
 discrepanţă între acest ghid
sul descris. Acest aparat este
 reţele GSM/GPRS.

bile

Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta ) .
Introduceţi codul PIN
utilizând tastatura şi apăsaţi
tasta,sau L pentru a
confirma.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta * (tastatura este
deblocată automat în
momentul primirii unui apel). 
Apăsaţi L şi apoi *
pentru a debloca tastatura.
Introduceţi numărul de
telefon utilizând tastatura şi
apăsaţi tasta ( pentru a
forma.
Prezentarea telefonului

Philips urmăreşte permanent să îşi
îmbunătăţească produsele. Din acest motiv,
Philips îşi rezervă dreptul de a revizui acest ghid de
utilizare şi de a-l retrage oricând, fără preaviz.
Philips furnizează acest ghid de utilizare �ca
atare� şi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege,
nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio

eroare, omisiune sau
de utilizare şi produ
destinat conectării la

Funcţii disponiTastă pentru navigare
şi confirmare

Tastă programabilă
dreapta

Clemă pentru şnur

Tastă pentru 
răspuns

Tastă programabilă 
stânga

Tastă pentru 
volum şi
transfocare

Tastă pentru 
camera foto

Pe spatele 
telefonului: 
obiectivul şi ledul 
bliţului camerei foto

Ecran cu
262 K culori

PortUSB / Încărcarea
bateriei şi căşti

Taste numerice

Slotul
minicardului SD

Tastă pentru încheierea
unei convorbiri, pentru

anulare şi pentru
pornire / oprire

Pornirea / oprirea 
telefonului
Introducerea 
codului PIN

Blocarea tastaturii

Deblocarea 
tastaturii
Efectuarea 
unui apel
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lui Apăsaţi tastele laterale ale
volumului pentru a regla
volumul în timpul unei
convorbiri.

lui În momentul în care telefonul
este în mod neutru, apăsaţi
tastele laterale ale volumului
pentru a regla volumul
soneriei în cazul primirii unui
apel.

apid Apăsaţi+în mod neutru.
cte Apăsaţi-în mod neutru.

Apăsaţi<în mod neutru.

Apăsaţi>în mod neutru.

Apăsaţi ( în mod neutru.

Apăsaţi,în mod neutru.

iul Apăsaţi R .
Terminarea unui 
apel

Apăsaţi ) .

Acceptarea unui 
apel

Apăsaţi ( atunci când
sună telefonul.

Activarea / 
dezactivarea 
modului 
�mâini libere�

1. În mod neutru, introduceţi
numărul de telefon cu
ajutorul tastelor sau
selectaţi un contact din
agendă.

2. Apăsaţi , sau L
Opţiuni. Apoi selectaţi Apel
mâini libere şi apăsaţi
,pentru selectare.

În timpul unei convorbiri,
apăsaţi , sau L Opţiuni
pentru a accesa opţiunile
modului mâini libere.

Anularea soneriei 
pentru un apel

Apăsaţi R în timpul
recepţionării unui apel
(telefonul sună).

Respingerea 
unui apel

Apăsaţi ) în momentul
recepţionării unui apel.

Setarea volumu
conversaţiei

Setarea volumu
soneriei

Accesarea Apel r

Accesarea Conta

Accesarea 
Fişierele mele

Accesarea 
Editare SMS nou

Accesarea 
Listă apeluri

Accesarea 
Meniu principal

Revenire la men
anterior



a accesa meniul principal în
apoi folosiţi tastele de

 sau>pentru a parcurge
le sau apăsaţi tastele 0-9, *
accesa direct o opţiune sau
 tastelor se aplică şi listelor). În
gerii unei liste, poziţia
istă va fi indicată de o bară

Divertisment Browser Muzică

pagina 21 pagina 25

Mesaje Fişierele mele

pagina 31 pagina 43

Contacte Profiluri

pagina 48 pagina 53

Apeluri Setări

pagina 59 pagina 61
2

Taste programabile
Tastele programabile din partea stângă şi dreaptă (
L şi R ) situate deasupra tastaturii vă permit să
selectaţi opţiunile care apar pe ecran (deasupra lor),
inclusiv în timpul convorbirilor. Aceste taste sunt
contextuale: variază în funcţie de contextul curent.

Meniu principal
Meniul principal vă oferă acces la toate funcţiile
telefonului dumneavoastră Philips 768 , prezentate
sub formă de grilă. În tabelul de mai jos este
prezentată structura Meniu principal, semnificaţiile
pictogramelor din meniu şi pagina de manual unde
puteţi găsi informaţii mai detaliate despre subiectul
respectiv.

Apăsaţi,pentru 
modul neutru, 
navigare+,-,<
pictogramele şi liste
sau # pentru a 
aplicaţie (dispunerea
momentul parcur
dumneavoastră în l

Revenirea rapidă
în modul neutru în 
timp ce parcurgeţi 
meniurile

Apăsaţi scurt ) .

Utilizarea tastelor 
rapide

În mod neutru, apăsaţi R
Setări rapide pentru a modifica
funcţionalitatea tastei
directe sau a tastei rapide. 

pagina 19

Camera

pagina 27

Utilităţi

pagina 44

Conectivitate

pagina 54
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ceste capitole prezintă detaliat
iecare element al meniului
rincipal.
ecţiuni dedicate pictogramelor şi
imbolurilor, precauţiilor, depanării,
ccesoriilor autentice Philips şi
Declaraţie de conformitate�.
derulantă, plasată în partea dreaptă a ecranului. În
cadrul listelor, apăsaţi L Selectare sau,pentru a
accesa opţiunile legate de obiectul selectat, apăsaţi
R Înapoi pentru a reveni la nivelul anterior.

Cum se foloseşte acest manual

Manualul de faţă încearcă să prezinte informaţiile
referitoare la telefonul dvs. mobil cât mai clar şi mai
complet. Cuprinsul acestui manual este structurat
după cum urmează:
Prezentarea 
telefonului

Secţiunea curentă. Oferă o
prezentare generală a telefonului
dvs. mobil şi informaţii despre cele
mai folosite aplicaţii.

Capitolul 1: 
Pregătirea 
pentru 
utilizare

Informaţii despre setarea telefonului
dvs. mobil pentru prima dată:
introducerea cartelei SIM, a bateriei
etc.

Capitolul 2: 
Apelarea

Informaţii referitoare la efectuarea
şi primirea de apeluri.

Capitolul 3: 
Introducerea 
textului

Informaţii despre modul de
introducere a textului cu ajutorul
tastelor numerice.

Capitolele
4-15

A
f
p

Altele S
s
a
�
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1. P
I
I
P
Î
C
S

2. A
E
A

3. I
M
I

4. D
J
C
M

5. B
W
P
M
S
S

............................................... 25

............................................... 25

............................................... 25

............................................... 25
icardului SD ...................... 25
............................................... 27
to ........................................ 27
............................................... 29
............................................... 31
............................................... 31
............................................... 34
............................................... 38
............................................... 40
............................................... 40
.............................................. 41
............................................... 41
............................................... 41
 ............................................ 43
relor ................................... 43
 ............................................ 43
............................................... 43
Cuprins
regătirea pentru utilizare .................. 6
ntroducerea cartelei SIM ............................... 6
ntroducerea unui minicard SD .................... 7
ornirea telefonului ......................................... 8
ncărcarea bateriei ........................................... 8
opierea conţinutului cartelei SIM .............. 9
etarea tastelor directe .................................. 9
pelarea ........................................................ 11
fectuarea unui apel ...................................... 11
pel mâini libere ............................................ 14

ntroducerea textului ........................... 15
odul de introducere a textului T9 .......... 15

ntroducerea clasică a textului .................... 17
ivertisment .............................................. 19

ocuri ................................................................. 19
ompunerea melodiilor ............................... 19
od demonstrativ ......................................... 20
rowser ........................................................ 21
AP ................................................................. 21

agina principală ............................................. 21
arcaje ............................................................. 22

etări ................................................................. 23
etarea WAP push ......................................... 24

6. Muzică .............
Melodii ...............
Ultima melodie 
Listă melodii .....
Gestionarea min

7. Camera ...........
Modul cameră fo
Modul video .....

8. Mesaje .............
SMS .....................
MMS ...................
E-mail .................
Şablon ................
Mesagerie ..........
Informaţii celulă 
Stare memorie .
Setări ..................

