contacte

din meniul Grup. de apel, selectaţi Listă contacte. Alegeţi un contact, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Exped. retur apel.

" A p a s ă  ş i  v o r b e ş t e "  
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• Pentru a expedia o solicitare de apelare din meniul Contacte, apăsaţi  în modul de aşteptare şi alegeţi contactul dorit.
Apăsaţi Detalii, alegeţi adresa "Apasă şi vorbeşte", apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Exped. retur apel.

• Pentru a expedia o solicitare de apelare din lista grupurilor din meniul Grup. de apel, selectaţi Listă grupuri şi alegeţi
grupul dorit. Apăsaţi Opţiuni, selectaţi Membri activi, alegeţi contactul dorit, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Exped. retur apel.

• Pentru a expedia o solicitare de apelare din lista de solicitări de apelare din meniul Grup. de apel, selectaţi Intr. ret.
apeluri. Alegeţi un contact, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Exped. retur apel.

Răspunsul la o solicitare de apelare
Când cineva vă trimite o solicitare de apelare, în modul de aşteptare este afişat textul Solicitare returnare apel recepţionată.
1. Pentru a accesa meniul Intr. ret. apeluri, apăsaţi Afişaţi. Este afişat pseudonimul expeditorului.
2. Pentru a efectua un apel unu-la-unu, apăsaţi tasta PTT.
3. Pentru a expedia o solicitare de apelare către expeditor, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Exped. retur apel.

Pentru a şterge solicitarea, apăsaţi Ştergeţi.

Memorarea expeditorului solicitării de apelare
Dacă primiţi o solicitare de apelare de la cineva care nu se află în lista Dvs. de contacte, puteţi memora numele în lista de
contacte.
1. Pentru a accesa meniul Intr. ret. apeluri, apăsaţi Afişaţi. Este afişat pseudonimul expeditorului.
2. Pentru a vedea adresa "Apasă şi vorbeşte" a expeditorului, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Vizualiz. adr. GDA.

Pentru a memora un contact nou sau pentru a adăuga adresa "Apasă şi vorbeşte" la un contact, apăsaţi Opţiuni şi
selectaţi Memoraţi ca sau Adăug. la contact.

Adăugarea contactelor unu-la-unu
• Puteţi memora numele persoanelor către care efectuaţi frecvent apeluri unu-la-unu. Pentru a adăuga o adresă "Apasă şi

vorbeşte" unui nume din Contacte: Apăsaţi  în modul de aşteptare, alegeţi contactul dorit şi apăsaţi Detalii → 
Opţiuni. Selectaţi Adăugaţi detalii → Adresă GDA.

• Pentru a adăuga un contact la lista de contacte "Apasă şi vorbeşte": Pentru a adăuga contactul "Apasă şi vorbeşte",
accesaţi meniul "Apasă şi vorbeşte" şi selectaţi Listă contacte. Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Adăugaţi contact.

• Pentru a adăuga un contact din lista grupurilor: Fiind conectat la serviciul "Apasă şi vorbeşte", selectaţi Listă grupuri,
alegeţi grupul dorit şi apăsaţi Opţiuni. Selectaţi Membri activi, alegeţi membrul ale cărui informaţii de contact doriţi să le
memoraţi, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Memoraţi ca.

Crearea şi configurarea grupurilor
Atunci când apelaţi un grup, toţi membrii grupului vor auzi apelul simultan.
Fiecare membru al grupului este identificat printr-un nume de utilizator oferit de furnizorul de servicii. Membrii grupului pot
alege un pseudonim pentru fiecare grup, care este afişat ca identificator al apelantului.
Grupurile sunt înregistrate cu o adresă URL. Un utilizator înregistrează adresa URL a grupului în reţea atunci când se
conectează la sesiunea de grup pentru prima dată.
Există trei tipuri de grupuri "Apasă şi vorbeşte":
• Grupurile menţionate sunt grupuri închise care permit conectarea la grup numai participanţilor selectaţi menţionaţi de

furnizorul de servicii.
• Grupurile ad-hoc sunt grupuri care pot fi create de utilizatori. Puteţi crea propriul Dvs. grup şi puteţi invita membri în

acesta.
• Grupuri ad-hoc pro; puteţi crea propriul Dvs. grup cu membri dintr-un grup menţionat. De exemplu, o firmă poate avea un

grup închis, plus alte grupuri separate create pentru anumite funcţii ale firmei.

Adăugarea unui grup
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Grup. de apel → Adăugare grup → Ghidat.
2. Pentru a seta nivelul de siguranţă pentru grup, selectaţi Grup deschis sau Grup asigurat.

Dacă selectaţi Grup asigurat, telefonul va codifica automat o parte a adresei grupului pe care membrii nu o pot vedea
atunci când primesc invitaţia de a se alătura grupului. Numai persoana care creează grupul securizat poate invita noi
membri în grup.

3. Tastaţi numele grupului şi apăsaţi OK.
4. Selectaţi starea grupului: Predefinit, Ascultat, sau Inactiv Telefonul indică faptul că grupul este memorat şi starea acestuia.

Predefinit şi Ascultat sunt grupuri active. Când apăsaţi tasta PTT pentru a efectua un apel de grup, dacă nu aţi ales un
anumit grup sau contact, va fi apelat grupul predefinit.

" A p a s ă  ş i  v o r b e ş t e "  
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5. Pentru a expedia o invitaţie către grup, apăsaţi Da atunci când telefonul solicită expedierea unei invitaţii. Puteţi expedia
invitaţia utilizând un mesaj text sau conexiunea în infraroşu.
Membrii pe care îi invitaţi în grupurile deschise pot invita, la rândul lor, alţi membri în grup.

Primirea unei invitaţii
Când primiţi un mesaj text de invitaţie la un grup, este afişat textul Invitaţie recep. de la grupul:.
1. Pentru a vedea pseudonimul persoanei care a expediat invitaţia şi adresa grupului, dacă grupul nu este un grup securizat,

apăsaţi Afişaţi.
2. Pentru a adăuga grupul în telefonul Dvs., apăsaţi Memor. şi setaţi starea grupului, selectaţi Predefinit, Ascultat, sau Inactiv.
Pentru a respinge invitaţia, apăsaţi Ieşire → Da, sau apăsaţi Afişaţi → Eliminaţi → Da.

" A p a s ă  ş i  v o r b e ş t e "  
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13. Agendă

Ceas alarmă

Setarea orei alarmei şi a sunetului de alarmă
Ceasul cu alarmă funcţionează chiar şi atunci când telefonul este oprit, dacă acumulatorul e încărcat suficient.
1. Pentru a seta alarma, apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Ceas alarmă → Oră alarmă.
2. Pentru a configura un sunet pentru alarmă, selectaţi Sunet alarmă.

Pentru a selecta aparatul de radio ca sunet de alarmă, conectaţi setul cu cască la telefon. Postul de radio ascultat cel mai
frecvent este sunetul de alarmă. Alarma cu aparat de radio este redată prin difuzor, chiar dacă este conectat setul cu
cască. Dacă setul cu cască este scos, sunetul implicit de alarmă înlocuieşte radioul.

Când ceasul ajunge la ora de alarmă
Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta porneşte automat şi începe să emită
semnalul de alarmă. Dacă apăsaţi Stop, aparatul vă întreabă dacă doriţi să-l activaţi pentru a efectua un apel. Apăsaţi Nu
pentru a opri aparatul, sau apăsaţi Da pentru a efectua şi a primi apeluri. Nu apăsaţi Da dacă folosirea telefonului mobil
poate provoca interferenţe sau pericole.
Dacă sunetul de alarmă este activ în timp ce telefonul este pornit, pe afişaj clipeşte Alarma! şi ora curentă . Pentru a opri
alarma, apăsaţi Stop. Pentru a amâna alarma peste zece minute, apăsaţi Amân. sau orice altă tastă exceptând Stop.

Agendă
Puteţi urmări întrevederi, întâlniri, zile de naştere, aniversări, şi alte evenimente. Puteţi seta o alarmă de agendă ca notă pro
memoria.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Agendă. Alegeţi ziua dorită. Ziua curentă este marcată cu un chenar în jurul ei.
Dacă există note pentru ziua respectivă, aceasta apare scrisă îngroşat.
• Pentru a vedea notele pentru ziua respectivă, apăsaţi Afişaţi. Pentru a vedea o singură notă, apăsaţi Afişaţi. Dacă setaţi

alarma pentru o notă, apare indicatorul . Dacă nu există note pentru ziua respectivă, apăsaţi Adăugaţi pentru a
adăuga una.

