
efonul este menit a fi conectat
S.

Menţineţi apăsat ).

Introduceţi numărul de
telefon şi apăsaţi L pentru
a-l salva.
Formaţi numărul de telefon
utilizând tastatura şi apăsaţi
( pentru a suna.
Introduceţi numărul de
telefon cu ajutorul tastaturii.
Apăsaţi L şi selectaţi apel
IP (dacă prefixul IP este deja
salvat în agenda telefonului,
acesta va fi adăugat în mod
automat) şi numărul va fi
format.
Apăsaţi ( când sună
telefonul.
Apăsaţi ).
Descoperiţi-vă telefonul

Philips tinde continuu să-şi îmbunătăţească
produsele sale. De aceea, Philips îşi rezervă dreptul
de revizuire sau retragere a acestui ghid de utilizare
în orice moment fără aviz prealabil. Philips oferă
acest ghid de utilizare "aşa cum este" şi nu acceptă,
cu excepţia cazurilor prevăzute în legislaţia
aplicabilă, răspunderea pentru orice erori, omisiuni
sau discrepanţe între prezentul ghid de utilizare şi

produsul descris. Tel
la reţelele GSM/GPR

Cum să ...

Tastatură
alfanumerică

Microfon

 Ecran

Taste de 
navigare

Tastă de
terminare apel
şi de pornire/
oprire telefon

Conector pentru
căşti/încărcător

Tastă de
selecţie stânga

Tastă de
preluare apel

Tastă de
selecţie dreapta

Porniţi/opriţi 
telefonul
Memoraţi 
numere în agendă

Efectuaţi un apel

Efectuaţi un apel 
IP

Preluaţi un apel

Terminaţi un apel
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Tasta din stânga/dreapta
Apăsaţi tastele de selecţie din stânga şi dreapta L
şi R amplasate în partea de sus a tastaturii pentru a
îndeplini funcţiile afişate în partea de jos a
ecranului.

Respingeţi un 
apel

Apăsaţi ) când sună
telefonul.

Ajustarea 
volumului în căşti

Apăsaţi tasta + sau -
în timpul apelului.

Accesaţi Agenda Apăsaţi - în regim de
aşteptare.

Accesaţi meniul 
principal

Apăsaţi L în regim de
aşteptare.

Treceţi la modul 
silenţios

Menţineţi apăsată tasta +
în modul de aşteptare
pentru a trece de la regimul
normal la cel de şedinţă.

Reveniţi la meniul 
precedent

Apăsaţi R.

Reveniţi rapid în 
regimul de 
aşteptare

Apăsaţi ).
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Pregãtire pentru utilizare

riei
teria, ridicaţi bateria din partea
arătat mai jos.

ei SIM
ţul tăiat al cartelei SIM este
ia corectă iar faţa cu contactele
 în jos. Introduceţi cartela SIM
ntru cartela SIM până la oprire.
4

1. Pregătire pentru utilizare

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de siguranţă din
secţiunea "Măsuri de protecţie" înainte de a
utiliza telefonul.

Pentru a putea folosi telefonul trebuie să introduceţi
o cartelă SIM valabilă, oferită de către operatorul
GSM sau un comerciant. Cartela SIM conţine
informaţii despre abonamentul Dvs., numărul
telefonului Dvs. mobil şi o memorie în care puteţi
stoca numere de telefon şi mesaje.

Instalarea cartelei SIM
Pentru a instala cartela SIM urmaţi paşii prezentaţi
mai jos. Înainte de a scoate capacul din spate şi
bateria verificaţi dacă telefonul este deconectat.
Înlãturarea capacului din spate
Pentru a instala cartela SIM trebuie mai întâi să
scoateţi capacul din spate. Apăsaţi capacul din spate
cu degetul mare şi mişcaţi capacul în sus. Apoi
utilizaţi mâna liberă pentru a ridica uşiţa
compartimentului bateriei după cum este arătat mai
jos. 

Înlăturarea bate
Pentru a înlătura ba
de sus aşa cum este 

Instalarea cartel
Asiguraţi-vă că col
îndreptat spre direcţ
aurite este orientată
în locul prevăzut pe
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ula de protecţie care înveleşte
de a utiliza telefonul.

a telefonului
elefonul menţineţi apăsată tasta ).
ul PIN, dacă este necesar. El este
 vă este oferit de către operator sau
i multe informaţii despre codul PIN
 securitate�.

duce codul PIN greşit de trei ori
la SIM se va bloca. Pentru a o
e să obţineţi codul PUK de la
. de reţea.
Pregãtire pentru utilizare

Repunerea la loc a bateriei
Puneţi bateria în spaţiul prevăzut pentru ea, cu
contactele aurii orientate în jos până la oprire. Apoi
închideţi-o prin apăsare în jos.

Repunerea la loc a capacului din spate
Repuneţi la loc capacul din spate prin glisare în jos,
până ce acesta se opreşte.

Înlăturaţi pelic
ecranul înainte 

Conectare
Pentru a porni t
Introduceţi cod
preconfigurat şi
comerciant. Ma
găsiţi în �Setări

Dacă veţi intro
succesiv, carte
debloca trebui
operatorul Dvs



Pregãtire pentru utilizare

Încărcarea bateriei Bateria se poate deteriora dacă lăsaţi încărcătorul
a bateriei. Unica modalitate de
ătorului este de a-l decupla,
 priză uşor accesibilă. Dacă nu
osiţi telefonul o perioadă
 vă recomandăm să scoateţi

l atunci când el se încarcă.
mplet descărcată, indicatorii
ărea pe ecran peste câteva

ea procesului de încărcare.
6

Telefonul dvs. este pus în funcţiune de o baterie
reîncărcabilă. O baterie nouă este încărcată parţial,
iar descărcarea sa este anunţată printr-un semnal
sonor de alarmă. Dacă bateria este complet
descărcată, va trebui să fie reîncărcată timp de 2 sau
3 minute înainte ca indicatorii nivelului de încărcare
să reapară. Cuplaţi încărcătorul la conectorul pentru
încărcător din partea inferioară a telefonului şi
asiguraţi-vă că simbolul săgeţii de pe încărcător este
orientat în sus, după cum este arătat mai jos. Cealaltă
parte a încărcătorului trebuie cuplată la priză.
Simbolul bateriei indică nivelul de încărcare.
Indicatorii de încărcare vor derula pe ecran pentru a
indica procesul de încărcare a bateriei. Bateria este
încărcată complet când indicatorii de încărcare nu
mai derulează. Puteţi decupla încărcătorul. 

cuplat după încărcare
deconectare a încărc
prin urmare folosiţi o
intenţionaţi să fol
îndelungată de timp,
bateria.

Puteţi folosi telefonu
Dacă bateria este co
de încărcare vor ap
minute de la începer
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 unui apel urgent
rtelă SIM în telefon, puteţi apăsa R
fectua un apel urgent. 

 în telefon, puteţi apela un număr
gimul de aşteptare, apoi apăsaţi (.

ărul de urgenţă standard este 112,
nie este 999.

i terminarea unui apel
el primit numărul apelantului poate
pelantul a hotărât să-şi descopere
ă numărul este memorat în agenda
ele corespunzător va fi afişat în locul

ua un apel: apăsaţi (.
inge un apel: apăsaţi ). 
ina apelul: apăsaţi ).

 suna dacă este în regim silenţios.

t Răspuns orice tastă, puteţi prelua
area oricărei taste, cu excepţia )
Apelarea

2. Apelarea
Efectuarea unui apel

De pe ecran în regim de aşteptare
1. În regim de aşteptare, formaţi numărul cu

ajutorul tastelor. Pentru a corecta o eroare
apăsaţi R.