9. Fişierele mele
Gestionarea fişie
Memorie telefon
Memorie card ..
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....................................................... 59
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....................................................... 61
....................................................... 61
....................................................... 63
....................................................... 63
e .................................................. 63
i simboluri ............................ 64

....................................................... 65

....................................................... 70
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R pentru utilizatori......... 76

e conformitate .................... 75
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Alarmă .............................................................. 45
Întâlniri ............................................................. 46
Sarcini ............................................................... 46
Note .................................................................. 46
Notiţă vocală ................................................... 46
Calculator ........................................................ 47
Convertor ........................................................ 47

11. Contacte .................................................... 48
Vizualizarea / crearea contactelor ............. 48
Vizualizare grupuri ......................................... 50
Numere speciale ............................................ 50
Apel rapid ........................................................ 51
Avansat ............................................................. 51
Stare memorie ................................................ 52

12. Profiluri ....................................................... 53
Selectarea profilului ....................................... 53
Personalizarea setărilor ................................ 53

13. Conectivitate .......................................... 54
Infraroşu ........................................................... 54
Bluetooth ......................................................... 55
Caracteristici USB .......................................... 56
Reţea ................................................................. 57
Memorie card ................................................. 57
Conexiuni ........................................................ 57

14. Apeluri .
Istoric apelu
Golire istor
Setări apelu

15. Setări .....
General .....
Afişare .......
Sunete ........
Conectivitat

Pictograme ş
Precauţii .......
Depanare ....

Accesorii Ph
Declaraţia m
Informaţii SA
Declaraţie d



Pregătirea pentru utilizare

eria, apăsaţi piedica şi ridicaţi
dicată mai jos.

ela dvs. SIM este livrată într-o
 unui card bancar, scoateţi-o din
i-o sub plăcuţa de metal, până
olţul tăiat al cartelei trebuie să

t, iar lamelele aurii de contact
te cu faţa în jos.
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1. Pregătirea pentru utilizare

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile privind siguranţa
din secţiunea �Precauţii� înainte de utilizare (vezi
pagina 65).
Înainte de a începe să utilizaţi telefonul, trebuie să
introduceţi o cartelă SIM validă, furnizată de către
operatorul GSM sau de către distribuitorul dvs.
Cartela SIM conţine informaţii despre abonament,
numărul dvs. de telefon mobil şi o mică memorie în
care puteţi stoca numere de telefon şi mesaje (pentru
mai multe informaţii, vezi �Contacte� la pagina 48).
De asemenea, puteţi să introduceţi şi un minicard
SD. Acesta vă oferă o memorie mai mare, în care
puteţi stoca muzică, imagini şi fişiere video
suplimentare, separat de memoria încorporată a
telefonului.

Introducerea cartelei SIM
Ţineţi telefonul cu o mână şi, cu degetul mare al
celeilalte mâini, ridicaţi piedica şi deschideţi
capacul compartimentului bateriei în direcţia
indicată mai jos. 

Pentru a scoate bat
bateria în direcţia in

În cazul în care cart
formă asemănătoare
suport şi introduceţ
când se blochează. C
fie corect poziţiona
trebuie să fie orienta
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a protectoare de pe ecran şi de pe
rei înainte de a folosi telefonul.

ea unui minicard SD
apeta de protecţie a minicardului
pe partea dreaptă a telefonului dvs.
n care cardul este corect ţinut,
rii de contact vor fi cu faţa în sus.
uşor cardul în slotul SD şi apăsaţi-l
junge în poziţia potrivită.

 minicardul SD, apăsaţi cardul în
i daţi-i apoi drumul. Cardul va sări
Pregătirea pentru utilizare

Glisaţi din nou bateria în compartiment, cu
conectorii metalici în jos, până când se opreşte.
Apoi blocaţi-o împingând-o în jos.

Puneţi înapoi carcasa spate împingând-o în jos, în
sloturi, până când se opreşte.

Îndepărtaţi foli
obiectivul came

Introducer
1. Ridicaţi cl

SD, aflată 
În cazul î
lamelele au

2.  Introduceţi 
până când a

Pentru a scoate
slotul acestuia ş
afară din slot.



Pregătirea pentru utilizare

Încărcarea bateriei
e alimentat de la o baterie
erie nouă este încărcată parţial,
ste anunţată printr-un semnal

teria şi capacul acesteia la telefon,
fonul. Introduceţi conectorul

fon, după indicaţiile de mai jos.
eţi fişa încărcătorului într-o priză

ică stadiul încărcării. În timpul
liniuţe indicatoare defilează;

ncărcare pentru o baterie goală
ru un încărcător standard. În
bservaţi că toate cele 4 liniuţe

768_Getting_Started.fm  Page 8  Monday, April 10, 2006  11:36 AM
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Pornirea telefonului
Pentru a porni telefonul, apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta ). Introduceţi codul PIN, dacă acesta este
cerut (adică acel cod secret al cartelei dvs. SIM,
format din 4 până la 8 cifre). Acest cod este
preconfigurat şi vă este comunicat de către
operatorul de reţea sau de către distribuitorul dvs.
Pentru mai multe informaţii despre codurile PIN,
vezi �Securitate� la pagina 61.

Dacă introduceţi un cod PIN greşit de 3 ori,
cartela dvs. SIM se va bloca. Pentru a o debloca,
trebuie să solicitaţi codul PUK de la operatorul de
reţea.

Telefonul dvs. est
reîncărcabilă. O bat
iar descărcarea sa e
sonor de alarmă.
După ce aţi montat ba
puteţi încărca tele
încărcătorului în tele
După aceea, introduc
CA.

Simbolul bateriei ind
încărcării, cele 4 
durata maximă de î
este de 3 ore pent
momentul în care o
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lte informaţii despre gestionarea
�Contacte� la pagina 48.

telor directe
 tastele numerice 2 - 9 pentru
ile preferate printr-o simplă apăsare
ice.

stelor directe sunt presetate şi
tru a verifica setările tastelor directe,
pide > Tastă scurt. Pentru a modifica

recte, apăsaţi tasta numerică pe care
caţi şi selectaţi Opţiuni > Personalizare
in următoarea listă, o opţiune ce va fi
 numerică:

 copia o singură înregistrare, din
principal, apăsaţi,şi selectaţi

. Apoi selectaţi Vizualizare contacte.
ţi lista de contacte pentru a selecta
tre înregistrări şi apăsaţi L

pentru a selecta Copiere contact pe
Apare un mesaj. Apăsaţi L Da
 continua sau R Nu pentru a
Pregătirea pentru utilizare

sunt stabile, bateria este complet încărcată. Acum
puteţi scoate încărcătorul. În funcţie de reţea şi de
condiţiile de utilizare, bateria poate rezista până la 4
ore în convorbire şi până la 300 ore în aşteptare.
Menţinerea încărcătorului conectat la telefon după
încărcarea completă a bateriei nu afectează bateria.
Singurul mod de a închide încărcătorul este prin
deconectare, deci vă recomandăm să folosiţi o priză
CA uşor accesibilă.