• Pentru a vedea o săptămână întreagă, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Afiş. săptămână.
• Pentru a introduce o notă nouă, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Notaţi.
• Pentru a seta data, ora sau prima zi a săptămânii, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi Setări. Pentru a şterge note vechi în mod

automat după o anumită perioadă de timp, selectaţi Autoştergeţi. Notele care se repetă, de exemplu notele pentru zile de
naştere, nu vor fi şterse.

Dacă telefonul activează o alarmă pentru o notă, apăsaţi Afişaţi, iar telefonul va afişa nota respectivă. Dacă telefonul
afişează o notă referitoare la un apel telefonic , puteţi apela numărul de telefon apăsând tasta .

De rezolvat
Puteţi memora o notă pentru o sarcină ce o aveţi de rezolvat, puteţi selecta un nivel de prioritate pentru notă şi puteţi marca
nota ca fiind rezolvată după ce aţi finalizat-o. Puteţi sorta notele după prioritate sau după dată.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → De rezolvat.
• Pentru a adăuga o notă atunci când lista de note este liberă, apăsaţi Adăugaţi, sau dacă aveţi sarcini memorate, selectaţi

opţiunea Opţiuni, şi selectaţi Adăugaţi. Tastaţi textul notei şi apăsaţi Memor.. Selectaţi nivelul de prioritate al notei:
Ridicată, Medie, sau Redusă Telefonul stabileşte în mod automat termenul fără nici o alarmă pentru notă. Pentru a
schimba termenul limită, afişaţi nota şi selectaţi opţiunea pentru termen.

• Pentru a afişa o notă, alegeţi-o şi apăsaţi Afişaţi. În timp ce vizualizaţi o notă puteţi, de asemenea, să selectaţi o opţiune
de editare a datei sau a priorităţii notei sau puteţi marca nota ca fiind rezolvată. Pentru a edita nota afişată, apăsaţi
Editaţi.

Apăsaţi Opţiuni şi alegeţi o opţiune, de exemplu, pentru ştergerea notei selectate şi pentru ştergerea tuturor notelor. Puteţi
sorta notele după prioritate sau după dată, puteţi expedia o notă către alt telefon, puteţi memora o notă ca notă de agendă
sau puteţi accesa agenda.

Note
Puteţi scrie şi expedia note spre dispozitive compatibile utilizând conexiunea în infraroşu, mesajele text sau mesageria
multimedia.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Note.
• Pentru a crea o notă, dacă lista de note nu este goală, apăsaţi Scr. notă. Dacă există deja note memorate, apăsaţi

Opţiuni, şi selectaţi Notaţi, introduceţi nota, şi memoraţi-o.
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• Pentru a adăuga ora şi data curentă într-o notă în timp ce introduceţi datele pentru aceasta, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi
Introd. ora şi data.

Sincronizarea
Dacă memoraţi date pe serverul de Internet, compatibil, aflat la distanţă, puteţi să vă sincronizaţi telefonul prin iniţierea
sincronizării de pe telefon. Sincronizarea cu serverul de la distanţă este un serviciu de reţea. De asemenea, puteţi sincroniza
datele din contacte şi agenda Dvs. de lucru pentru a le face să corespundă cu cele dintr-un calculator compatibil, prin
iniţierea sincronizării de pe calculator. Contactele de pe cartela Dvs. SIM nu vor fi sincronizate. Reţineţi că răspunsul la un
apel în timpul sincronizării va întrerupe sincronizarea, iar aceasta trebuie repornită.

Sincronizarea de pe telefon
Înainte de a declanşa sincronizarea de pe telefon, trebuie să faceţi următoarele:
1. Să vă abonaţi la un serviciu de sincronizare. Pentru mai multe informaţii privind disponibilitatea şi setările serviciului de

sincronizare, consultaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs. de servicii.
2. Să obţineţi setările pentru sincronizare de la operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul de servicii. A se vedea Setări pentru

sincronizare la pagina 52.
3. Să configuraţi setările de conectare necesare pentru sincronizare. A se vedea Memorarea setărilor serviciului la pagina 59.
Pentru a iniţia sincronizarea de pe telefon:
1. Activaţi setările de conectare necesare pentru sincronizare. A se vedea Memorarea setărilor serviciului la pagina 59.
2. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Sincronizaţi → Setări → Setări sincronizare Internet active. Alegeţi setul pe care

doriţi să-l activaţi şi apăsaţi Activaţi. Puteţi marca datele pe care doriţi să le sincronizaţi. A se vedea Setări pentru
sincronizare la pagina 52.

3. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Sincronizaţi.
4. Datele marcate ale setului activ vor fi sincronizate după confirmare.

Reţineţi că prima încercare de sincronizare sau cea de după întrerupere poate dura până la 30 de minute în cazul în care
contactele sau agenda sunt pline.

Setări pentru sincronizare
Puteţi primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj radio de la operatorul de reţea sau de la furnizorul de servicii. A se
vedea Serviciul de setări prin radio la pagina 14.
Introducerea manuală a setărilor
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Sincronizaţi → Setări → Setări sincronizare Internet active.
2. Alegeţi setul pe care doriţi să-l activaţi şi apăsaţi Activaţi.

Trebuie să activaţi setul în care doriţi să memoraţi setările de sincronizare. Un set este un grup de setări necesare pentru
conectarea la un serviciu.

3. Selectaţi Editaţi set. sincr. Internet active. Selectaţi succesiv fiecare setare şi tastaţi toate setările necesare.
• Denumire setări — Tastaţi numele listei, apoi apăsaţi OK.
• Date de sincronizat — Marcaţi datele pe care doriţi să le sincronizaţi, de exemplu, Contacte, Agendă, sau Note, şi apăsaţi

Realizat.
• Adresele bazelor de date — Selectaţi Bază de date contacte, Baza de date a agendei, sau Bază de date note pentru a fi

editat. Tastaţi numele bazei de date şi apăsaţi OK.
• Nume utilizator — Tastaţi numele utilizatorului şi apăsaţi OK.
• Parolă — Tastaţi parola şi apăsaţi OK.
• Server sincronizare — Tastaţi numele serverului şi apăsaţi OK.
• Setări conexiune — Defineşte setările de conectare necesare pentru sincronizare. A se vedea Introducerea manuală a

setărilor la pagina 29.
Selectaţi fiecare setare pe rând şi introduceţi valorile necesare. Contactaţi operatorul Dvs. de reţea sau furnizorul Dvs.
de servicii pentru a obţine setările.

Pentru a introduce numele de utilizator şi parola pentru sincronizarea cu gestionare pe server, selectaţi Setări sincronizare
PC.
Numele şi parola utilizatorului trebuie să fie aceleaşi atât în telefonul Dvs. cât şi în calculator.

Sincronizarea de pe un calculator compatibil
Pentru a sincroniza contactele şi agenda de lucru de pe un calculator compatibil, utilizaţi fie o conexiune în infraroşu fie un
cablu pentru transmisie de date. Este de asemenea necesar ca aplicaţia PC Suite să fie instalată pe calculator. Iniţiaţi
sincronizarea de pe calculator, utilizând programul PC Suite.

A g e n d ă
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Portofel
În meniul Portofel puteţi memora informaţii personale, precum numerele cărţilor de credit, nume de utilizator sau parole.
Puteţi prelua datele cu uşurinţă şi puteţi completa automat rubricile formularelor electronice atunci când efectuaţi achiziţii
pe internet.
Informaţiile memorate în portofel sunt protejate cu un cod pe care îl definiţi atunci când accesaţi portofelul pentru prima
dată.
1. Când se afişează Creaţi cod portofel:, tastaţi codul dorit (4 până la 10 cifre) şi apăsaţi OK.
2. Când se afişează Confirmaţi cod portofel:, tastaţi din nou codul şi apăsaţi OK.
• Pentru a şterge codul portofel şi întreg conţinutul portofelului, tastaţi *#7370925538# (*#res wallet# în litere) în modul

de aşteptare. Aveţi nevoie, de asemenea, de codul Dvs. de siguranţă.
• Pentru a adăuga sau edita conţinutul, accesaţi meniul portofel.
• Pentru a utiliza informaţiile din portofel într-un serviciu mobil, accesaţi Portofel din browser.

Accesarea meniului portofel
Pentru a accesa meniul Portofel, apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Portofel. Tastaţi codul portofel, apăsaţi OK şi
selectaţi una din opţiunile din listă:
• Profiluri portof. — pentru a crea o combinaţie de carduri pentru diferite servicii.

Un profil portofel este util în cazurile în care serviciul solicită introducerea mai multor informaţii. Puteţi selecta profilul
portofel adecvat, în loc să selectaţi separat mai multe carduri diferite.