2. Apăsaţi ( pentru a apela numărul.
3. Apăsaţi ) pentru a termina apelul.

Pentru a efectua un apel internaţional apăsaţi
rapid * de două ori pentru a introduce prefixul
internaţional "+".

Folosirea agendei telefonice
1. Apăsaţi - în regim de aşteptare.
2. Selectaţi un contact din listă şi apăsaţi (

pentru a apela numărul selectat. Pentru a
selecta un alt număr apăsaţi + sau - (mai
multe informaţii găsiţi în �Agenda
telefonică�).

3. Apăsaţi ) pentru a termina apelul.

Efectuarea
Fără a avea o ca
(SOS) pentru a e
Cu o cartelă SIM
de urgenţă în re

În Europa num
în Marea Brita

Preluarea ş
În cazul unui ap
fi afişat dacă a
identitatea. Dac
telefonică, num
numărului.
� Pentru a prel
� Pentru a resp
� Pentru a term

Telefonul nu va

Dacă aţi selecta
apelul prin apăs
şi R.



Apelarea

Opţiuni în timpul unei convorbiri Efectuarea celui de al doilea apel
 apel în condiţiile în care aveţi
u un apel în aşteptare. În timpul
maţi numărul (sau selectaţi un
elefonică) şi apăsaţi (. Primul
im de aşteptare, fiind apelat cel
uteţi apăsa L pentru a accesa

 trece de la un apel la altul.
 introduce apelantul într-un 
nţă.
e al doilea apel

apel în timpul unei conversaţii,
n sunet scurt de avertizare şi pe
informaţii despre apelul primit.

tru a prelua apelul (primul va fi
ut în regim de aşteptare).
tru a respinge apelul.

tru a accesa lista de opţiuni.
ţi selecta Închide iar apoi Activ
ru a termina apelul curent şi a
ua apelul nou.
8

În timpul unei convorbiri apăsaţi L Opţiune pentru
a accesa următoarele opţiuni:

- Treceţi apelul în regim Apel reţinut
- Setaţi apelul pe Silenţios
- Apel nou
- SMS nou
- Accesaţi Contacte

Ajustarea volumului în căşti
În timpul unei convorbiri, apăsaţi tasta + sau -
pentru a majora sau micşora volumul.

Blocarea/deblocarea tastaturii
Pentru a bloca/debloca tastura, menţineţi apăsată
tasta # în regim de aşteptare.

Manipularea apelurilor multiple
Cu ajutorul telefonului dvs. puteţi manipula două
sau mai multe apeluri simultan sau face o
conferinţă. Disponibilitatea acestei funcţii depinde
de operatorul dvs. de reţea şi/sau abonament.

Puteţi efectua un alt
deja un apel activ sa
unei conversaţii for
contact din agenda t
apel va fi pus în reg
de al doilea număr. P
următoarele opţiuni:
� Comutare pentru a
� Conferinţă pentru a

apel de tip conferi
Preluarea celui d
Dacă primiţi un alt 
telefonul va emite u
ecran vor fi afişate 
În acest caz puteţi:
Apăsa (. Pen

trec
Apăsa R 
sau )

Pen

Apăsaţi L
Opţiuni

Pen
Pute
pent
prel
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cţionale

e Multitap ABC/Abc/abc
ată pe o tastă numerică (2 până la
 a introduce prima literă a tastei,
două ori pentru a introduce a doua
e tastă, şi aşa mai departe. Dacă
 literă pe care doriţi să o introduceţi
aceeaşi tastă ca şi litera introdusă
ptaţi câteva secunde până când va
rsorul.
 pentru a şterge caracterele din

orului.

ge caracterele din stânga cursorului
iese din regimul de editare.
că cursorul, selectează o literă,
nt sau simbol din listă sau
lează lista.
ine la regimul de aşteptare.
ctează cuvântul evidenţiat din listă
intră în meniul cu opţiuni.
duce simboluri.
mbă metoda de introducere.
Introducere text sau numãr

3. Introducere text 
sau număr

Metodă de introducere
Telefonul dvs. acceptă 4 metode de introducere:
Multitap ABC/Abc/abc
Smart ABC/Abc/abc
Numeric
Simboluri

În timpul editării textului, ţineţi apăsată tasta *
pentru a schimba limbile şi apăsaţi scurt pe *
pentru a schimba metodele de introducere. Bara de
stare din partea de sus a ecranului va afişa metoda
curentă de introducere. [ABC], [Abc] şi [abc]
reprezintă introducerea de majuscule Multi-tap,
Smart Multitap şi minuscule Multitap în limba
engleză, respectiv [ENG], [Eng] şi [eng] reprezintă
introducerea de majuscule în regim Smart English,
Smart English şi minuscule în regim Smart English,
[123] reprezintă introducerea cifrelor. 

Tastele fun

Introducer
1. Apăsaţi o d

9) pentru
apăsaţi de 
literă de p
următoarea
se află pe 
recent, aşte
reapărea cu

2. Apăsaţi R
stânga curs

R Şter
sau 

+ - 
 

Miş
cuvâ
deru

) Rev
L Sele

sau 
# Intro
* Schi



ntroducere text sau numãr

Introducere Smart ABC/Abc/abc
t de intrare oferă posibilităţi de
 cuvintelor în limba engleză.
 apăsaţi o dată tasta numerică
9) corespunzător literelor

 a forma cuvintele dorite. Pe
cerii literelor, cuvintele afişate
justate corespunzător.
tru a şterge intrările din stânga

de navigare pentru a selecta
 apăsaţi L pentru a-l introduce.

numerelor
umerice (0 până la 9) pentru
erele corespunzătoare tastelor.
un număr apăsaţi R.

mboluri
tru a vizualiza lista metodelor
şi apăsaţi +/- pentru a
l dorit. Apăsaţi L pentru a
10 I

Puteţi apăsa tasta 0 pentru a insera un spaţiu în
metoda de introducere ABC/abc Multitap.

Următoarele litere sunt amplasate pe fiecare tastă:
Acest mod inteligen
introducere rapidă a
1. Trebuie doar să

(2 până la 
necesare pentru
măsura introdu
pe ecran vor fi a

2. Apăsaţi R pen
cursorului.

3. Folosiţi tastele 
cuvântul dorit şi

Introducerea 
1. Apăsaţi tastele n

a introduce num
2. Pentru a şterge 

Introducere si
1. Apăsaţi # pen

de introducere 
selecta simbolu
introduce. 