Puteţi pierde toate setările dvs. personale dacă
scoateţi bateria atunci când telefonul este pornit.

Copierea conţinutului cartelei SIM
În cazul în care transferaţi cartela SIM de pe un alt
telefon, poate apărea necesitatea copierii
conţinutului agendei SIM pe telefonul dvs. Philips
768. Pentru a face aceasta, urmaţi instrucţiunile de
mai jos:

Pentru mai mu
agendelor, vezi 

Setarea tas
Puteţi configura
a accesa opţiun
a tastelor numer
Majoritatea ta
configurate. Pen
selectaţi Setări ra
setarea tastei di
doriţi s-o modifi
şi apoi alegeţi, d
asociată cu tasta

1. Din ecranul principal, apăsaţi,şi
selectaţi Contacte.

2. Pentru a copia toate contactele, selectaţi
Avansat. Apoi selectai Copiere în telefon.
Copiere în telefon Apăsaţi L Da pentru a
continua sau R Nu pentru a anula.

3. Pentru a
ecranul 
Contacte
Parcurge
una din
Opţiuni 
telefon. 
pentru a
anula.



Pregătirea pentru utilizare
10

Tasta numerică 1 a fost preconfigurată ca
număr implicit pentru Mesageria vocală şi nu
poate fi modificată. 

� Număr telefon � Mesaje

� Trimitere text � Scriere text

� Calculator � CP Intrare

� Pagină pornire � Întâlnire

� Calendar � Fişierele mele

� Setări rapide � Camera

� Contacte � Muzică

� Recunoaştere voce � [Gol]

� Apel rapid
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a numărul din Contacte:

lectării unui contact, puteţi apăsa
ntru a accesa următoarele opţiuni:

Apelare număr / selectare opţiune
potrivită pentru salvare număr.
Încheiere apel.

Pentru 
Deschidere Contacte şi selectare
Vizualizare contacte pentru
accesare listă / accesare directă a
listei de contacte.
Alegere contact.
Apelare număr / alegere Apelare
din meniul Opţiuni / Vizualizare
informaţii detaliate ale
contactului.
Încheiere apel.

Descriere
Pentru vizualizarea informaţiilor
legate de contact.
Apelarea

2. Apelarea
Deşi telefonul dvs. Philips 768 dispune de o mare
varietate de funcţii � realizarea de fotografii şi
fişiere video, înregistrarea de sunete, trimiterea şi
primirea de mesaje e-mail, pentru a enumera doar
câteva dintre ele � este, în primul rând, un telefon
mobil. Acest capitol descrie caracteristicile şi
opţiunile legate de efectuarea şi primirea de apeluri.

Efectuarea unui apel
Pentru a efectua un apel, nu trebuie decât să
introduceţi numărul de telefon cu ajutorul tastelor
numerice:

Sau puteţi select

În momentul se
L Opţiuni pe

Apăsaţi Pentru 
Taste Introducerea numărului de telefon

al interlocutorului dvs. Apare un
ecran de editare.

R Ştergere Apăsaţi scurt pentru a şterge
ultima cifră sau lung pentru a
şterge un rând şi a reveni la
ecranul principal.

( / L

)

Apăsaţi
,/-

+sau-
( / L /
,Opţiuni

)

Opţiuni
Vizualizare



Apelarea

Meniul Apeluri primite
Apeluri primite variază în

pelurilor primite, cum ar fi
rsoană, plasarea unui apel în
area la o teleconferinţă.
 vorbiţi cu o altă persoană la
lud:

e există un apel în aşteptare
ă de abonament), opţiunile

scriere
tru punerea unui apel în

eptare.
tru a activa / dezactiva modul
işte pentru un apel.
tru a activa / dezactiva modul

ini libere.
tru a efectua un nou apel.

tru a încheia apelul.
cesarea listei de contacte.
12

Opţiunile meniului 
funcţie de tipul A
convorbirea cu o pe
aşteptare sau particip
În momentul în care
telefon, opţiunile inc

În momentul în car
(opţiune dependent
telefonului sunt:

Trimitere 
mesaj

Pentru a trimite un SMS
contactului.

Apelare Pentru apelarea numărului
contactului.

Mâini libere Pentru apelarea numărului
contactului în mod mâini libere.

Ştergere Pentru ştergerea contactului.
Număr 
implicit

Pentru selectarea numărului
prestabilit afişat: Mobil, Acasă sau
Serviciu.

Trimitere 
contact

Pentru a trimite contactul către alt
destinatar (altor destinatari) prin
Infraroşu sau Bluetooth.

Copiere 
contact

Pentru a copia contactul în
memoria telefonului / a cartelei
SIM.

Mutare 
contact

Pentru a muta contactul în memoria
telefonului / a cartelei SIM.

Adăugare 
imagine

Pentru adăugarea unei imagini la
contact.

Selectare 
multiplă

Pentru marcarea unui contact / mai
multor contacte.

Opţiuni De
În aşteptare Pen

aşt
Mut Pen

Lin
Mâini libere Pen

mâ
Formare 
număr

Pen

Sfârşit apel Pen
Contacte Ac
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nui al doilea apel
e este dependentă de tipul de
teţi efectua un al doilea apel în
vorbiri active sau în timpul unui apel

unde la un al doilea apel
 care primiţi un al doilea apel, în
nvorbiri, telefonul dvs. sună sau
 ecran sunt afişate informaţiile
elant. Atunci puteţi:

Pentru a încheia apelul.
Pentru separarea apelurilor din
modul conferinţă.

Pentru 
Introducerea numărului de telefon
pe care doriţi să-l apelaţi.
Apelare număr în timpul unei alte
convorbiri. Primul apel va fi pus
automat în aşteptare.
Apelarea

În momentul în care telefonul este în mod
conferinţă, opţiunile sunt:

Efectuarea u
Această opţiun
abonament. Pu
timpul unei con
în aşteptare:

Pentru a răsp
În momentul în
timpul unei co
vibrează şi pe
referitoare la ap

Opţiuni Descriere
Permutare Pentru a comuta între două

convorbiri.
Mut Pentru a activa / dezactiva modul

Linişte pentru un apel.
Apel 
conferinţă

Pentru a introduce două apeluri în
mod conferinţă.

Terminare 
toate apelurile

Pentru a încheia toate apelurile.

Sfârşit apel Pentru a încheia apelul.
Transfer apel Pentru a transfera apelul.

Opţiuni Descriere
În aşteptare Pentru punerea unui apel în

aşteptare.
Mut Pentru a activa / dezactiva modul

Linişte pentru un apel.
Formare 
număr

Pentru a efectua un nou apel.