• Carduri — pentru a memora informaţiile personale ale cardului.
• Tichete — pentru a memora notificările referitoare la biletele virtuale pe care le-aţi cumpărat. Pentru a vizualiza biletele,

apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Vizualizaţi.
• Chitanţe — pentru a memora chitanţele cumpărăturilor.
• Note personale — pentru a memora informaţii personale pe care doriţi să le protejaţi utilizând codul PIN pentru portofel.
• Setări — pentru a schimba codul portofel şi pentru a seta codul RFID (identificare prin radio frecvenţă).

Memorarea informaţiilor de pe card
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Organizator → Portofel, introduceţi codul portofel, apăsaţi OK şi selectaţi Carduri.
2. Selectaţi tipul de card pentru memorarea informaţiilor.

• Card plată — pentru carduri de credit şi carduri de debit
• Card loialitate — pentru carduri de membru
• Card acces — pentru nume de utilizator şi parole personale necesare la serviciile online
• Card info utilizator — pentru configuraţii personalizate pentru serviciile online
• Carduri adresă — pentru informaţii de contact, de exemplu, pentru adrese de livrare şi facturare

3. Pentru a adăuga carduri, dacă nu este adăugat nici un card, apăsaţi Adăugaţi; în caz contrar, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi
Adăugaţi. Completaţi rubricile cu informaţiile cerute.

Dacă furnizorul Dvs. de servicii acceptă serviciile radio OTA, puteţi primi informaţii de card pe telefonul Dvs. Notificările vă
informează asupra cărei categorii aparţine cardul. Memoraţi sau eliminaţi cardul recepţionat. Puteţi vizualiza şi redenumi
cardul, însă nu îl puteţi edita. Verificaţi disponibilitatea la furnizorul Dvs. de servicii.

Note personale
Puteţi adăuga note personale pentru a memora numere de cont, coduri sau adnotări.
• Pentru a crea o notă personală, accesaţi portofelul şi selectaţi Note personale. Dacă nu este adăugată nici o notă, apăsaţi

Adăugaţi; în caz contrar, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Adăugaţi.
• Pentru a afişa o notă, alegeţi nota dorită şi apăsaţi Vizualizaţi.
• Pentru a edita o notă afişată, apăsaţi Editaţi.
În timp ce vizualizaţi nota, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Expediaţi ca text — expediază nota ca mesaj text.
• Copiaţi în agendă — memorează nota în agendă ca notă promemoria.
• Utilizaţi detalii — extrage numere, adrese e-mail şi adrese de Internet dintr-o notă.
• Ştergeţi — şterge nota.

După ce aţi memorat informaţiile cardurilor, le puteţi combina într-un profil portofel. Profilul portofel poate fi utilizat pentru
a extrage informaţiile din diferite carduri, în timpul navigării.

A g e n d ă
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Crearea unui profil de portofel
Dacă aţi memorat informaţiile de card personale, le puteţi combina într-un profil de portofel. Utilizaţi profilul pentru a
extrage informaţiile din diferite carduri din portofel, în timpul navigării.
1. Accesaţi portofelul şi selectaţi Profiluri portof..
2. Pentru a crea un nou profil de portofel, dacă nu este nici un profil adăugat, apăsaţi Adăugaţi; în caz contrar, apăsaţi

Opţiuni şi selectaţi Adăugaţi.
3. Selectaţi informaţiile dorite de pe cardurile din portofel.

• Selectare card plată în continuare —  din lista cardurilor de plată.
• Selectare card loialitate în continuare — din lista cardurilor de loialitate.
• Selectare card acces în continuare — din lista cardurilor de acces.
• Selectare card info utilizator în continuare — din lista cardurilor de utilizator.
• Selectare adresă facturare în continuare — din lista cardurilor de adrese.
• Selectare adresă expediţie în continuare — din lista cardurilor de adrese.
• Selectare adresă remi- tere chitanţă în continuare — din lista cardurilor de adrese.
• Selectare metodă remi- tere chitanţă în continuare — selectaţi La nr. de telefon sau La adresa e-mail.
• Nume profil portofel: — introduceţi un nume pentru profil.

Setări portofel
Pentru a schimba setările portofelului, accesaţi portofelul şi selectaţi Setări.
• Pentru a schimba codul portofel, selectaţi Modificaţi codul.
• Pentru a seta codul RFID (identificare prin radio frecvenţă), selectaţi RFID.

A g e n d ă
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14. Aplicaţii

Jocuri
În acest meniu puteţi utiliza şi administra jocurile Java instalate în telefon.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Jocuri.
• Apăsaţi Opţiuni, iar pentru a descărca un joc în telefon, selectaţi Preluări, sau pentru a seta sunete, lumini şi vibraţii

pentru jocuri, selectaţi Setări aplicaţii.
• Pentru a selecta şi deschide un joc, alegeţi jocul sau setul de jocuri, apăsaţi Deschid. sau apăsaţi . Apăsaţi Opţiuni

pentru a selecta din lista de opţiuni.
Reţineţi că rularea jocurilor poate consuma mai repede acumulatorul. Este posibil să fie necesară conectarea telefonului la
încărcător.

Colecţie
În acest meniu puteţi utiliza şi administra aplicaţiile Java instalate în telefon.

Administrarea aplicaţiilor
Pentru a accesa aplicaţiile, apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Colecţie.
• Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Preluări → Preluări aplicaţii pentru a descărca o aplicaţie în telefon, sau Setări aplicaţii pentru

a seta sunetele, luminile şi vibraţiile pentru aplicaţii.
• Pentru a selecta şi lansa o aplicaţie, alegeţi aplicaţia sau un set de aplicaţii (numele depinde de aplicaţie) şi apăsaţi

Deschid. sau apăsaţi . Apăsaţi Opţiuni pentru a selecta din lista de opţiuni.
Reţineţi că rularea unor jocuri poate consuma mai rapid energia acumulatorului şi s-ar putea să fie necesară conectarea
telefonului la încărcător.

Opţiuni pentru o aplicaţie sau un set de aplicaţii
• Ştergeţi — pentru a şterge din telefon o aplicaţie sau un set de aplicaţii.
• Acces aplicaţii —  pentru a restricţiona accesul aplicaţiei la reţea.
• Actual. versiune (serviciu de reţea) — pentru a verifica dacă este disponibilă pentru descărcare de la Servicii o nouă

versiune a aplicaţiei.
• Pagină de web — pentru a furniza alte informaţii sau date suplimentare pentru aplicaţie dintr-o pagină de Internet.

Această funcţie trebuie acceptată de reţea. Ea este afişată numai dacă pentru aplicaţie a fost furnizată o adresă de
Internet aferentă.

• Conectaţi prin —  pentru a seta telefonul să utilizeze anumite setări dacă sunt necesare pentru aplicaţie. Telefonul Dvs.
utilizează în mod implicit setările de serviciu pentru browser.

• Detalii — pentru a oferi informaţii suplimentare despre aplicaţie.

Descărcarea unei aplicaţii sau a unui joc
Important: 
Instalaţi numai aplicaţii obţinute din surse care oferă o protecţie corespunzătoare împotriva programelor
dăunătoare.

Este posibil ca aparatul Dvs. să conţină marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garantează şi nu aprobă aceste
site-uri. Când accesaţi aceste site-uri, trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca şi pentru
orice alt site.
• Telefonul acceptă aplicaţii J2ME Aplicaţii Java. Asiguraţi-vă că aplicaţia sau jocul sunt compatibile cu telefonul Dvs. înainte

de a le descărca. Puteţi descărca noi jocuri sau aplicaţii Java, în diverse moduri: Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → 
Jocuri, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Preluări → Preluări jocuri, sau Aplicaţii → Colecţie, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Preluări
→ Preluări aplicaţii. Selectaţi Marcaje suplim. pentru a accesa lista marcajelor din meniul Servicii. Selectaţi marcajul
adecvat pentru a vă conecta la site-ul dorit. Dacă nu se reuşeşte stabilirea conexiunii, nu veţi putea accesa pagina din
serviciul ale cărui setări de conexiune sunt active în momentul respectiv. În acest caz, accesaţi meniul Servicii şi activaţi un
alt set de setări de serviciu. Încercaţi din nou să vă conectaţi la pagina respectivă. Pentru a verifica disponibilitatea
diferitelor servicii, preţurile şi tarifele acestora, contactaţi operatorul Dvs. de reţea şi/sau furnizorul de servicii.

• Apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Legături preluare. Selectaţi aplicaţi sau jocul pe care doriţi să le preluaţi.
• Folosiţi programul Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descărca aplicaţiile în telefonul Dvs.
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Antrenor de fitness
Antrenorul de fitness este un antrenor personal interactiv care vă ajută la îmbunătăţirea nivelului Dvs. de pregătire fizică,
putere şi rezistenţă. Programele de pregătire sunt create în funcţie de datele dvs. personale, atât pentru pregătire la sală cât
şi în aer liber.