Tastă  Caractere în ordinea afişată

1  @ 1 , ; : ? ! ( )
2  a b c 2
3  d e f 3
4  g h i 4
5  j k l 5
6  m n o 6
7  p q r s 7
8  t u v 8
9  w x y z 9
0  0
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ntactelor noi
enda în regim de aşteptare. Apăsaţi
 şi selectaţi Creează. Selectaţi locul
i apăsaţi L Selectare.
taţi SIM, va trebui să introduceţi
umărul. După introducerea numelui
 OK. Apoi introduceţi numărul de
ăsaţi L OK.

aţi Telefon, urmaţi procedura descrisă
uteţi introduce numele contactului,
la oficiu sau numărul de la domiciliu. 

endă
ontactele curente sau contactele
fonul dvs. pe cartela SIM şi invers.
enda în regim de aşteptare. Apăsaţi
e şi selectaţi Copiere înregistrarea
 Multicopiere şi apăsaţi L Selectare.
e pe SIM sau De pe telefon. Dacă
lticopiere, trebuie să apăsaţi L
electare contacte pe care doriţi să le
ăsaţi L Opţiune şi OK pentru a

a fi afişat un mesaj de confirmare.
 OK pentru a confirma operaţiunea sau
 Anulare pentru a anula operaţiunea.
Agenda telefonicã

4. Agenda telefonică

Contactele dvs. sunt memorate în una dintre cele
două agende telefonice disponibile: Agenda
telefonică de pe SIM (amplasată pe cartela SIM,
unde numărul de intrări posibile depinde de
capacitatea cartelei) sau Agenda Telefonică
Inteligentă (amplasată în telefonul dvs., unde puteţi
stoca până la 300 numere). Noile contacte vor fi
adăugate doar în agenda telefonică selectată.

Gestionarea contactelor
Selectaţi un nume din lista agendei telefonice şi
apăsaţi L Opţiune pentru a accesa următoarele
opţiuni:

Crearea co
1. Accesaţi Ag

L Opţiune
de stocare ş

2. Dacă selec
numele şi n
apăsaţi L
telefon şi ap

3. Dacă select
mai sus. P
numărul de 

Copiere ag
Puteţi copia c
multiple din tele
1. Accesaţi Ag

L Opţiun
curentă sau

2. Selectaţi D
alegeţi Mu
Opţiune şi S
copiaţi. Ap
confirma.

3. Pe ecran v
Selectaţi L
selectaţi R

Vizualizare detalii  Găseşte

Creare  Tip afişaj

Copiere  Numărul meu

Transferare Stare memorie

Ştergere



Agenda telefonicã

Transferarea înregistrărilor din Căutarea unui contact în agenda 

tarea unui contact în agenda
saţi - în regim de aşteptare
meniul agendei telefonice. Apoi
iune > Găseşte. Introduceţi un
măr pe care doriţi să îl căutaţi şi

 regimul de aşteptare pentru a
ta agendei telefonice sau apăsaţi
tra în Agendă şi apăsaţi L şi
tul din listă. Apăsaţi tasta care
ei pe care doriţi să o căutaţi (de
 8 de trei ori pentru a accesa
selectată prima înregistrare din
 cu litera respectivă.

aţi câmpurile care vor fi afişate
elefonice. Puteţi opta pentru
ume şi număr.
12

agendă
1. Intraţi în Agendă în regimul de aşteptare,

apăsaţi L Opţiune şi selectaţi Transferare
înregistrare curentă sau Multitransfer şi apăsaţi
L Selectare.

2. Selectaţi De pe SIM sau De pe telefon. Dacă
alegeţi Multicopiere, trebuie să apăsaţi L Opţiune
şi Selectare contacte pe care doriţi să le transferaţi.
Apăsaţi L Opţiune şi OK pentru a confirma.

3. Pe ecran va fi afişat un mesaj de confirmare.
Selectaţi L OK pentru a confirma operaţiunea
sau selectaţi R Anulare pentru a anula
operaţiunea.

Ştergerea contactelor
1. Intraţi în Agendă în regimul de aşteptare şi

selectaţi Ştergere sau Multiştergere.
2. Dacă alegeţi Multiştergere, trebuie să apăsaţi

L Opţiune şi Selectare contacte pe care doriţi
să le ştergeţi. Apăsaţi L Opţiune şi OK pentru
a confirma.

3. Pe ecran va fi afişat un mesaj de confirmare.
Selectaţi L OK pentru a confirma operaţiunea
sau selectaţi R Anulare pentru a anula
operaţiunea.

telefonică
1. Vă permite cău

telefonică. Apă
pentru a accesa 
apăsaţi L Opţ
nume sau un nu
apăsaţi OK; sau

2. Apăsaţi - în
accesa direct lis
L pentru a in
Selectare contac
corespunde liter
ex. apăsaţi tasta
litera V). Va fi 
listă care începe

Tip afişaj
Vă permite să select
în lista agendei t
afişarea Nume sau N
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Agenda telefonicã

Numărul meu
Opţiunea Numărul meu trebuie să conţină numărul
dvs. de telefon. Dacă nu conţine, vă recomandăm să
introduceţi numărul dvs. de telefon şi alte informaţii
relevante.

Deşi toate câmpurile pot fi libere, nu veţi putea
şterge Numărul meu.

Stare memorie
Afişează numărul total de contacte pe care le puteţi
stoca şi spaţiul liber de pe memoria SIM şi agendei
telefonului. 



Mesaje

mesaj prin reţeaua SMS, pe
Expediat". Aceasta înseamnă
mis la centrul SMS, stabilit în
şi, aceasta nu înseamnă că
 la destinatar.

rmite să citiţi mesajele SMS
nt afişate într-o listă. 
esaj, apăsaţi L pentru a-l citi,

L Opţiune pentru a accesa
de meniu:

ţi în lista cu contacte pentru
tarea contactelor multiple.

raţi textul SMS presetat.

ează mesajul în dosarul pentru
e.

şte mesajul SMS selectat.
unde expeditorului.

ge mesajul selectat.
sferă mesajul selectat în
rul meu.
14

5. Mesaje

SMS
Acest meniu vă permite să trimiteţi mesaje text
folosind Serviciul de Mesaje Scurte (SMS), precum
şi să gestionaţi mesajele trimise şi primite.
Scriere mesaj
Pentru a compune şi expedia un SMS urmaţi paşii
de mai jos:
1. Selectaţi Creează şi apăsaţi L Opţiune pentru

a accesa următoarele opţiuni:

2. După ce aţi terminat scrierea mesajului, apăsaţi
L Opţiune pentru a accesa urătoarele opţiuni:

Când trimiteţi un 
ecran se va afişa "
că mesajul a fost tri
cartela SIM. Totu
mesajul a fost trimis

Casetă primire
Acest meniu vă pe
primite. Mesajele su
Dacă este afişat un m
după care apăsaţi 
următoarele opţiuni 

La: Selectaţi Editare destinatar pentru a
introduce numărul destinatarului sau
apăsaţi Agendă pentru a selecta
numărul.

Conţinut: Scrieţi sau editaţi mesajul dvs.

Modificare
conţinut

Editează mesajul dvs.

Expediere Trimite mesajul.

Introduceţi
contactul

Intra
selec

Introduceţi
şablonul

Inse

Memorare Salv
ciorn

Citire Cite
Răspuns Răsp
Ştergere Şter
Transferare în 
dosarul meu

Tran
Dosa
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tă toate mesajele SMS, care au fost
 au fost expediate. Apăsaţi L
a selecta un mesaj şi apăsaţi L
accesa următoarele opţiuni: 

permite să transferaţi un SMS din
 Dosarul meu. Apăsaţi L Selectare
 un mesaj şi apăsaţi L Opţiune
rmătoarele opţiuni: 

iteşte mesajul selectat.
ditare înainte de expediere.
terge mesajul selectat.
terge mesajele selectate. 
terge toate mesajele din Curierul

eşiri.