Sfârşit apel

Divizare

Apăsaţi
Tastele

(



Apelarea

Apel mâini libere

şi siguranţa dvs. personală,
părtaţi telefonul de la ureche
 efectuaţi apeluri mâini libere,
nd volumul creşte.

introduceţi numărul de telefon
lor sau selectaţi un contact din
e aţi iniţiat convorbirea:
u L Opţiuni şi apoi selectaţi
 şi apăsaţi,pentru a selecta.
14

Pentru a putea primi un al doilea apel, trebuie să
dezactivaţi opţiunea Redirecţionare pentru apelurile
vocale (vezi �Redirecţionare apel� la pagina 60) şi
să activaţi opţiunea Apel în aşteptare (vezi secţiunea
�Apel în aşteptare� de la pagina 60).
Pentru a răspunde la un al treilea apel
Este posibil să primiţi un al treilea apel în timpul
conversaţiei cu un interlocutor şi având un alt apel
în aşteptare. Puteţi fie finaliza convorbirile înainte
de a răspunde la al treilea apel, fie introduce al
treilea apelant într-o conferinţă (vezi mai sus).
Acest serviciu nu suportă decât două convorbiri în
curs (una activă şi una în aşteptare).

Pentru confortul 
asiguraţi-vă că înde
în momentul în care
şi mai ales atunci câ

1. În mod neutru, 
cu ajutorul taste
agendă. Odată c

2. Apăsaţi , sa
Apel mâini libere

Apăsaţi Pentru 
) / R 
Refuz

Respingere apel.

(  / L 
Opţiuni 
Acceptare

Răspuns la apel punând primul apel
în aşteptare.
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odul de introducere a textului
une şi apăsând L Selectare sau
sta # pentru a selecta textul T9.
ţi alege modul de introducere a
 apăsată tasta * pentru a activa
 şi apăsând scurt tasta * pentru a
ţiunile tipului caracterelor (ABC,
).

troducere a textului T9

odul de introducere a textului T9
te un mod inteligent de editare,

tilizat pentru introducerea de text
e un telefon mobil. Vă permite să
troduceţi mai rapid textul dorit,
ticipând cuvântul pe care doriţi
-l inseraţi, pe baza tastelor pe care
-aţi apăsat.

� ABC � 123

� Abc

� abc
Introducerea textului

3. Introducerea textului
Textul poate fi introdus în ecranele de editare în
două moduri: prin folosirea modului predictiv de
introducere a textului T9 şi prin folosirea modului
clasic de introducere a textului. În continuare, sunt
prezentate tehnicile de utilizare a acestor două
metode.
Cele două metode de introducere a textului vă
permit să alegeţi şi tipul caracterelor textului.
Opţiunile sunt:

În momentul în care vă aflaţi într-un ecran de
editare a textului (de exemplu, Meniu principal >
Mesaje > Scriere text > SMS/MMS/E-mail), în colţul
din stânga-sus apare o pictogramă ce indică modul
curent. Toate metodele de introducere a textului
includ posibilităţile:

Puteţi alege m
selectând o opţi
ţinând apăsată ta
Alternativ, pute
textului şi ţinând
sau dezactiva T9
comuta între op
Abc, abc, şi 123

Modul de in

Ce este?
M
es
u
p
in
an
să
le

Abc Prima literă a primului cuvânt dintr-o
propoziţie este majusculă, în timp ce
celelalte litere sunt minuscule. Dacă
introduceţi un punct, primul cuvânt al noii
propoziţii va fi scris cu majusculă.

ABC Toate literele sunt majuscule.
abc Toate literele sunt minuscule.
123 Numerică (T9 indisponibil).

� T9 Abc

� T9 ABC

� T9 abc

Tegic Euro. Licenţă nr. 
0842463



Introducerea textului

Exemplu: introducerea cuvântului aţi scurt pentru a introduce o
.
ţi apăsată tasta pentru a
uce o cifră.

aţi scurt pentru a introduce
aţiu.
ţi apăsată tasta pentru a
uce cifra zero.

omentul în care un cuvânt T9
subliniat pe ecran, printr-o
re scurtă, este inserat cuvântul
ctiv, urmat de un spaţiu.

u a parcurge lista de cuvinte
se.
u selectarea unei aplicaţii din
ul Opţiuni.

u inserarea unui cuvânt (fără a
at de spaţiu).

u a şterge o înregistrare (tasta
pace).

u a părăsi fereastra de editare,
 salvaţi mesajul, fie că nu.
16

�home�
Utilizarea T9 poate fi înţeleasă cel mai bine cu
ajutorul exemplelor. Pentru a introduce cuvântul
�home�, faceţi următoarele:

Cum îl utilizaţi?
Literele şi simbolurile desemnate fiecărei taste sunt
următoarele:

Apăsaţi Pentru 

4 6 
6 3

Afişare cuvinte care conţin literele
din �home�. Pe ecran apare Good,
primul cuvânt dintr-o listă de
cuvinte posibile.

L 
Următorul

Parcurgere listă până la cuvântul
�home�.

,sau> Inserare / confirmare cuvânt
Home.

0 Introducere spaţiu.

1 � Apăsaţi scurt pentru a introduce
un simbol.

� Ţineţi apăsată tasta pentru a
introduce o cifră.

2 - 9 � Apăs
literă

� Ţine
introd

0 � Apăs
un sp

� Ţine
introd

� În m
este 
apăsa
respe

L � Pentr
propu

� Pentr
meni

> � Pentr
fi urm

R � Pentr
backs

) � Pentr
fie că
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ea clasică a textului
ccesaţi modul clasic de introducere a
păsată tasta * pentru a dezactiva
todă presupune apăsarea repetată a
 a se obţine caracterul dorit.
ântul �home�, litera �h� este a doua
a 4, deci trebuie să o apăsaţi de
 a introduce �h�. Exemplul de mai
i multe detalii.
oducerea cuvântului �home�

Pentru adăugarea cuvântului la
ecranul de editare a textului şi la
dicţionarul T9.

Pentru 
Ajungere la litera �H�

Ajungere la litera �O�
Ajungere la litera �M�

Ajungere la litera �E�
Introducerea textului

Cum adăugaţi cuvinte?
Dacă nu puteţi găsi cuvântul căutat în dicţionarul
T9, îl puteţi îmbogăţi cu înregistrări proprii:

Introducer
Dacă doriţi să a
textului, ţineţi a
T9. Această me
unei taste pentru
Revenind la cuv
literă de pe tast
două ori pentru
jos vă oferă ma
Exemplu: intr

# � Apăsaţi scurt pentru a afişa tabelul
cu semnele de punctuaţie şi
simboluri, pe care îl puteţi parcurge
cu ajutorul tastei de navigare.

� Ţineţi apăsată tasta pentru a
selecta textul T9.

* � Apăsaţi scurt pentru a comuta între
modul standard, miniscule, majuscule,
numerice, în mod T9 sau clasic.

� Apăsaţi lung pentru a trece de la
modul T9 la modul clasic.

Apăsaţi Pentru 
L Opţiuni Deschidere meniu Opţiuni şi

navigare către Corectare cuvinte.
L 
Selectare

Introducere cuvânt în fereastra
apărută cu ajutorul metodei
clasice de introducere a textului
(descrisă mai jos).

L Salvare

Apăsaţi

4 4
6 6 6

6

3 3



Introducerea textului

Literele, cifrele şi simbolurile corespunzătoare
18

fiecărei taste sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Apăsare scurtă Apăsare 

lungă

1 . , - ? ! ’ @ : ; / 1 1

2 a b c 2 à ä ç A B C Ä 2

3 d e f 3 é è D E F É 3

4 g h i 4 ì G H I 4

5 j k l 5 J K L 5

6 m n o 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ 6

7 p q r s 7 β P Q R S 7

8 t u v 8 ü ù T U V Ü 8

9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å 9

0 spaţiu 0
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mobil dispune de platforma Java,
să rulaţi aplicaţii compatibile Java,
e descărcate din reţea. Acest meniu
reaţi directoare pentru a organiza
e-aţi descărcat din reţea prin WAP.

a melodiilor
e vă permite să creaţi sunete

Alegeţi Joc nou din meniul opţiunilor
Pentru a începe jocul

Pentru 
Meniu principal > Divertisment >
Compunere melodie. Mergeţi apoi
la fişierul audio dorit.
Deschidere meniu opţiuni.
Defilare la Editare şi începere
editare muzică.
Pornire sau Salvare a melodiei.
Puteţi regla Tempo şi Instrument.
Divertisment

4. Divertisment

În această secţiune sunt descrise jocurile şi
instrumentele suplimentare instalate pe telefonul
dvs. mobil.