Observaţie:  Antrenorul de fitness conţine informaţii generale despre condiţia fizică. El nu garantează
rezultatele. Consultaţi-vă cu medicul înaintea începerii unui program de exerciţii.

Pentru a începe utilizarea Antrenor fitness, apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Colecţie → Selectaţi aplicaţia → Antrenor
fitness Apăsaţi Deschid.
Citiţi observaţiile legale, apoi selectaţi Clauză renunţare acceptată sau Clauză renunţare respinsă.
Prima dată când utilizaţi funcţia Antrenor fitness, introduceţi informaţiile Dvs. personale, care includ sexul, ziua de naştere,
unitatea de măsură, înălţimea, greutatea, nivelul de rezistenţă şi nivelul de forţă. Date suplimentare includ ritmul Dvs.
cardiac maxim şi ritmul cardiac în repaos.
Selectaţi un program cu Planificator pentru a vă ghida prin programul de fitness şi pentru a stabili obiectivele acestuia. Sau,
puteţi selecta Start rapid pentru a începe imediat un program plecând de la profilul Dvs. personal.
În meniul principal, selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Start rapid — vă permite să selectaţi rapid tipul antrenamentului, disciplina sportivă, durata unei sesiuni şi nivelul de

dificultate.
• Planificator — vă permite să creaţi un program personal de antrenament, să selectaţi obiectivele, disciplina pentru fiecare

obiectiv în parte, săptămâna pentru antrenamente, un cronometru pentru fiecare sesiune şi numărul de săptămâni
alocate pentru fiecare program în parte.

• Antrenam. zilei — vă permite să începeţi imediat un program planificat sau să-l ştergeţi şi să stabiliţi unul nou.
• Sincronizaţi — vă permite să sincronizaţi Monitor fitness cu Jurnal antren..
• Jurnal antren. — ţine evidenţa antrenamentelor Dvs. din Monitor fitness.

În Start rapid şi Planificator, puteţi alege obiectivele Dvs. personale şi disciplina, sau tipul exerciţiului pe care îl preferaţi
pentru atingerea obiectivelor.
În Start rapid, puteţi începe antrenamentul în Centru fitness, Exterior, sau Înot.
În Planificator, puteţi alege obiectivele antrenamentelor, precum Anduranţă, Forţă, sau Condiţie fizică.
Dacă selectaţi Anduranţă, alegeţi una din disciplinele Ciclism, Cros, Vâslit, Urcatul scărilor, sau Înot. Apăsaţi Selectaţi, Opţiuni
şi OK. Terminaţi crearea programului Dvs. prin alegerea unui ţel, a zilelor săptămânii şi a numărului de săptămâni pentru
program.
Dacă selectaţi Forţă, alegeţi tipul echipamentului, ţelul, zilele săptămânii, şi numărul de săptămâni pentru program.
Dacă selectaţi Condiţie fizică, selectaţi una din disciplinele Ciclism, Cros, Vâslit, sau Urcatul scărilor. Apăsaţi Selectaţi, Opţiuni
şi OK. Terminaţi crearea programului Dvs. prin alegerea unui ţel, a zilelor săptămânii şi a numărului de săptămâni pentru
program.

Funcţii suplimentare

Calculator 
Calculatorul poate să facă adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, ridicări la pătrat, extragerea rădăcinii pătrate şi conversii
valutare.

Realizarea unui calcul
Observaţie: 
Acest calculator are o precizie limitată şi este destinat calculelor simple.

1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Calculator.
2. După ce pe ecran este afişat "0", tastaţi primul număr din calcul. Apăsaţi  pentru a introduce o virgulă zecimală.
3. Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Adunare, Scădere, Înmulţire, Împărţire, Pătrat, Radical, sau Modificaţi semnul. Alternativ, pentru

adunări, scăderi, înmulţiri sau împărţiri, apăsaţi în mod repetat .
4. Introduceţi al doilea număr pentru calcul, dacă este necesar.

Pentru a afla rezultatul, apăsaţi Egal.
5. Pentru a face un nou calcul, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Ştergeţi.

Conversia valutară
1. Pentru a memora cursul valutar, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Curs valutar.
2. Introduceţi cursul de schimb apăsând  pentru virgula zecimală, apoi apăsaţi OK.

Cursul de schimb rămâne în memorie până când îl înlocuiţi cu un alt curs.
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3. Pentru a realiza conversia valutară, introduceţi valoarea pe care doriţi să o convertiţi, şi apăsaţi Opţiuni.
4. Selectaţi tipul de conversie pe care doriţi să îl efectuaţi: În locală sau În străină.

Indicaţie: Puteţi efectua conversia valutară şi în modul de aşteptare. Introduceţi valoarea pe care doriţi să
o convertiţi, apăsaţi Opţiuni, şi selectaţi În locală sau În străină.

Busolă digitală
Telefonul dispune de o busolă digitală care indică direcţia atât grafic cât şi numeric.
Busola trebuie să fie întotdeauna calibrată în mod adecvat. Câmpurile electromagnetice, obiectele metalice de mari
dimensiuni precum şi alte situaţii pot reduce precizia busolei. Nu vă bazaţi niciodată numai pe busola telefonului.
Calibrarea corespunzătoare a busolei presupune calibrarea busolei la nordul magnetic şi setarea valorii declinaţiei
corespunzătoare poziţiei în care vă aflaţi. Declinaţia reprezintă valoarea unghiului dintre direcţia nordului magnetic şi
direcţia nordului geografic. Busola va ajusta fiecare direcţie conform valorii setate.
Puteţi obţine valorile declinaţiei din hărţi speciale sau liste de poziţionare geografică. Reţineţi că valoarea declinaţiei
depinde atât de poziţie cât şi de data actuală. Prin urmare, trebuie să verificaţi periodic valoarea corectă consultând surse
actualizate şi să setaţi întotdeauna declinaţia conform poziţiei Dvs. atunci când utilizaţi busola. Pentru informaţii
suplimentare despre declinaţie, consultaţi www.nokia.com/phones/5140/compass.
Când utilizaţi busola, menţineţi telefonul în poziţie orizontală utilizând nivela din colţul din stânga sus al telefonului. După o
anumită perioadă de timp, busola se dezactivează şi trece în modul de aşteptare pentru a economisi energie; apăsaţi
Contin. pentru a reactiva busola. Puteţi evita trecerea busolei în modul de aşteptare apăsând o tastă numerică odată la
câteva minute.
Când busola este activă, puteţi utiliza lanterna telefonului.
Calibrarea busolei
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Busolă.
2. Dacă telefonul vă solicită să calibraţi busola, este afişat textul Busola trebuie întâi calibrată. Altfel, apăsaţi Opţiuni şi

selectaţi Calibrare. Dacă a fost definită direcţia spre destinaţia dorită, apăsaţi Resetaţi pentru a reseta direcţia.
3. Pentru a începe calibrarea, apăsaţi Da. Plasaţi telefonul pe o suprafaţă orizontală plană şi rotiţi-l cu atenţie; sau, ţinând

telefonul orizontal, rotiţi-vă încet. Utilizaţi graficul rotitor de pe ecran pentru a ţine sub observaţie viteza de rotaţie. După
finalizarea calibrării, se afişează textul Busolă calibrată.

Setarea declinaţiei
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Busolă.
2. Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Setări → Declinaţie → Setaţi declinaţia pentru a seta declinaţia.

Pentru a activa ultima valoare setată a declinaţiei, selectaţi Activaţi.
3. Tastaţi valoarea declinaţiei în grade, de la 0 la 180, apoi apăsaţi OK.
4. Selectaţi direcţia declinaţiei: Est (+) sau Vest (-). Se afişează Declinaţie activată.
Setarea şi resetarea direcţiei
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Busolă.

Direcţia curentă spre care este orientat telefonul este afişată în grade (de la direcţia nord), în partea din stânga sus a
ecranului. Dacă direcţia destinaţiei dorite a fost setată, aceasta apare în colţul din dreapta sus al ecranului.

2. Pentru a reseta direcţia destinaţiei dorite, apăsaţi Resetaţi şi Da. Orientaţi telefonul pe direcţia destinaţiei dorite şi
apăsaţi Set. dir..

3. Săgeata indică direcţia setată, iar valoarea numerică este afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. Când săgeata este
orientată în sus pe ecran, telefonul este orientat pe direcţia corectă. Săgeata se roteşte odată cu mişcarea telefonului.
Pentru a vă menţine pe direcţia setată, săgeata trebuie să fie orientată în sus pe ecranul telefonului.