Citeşte mesajul selectat.
Şterge mesajul selectat.
Şterge mesajele selectate.
Şterge toate mesajele din Curierul
intrări.
Mesaje

Expediere
La expediere, mesajele sunt stocate în dosarul
Expediat.
După deschiderea listei de mesaje Expediate, apăsaţi
L Opţiune pentru a accesa următoarele opţiuni:

Dacă este afişat un mesaj, apăsaţi L Opţiune pentru
a accesa următoarele opţiuni:

Ciorne
Acest meniu ara
salvate însă nu
Selectare pentru 
Opţiune pentru a 

Dosarul meu
Acest meniu vă 
Curier intrări spre
pentru a selecta
pentru a accesa u

Retransmitere Retrimite mesajul selectat.
Multiştergere Şterge mesajele selectate. 
Ştergere toate Şterge toate mesajele din Curierul

intrări.

Citire Citeşte SMS-ul selectat.
Ştergere Şterge mesajul selectat.
Retransmitere Retransmite mesajul selectat.
Transferă în 
dosarul meu

Transferă mesajul selectat în
Dosarul meu.

Multiştergere Şterge mesajele selectate. 
Ştergere toate Şterge toate mesajele din Curierul

ieşiri.

Ştergere Şterge mesajul selectat.
Retransmitere Retransmite mesajul selectat.

Citire C
Editare E
Ştergere Ş
Multiştergere Ş
Ştergere toate Ş

i

Citire

Ştergere

Multiştergere

Ştergere toate



Mesaje

Setări Mesageria vocală
ermite să vizualizaţi numărul
esagerie vocală şi să vă ascultaţi
ând primiţi un mesaj vocal,
ţea vă va trimite o notificare pe
 permite să introduceţi numărul
erie vocală. Acest număr este
de servicii de reţea. 
l serverului de mesagerie vocală
i introduceţi  numărul. 
sajele vocale selectaţi Preluare

ăsată tasta 1 în regim de
sa rapid serverul de mesagerie

moriei a mesajelor salvate pe
fon. 

e
sunt nişte mesaje publice,

p de utilizatori. Mesajele sunt
 codate. În general, un canal de
mite un singur tip de mesaj. Vă
operatorul dvs. de reţea pentru
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Acest meniu vă permite să personalizaţi SMS-ul
dvs. cu ajutorul următoarelor opţiuni: 

Acest meniu vă p
serverului dvs. de m
mesajele vocale. C
operatorul dvs. de re
telefon. Telefonul vă
serverului de mesag
oferit de prestatorul 
Pentru a seta număru
selectaţi Modificare ş
Pentru a asculta me
apel.

Dacă menţineţi ap
aşteptare puteţi acce
vocală. 

Stare memorie
Afişează starea me
cartela SIM şi în tele

Mesaje difuzat
Mesajele difuzate 
distribuite unui gru
difuzate prin canale
difuzare poate trans
rugăm să contactaţi 

Centru SMS Selectaţi centrul SMS implicit.
Dacă nu este disponibil pe
cartela dvs. SIM trebuie să
introduceţi numărul centrului
SMS.

Perioada de 
validitate

Selectaţi perioada de timp cât
mesajele dvs. vor fi stocate în
centrul SMS. Aceasta este util în
cazurile când destinatarul nu este
conectat la reţea (şi nu poate primi
mesajele dvs. imediat).
Această funcţie depinde de tipul
abonamentului dvs.

Raport livrare Când este Activat, această opţiune
vă va informa printr-un SMS dacă
destinatarul a primit SMS-ul dvs.
Această funcţie depinde de tipul
abonamentului dvs.

Locaţie stocare Această opţiune vă permite să
selectaţi locul preferat pentru
stocarea mesajelor dvs. (de ex. pe
cartela SIM sau în telefon). 
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Mesaje

a primi o listă a numerelor de canale şi informaţiile
de difuzare corespunzătoare.
Recepţionare
Acest meniu vă permite să setaţi recepţionarea
mesajelor difuzate. Dacă este Activat, puteţi primi
mesaje difuzate. Dacă este Dezactivat, nu puteţi
primi mesaje difuzate. 
Listă canale
Apăsaţi L pentru a accesa setările canalului. Puteţi
efectua următoarele operaţiuni: Selectare, Adăugare,
Editare sau Ştergere canal.
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6. Registru apel

Telefonul dvs. mobil vă poate oferi o listă cu toate
apelurile efectuate şi primite, încercările de re-apelare,
precum şi detalii despre apeluri. Diferitele tipuri de
apeluri (Apeluri nepreluate, Apeluri efectuate şi Apeluri
preluate) sunt reprezentate de diferite pictograme. Ele
sunt afişate în ordine cronologică, cel mai recent apel
fiind primul pe listă. Dacă contactul dvs. este memorat
în agenda telefonică, numele contactului va fi afişat.

Apeluri nepreluate
Acest meniu vă permite să vizualizaţi apelurile
recente, la care nu aţi răspuns. Selectaţi un număr şi
apăsaţi L Opţiune > Vizualizare detalii pentru a vedea
numele, data, ora şi de câte ori aţi ratat fiecare apel.
Apăsaţi L Opţiune pentru a accesa următoarele
opţiuni:

Apeluri efectuate
Acest meniu vă permite să vedeţi apelurile efectuate
recent, inclusiv încercările de apelare sau apelurile
care nu au fost conectate cu succes.

Apeluri preluate
Acest meniu vă permite să vizualizaţi apelurile
primite recent.

Durata apelurilor
Acest meniu vă permite să vedeţi total Efectuat,
Preluat şi Durata ultimului apel (afişat în ore, minute,
secunde). Puteţi apăsa L Ştergere pentru a reseta
cronometrul pentru toate apelurile.

În funcţie de reţea, rotunjirea în scop de facturare,
taxare, etc., durata apelurilor folosită pentru
facturare şi serviciile oferite de prestatorul dvs. de
servicii pot varia.

Vizualizare 
detalii

Vizualizarea informaţiilor despre
contact. 

Apelare Apelează numărul.
Apelare IP Efectuarea unui apel IP.
Trimitere SMS Expediază mesajul către contactul

selectat.

Memorare Salvează numărul.
Ştergere 
înregistrarea 
curentă

Şterge numărul curent.

Ştergere toate Şterge toate numerele.
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 permite să selectaţi limba pentru
meniurilor. Apăsaţi + sau -
lista limbilor şi apăsaţi L OK.
 de fundal
lectaţi durata luminii de fundal între
 60s. 
taste
locaţi tastatura automat în regim de
 selecta Activat sau Dezactivat pentru
activa această funcţie. 

rapid tastatura apăsaţi #.

e tastă
nea Activat/Dezactivat pentru a

ce tastă.
re apel
ra apelurile primite către mesageria
e un număr (indiferent dacă este
ndă sau nu).
Setãri

7. Setări

Acest meniu vă permite să modificaţi setările
asociate cu toate opţiunile disponibile în telefonul
dvs. (ora şi data, securitatea, direcţionare apel, etc.)

Setări telefon

Sonerie
Vă permite să selectaţi un ton sonor pentru apelurile
primite, SMS, alarmă şi program. Apăsaţi L
Selectare, derulaţi lista şi aşteptaţi puţin pentru a
auzi melodia selectată. 
Ora şi data
Vă permite să setaţi ora şi data cu ajutorul tastaturii
sau tastelor de navigare. Apăsaţi L Selectare
pentru a selecta următoarele:

Limba
Acest meniu vă
textele tuturor 
pentru a derula 
Durata luminii
Vă permite să se
10s, 20s, 30s şi
Autoblocare 
Vă permite să b
aşteptare. Puteţi
a activa sau dez

Pentru a bloca 

Setări apel

Răspuns oric
Selectaţi opţiu
răspunde cu ori
Redirecţiona
Pentru a transfe
vocală sau spr
memorat în age

Data şi ora Introduceţi data/ora cu ajutorul
tastaturii.