Unele dintre caracteristicile descrise aici depind
de configuraţia telefonului dvs. mobil, de ţara din
care l-aţi cumpărat şi / sau de furnizorul dvs. de
servicii.

Jocuri
Jocuri prestabilite
În acest meniu sunt incluse jocurile preinstalate pe
telefonul dvs. mobil. Pentru a juca un joc:

Jocuri Java
Telefonul dvs. 
care vă permite 
cum ar fi jocuril
vă permite să c
jocurile pe care l

Compunere
Această opţiun
personale:

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Meniul principal > Divertisment >
Jocuri > Jocuri implicite

L 
Selectare

Deschidere listă de jocuri.

L 
Selectare

Alegere joc.

L Opţiuni

L 
Selectare

Apăsaţi
L 
Selectare

L Opţiuni

L 
Selectare

L Opţiuni



Divertisment

Mod demonstrativ
20

Acest meniu afişează un videoclip pentru a ilustra
funcţiile multimedia ale telefonului dvs. mobil. Este
disponibil chiar şi atunci când nu aţi introdus o
cartelă SIM.
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P depinde de furnizorul dvs. de
abonamentul dvs. Vă rugăm să
rnizorul de servicii pentru
ecesare completării câmpurilor
stă secţiune. 

 WAP
ă putea conecta la reţeaua WAP,
ţi cei doi paşi de mai jos:

cipală
start reprezintă site-ul WAP pe care

obil îl accesează în mod implicit.
poate fi preconfigurat pentru a se
ina WAP al furnizorului dvs. de
Profiluri� pentru informaţii despre
e start.

aţi conexiunea telefonului dvs.
 reţea. Pentru informaţii despre

area accesului la reţea, vezi �Setări�
s.
aţi setările WAP pentru mesajele de
 Pentru mai multe informaţii, vezi
i�.
Browser

5. Browser

Articolele din meniul Browser depind de tipul de
serviciu la care v-aţi abonat şi / sau de furnizorul de
servicii pe care îl utilizaţi. În consecinţă, unele
dintre meniurile descrise mai jos pot să nu fie
disponibile. În cazul în care telefonul dvs. a fost
preconfigurat, nu va trebui să modificaţi setările
descrise în această secţiune.
Serviciile oferite pot implica efectuarea unui apel
sau trimiterea unui SMS, ambele operaţiuni putând
fi taxabile. Contactaţi operatorul dvs. de reţea
pentru detalii.

WAP
Telefonul dvs. mobil acceptă WAP. Cu ajutorul
WAP (Wireless Application Protocol), vă puteţi
conecta la reţeaua WAP şi căuta pagini speciale,
pentru a descărca imagini, fundaluri, tonuri de apel
etc.

Accesul la WA
servicii şi de 
contactaţi fu
informaţiile n
descrise în acea

Configurarea
Înainte de a v
trebuie să urma

Pagina prin
Pagina dvs. de 
telefonul dvs. m
Telefonul dvs. 
conecta la pag
servicii. Vezi �
setarea paginii d

1. Configur
mobil la
configur
de mai jo

2. Configur
tip push.
�Profilur



Browser

Pentru a vă conecta la pagina de start, selectaţi

i Marcaje

ugare Dosar nou sau Marcaj

hidere ecran de editare şi
ducere informaţii ca: Titlu şi
să pentru Marcaj nou sau Titlu
ru Dosar nou.

tru 
iul principal > Browser >
caje

igare către directorul dorit.
unile directorului Marcaje
:
itare
sar nou
rcaj nou
rgere
rgere toate
22

Pagină de pornire.

Puteţi să setaţi pagina dvs. de start şi direct din
browser-ul WAP. În acest caz, pagina de start din
browser este înregistrată ca pagină primară şi
devine pagina pe care o veţi vedea atunci când
selectaţi Iniţializare browser din meniul Browser. 

În momentul în care sunteţi conectat la site-ul WAP,
apăsaţi fie L, fie R pentru a accesa opţiunile
disponibile pe pagina de web.

Marcaje
Acest meniu vă permite să gestionaţi o listă a
paginilor dvs. WAP preferate, la fel ca meniul
�Favorite� sau �Marcaje� dintr-un browser de
Internet. Astfel, nu va trebui să introduceţi adresa
unei pagini ori de câte ori doriţi să-o vizitaţi.
Pentru a adăuga un nou marcaj / director:

Opţiunile directorulu

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Meniul principal > Browser >
Marcaje

L Opţiuni Accesare meniu opţiuni.

+sau- Adă
nou.

L 
Selectare

Desc
intro
Adre
pent

Apăsaţi Pen
L 
Selectare

Men
Mar

+sau- Nav
L Opţiuni Opţi

sunt
� Ed
� Do
� Ma
� Şte
� Şte
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ru WAP
Descriere
Pentru a denumi profilul actual
Pentru a introduce adresa IP a
serviciului dvs. WAP
Pentru a introduce numărul
portului IP al serviciului dvs.
WAP. Acest număr este, de obicei,
9201.
Pentru a introduce adresa unui site
WAP, la care vă veţi conecta
direct în momentul conectării
utilizând profilul aferent.
În momentul în care aţi atins
perioada de inactivitate (în
secunde), telefonul dvs. va
întrerupe automat conexiunea
WAP.
Browser

Opţiunile de marcare

Setări
Această aplicaţie vă permite să personalizaţi setările
modului în care vă conectaţi la serviciul WAP.
Puteţi crea profiluri cu diferite setări.

Editare paramet
Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Meniul principal > Browser >
Marcaje

+sau- Navigare către Marcajul dorit.
L Opţiuni Opţiunile fiecărui Marcaj sunt:

� Editare
� Transferare
� Dosar nou
� Marcaj nou
� Ştergere
� Ştergere toate

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Meniul principal > Browser > Setări
> Profiluri WAP 

R Opţiuni Ajungere la parametrul WAP şi
editare detalii.

Opţiuni
Nume

Adresă IP

Port

Pagină 
pornire

Timp de 
inactivitate



Browser

Opţiuni pentru mesajele Push

h includ adresele URL pentru
rviciilor WAP corespunzătoare

 singură apăsare pe mesajul
onecta la site-ul WAP pentru a
 descărca fişiere multimedia în

escriere
entru activarea serviciului de
esagerie pentru toate
esajele.
entru dezactivarea serviciului
e mesagerie pentru toate
esajele.
entru specificarea unei
numite zone, prin adăugarea
odului corespunzător acesteia.
24

Setarea WAP push
WAP Push este un serviciu destinat trimiterii
asincrone de date către dispozitivele mobile.
Utilizaţi acest meniu pentru a activa sau dezactiva
primirea de mesaje de la reţeaua dvs. şi / sau de la
furnizorul de servicii. Sau puteţi opta pentru
trimiterea respectivelor mesaje de către anumite
centre SMS, aflate într-o zonă specifică. Din meniul
principal > Browser > Setări > Mesaje Push.