Temporizator
Pentru a porni temporizatorul, apăsaţi Meniu, selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Temporizator, şi apăsaţi Selectaţi.
Introduceţi ora de alarmare şi apăsaţi OK. Dacă doriţi, scrieţi propria Dvs. notă, care va fi afişată atunci când va expira timpul.
Pentru a schimba durata de temporizare, selectaţi Modif. temporiz.; sau, pentru a opri temporizatorul, selectaţi Stop temporiz..
Dacă s-a ajuns la ora de alarmare atunci când telefonul se află în modul de aşteptare, acesta va emite un semnal sonor iar
ecranul va afişa intermitent nota pe care aţi introdus-o sau textul Temporizare expirată. Pentru a opri alarma, apăsaţi orice
tastă. Dacă nu apăsaţi nici o tastă, alarma se va opri după 30 de secunde. Pentru a opri alarma şi a şterge textul notei,
apăsaţi Ieşire. Pentru a reconfigura temporizatorul, apăsaţi Reporniţi .
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Cronometru
Utilizarea cronometrului sau lăsarea acestuia să ruleze în fundal în timpul utilizării altor funcţii solicită suplimentar
acumulatorul şi reduce durata de viaţă a acestuia.
În timpul cronometrării, pot fi utilizate celelalte funcţii ale telefonului. Pentru a seta cronometrarea să funcţioneze în fundal,
apăsaţi .

Măsurarea timpilor intermediari
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Cronometru → Timpi intermediari. Pentru a vizualiza

cronometrarea pe care aţi lăsat-o să funcţioneze în fundal, apăsaţi Continuaţi.
2. Pentru a începe cronometrarea, apăsaţi Start. Apăsaţi Interm. de fiecare dată când doriţi să înregistraţi un timp

intermediar. Timpii intermediari sunt indicaţi sub timpul cronometrat scurs, pe ecran.
3. Pentru a opri cronometrarea, apăsaţi Stop.
4. Pentru a memora timpul, apăsaţi Memor.. Tastaţi un nume pentru timpul măsurat şi apăsaţi OK. Dacă nu tastaţi nici un

nume, va fi utilizat ca titlu timpul total măsurat.
5. Pentru a începe din nou cronometrarea, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Start. Noul timp este adăugat la timpul măsurat

anterior. Pentru a reseta timpul fără a-l memora, selectaţi Resetaţi.

Măsurarea timpilor pe tură
1. Pentru a cronometra timpii pe tură, apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Cronometru → Durată

tur.
2. Pentru a porni cronometrarea, apăsaţi Start. Pentru a stabili timpul pe tură, selectaţi Tur.

Pentru a opri cronometrarea timpilor pe tură, apăsaţi Stop. Pentru a memora timpul pe tură, apăsaţi Memor..
3. Apăsaţi Opţiuni. Pentru a porni din nou cronometrarea, apăsaţi Start. Pentru a reseta timpul pe tură fără a-l memora,

selectaţi Resetaţi.

Afişarea şi ştergerea timpilor
1. Pentru a vizualiza şi şterge timpii cronometraţi, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Cronometru.
2. Pentru a afişa ultimul timp măsurat, dacă nu a fost resetat cronometrul, selectaţi Afişaţi ultima. Selectaţi Afişaţi durata

pentru a afişa o listă de nume sau de timpi finali ai seturilor de timpi. Selectaţi setul de timpi pe care doriţi să-l vizualizaţi.
Pentru a şterge timpul, apăsaţi Ştergeţi.

3. Pentru a şterge timpii memoraţi, selectaţi Ştergeţi durata. Selectaţi Ştergeţi tot şi apăsaţi Da; sau selectaţi Una câte una,
selectaţi timpii pe care doriţi să îi ştergeţi, apăsaţi Ştergeţi şi Da.

Sonometru
Puteţi măsura nivelul aproximativ al zgomotului mediului.
Sonometrul permite măsurători generale de uz personal, valorile putând diferi faţă de cele oferite de măsurătorile ştiinţifice.
Reţineţi că nu puteţi măsura nivelul zgomotului în timp ce efectuaţi un apel sau în timp ce este conectat un set cu căşti.
Pentru a începe monitorizarea nivelului sonor, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Nivel sunet.
Bara sonometrului va afişa grafic nivelul zgomotului şi va fi indicat nivelul maxim. Numărul de sus indică nivelul maxim iar
cel încadrat, de mai jos, nivelul sonor curent.
Pentru a deschide lista de opţiuni, apăsaţi Opţiuni.
• Resetaţi maximul  — resetează valoarea maximă.
• Menţineţi la maxim — afişează valoarea maximă măsurată până la părăsirea funcţiei sonometru.
• Maxim dinamic  — afişează valoarea maximă pentru 5 secunde, apoi se resetează.
• Reglaj zgomot  — pentru a selecta dezactivarea zgomotului de fond (Dezactivaţi), sau activarea căutării sunetului de

frecvenţă înaltă (Sunete înalte) sau joasă (Sunete joase).

Termometru
Termometrul măsoară temperatura în grade Celsius şi Fahrenheit. Puteţi configura telefonul să afişeze temperatura pe
ecran, în timp ce se află în modul de aşteptare. Termometrul este util pentru planificarea şi monitorizarea activităţilor Dvs.
externe, însă nu este recomandat pentru uz profesional.
Termometrul permite măsurători generale de uz personal, valorile putând diferi faţă de cele oferite de măsurătorile ştiinţifice.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aplicaţii → Funcţii suplimentare → Termometru.
• Pentru a afişa (sau nu) valoarea temperaturii în modul de aşteptare, selectaţi Afişaţi termom. (sau Ascundeţi termom.).
• Pentru a configura telefonul să afişeze temperatura în grade Celsius sau Fahrenheit, selectaţi Format temperat. .
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15. Servicii

Puteţi accesa diferite servicii cu browserul. Aceste servicii pot include, de exemplu, rapoarte despre starea vremii, ştiri,
programe de zbor şi informaţii financiare.
Verificaţi la operatorul Dvs. de reţea şi la furnizorul de servicii ale cărui servicii doriţi să le utilizaţi, disponibilitatea acestor
servicii, preţurile şi sistemele de tarifare. Furnizorii de servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucţiuni pentru utilizarea
respectivelor servicii.
Cu browserul din telefonul Dvs. puteţi vizualiza servicii care utilizează pe paginile lor limbajul Wireless Mark-Up Language
(WML) sau HyperText Markup Language extensibil (XHTML). Aspectul paginilor diferă în funcţie de mărimea limitată a
ecranului. Reţineţi că este posibil să nu puteţi vedea toate detaliile paginilor.

Principalele etape pentru accesarea şi utilizarea serviciilor
1. Memoraţi setările de conectare necesare pentru accesarea serviciului pe care doriţi să-l utilizaţi.
2. Conectaţi-vă la serviciul respectiv.
3. Parcurgeţi paginile serviciului.
4. După ce aţi terminat de parcurs paginile respective, întrerupeţi conexiunea cu serviciul.

Memorarea setărilor serviciului
Puteţi obţine setările de conectare, sub formă de mesaj radio OTA, de la operatorul de reţea sau de la furnizorul de servicii
care vă oferă serviciul pe care doriţi să-l utilizaţi. Puteţi, de asemenea, să tastaţi manual setările sau să le preluaţi şi să le
editaţi cu PC Suite.
Pentru informaţii suplimentare şi pentru setările corecte, contactaţi operatorul de reţea sau furnizorul de servicii care vă
oferă serviciul pe care doriţi să-l utilizaţi. Puteţi primi setările serviciului prin mesaj OTA. A se vedea Serviciul de setări prin
radio la pagina 14.
Introducerea manuală a setărilor serviciului
1. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări conexiune.
2. Selectaţi Setări serviciu activ. Alegeţi setul de conectare pe care doriţi să-l activaţi şi apăsaţi Activaţi. Un set de conectare

este un grup de setări necesare pentru conectarea la un serviciu.
3. Selectaţi Editaţi set. active ale serviciului.
4. Selectaţi succesiv fiecare setare şi tastaţi toate setările necesare conform informaţiilor pe care le-aţi primit de la

operatorul Dvs. de reţea sau de la furnizorul Dvs. de servicii. Reţineţi că toate setările referitoare la purtătorul de date se
află în meniul Setări purtător date.

Conectarea la un serviciu
1. Asiguraţi-vă că setările serviciului pe care doriţi să-l utilizaţi sunt activate.

Pentru a activa setările, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări conexiune → Setări serviciu activ. Alegeţi
setul de conectare pe care doriţi să-l activaţi şi apăsaţi Activaţi.