Formatul datei/
orei

Stabiliţi Format oră şi Format dată.



Setãri

Autorăspuns
apelului în mod automat.

zactivat pentru a activa sau
ncţie. 

s poate fi activat doar dacă

rmite să apelaţi rapid numărul
telefonică. Puteţi seta până la 8
apidă şi veţi putea apela rapid
erea apăsată a tastei asociată cu

ut
oriţi sau nu să primiţi sunete de
i conversaţii. Sunetul de alertă
 50 de secunde într-un interval
taţi Activat/Dezactivat pentru a
 această funcţie.

 numărul serviciului IP, astfel nu
eţi numărul înainte de a efectua
eţi numărul dvs. IP cu ajutorul

 OK pentru a confirma.
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Apel în aşteptare
Aceasta este un serviciu dependent de reţea. Dacă
selectaţi Activat, telefonul vă va informa în timpul
convorbirii dacă o altă persoană încearcă să vă
apeleze. Şi invers, dacă selectaţi Dezactivat,
telefonul dvs. nu vă va informa şi apelantul va auzi
un ton de "ocupat" sau apelul va fi redirecţionat spre
un alt telefon (dacă aţi activat opţiunea Transfer dacă
ocupat).
Auto reapelare
Telefonul va reapela la anumite intervaluri, dacă
apelul pe care încercaţi să-l faceţi nu este preluat.
Selectaţi Activat/Dezactivat pentru a activa sau
dezactiva această funcţie. 

Permite preluarea 
Selectaţi Activat/De
dezactiva această fu

Meniul autorăspun
folosiţi căştile. 

Apelare rapidă
Acest meniu vă pe
memorat în agenda 
numere cu apelare r
numărul prin menţin
numărul respectiv. 
Avertizare la min
Puteţi selecta dacă d
alertă în timpul une
va fi emis la fiecare
de un minut. Selec
activa sau dezactiva
Cod IP
Vă permite să salvaţi
va trebui să introduc
un apel IP. Introduc
tastaturii şi apăsaţi L

Necondiţionat Va transfera toate apelurile vocale.
La ocupat
Fără răspuns
Inaccesibil

Vă permite să alegeţi
circumstanţele în care doriţi să
transferaţi un apel primit.

Anulare 
direcţionare

Va anula toate opţiunile de
transfer.

Stare Verifică starea redirecţionării.
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este utilizat pentru activarea/
ocării codului PIN şi schimbarea

umăr Personal de Identificare) este
irii utilizării neautorizate a cartelei
 este furnizat împreună cu cartela

ul de servicii vă oferă valori
taţi Activat/Dezactivat pentru a activa
eastă funcţie.
i incorect de trei ori succesiv codul
 al cartelei SIM se va bloca şi

icita introducerea codului PUK.
e furnizat împreună cu cartela SIM.

furnizat, îl puteţi obţine de la
 de servicii.
duce codul PUK greşit de zece ori
 SIM se va bloca pentru totdeauna.

are telefon
ă protejează telefonul împotriva
rizate de către alte persoane. Parola
tunci când ştergeţi toate datele sau
le din fabrică. Parola de blocare a
 oferită de către prestatorul dvs. de
Setãri

Ton conectare
Vă permite să optaţi pentru primirea sau nu a
sunetelor de alertă la stabilirea apelului.  Selectaţi
Activat/Dezactivat pentru a activa sau dezactiva
această funcţie.

Setări securitate

Blocare apeluri
Acest meniu vă permite să limitaţi utilizarea
telefonului dvs. pentru apeluri specifice prin
blocarea atât a apelurilor efectuate cât şi a celor
primite. Această funcţie depinde de reţeaua dvs. şi
necesită o parolă specifică de blocare a apelurilor,
oferită de către prestatorul dvs. de servicii.
Meniul Apeluri primite vă permite să selectaţi Blocare
apeluri primite sau Blocare apeluri primite in roaming.
Meniul Apeluri efectuate vă permite să selectaţi
Blocare apeluri internaţionale efectuate, Doar locale
sau Blocare apeluri efectuate.
Meniul Anulează toate vă permite să anulaţi toate
funcţiile de blocare.
Meniul Modificare parolă vă permite să schimbaţi
parola de blocare.

Parola SIM
Acest meniu 
dezactivarea bl
parolei PIN.
Blocare PIN
Blocarea PIN (N
destinată preven
SIM. Codul PIN
SIM. Prestator
implicite. Selec
sau dezactiva ac
Dacă introduceţ
PIN, codul PIN
telefonul va sol
Codul PUK est
Dacă nu este 
prestatorul dvs.
Dacă veţi intro
succesiv, cartela
Parolă de bloc
Parola PIN v
utilizării neauto
este necesară a
restabiliţi setări
telefonului este
servicii. 



Setãri

Setări de reţea uce parola corectă (aceeaşi ca
are a telefonului, valoarea
, telefonul dvs. va fi readus la
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Acest meniu vă permite să selectaţi serviciile de
reţea.

Puteţi selecta o altă reţea decât cea locală doar
dacă există un acord de roaming între aceste două
reţele. Dacă vă schimbaţi reţeaua ar putea apărea
anumite probleme în funcţionarea telefonului.

Resetare
Acest meniu vă permite să restabiliţi setările din
fabrică ale telefonului dvs. Apăsaţi L OK pentru a
confirma.

După ce veţi introd
şi parola de bloc
implicită este 1122)
setările din fabrică.Reţea actuală Vă afişează informaţii despre

reţeaua curentă pe care o utilizaţi.
Autoselectare Telefonul dvs. va selecta şi se va

înregistra în mod automat la o reţea
disponibilă.

Selectare 
manuală

Vă oferă lista reţelelor disponibile
din regiunea dvs. Selectaţi reţeaua
la care doriţi să vă înregistraţi şi
apăsaţi L pentru a confirma.
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8. Profiluri

Acest meniu vă permite să setaţi soneria apelurilor
primite, mesajelor noi etc. De asemenea vă permite
să setaţi tipul alertei, volumul soneriei, regimul de
răspuns şi lumina de fond etc., pentru a putea adapta
utilizarea telefonului la diferite ambianţe de apel.
Selectaţi Normal sau Şedinţă şi apăsaţi L Opţiune
pentru a accesa următoarele opţiuni:
Activare Activează profilul selectat.
Volum Vă permite să setaţi volumul

Sonerie şi Receptor la unul dintre
cele şapte nivele.

Tip sonerie Include sonerii pentru Apeluri
primite, SMS, Alarmă, Program
(Sonerie şi/sau Vibraţie).

Sunet taste Selectaţi Activat/Dezactivat pentru a
activa/dezactiva.

Sunet 
deschidere

Selectaţi Activat/Dezactivat pentru a
activa/dezactiva.



Instrumente

tivaţi alarma, urmaţi paşii 1 şi
.

ea, stocarea şi gestionarea
rganizatorul dvs. Apăsaţi L
ătoarele opţiuni:
uceţi data desfăşurării

mentului.
i un eveniment nou.
ază lista cu evenimente.
ază memoria disponibilă în
nul dvs.

nizatorul împarte capacitatea
emorie a telefonului mobil cu
uncţii (agendă telefon, SIM
24

9. Instrumente

Acest meniu conţine funcţii şi opţiuni destinate
uzului dvs. personal.