Mesajele de tip pus
accesarea rapidă a se
acestora: printr-un
Push WAP vă veţi c
naviga sau pentru a
telefonul dvs.

Conexiune Pentru a comuta între diverse
moduri de conectare la serviciul
WAP: Auto, CSD sau GPRS. Dacă
reţeaua GPRS nu este disponibilă
în momentul conectării, va apărea
un mesaj în care veţi fi întrebat
dacă doriţi să realizaţi o conexiune
CSD.

Profiluri
CSD

Pentru a comuta între diversele
profiluri CSD pe care le-aţi definit
în secţiunea Conectivitate.

Profiluri GPRS Pentru a comuta între diversele
profiluri GPRS pe care le-aţi
definit în secţiunea Conectivitate.

Opţiuni D
Întotdeauna 
acceptat

P
m
m

Niciodată 
acceptat

P
d
m

Numai de la 
adresa

P
a
c
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ii
e vă permite să editaţi lista dvs.
odii. Pentru a edita lista de melodii:

a minicardului SD

e a utiliza minicardul dvs. SD, vă
roduceţi noul minicard SD în
 Philips 768 pentru a-l iniţializa şi
automat următoarele directoare:

(Imagini, Video, Altele). Apoi puteţi
vs. muzicale în directorul Muzică
e memorie cu ajutorul unui

unui cititor de carduri. Procesarea
 fişierelor video este identică cu
icii.

entru 
eniul principal > Muzică > Listă
elodii > <Listă melodii nouă>

erulare până la lista dorită.
ccesare meniu opţiuni pentru:
eschidere, Pornire, Ştergere,
edenumire a listei de melodii sau
entru a primi mai multe informaţii
n Ajutor.
Muzică

6. Muzică

Această aplicaţie vă permite să descărcaţi muzică
din reţea, să salvaţi fişierele audio, să editaţi o listă
proprie de melodii şi să ascultaţi muzica descărcată.
Telefonul acceptă melodii în format MP3 şi AAC.

Melodii
Această aplicaţie vă permite să ascultaţi muzică
descărcată fie din Memorie telefon, fie din Memorie
card. De exemplu, pentru a asculta melodii de pe un
minicard SD, selectaţi opţiunea Melodii şi apoi, din
ecranul următor, selectaţi Memorie card. Dintre
melodiile enumerate, alegeţi-o pe cea pe care doriţi
să o ascultaţi şi apoi apăsaţi ,. 

Ultima melodie
Această opţiune vă permite accesarea unei liste de
melodii ascultate anterior. Lista de melodii este
afişată în ordine cronologică.

Listă melod
Această opţiun
preferată de mel

Gestionare

Notă: Înainte d
rugăm să int
telefonul mobil
pentru a crea 
768 > Muzică 
copia fişierele d
al cardului d
calculator şi al 
imaginilor şi a
procesarea muz

Apăsaţi P
L 
Selectare

M
m

+/-
L
Selectare

D
A
D
R
p
î



Muzică

funcţiile MP3 player-ului dvs.

u a şterge melodia selectată de
inicardul SD. Această acţiune
fect definitiv.

Pentru 

Trecere la următoarea
melodie.

Revenire la melodia
anterioară.

Start / pauză.

Avansare rapidă.

Derulare rapidă.
26

În cazul în care melodia nu este redată, asiguraţi-
vă că telefonul nu este în modul silenţios. În modul
inactiv, apăsaţi lung pe 6 pentru a anula modul
silenţios.

Pentru a gestiona colecţia muzicală de pe
minicardul dvs. SD, în momentul în care selectaţi o
melodie din Memorie card, apăsaţi butonul Opţiuni.
În meniul Opţiuni:

În lista de melodii, 
sunt:

Apăsaţi Pentru 
Pornire Ascultare melodie selectată.
Mod pornire Setare opţiuni de redare pentru

melodia selectată. Acestea sunt:
Oprit, Repetare, Amestecare,
Amestecare şi repetare.

Adăugare la 
lista de 
melodii

Adăugare melodie selectată la o
listă existentă sau la o listă nouă.
Pentru a crea o nouă listă de
melodii, selectaţi opţiunea <Listă
melodii nouă> din submeniu.

Detalii Afişare informaţii legate de
melodia selectată.

Ştergere Pentr
pe m
are e

Apăsaţi

- sau apăsaţi 
scurt >

+ sau apăsaţi 
scurt <

,

Apăsaţi şi 
menţineţi apăsată 
tasta >

Apăsaţi şi 
menţineţi apăsată 
tasta <
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, apăsaţi tasta de pornire / oprire
 orice acţiune curentă şi pentru a
l neutru. Odată salvate, imaginile /
sunt disponibile în Fişierele mele >
Vezi �Fişierele mele� la pagina 43
ii mai detaliate.

Transfocare (camera foto fiind
activată)

Gradul de mărire şi micşorare a
imaginii depinde de rezoluţia
camerei foto. Cu cât rezoluţia este
mai mică, cu atât factorul de
transfocare este mai mare.

Comutare între modul cameră foto
şi modul video.
Reglare luminozitate (camera foto
fiind activată).
Realizare fotografie, care va fi
salvată imediat după aceea.

Activare/dezactivare blitz.
Accesare meniu opţiuni.
Camera

7. Camera

Telefonul dvs. mobil este echipat cu o cameră foto
digitală care vă permite să faceţi fotografii (până la
1,3 mega pixeli), să înregistraţi fişiere video scurte,
să le stocaţi în telefon, să le utilizaţi ca imagini de
fundal sau să le trimiteţi prietenilor dvs. 

Asiguraţi-vă că lentilele camerei foto sunt curate
înainte de a face fotografii, deoarece particulele
fine de praf pot afecta calitatea imaginii.

Modul cameră foto
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a vedea care
sunt operaţiunile pe care le puteţi realiza cu camera
dvs. foto.

În orice meniu
pentru a anula
reveni la modu
fişierele video 
Imagini / Video. 
pentru informaţ

Apăsaţi Pentru 
,sau tasta 
laterală a 
camerei foto

Activare din meniul principal >
Camera sau Activare directă modul
cameră foto.

Tastele 
laterale + şi -

</>

+/-

,sau tasta 
laterală a 
camerei foto
* 

L Opţiuni
sau,



Camera

Meniul opţiunilor camerei foto

camera foto, nu trebuie decât să
u a face o fotografie. Fotografia
. Odată ce aţi salvat fotografia,
ţiuni pentru a accesa următoarea

Efecte Pentru adăugarea de efecte cromatice
e la fotografie.
 editarea unor informaţii mai
te:
 implicit: Pentru introducerea
irii prestabilite a fotografiei.

ializare setări: Pentru restabilirea
ilor implicite.
scintilare: Pentru alegerea unei
i între 50 Hz şi 60 Hz.

ere
a trimite o fotografie Prin mesaj
dia, Prin Bluetooth, Prin infraroşu
 e-mail.
ţi la ecranul obiectivului.

 setarea ca imagine afişată în
tul primirii unui apel.
28

În momentul activării modului cameră foto şi
înainte de executarea unei fotografii, puteţi
modifica un anumit număr de setări apăsând L
Opţiuni.

Odată ce aţi activat 
apăsaţi pe ,pentr
este salvată automat
puteţi apăsa L Op
listă:

Opţiuni Descriere
Previzualizare 
ecran

Pentru vizualizarea pe ecran Mare/
Mic.

Rezoluţie
imagine

Pentru alegerea uneia dintre cele cinci
rezoluţii: 160X120, 320X240,
640X480, 800X600 şi 1280X1024.