2. Conectaţi-vă la serviciu. Puteţi selecta mai multe moduri de conectare:
• Pentru a accesa pagina de pornire, de exemplu, prima pagină a furnizorului de servicii, apăsaţi Meniu şi selectaţi

Servicii → Home sau, în modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .
• Pentru a deschide un marcaj, apăsaţi Meniu, selectaţi Servicii → Marcaje şi selectaţi un marcaj. Dacă marcajul nu

funcţionează cu setul de setări active al serviciului, activaţi un alt set de setări al serviciului şi încercaţi din nou.
• Pentru a introduce adresa serviciului, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Accesaţi adresa.

Parcurgerea paginilor
După conectarea la un serviciu, puteţi începe parcurgerea paginilor acestuia. Funcţiile tastelor telefonului pot diferi în funcţie
de serviciu, aşadar urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului. Pentru mai multe informaţii, luaţi legătura cu furnizorul
Dvs. de servicii.
Reţineţi că, dacă dacă este selectat purtătorul de date GPRS, în timpul navigării este afişat indicatorul . Dacă primiţi un apel
sau un mesaj text, sau dacă efectuaţi un apel în timpul unei conexiuni (E)GPRS, este afişat indicatorul , pentru a indica
suspendarea conexiunii (E)GPRS (trecerea ei în aşteptare). După un apel, de exemplu, telefonul încearcă să restabilească
conexiunea (E)GPRS.

Utilizarea tastelor pentru navigare
• Pentru navigare, utilizaţi oricare din tastele de parcurgere.
• Pentru a selecta un articol evidenţiat, apăsaţi , sau apăsaţi Deschidere pentru a accesa legătura.
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• Pentru a introduce litere şi numere în editorul de text, apăsaţi tastele  - . Pentru a introduce caractere speciale,
apăsaţi tasta .

Opţiuni în timpul navigării
Apăsaţi Opţiuni, după care pot fi disponibile următoarele opţiuni. Furnizorul de servicii vă poate oferi şi alte opţiuni.
• Comenzi rapide — deschide o listă nouă cu opţiuni care sunt specifice paginii.
• Home — revine la prima pagină a furnizorului de servicii.
• Adăugaţi marcaj — memorează pagina ca marcaj.
• Memor. în dosar — memorează pagina în dosarul pentru fişiere descărcate ales.
• Alte opţiuni — afişează o listă cu alte opţiuni, de exemplu, unele opţiuni de siguranţă.
• Reîncărcaţi — reîncarcă şi actualizează pagina curentă.
• Renunţaţi — renunţă la navigare şi deconectează.

Deconectarea de la un serviciu
Pentru a renunţa la navigare şi a vă deconecta, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Renunţaţi. Când se afişează Renunţaţi la
navigare?, apăsaţi Da. Sau, apăsaţi de două ori , sau apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Setări aspect
Puteţi modifica aspectul paginilor. În timpul navigării, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Alte opţiuni → Setări aspect sau, în modul
de aşteptare, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări aspect.
• Pentru a alege dacă va fi utilizată cuprinderea textului, selectaţi Cuprindere text. Selectaţi Activată pentru ca textul să

continue pe rândul următor, sau selectaţi Dezactivată pentru ca textul să fie trunchiat.
• Pentru a stabili mărimea caracterelor, selectaţi Mărime corp literă şi selectaţi Corp mic, Normal sau Mare.
• Dacă nu doriţi să fie afişate imaginile de pe pagină, selectaţi Afişaţi imaginile → Nu. Aceasta poate permite creşterea

vitezei de parcurgere a paginilor care conţin multe imagini.
• Pentru a seta telefonul să vă anunţe atunci când o conexiune asigurată devine neasigurată în timpul navigării, selectaţi

Alerte → Alertă pt. cone- xiune neasigurată → Da. Pentru a seta telefonul să vă anunţe atunci când o pagină asigurată
conţine un articol neasigurat, selectaţi Alertă pt. elemen- te neasigurate → Da.

• Pentru a selecta codificarea conţinutului paginii de browser, selectaţi Codificare caractere → Codificare conţinut. Dacă
doriţi ca telefonul să trimită adresele la paginile de browser utilizând codificarea UTF-8, selectaţi Adrese web unicod
(UTF-8) → Activată.

Marcaje
Este posibil ca aparatul Dvs. să conţină marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garantează şi nu aprobă aceste
site-uri. Când accesaţi aceste site-uri, trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca şi pentru
orice alt site.
Puteţi memora adresele paginilor de browser în memoria telefonului sub formă de marcaje.

Selectarea unui marcaj
1. În timpul navigării, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Marcaje sau, în modul de aşteptare, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → 

Marcaje.
2. Alegeţi marcajul pe care doriţi să-l utilizaţi şi apăsaţi Selectaţi sau  pentru a vă conecta la pagina asociată marcajului.

Dacă apăsaţi Opţiuni, puteţi selecta, de exemplu, o opţiune pentru a vizualiza, edita, şterge sau expedia marcajul.

Recepţionarea unui marcaj
Când recepţionaţi un marcaj (expediat ca marcaj), este afişat textul 1 marcaj recepţionat. Apăsaţi Afişaţi şi apăsaţi Memor.
pentru a memora marcajul. Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Afişaţi pentru a vizualiza marcajul sau Ştergeţi pentru a-l şterge.

Descărcarea
Important: 
Instalaţi numai aplicaţii obţinute din surse care oferă o protecţie corespunzătoare împotriva programelor
dăunătoare.

În timpul navigării, puteţi descărca în telefon sunete, imagini, jocuri sau aplicaţii. Apăsaţi Opţiuni, selectaţi Legături preluare
şi selectaţi Preluări sunete, Preluări grafică, Preluări jocuri, sau Preluări aplicaţii.

Stocare servicii
Telefonul poate recepţiona mesaje de serviciu (notificări) expediate de furnizorul Dvs. de servicii. Mesajele serviciului sunt
notificări referitoare, de exemplu, la titluri de ştiri, şi pot conţine un mesaj text sau o adresă a unui serviciu.

S e r v i c i i
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Vizualizarea mesajelor de serviciu
• Pentru a vedea un mesaj de serviciu primit, apăsaţi Afişaţi. Dacă apăsaţi Ieşire, mesajul este mutat în dosarul Stocare

servicii. Pentru a accesa ulterior dosarul Stocare servicii, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Stocare servicii.
• Pentru a administra un mesaj de serviciu în timpul navigării, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Alte opţiuni → Stocare servicii.

Alegeţi mesajul dorit, apăsaţi Preluaţi pentru a descărca elementele marcate de pe pagină, sau apăsaţi Opţiuni şi
selectaţi Detalii sau Ştergeţi.

Setări stocare servicii
• Pentru a selecta setările pentru mesajele de serviciu, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări stocare servicii.

Pentru a seta telefonul să recepţioneze (sau să respingă) mesajele de serviciu, selectaţi Mesaje servicii şi Activată (sau
Dezactivată).

• Pentru a configura telefonul să recepţioneze mesaje de servicii numai de la autorii de conţinut aprobaţi de furnizorul de
servicii, selectaţi Filtru mesaje → Activată. Pentru a vedea lista autorilor de conţinut aprobaţi, selectaţi Canale protejate.

• Pentru a activa automat browserul atunci când telefonul recepţionează un mesaj de serviciu în modul de aşteptare, dacă
aţi setat telefonul să primească mesaje de serviciu, selectaţi Conectare automată → Conectare automată activată. Dacă
selectaţi Conectare automată dezactivată, telefonul activează browserul numai după ce aţi selectat Preluaţi când telefonul
a recepţionat un mesaj al serviciului.

Memoria de arhivă
Arhiva este o locaţie de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă aţi încercat să accesaţi sau aţi accesat
informaţii confidenţiale ce necesită introducerea unor parole, goliţi arhiva după fiecare utilizare. Informaţiile sau serviciile
pe care le-aţi accesat sunt stocate în arhivă.
• Pentru a goli arhiva în timpul navigării, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Alte opţiuni → Goliţi arhiva.
• Pentru a goli arhiva în modul de aşteptare, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Goliţi arhiva.

Fişiere auxiliare „cookies”
Un „cookie” este un set de date pe care site-ul îl stochează în memoria de arhivă a browserului. Aceste date pot fi, de
exemplu, informaţiile Dvs. de utilizator sau setările Dvs. preferate de navigare. Fişierele „cookie” rămân memorate până când
goliţi memoria de arhivă. A se vedea Memoria de arhivă la pagina 61.
Puteţi seta telefonul să permită sau să interzică primirea fişierelor „cookie”.
1. În timpul navigării, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Alte opţiuni → Siguranţă → Fişiere auxiliare sau, în modul de aşteptare,

apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări siguranţă → Fişiere auxiliare.
2. Selectaţi Permiteţi sau Respingeţi.