Alarmă
Telefonul dvs. mobil are încorporat un deşteptător.
Puteţi seta până la trei alarme separate pentru a
stabili o oră de alarmă, urmaţi paşii de mai jos. 
1. Selectaţi o alarmă şi apăsaţi L.
2. Selectaţi starea şi setaţi-o Activat.
3. Introduceţi ora.
4. Selectaţi perioada: O dată/ Zilnic/ Zi lucrătoare/

Weekend.
5. Editaţi denumirea alarmei.
6. Repetaţi paşii de mai sus pentru a stabili alte

alarme. 

Deşteptătorul va suna chiar dacă telefonul este
oprit. Apăsaţi R pentru a opri alarma
deşteptătorului. Apăsaţi R pentru a opri temporar
alarma. Alarma va suna din nou după aproximativ
4 minute. 

Dacă doriţi să dezac
2 şi setaţi Dezactivat

Program
Vă permite crear
evenimentelor din o
pentru a accesa urm
Introduceţi
dată

Introd
eveni

Creează Creaţ
Program Afişe
Stare 
memorie

Afişe
telefo

Orga
de m
alte f
etc.). 



25
Instrumente

Calculator
Telefonul conţine un calculator încorporat care
poate fi utilizat la efectuarea de calcule obişnuite.
Acest meniu este utilizat în special pentru
efectuarea de operaţii simple cum sunt adunarea,
scăderea, înmulţirea şi împărţirea.
1. Introduceţi primul număr. Pentru virgula

zecimală, semnul minus, şi ştergere cifre,
apăsaţi L Opţiune.

La fel puteţi apăsa * pentru a insera direct
virgula zecimală. 

2. Apăsaţi L Opţiune pentru a selecta Adunare,
Scădere, Înmulţire, sau Împărţire.

3. Introduceţi al doilea număr.
4. Apăsaţi L Opţiune şi selectaţi Egal pentru a

obţine rezultatul.

Rezultatul de la calculator este indicativ.
Exactitatea de calculare este de maxim 9 spaţii
zecimale. În acest caz rezultatul este trunchiat
după a 9-a cifră zecimală pentru operaţia
următoare.
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10. Jocuri

Jocuri
Selectaţi un joc şi apăsaţi L. Pentru mai multe
detalii despre un anumit joc citiţi instrucţiunile de
pe ecran.
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11. STK
STK

Structura şi numele în cadrul acestui meniu sunt
configurate de către operatorul dvs. de reţea şi
stocate în cartela SIM. Serviciile diferă în funcţie
de prestatorul de servicii STK.

Acest meniu oferă servicii cu valoare adăugată şi ele
diferă de la un operator la altul. Mai multe detalii
obţineţi de la operatorul dvs. Telefoanele care susţin
STK vor avea un meniu STK suplimentar iar
conţinutul meniului se prezintă după cum a fost
definit de cartela SIM şi nu poate fi modificat.
Opţiunile meniului pot varia în funcţie de STK şi
pot fi modificate de către operatorul de reţea.
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Pictograme şi simboluri
În regim de aşteptare pot fi afişate simultan câteva
simboluri pe ecranul principal.

Dacă simbolul de reţea nu este afişat, în acel
moment reţeaua nu este disponibilă. Vă puteţi afla
într-o zonă fără acoperire; mişcarea în altă zonă
ar putea schimba această situaţie.

Silenţios - Telefonul dvs. nu va suna la
primirea unui apel.
Modul conferinţă - Telefonul dvs. doar va
vibra la primirea unui apel.
Mesaj SMS - Aţi primit un mesaj nou.
Mesaj nou - Creaţi un mesaj nou cu tasta
funcţională din stânga.
Starea bateriei - Cu cât mai multe bare, cu
atât mai încărcată este bateria.
Alarma activată.
Roaming - Este afişat atunci când telefonul
dvs. este înregistrat la o altă reţea decât cea
proprie (în special când sunteţi peste
hotare)

Blocare tastatură activată.
Memoria SIM plină - Memoria cartelei SIM
este plină. Ştergeţi obiecte pentru a stoca
altele noi.
Memoria plină - Memoria telefonului şi a
cartelei SIM este plină. Ştergeţi obiecte
pentru a stoca altele noi.
Meniul principal - Mergeţi în meniul
principal.
Transfer apel - Telefonul este în regim de
transfer apel.
Calitatea semnalului - Mai multe bare indică
o recepţie mai bună.
Vibrare - Telefonul dvs. doar va vibra la
primirea unui apel.
Apel nepreluat - Aveţi un apel nepreluat.
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 inclusiv distrugerea telefonului,
strucţiunile de siguranţă şi aduceţi-

 oricărei persoane care împrumută
lus, pentru a preveni utilizarea
lefonului dvs.
telefonul într-un loc sigur şi nu îl
a îndemâna copiilor mici.
 păstrarea în scris a codului PIN.
referabil să îl memoraţi. 
nul şi scoateţi bateria dacă nu veţi
pentru o perioadă mai lungă de timp.
l PIN după cumpărarea telefonului.
ivaţi şi opţiunile de restricţionare a

ul telefonului dvs. respectă toate
i reglementările aplicabile. Cu toate
, telefonul dvs. poate interfera cu

spozitive electronice. De aceea, vă
spectaţi toate recomandările şi
 locale privind utilizarea telefonului
şi în călătorii. Reglementările
utilizarea telefoanelor celulare în
ane sunt foarte stricte.
e, s-a pus problema impactului

anelor celulare asupra sănătăţii
ercetarea curentă din domeniul

smisiilor radio, inclusiv tehnologia
Precauţii

Precauţii
Undele radio

Telefonul dvs. celular este un radio-
emiţător şi receptor de joasă intensitate.
Pe durata funcţionării, emite şi
recepţionează unde radio. Undele radio

transmit vocea dvs. sau semnalul de date la o staţie
de bază, conectată la reţeaua de telefonie. Reţeaua
controlează puterea de emisie a telefonului.
� Telefonul dumneavoastră emite / recepţionează

unde radio în benzile de frecvenţă GSM (900 /
1800 MHz).

� Reţeaua GSM controlează puterea de emisie a
telefonului (între 0,01 şi 2 W).

� Telefonul dvs. respectă toate standardele de
siguranţă aplicabile.

� Simbolul CE de pe telefonul dvs. atestă
conformitatea aparatului cu normele de
compatibilitate electromagnetică ale Uniunii
Europene (Ref. 89/336/CEE) şi cu directivele de
joasă tensiune (Ref. 73/23/CEE).

Telefonul dvs. celular este responsabilitatea dvs.
Pentru a evita orice fel de prejudicii, aduse dvs. sau

altor persoane,
citiţi şi urmaţi in
le la cunoştinţa
telefonul. În p
neautorizată a te

Ţineţi 
lăsaţi l
Evitaţi
Este p

Închideţi telefo
utiliza aparatul 
Schimbaţi codu
În acest fel, act
apelurilor.