Calitate 
imagine

Pentru alegerea uneia dintre cele trei
calităţi ale imaginii: Super Fin, Fin şi
Normal.

Vizualizare
imagine

Pentru vizualizarea fotografiilor
făcute.

Bliţ Pentru activarea sau dezactivarea
bliţului.

Mod Sunt disponibile trei moduri: Mod
noapte, Autodeclanşator şi Captări
multiple.

Captări multiple este disponibilă numai
atunci când rezoluţia fotografiei este
de 800X600 sau mai mică.

special
Avansat Pentru

detalia
� Nume

denum
� Reiniţ

valor
� Anti 

valor

Opţiuni Descri
Trimitere Pentru 

multime
sau Prin

Fotografie 
nouă

Reveni

Ca şi ID 
contact

Pentru
momen
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nilor video
tivării modului video şi înainte de a
area, puteţi modifica un număr de

, apoi opţiunea dorită.

Comutare din modul cameră foto
în modul cameră video. Notă:
pictograma din stânga-sus a
ecranului indică modul selectat. 
Înregistrare fişier video.

Reglare luminozitate. (modul
înregistrare fiind activat)
Transfocarea (modul înregistrare
este activat)

Întrerupere înregistrare şi salvare
fişier video imediat după aceea.
Deschidere meniu opţiuni.
Camera

În momentul în care albumul foto este plin, va
apărea un mesaj de atenţionare. 

Modul video
Această opţiune vă permite să înregistraţi fişiere
video scurte, pe care le puteţi vizualiza, salva în
telefon sau în memoria unui minicard inserat (SD)
sau trimite cuiva prin MMS sau e-mail.
Memoria internă a telefonului poate înmagazina
aproximativ 350 KB de fişiere video. În momentul
înregistrării pe un minicard SD, volumul de fişiere
video pe care le puteţi stoca depinde de dimensiunea
minicardului SD.
Cum înregistraţi fişierele video?

Meniul opţiu
În momentul ac
începe înregistr
setări apăsând L

Ca
fundal

Pentru setarea fotografiei ca imagine
de fundal, fie Ecran plin fie În funcţie de
ecran.

Ştergere Pentru a şterge fotografia.

Apăsaţi Pentru 
L Selectare 
sau tasta 
laterală a 
camerei foto

Din meniul principal > Camera sau
Activaţi Camera direct.

<sau>

,

+/-

+ / - Tastele 
laterale ale 
camerei
L Oprire

L Opţiuni



Camera

odul video, nu trebuie decât să
 începe înregistrarea. Apăsaţi
întrerupe înregistrarea şi a salva
tă ce aţi salvat fişierul, puteţi
entru a accesa următoarea listă:
ideo

re albumul video este plin, va
 atenţionare.

tru editarea unor informaţii
 detaliate:
ume implicit: Pentru introducerea
melui prestabilit al fişierului
deo.
iniţializare setări: Pentru
stabilirea setărilor de fabrică.

criere
tru redarea fişierului video pe

e tocmai l-aţi înregistrat.
tru trimiterea fişierului video.
eniţi la modul video pentru a
gistra noi fişiere video.
tru a şterge fişierul video.
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Odată ce aţi activat m
apăsaţi,pentru a
L Oprire pentru a 
fişierul video. Oda
apăsa L Opţiuni p
Opţiunile meniului v

În momentul în ca
apărea un mesaj de

Opţiuni Descriere
Previzualizare 
ecran

Pentru vizualizarea pe ecran Mare/
Mic.

Lungime video Alegeţi din Lungime MMS, Lungime
maximă sau Nelimitat.

Pentru a seta lungimea video la
Nelimitat, verificaţi dacă aţi
selectat opţiunea Cartelă
memorie din Setări > Generale >
Memorie implicită.

Rezoluţie
video

Alegeţi dimensiunea fişierului
video: 352x288 sau 176x144

Calitate
video

Alegeţi calitatea imaginii: Fin şi
Normal.

Vizualizare 
video

Pentru vizualizarea fişierului
video înregistrat.

Bliţ Pentru activarea / dezactivarea
bliţului. 

Efecte Pentru alegerea unui efect
cromatic.

Avansat Pen
mai
� N

nu
vi

� Re
re

Opţiuni Des
Pornire Pen

car
Trimitere Pen
Înregistrare 
video nouă

Rev
înre

Ştergere Pen
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 în care editaţi un SMS, apăsaţi L
u a avea acces la următoarele opţiuni:

Din ecranul principal, selectaţi >

Introducere text SMS.
Parcurgere listă de cuvinte sau
caractere disponibile.
sau
Ştergere cuvânt / caracter

Descriere
Selectaţi Contacte pentru a trimite
SMS-ul dvs. unui destinatar din
agendă. Sau selectaţi Număr telefon
pentru a introduce orice alt număr cu
ajutorul tastelor.
Pentru inserarea de simboluri în
textul dvs.
Mesaje

8. Mesaje

Acest capitol prezintă diferitele opţiuni de
mesagerie ale telefonului dvs. Philips 768. Accesul
la unele dintre acestea este condiţionat de
abonament. Vă rugăm să contactaţi furnizorul dvs.
de servicii pentru detalii referitoare la abonament.

SMS
Acest meniu vă permite să trimiteţi şi să primiţi
mesaje text scurte prin SMS (Serviciul de
Mesagerie Scurtă). SMS poate include sunete
simple, imagini şi / sau animaţii.
Crearea unui SMS nou

În momentul
Opţiuni pentr

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare 
sau

Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Scriere text > Mesaj text sau

>
(Scriere
text)
Taste
L 
Următorul 
sau
R 
Ştergere

Opţiuni
Continuare

Adăugare 
simbol



Mesaje

le protejate prin drepturi de
se ca mesaj.

 a alege între T9 Automat sau
ă.
 a activa / dezactiva introducerea
 cu T9, care reprezintă un mod de
 inteligent, utilizat pentru
cerea de text pe un telefon

 a salva un SMS sub formă de
.

meniu vă permite să formataţi
mesajului dvs. Vă rugăm să
că formatarea aplicată aici va

fi vizualizată de către
atar numai dacă telefonul
ia suportă formatarea de text. 

aceste opţiuni înainte de
ucerea textului dvs.:
ont: alegeţi dintre Subliniat şi
t.
re font: alegeţi dintre Culoare

 plan şi Culoare fundal.
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Imaginile şi sunete
autor nu pot fi trimi

Introducere
obiect

Puteţi insera o listă de obiecte în
textul dvs.:
� Sunete: Pentru a insera un sunet

predefinit.
� Animaţii: Pentru a insera o

animaţie predefinită.
� Animaţiile mele: Pentru a insera o

animaţie descărcată de către dvs.
� Imaginile mele: Pentru a insera o

imagine descărcată sau preluată de
către dvs.

� Sunetele mele: Pentru a insera un
fişier audio descărcat de către dvs.

� Şablon text: Pentru a adăuga text
predefinit la SMS-ul dvs. Pentru
mai multe informaţii, vezi
secţiunea �Şabloane� de mai jos.

� Număr contact: Pentru a insera un
număr de telefon din agenda dvs.
în mesaj.

� Marcaj: Pentru a insera un marcaj
WAP.

Corectare 
cuvinte

Pentru a adăuga un cuvânt nou la
dicţionarul T9.

Limbă T9 Pentru
Englez

Dicţionar 
T9

Pentru
de text
editare
introdu
mobil.