Siguranţa browserului
Funcţiile de siguranţă pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile bancare sau cumpărăturile virtuale. Pentru
astfel de conexiuni, aveţi nevoie de certificate de siguranţă şi, eventual, şi de un modul de siguranţă ce poate fi disponibil pe
cartela Dvs. SIM. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Modulul de siguranţă
Modulul de siguranţă îmbunătăţeşte serviciile de siguranţă pentru aplicaţii care necesită o conectare prin browser şi vă
permite utilizarea unei semnături digitale. Modulul de siguranţă poate conţine certificate precum şi coduri private şi publice.
Certificatele sunt memorate în modulul de siguranţă de către furnizorul de servicii.
Pentru a modifica setările modulului de siguranţă, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări siguranţă → Setări
modul de siguranţă.
• Detaliile modulului de siguranţă — pentru a vedea titlul modulului de siguranţă, starea acestuia, producătorul şi numărul

de serie al acestuia.
• Solicitaţi PIN modul — pentru a seta telefonul să solicite codul PIN modul atunci când utilizaţi servicii oferite de modulul

de siguranţă.
• Modificaţi PIN modul — pentru a schimba codul PIN modul, dacă această operaţie este permisă de modulul de siguranţă.

Introduceţi codul PIN modul curent, apoi introduceţi de două ori noul cod.
• Modificaţi PIN semnătură — pentru a schimba un cod PIN semnătură. Selectaţi codul PIN semnătură pe care doriţi să-l

modificaţi. Introduceţi codul PIN curent, apoi introduceţi de două ori noul cod.

A se vedea Coduri de acces la pagina 10.

Certificate
Important: 
Reţineţi că, chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la
distanţă şi în instalarea aplicaţiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de
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siguranţă mărită. Existenţa unui certificat nu oferă, în sine, nici un fel de protecţie; managerul de
certificate trebuie să conţină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de
siguranţă mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afişat un mesaj care indică
faptul că certificatul a expirat sau că nu este încă valabil, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil,
verificaţi dacă ora şi data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asiguraţi că aveţi încredere în proprietarul certificatului
respectiv şi că certificatul aparţine într-adevăr proprietarului specificat.
Există trei tipuri de certificate: certificate de server, certificate de autorizare şi certificate utilizator.
• Certificatele de server sunt destinate realizării unei conexiuni cu siguranţă sporită la serverul de conţinut. Telefonul

primeşte certificatul de server de la serverul de conţinut înainte de stabilirea conexiunii, iar valabilitatea respectivului
certificat este verificată folosind certificatele de autorizare memorate în telefon. Certificatele de server nu sunt memorate.
Pictograma de siguranţă  nu indică faptul că transmisia dintre poarta de acces şi serverul de conţinut (sau locul în care
sunt stocate resursele solicitate) este sigură. Furnizorul de servicii asigură protecţia transmisiilor de date dintre poarta de
acces şi serverul de conţinut.

• Certificatele de utilizator sunt emise utilizatorilor de către autoritatea de certificare. Certificatele de utilizator sunt
necesare, de exemplu, la crearea semnăturii digitale, ele asociind utilizatorul cu un cod privat specific dintr-un modul de
siguranţă.
Pentru a vedea certificatele de utilizator, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări siguranţă → Certificate
utilizator → Listă certificate.

• Certificatele de autorizare sunt utilizate de unele servicii, cum sunt serviciile bancare, pentru verificarea valabilităţii altor
certificate. Certificatele de autorizare pot fi memorate în modulul de siguranţă de către furnizorul de servicii sau pot fi
descărcate din reţea, dacă serviciul acceptă folosirea acestora.
Pentru a vedea certificatele de autorizare, apăsaţi Meniu şi selectaţi Servicii → Setări → Setări siguranţă → Certificate de
autorizare → Listă certificate.

Semnături digitale
Cu telefonul Dvs. puteţi aplica semnături digitale. Semnătura poate fi urmărită înapoi până la Dvs. prin intermediul codului
privat din modulul de siguranţă şi al certificatului de utilizator care a fost folosit la aplicarea semnăturii. Utilizarea
semnăturii digitale este similară cu semnătura Dvs. depusă pe o factură, pe un contract sau pe alt document.
Pentru a aplica semnătura digitală, selectaţi o legătură la o pagină, de exemplu titlul unei cărţi pe care doriţi să o cumpăraţi
şi preţul acesteia. Va fi afişat textul care trebuie semnat (inclusiv, de exemplu, suma şi data).
Verificaţi dacă textul titlului este Citiţi şi dacă este afişată pictograma semnăturii digitale .

Dacă nu apare pictograma semnăturii digitale, rezultă că există o încălcare a sistemelor de siguranţă şi nu trebuie să
introduceţi nici un fel de date personale, cum ar fi codul Dvs. PIN semnătură.
Pentru a semna textul, citiţi mai întâi întregul text, apoi selectaţi Semnaţi.
Reţineţi că s-ar putea ca textul să nu încapă într-un singur ecran. Din acest motiv, înainte de a semna, asiguraţi-vă că aţi
parcurs şi aţi citit tot textul.
Selectaţi certificatul de utilizator pe care doriţi să-l utilizaţi. Tastaţi codul PIN semnătură şi apăsaţi OK. Pictograma pentru
semnătura digitală dispare şi este posibil ca serviciul să afişeze o confirmare a achiziţiei făcute de Dvs.

S e r v i c i i
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16. Servicii SIM

În afară de funcţiile disponibile în telefon, cartela SIM vă poate oferi servicii suplimentare care pot fi accesate în acest meniu,
care va fi afişat afişat numai dacă este acceptat de către cartela SIM. Numele şi conţinutul meniului depind de serviciile
disponibile.
Pentru a configura telefonul să afişeze mesajul de confirmare expediat între telefonul Dvs. şi reţea, atunci când utilizaţi
servicii SIM, apăsaţi Meniu, şi selectaţi Setări → Setări telefon → Confirmaţi acţiu- nile serviciului SIM → Da.
Reţineţi că accesarea acestor servicii poate necesita expedierea unui mesaj text (SMS) sau efectuarea unui apel telefonic
pentru care puteţi fi taxat.
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17. Conectarea la calculator

Puteţi conecta telefonul la un calculator compatibil printr-o conexiune în infraroşu (IR) sau printr-un cablu de conectare şi
puteţi utiliza telefonul ca modem pentru a trimite şi primi mesaje e-mail, precum şi pentru a accesa Internetul atunci când
telefonul Dvs. este conectat la un calculator compatibil. Puteţi utiliza telefonul împreună cu o gamă largă de aplicaţii pentru
conectare la calculator sau pentru transmisii de date. Cu PC Suite puteţi, de exemplu, să sincronizaţi contacte, note de
agendă şi note de rezolvat între telefonul Dvs. şi un calculator compatibil.
Puteţi găsi mai multe informaţii şi fişiere descărcabile pe site-ul de Internet Nokia, la www.nokia.com/pcsuite.

PC Suite
PC Suite conţine următoarele aplicaţii:
• Nokia Application Installer pentru instalarea aplicaţiilor Java de pe un calculator compatibil în telefon, sau pentru

eliminarea aplicaţiilor din telefon.
• Nokia Content Copier pentru realizarea copiilor de siguranţă şi restaurarea datelor personale între telefon şi un calculator

compatibil. Aplicaţia Nokia Content Copier acceptă, de asemenea, transferul de conţinut între mai multe telefoane.
• Nokia Image Converter pentru a face imaginile cu format acceptat utilizabile în mesaje multimedia sau ca imagini de

fundal, pentru crearea fotografiilor portret pentru contacte, precum şi pentru transferul acestora în telefonul Dvs.
• Nokia Modem Options pentru setări de conectare prin HSCSD şi GPRS.
• Nokia Multimedia Player pentru redarea mesajelor Dvs. multimedia şi a fişierelor audio, video şi a imaginilor. De

asemenea, puteţi crea liste de redare pentru fişierele Dvs. multimedia.
• Nokia PC Sync pentru a sincroniza contactele, agenda, notele de agendă şi notele de rezolvat între telefonul Dvs. şi un

calculator compatibil.
• Nokia Phone Browser pentru a vizualiza pe un calculator compatibil conţinutul dosarelor Galerie şi Contacte din telefonul

Dvs. Puteţi parcurge contacte, imagini, fişiere audio şi video clipuri, puteţi modifica fişiere din memoria telefonului şi
puteţi transfera fişiere între telefon şi un calculator.