Design
legile ş
acestea
alte di

sfătuim să re
reglementările
la domiciliu 
referitoare la 
vehicule şi avio
În ultima vrem
folosirii telefo
utilizatorilor. C
tehnologiei tran



Precauţii

GSM, a fost revizuită şi s-au stabilit standarde de În zone cu potenţial exploziv (de exemplu,
benzină şi zonele în care aerul
particule microscopice în
cum ar fi pulberile metalice).
transportă produse inflamabile
l este parcat) sau într-un vehicul
rolier lichefiat (GPL), verificaţi
atea vehiculului cu regulile de

e vi se solicită închiderea
toare de unde radio, cum ar fi
au alte zone în care se execută
re.
constructorul vehiculului dvs.
vedea dacă echipamentele

 utilizate în interiorul vehiculului
e de energia undelor radio.

tea cu stimulatoarele 

ulator cardiac:
 telefonul la o distanţă mai

stimulator atunci când telefonul
 a evita posibilele interferenţe.
l în buzunarul de la piept.
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securitate pentru a se asigura protecţia utilizatorilor
împotriva energiei degajate de undele radio.
Telefonul dumneavoastră celular respectă toate
standardele de securitate aplicabile precum şi
Directiva 1999/5/CE referitoare la echipamentele
radio şi la echipamentele terminale de
telecomunicaţii.

Închideţi întotdeauna telefonul...

Echipamentele electronice inadecvat protejate sau
echipamentele electronice sensibile pot fi afectate
de energia undelor radio. Această interferenţă poate
provoca accidente.

Înainte de a vă îmbarca în avion şi / sau în
momentul împachetării telefonului
dumneavoastră în bagaj: utilizarea

telefoanelor mobile în avioane poate perturba
manevrarea avionului, reţeaua de comunicaţii
mobile şi poate fi ilegală.

În spitale, clinici, alte centre de sănătate şi
în orice alt loc unde v-aţi putea găsi în
imediata apropiere a echipamentelor
medicale.

staţiile de 
conţine 
suspensie, 

Într-un vehicul ce 
(chiar dacă vehiculu
alimentat cu gaz pet
mai întâi conformit
siguranţă aplicabile.
În zonele în car
dispozitivelor emiţă
carierele de piatră s
operaţii de dinamita

Consultaţi 
pentru a 
electronice

vor fi sau nu afectat

Compatibilita
cardiace
Dacă folosiţi un stim
� Ţineţi întotdeauna

mare de 15 cm de 
este pornit, pentru

� Nu purtaţi telefonu
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telefonul. Orice utilizare abuzivă va
e pierderea garanţiei internaţionale.

i telefonul în lichide; dacă telefonul
deţi-l, scoateţi bateria şi lăsaţi-le să

 de 24 ore înainte de a le reutiliza.
ţa telefonul, ştergeţi-l cu o cârpă

rimirea de apeluri consumă aceeaşi
energia bateriei. Cu toate acestea,
umă mai puţină energie în modul
ă este ţinut în acelaşi loc. Atunci
 modul inactiv, iar dvs. vă mişcaţi,
sumă energie pentru a transmite
aţii actualizate despre locul în care
rea luminii de fundal pentru o
scurtă de timp, precum şi evitarea
tile prin meniuri contribuie la
energiei bateriei, asigurându-vă o
nvorbiri şi în aşteptare mai lungă.

despre baterie

. este alimentat de la o baterie

i încărcătorul specificat.
bateria.
Precauţii

� Folosiţi urechea de pe partea opusă
stimulatorului, pentru a minimiza posibilele
interferenţe.

� Închideţi telefonul dacă vi se pare că apar
interferenţe cu stimulatorul.

Compatibilitatea cu protezele 
auditive
Dacă folosiţi o proteză auditivă, consultaţi
medicul şi producătorul protezei auditive pentru a
vedea dacă dispozitivul utilizat este sensibil la
undele emise de telefoanele celulare.
Creşterea performanţelor

Pentru a îmbunătăţi performanţele telefonului
dvs., pentru a reduce emisia de unde radio,
consumul bateriei şi pentru a asigura
funcţionarea în condiţii de securitate, urmaţi
instrucţiunile de mai jos:

Pentru o funcţionare optimă şi
satisfăcătoare a telefonului, vă
recomandăm să utilizaţi telefonul în
poziţia de funcţionare normală (atunci

când nu îl utilizaţi în mod mâini libere sau cu un
accesoriu pentru mâini libere).
� Nu expuneţi telefonul la temperaturi extreme.

� Nu maltrataţi 
atrage după sin

� Nu introduceţ
s-a udat, închi
se usuce timp

� Pentru a cură
moale.

� Efectuarea şi p
cantitate din 
mobilul cons
inactiv şi dac
când se află în
telefonul con
reţelei inform
se află. Seta
perioadă mai 
navigării inu
economisirea 
perioadă de co

Informaţii 

� Telefonul dvs
reîncărcabilă.

� Utilizaţi numa
� Nu incineraţi 



Precauţii

� Nu deformaţi şi nu deschideţi bateria. � Dacă doriţi să utilizaţi telefonul într-un vehicul,
ini-libere, special conceput în

lefonul şi kitul de maşină nu
-urile sau alte dispozitive de
e în maşina dvs.
urile publice, a unui sistem de
e sonore sau luminoase (faruri
ndicarea apelurilor primite, este
 ţări. Informaţi-vă asupra
le.

60950

lor exterioare foarte ridicate sau
relungite la soare (de exemplu,
nului în spatele unui geam sau

mperatura carcasei telefonului
ai ales dacă este metalizată. În
 atunci când ridicaţi telefonul.
ţi dacă temperatura exterioară
este mai mică de 5°C.
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� Evitaţi contactul obiectelor metalice (cum ar fi
cheile din buzunarul dumneavoastră) cu contactele
bateriei, deoarece se pot produce scurtcircuite.

� Evitaţi expunerea la temperaturi excesive (>60°C
sau 140°F), umezeală sau medii caustice.

Utilizaţi numai accesorii Philips originale,
deoarece utilizarea altor accesorii poate
duce la deteriorarea telefonului şi la
pierderea tuturor garanţiilor.

Asiguraţi-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite
imediat de către un tehnician calificat, care foloseşte
numai piese de schimb Philips originale. 

Nu utilizaţi telefonul în timp ce vă 
aflaţi la volan

Efectuarea de convorbiri în timp ce şofaţi
scade capacitatea de concentrare, ceea ce
poate fi periculos. Urmaţi instrucţiunile de
mai jos:

� Concentraţi-vă asupra şofatului. Opriţi şi parcaţi
vehiculul înainte de a utiliza telefonul.

� Respectaţi reglementările locale în vigoare în
ţările în care călătoriţi cu maşina şi utilizaţi
telefonul dvs. GSM. 

instalaţi un kit mâ
acest scop.

� Asiguraţi-vă că te
blochează air bag
siguranţă amplasat

Utilizarea, pe drum
alarmă prin semnal
sau claxon), pentru i
interzisă în unele
reglementărilor loca

Normativa EN

În cazul temperaturi
în cazul expunerii p
în cazul uitării telefo
al unui parbriz), te
dvs. poate creşte, m
acest caz, aveţi grijă
Evitaţi să îl utiliza
depăşeşte 40°C sau 
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Precauţii

Protecţia mediului

Respectaţi reglementările locale
referitoare la aruncarea ambalajelor, a
bateriilor consumate şi a telefoanelor vechi
şi susţineţi reciclarea acestora.

Philips a marcat bateria şi ambalajul cu simboluri
standard, în scopul de a susţine reciclarea şi
aruncarea adecvată a eventualelor deşeuri.