• Nokia Phone Editor pentru a expedia mesaje text şi pentru a edita contactele din telefonul Dvs.
• Nokia Sound Converter pentru a converti sunete de apel polifonice în formate acceptate pentru a fi compatibile cu

telefonul Dvs. şi pentru a le transfera în telefon.

EGPRS, GPRS, HSCSD şi CSD
Cu telefonul Dvs. puteţi utiliza serviciile (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed
Circuit Switched Data) şi CSD (Circuit Switched Data, Date GSM) pentru transmisia datelor.
Pentru a verifica disponibilitatea şi pentru a vă abona la serviciul pentru transmisii de date, contactaţi operatorul Dvs. de
reţea sau furnizorul Dvs. de servicii.
Reţineţi că folosirea serviciilor HSCSD consumă mai repede acumulatorul telefonului decât apelurile normale vocale şi de
date. S-ar putea dovedi necesar să conectaţi telefonul la un încărcător pe durata transferului de date.

Utilizarea aplicaţiilor pentru comunicaţii de date
Pentru informaţii privind aplicaţiile pentru comunicaţii de date, consultaţi documentaţia livrată cu acestea.
Reţineţi că efectuarea unui apel sau răspunsul la un apel pe durata conectării la calculator nu sunt recomandate deoarece ar
putea perturba funcţionarea.
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Informaţii despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanţa maximă doar după
două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori, dar în cele
din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal,
cumpăraţi un acumulator nou. Utilizaţi numai acumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţi acumulatorul Dvs. numai cu
încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.
Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu lăsaţi acumulatorul conectat la
un încărcător. Supraîncărcarea acumulatorului poate scurta durata de viaţă a acestuia. Dacă nu este utilizat, un acumulator
complet încărcat se va descărca în timp. Temperaturile extreme pot afecta capacitatea de încărcare a acumulatorului Dvs.
Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Nu folosiţi niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.
Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate interveni când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o
agrafă sau un stilou, face legătura directă între terminalele pozitiv (+) şi negativ (-) ale acumulatorului (acestea arată ca nişte
lamele metalice pe acumulator). Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când un acumulator de rezervă este
purtat în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care
realizează scurt-circuitul.
Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maşină închisă, va reduce capacitatea şi durata
sa de funcţionare. Încercaţi să păstraţi întotdeauna acumulatorul între 15°C şi 25°C (59°F şi 77°F). Este posibil ca un aparat cu
un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcţioneze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet.
Performanţele acumulatoarelor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ.
Nu aruncaţi acumulatorii în foc! Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predaţi
acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere.
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ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să
respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.
• Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile, umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care

corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet
înainte de pune acumulatorul la loc.

• Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele electronice se
pot deteriora.

• Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice, pot defecta
acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

• Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens
în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

• Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
• Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi

elementele de mecanică fină.
• Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici.
• Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.
• Utilizaţi o lavetă moale, curată şi uscată pentru a curăţa lentilele (cum ar fi lentilele aparatului foto, ale senzorului de

proximitate sau ale fotocelulei).
• Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările

sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de
radioemisie.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice tip de
accesoriu. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru
reparaţii.
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Siguranţă suplimentară

Mediul de utilizare
Reţineţi că trebuiesc respectate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflaţi şi că trebuie să închideţi
întotdeauna aparatul Dvs. dacă utilizarea acestuia este interzisă sau dacă poate provoca interferenţe sau pericole. Folosiţi
aparatul numai în poziţiile sale normale de funcţionare. Pentru a respecta recomandările de expunere la radio frecvenţă,
utilizaţi numai accesorii omologate de Nokia pentru a fi folosite cu acest aparat. Dacă aparatul este pornit şi îl purtaţi pe
corp, folosiţi întotdeauna un suport sau un toc de purtare omologat.

Echipamente medicale
Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influenţa funcţionarea unor
echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF sau
dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriţi aparatul Dvs. în unităţi
sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi
sensibile la semnalele RF.

Stimulatoare cardiace
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menţinerea unei distanţe minime de 15,3 cm (6 ţoli) între un telefon mobil
şi stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferenţă cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanţă cu
cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research. Persoanele cu stimulatoare cardiace:
• trebuie să ţină aparatul la o distanţă de cel puţin 15,3 cm (6 ţoli) faţă de stimulatorul cardiac, atunci când aparatul este

pornit;
• nu trebuie să poarte aparatul în buzunarul de la piept;
• trebuie să ţină aparatul la urechea opusă stimulatorului, pentru a reduce la minim pericolul de interferenţă.
• Aparatul trebuie oprit imediat ce se suspectează existenţa unei interferenţe.

Proteze auditive
Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferenţe, consultaţi furnizorul Dvs. de
servicii.

Autovehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecţie
electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul
acestuia.
Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea şi depanarea
necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi pot duce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului. Verificaţi în
mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect şi dacă
funcţionează corespunzător. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaşi
compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reţineţi că
acesta se umflă cu deosebită forţă. Nu aşezaţi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbag-ului sau
în zona de acţiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate
necorespunzător şi airbag-ul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.
Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea
aparatelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului, poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şi poate
contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie
Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cu pericol de
explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile
pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriţi aparatul în staţiile de
alimentare cu carburant, precum şi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformaţi-vă restricţiilor de
utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanţi, zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor, în incinta
combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de
obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unităţi de transfer şi stocare a substanţelor
chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid (cum ar fi propanul sau butanul) şi zone în care aerul conţine substanţe
chimice sau particule ca praf de cereale, praf obişnuit sau pulberi metalice.
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Apeluri telefonice în caz de urgenţă
Important:  Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcţionează utilizând semnale radio, reţele radio,
reţele fixe terestre şi funcţii programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea
legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru
efectuarea unor comunicări esenţiale cum ar fi urgenţele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă:
1. Dacă aparatul nu este pornit, porniţi-l. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat.

Unele reţele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.
2. Apăsaţi  de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Tastaţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care

vă aflaţi.
4. Apăsaţi tasta .
Dacă sunt activate anumite funcţii, ar putea fi necesar să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a efectua un apel de
urgenţă. Dacă aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion, înainte de a putea efectua un apel de urgenţă
trebuie să schimbaţi profilul pentru a activa funcţiile telefonului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi acest ghid sau
contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.
Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă, furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil
poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest
lucru.

Informaţii privind certificarea (SAR)

ACEST APARAT CORESPUNDE RECOMANDĂRILOR INTERNAŢIONALE PRIVITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO.
Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. El este proiectat şi fabricat pentru a nu depăşi limitele de expunere
la energie de radiofrecvenţă (RF) cuprinse în recomandările internaţionale (ICNIRP). Aceste limite fac parte dintr-o serie de
recomandări cuprinzătoare şi stabilesc nivelele permise de energie RF pentru populaţie. Recomandările au fost elaborate de
organizaţii ştiinţifice independente în urma unei evaluări periodice şi amănunţite a unor studii ştiinţifice. Recomandările
cuprind şi o marjă importantă de siguranţă, stabilită pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, independent de vârstă
şi stare a sănătăţii.
Standardul de expunere pentru aparatele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific
Absorption Rate (rata absorbţiei specifice de energie), sau SAR. Limita SAR stabilită în aceste recomandări internaţionale este
2,0 W/kg*. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de emisie la
cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvenţă testate. Deşi SAR este determinat la cel mai ridicat nivel de
putere admis, nivelul real al SAR pentru aparatul în funcţiune poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta se explică prin
faptul că aparatul este proiectat să lucreze la mai multe nivele de putere, în aşa fel încât să utilizeze numai puterea necesară
pentru a intra în legătură cu reţeaua. În general, cu cât vă aflaţi mai aproape de o antenă a unei staţii de retransmisie, cu
atât puterea de emisie a aparatului este mai mică.
Valoarea maximă SAR pentru acest aparat la încercarea în condiţiile folosirii la ureche este 0,77 W/kg.
Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de utilizare, la
ureche, sau dacă este amplasat la o distanţă de cel puţin faţă de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de
purtare, într-o agăţătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conţină metale şi trebuie să asigure
plasarea telefonului la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp.
Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua. În unele
cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă.
Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţele de separaţie menţionate mai sus până la terminarea
transmisiei.
* Limita SAR pentru aparatele mobile folosite de public este de 2,0 watt/kilogram (W/kg) în medie pentru zece grame de
ţesut de corp. Recomandările conţin o marjă substanţială de siguranţă pentru o protecţie suplimentară a publicului şi pentru
compensarea unor diferenţe în măsurători. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare impuse şi
de banda de reţea. Pentru informaţii legate de SAR în alte regiuni vă rugăm să consultaţi site-ul www.nokia.com, secţiunea
pentru informaţii despre produs.

S i g u r a n ţ ă  s u p l i m e n t a r ă
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