Bateria nu trebuie aruncată împreună cu
deşeurile menajere obişnuite.

Materialul cutiilor etichetate este
reciclabil.
S-a adus o contribuţie financiară pentru
sistemul naţional de reciclare şi
refolosire a ambalajelor (de exemplu,
EcoEmballage în Franţa). 
Materialele sunt reciclabile (inclusiv
cele din plastic).



Afişajul nu răspunde (sau răspunde lent) 
elor

ai lent la temperaturi foarte
 un lucru normal şi nu afectează
ului. Mutaţi telefonul într-un

cercaţi din nou. În orice altă
distribuitorul de la care aţi
l.
e supraîncălzească
ţi un încărcător care nu se
ul dvs. Asiguraţi-vă că folosiţi

riile originale Philips, livrate
ul dvs.
 afişează numerele de 
rilor primite

nde de reţea şi de abonament. În
 nu trimite numărul apelantului,
a Apelare 1 sau Ascuns. Pentru
re, contactaţi operatorul de reţea.
 mesaje text
it schimburile de mesaje cu alte
ificaţi dacă aţi introdus numărul
 sau contactaţi operatorul de
ţii detaliate în legătură cu acest
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Depanare
Telefonul nu porneşte 
Scoateţi şi reinstalaţi bateria. Apoi încărcaţi bateria
până când pictograma pentru baterie nu mai
clipeşte. La final, decuplaţi telefonul de la
încărcător şi încercaţi din nou să îl porniţi.
Telefonul dvs. nu revine la ecranul inactiv
Apăsaţi lung tasta de închidere sau închideţi
telefonul, verificaţi poziţionarea cartelei SIM şi a
bateriei şi porniţi din nou telefonul.
Nu este afişat simbolul reţelei
Conexiunea la reţea a fost dezactivată. Vă aflaţi fie
într-o zonă fără semnal (într-un tunel sau între
clădiri înalte), fie în afara zonei de acoperire a
reţelei. Încercaţi să vă schimbaţi locaţia, încercaţi să
vă reconectaţi la reţea (mai ales când vă aflaţi în
străinătate), verificaţi dacă antena este la locul ei, în
cazul în care telefonul dvs. mobil are o antenă
externă sau luaţi legătura cu operatorul de reţea
pentru asistenţă / informaţii.

la apăsarea tast
Afişajul răspunde m
scăzute. Acesta este
funcţionarea telefon
loc mai cald şi în
situaţie, contactaţi 
achiziţionat telefonu
Bateria pare să s
Probabil că folosi
potriveşte cu telefon
întotdeauna acceso
împreună cu telefon
Telefonul dvs. nu
telefon ale apelu
Această opţiune depi
cazul în care reţeaua
pe ecran se va afiş
informaţii suplimenta
Nu puteţi trimite
Unele reţele nu perm
reţele. Mai întâi, ver
centrului dvs. SMS
reţea pentru informa
subiect.
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Aveţi senzaţia că rataţi apeluri
Verificaţi opţiunile de redirecţionare a apelurilor.
Este afişat mesajul INTRODUCEŢI 
CARTELA SIM
Verificaţi dacă aţi introdus cartela SIM în poziţia
corectă. În cazul în care problema persistă, este
posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactaţi
operatorul de reţea.
Dacă încercaţi să utilizaţi o anumită 
opţiune de meniu, este afişat mesajul 
INTERZIS
Anumite opţiuni şi funcţii sunt dependente de reţea.
Acestea sunt disponibile numai dacă sunt acceptate
de reţeaua sau abonamentul dvs. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi operatorul de reţea.
Telefonul nu se încarcă
Dacă bateria este complet descărcată, pot trece
câteva minute (în unele cazuri, până la 5 minute)
înainte de afişarea pictogramei de încărcare pe
ecranul telefonului.
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Accesoriile originale 
Philips

Unele accesorii, cum sunt bateria şi încărcătorul,
sunt incluse în pachetul standard al telefonului dvs.
mobil. Accesoriile adiţionale pot fi de asemenea
oferite sau vândute separat. Prin urmare, conţinutul
pachetului poate varia.

Pentru a spori performanţa telefonului mobil
Philips şi a nu anula garanţia procuraţi
întotdeauna accesorii Philips originale, care sunt
fabricate special pentru utilizare cu telefonul dvs.
Compania Philips Consumer Electronics nu este
răspunzătoare de defecţiunile cauzate prin
utilizarea accesoriilor neoriginale.

Încărcător
Încarcă bateria în orice priză. Este suficient de mic
pentru a fi purtat în servietă/poşetă.

Căşti
Telefonul va trece în mod automat la regimul cu
căşti imediat ce veţi cupla căştile la telefon. La fel
puteţi selecta opţiunea "auto" în regimul de răspuns.
Dacă starea acestei opţiuni este "activat", telefonul
va răspunde în mod automat la apelurile de intrare
în 5 sau 10 secunde.
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Declaraţia mărcii 
înregistrate

T9® este marcă
înregistrată a Tegic
Communications Inc.Tegic Euro. 

Licenţă nr. 
0842463
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Informaţii SAR - la nivel internaţional
(ICNIRP)

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ CERINŢELE INTERNAŢIONALE REFERITOARE LA
EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Telefonul dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. Este proiectat şi fabricat astfel încât să nu depăşească
limitele de expunere la frecvenţele radio (RF) specificate de normele internaţionale. Aceste recomandări au fost
stabilite de către Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizate (ICNIRP) care prevede
o marjă de siguranţă privind asigurarea protecţiei tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănătate.
Recomandările cu privire la expunere în cazul telefoanelor mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub
numele de Rată Specifică de Absorbţie (SAR). Limita SAR recomandată de către ICNIRP în cazul telefoanelor
mobile folosite de utilizatori obişnuiţi este de 2,0 W/kg pe probe de 10 grame de ţesut prelevate din zona capului. 
Testele referitoare la SAR au fost efectuate folosindu-se poziţiile recomandate de utilizare ale telefonului în
timpul transmisiunii la cel mai înalt nivel certificat de putere în toate benzile de frecvenţă testate. Deşi este
determinat la cel mai înalt nivel certificat de putere, nivelul real al SAR atunci când este folosit telefonul este
mult mai mic decât valoarea maximă a SAR. Acest lucru se datorează faptului că telefonul este proiectat să
funcţioneze la niveluri multiple de putere, astfel încât să folosească numai puterea necesară conectării la reţea.
În general, cu cât vă aflaţi mai aproape de un releu, cu atât este mai mică puterea de emisie a telefonului. 
Chiar dacă pot exista diferenţe între nivelurile SAR la diverse telefoane folosite în diverse poziţii, toate nivelurile
se încadrează în limitele stabilite de către standardele internaţionale de protecţie împotriva expunerii la unde radio.   
Valoarea maximă SAR pentru acest telefon Philips 180 măsurată în vederea stabilirii conformităţii cu
standardul respectiv a fost 1,74W/kg. Chiar dacă pot exista diferenţe între nivelurile SAR la diverse telefoane
folosite în diverse poziţii, toate nivelurile se încadrează în limitele stabilite de către standardele internaţionale
privind expunerea la unde radio.
Pentru a limita expunerea la unde radio, se recomandă reducerea convorbirilor la telefonul mobil sau folosirea
unor căşti. Aceste precauţii au ca scop limitarea apropierii telefonului mobil de cap şi de corp.
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