Salvare 
drept 
ciornă

Pentru
ciornă

Format text Acest 
textul 
notaţi 
putea 
destin
acestu
Setaţi 
introd
� Stil f

Tăia
� Culoa

prim
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clude toate mesajele SMS trimise şi
nile disponibile sunt Vizualizare,
re, Ştergere toate, Detalii, Apelare şi
lă. 

clude toate SMS-urile salvate, dar nu
ţiunile disponibile sunt Trimitere,

are, Ştergere, Ştergere toate, Detalii şi
lă.

Pentru a şterge mesajul.
Pentru a şterge toate mesajele din
Primite.
Pentru a citi detaliile legate de
mesaj, cum ar fi Dată, Timp
expediere, De la şi Centru mesaje.
Pentru a extrage numărul de
telefon al expeditorului şi pentru a
efectua un apel direct.
Pentru a marca unul sau toate
mesajele.
Mesaje

CP Intrare
Acest meniu include toate mesajele SMS primite.
Pentru a vizualiza mesajele SMS:

Opţiunile valabile pentru Primite includ:
CP Ieşire
Acest meniu in
salvate. Opţiu
Transfer, Şterge
Selectare multip

Ciorne
Acest meniu in
şi trimise. Op
Vizualizare, Edit
Selectare multip

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal > Mesaje > CP
intrare

+sau- Evidenţiaţi mesajul pe care doriţi
să-l vizualizaţi. 

L 
Opţiuni

Selectaţi Vizualizare pentru a citi
conţinutul mesajului.

Opţiuni Descriere
Vizualizare Pentru a vizualiza conţinutul

mesajului şi informaţiile despre
expeditor.

Răspuns Pentru a trimite un SMS de răspuns
expeditorului.

Transfer Pentru a retrimite mesajul altor
destinatari. Puteţi localiza numărul
în agendă sau introduce un număr
nou, cu ajutorul tastelor numerice.

Ştergere

Ştergere 
toate

Detalii

Ultimul apel

Selectare
multiplă



Mesaje

Setări > Mesaj text

PRS depinde de abonament.

mite să trimiteţi şi să primiţi
iul de Mesagerie Multimedia).
nclude text, imagini şi sunete.
nul sau mai multe diapozitive.
 trimiteţi mesajul MMS pe o
u către un alt telefon mobil,
uită de diapozitive.
n considerare faptul că, dacă
către un alt telefon mobil,
lui trebuie să accepte MMS,
oată primi mesajul dvs.

SMS prin Pentru a activa / dezactiva această
: Trimiterea de SMS-uri prin

a activa / dezactiva opţiunea
s direct.
 clasifica tipul de mesaj de la
- 3.
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Acest meniu vă permite să aplicaţi setări diferite
pentru două profiluri SMS. Selectaţi unul dintre
profilurile disponibile şi alegeţi Activare pentru a
activa profilul SMS sau Personalizare pentru a
modifica următoarele opţiuni:

Accesul la reţeaua G

MMS
Acest meniu vă per
mesaje MMS (Servic
Mesajele MMS pot i
Pot fi formate dintr-u
În momentul în care
adresă de e-mail sa
acesta va fi redat ca s
Vă rugăm să luaţi î
trimiteţi un MMS 
telefonul destinataru
pentru ca acesta să p

Opţiuni Descriere
Centru 
mesaje

Pentru a edita numărul centrului dvs.
de mesaje.

Protocol Alegeţi dintre Text standard, Fax,
X.400, Avizare text, ERMES şi E-mail.

Durată
valabilitate

Această opţiune este dependentă de
abonament. Pentru a selecta durata de
timp pentru care mesajul dvs. va fi
stocat în centrul SMS. Această
opţiune este utilă atunci când
destinatarul nu este conectat la reţea
(şi astfel nu poate primi imediat
mesajul dvs.). Alegeţi din 1 oră, 12
ore, O zi, O săptămână şi Maxim.

Raport 
livrare

Această opţiune este disponibilă numai
pe abonament. Activaţi-o dacă doriţi să
primiţi un aviz de recepţie.

GPRS opţiune
GPRS.

Răspuns 
direct

Pentru 
Răspun

Clasă 
mesaj

Pentru a
Clasă 0 
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Prioritate: Alegeţi dintre Jos,
Normal şi Înalt.
Raport livrare: Pentru a activa /
dezactiva primirea unui aviz de
recepţie.
Raport citire: Activare /
dezactivare cerere de primire a
unei confirmări de citire.
Timp expirare: Alegeţi dintre 1
oră, 3 ore, 6 ore, 12 ore, O zi, O
săptămână şi Maxim.
Durată expediere: Alegeţi dintre
Imediat şi Mâine.

biectele includ Poză, Video, Sunet şi
agină.
entru a insera obiecte de tipul Creat
e Cameră digitală, Cameră video şi
registrare sunet.
entru a ataşa Carte de vizită sau
tâlnire la MMS.
entru a previzualiza mesajul sau
agina curentă a mesajului.
Mesaje

Crearea unui MMS nou

Pentru a crea un nou mesaj MMS, apăsaţi L
Opţiuni pentru a accesa următoarele opţiuni:

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Scriere text > Mesaj
multimedia.

L 
Opţiuni

Pentru a deschide meniul opţiunilor.

Opţiuni Descriere
Continuare Pentru a introduce detaliile pentru

MMS:
� La: Pentru a introduce numărul

destinatarilor.
� Subiect: Pentru a introduce un

subiect pentru mesaj.
� Cc: Pentru a trimite o copie altor

destinatari.
� Bcc: Pentru a trimite o copie Bcc

(fără specificarea celorlalţi
destinatari) altor destinatari.

� Vizibilitate expeditor: Pentru a activa /
dezactiva opţiunea Vizibilitate
expeditor.

�

�

�

�

�

Introducere
obiect

O
P

Introducere 
nou

P
d
În

Anexă P
În

Previzualizare 
mesaj

P
p



Mesaje

Căsuţă poştală
e toate mesajele MMS primite.
n MMS, apăsaţi L Opţiuni
izualizare, Răspuns, Transfer,
oate, Detalii, Sunaţi înapoi şi

e toate mesajele MMS trimise.
ile sunt Vizualizare, Transfer,
ate, Detalii, Apelareşi Selectare

e toate MMS-urile salvate, dar
nile disponibile sunt Trimitere,
tergere, Ştergere toate, Detalii şi

edia
ite să configuraţi telefonul dvs.
 trimite şi primi mesaje MMS.
nul dvs. să fi fost preconfigurat
rect serviciile oferite. În caz
peratorul dvs. pentru a obţine
 în această secţiune.
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Nu puteţi ataşa un fişier video la un diapozitiv
MMS dacă diapozitivul respectiv are deja ataşat
un sunet sau o imagine, deoarece fişierele video şi
audio se exclud reciproc. De asemenea, nu puteţi
ataşa un fişier audio la un MMS însoţit deja de o
notiţă vocală sau invers. Dar puteţi crea un nou
diapozitiv în acelaşi MMS, pentru a ataşa mai
multe fişiere video, imagini şi / sau sunete.

Atenţie: nu puteţi trimite imagini şi sunete
predefinite sau protejate prin drept de autor. Acestea
nu vor fi afişate în listele din care vi se cere să
selectaţi un obiect.
În cazul în care, în momentul creării sau primirii unui
MMS, apare un mesaj de tipul �Memorie plină�,
trebuie să ştergeţi mesajele vechi (de exemplu,
şabloanele, ciornele, mesajele primite etc.).

Acest meniu includ
Odată ce aţi citit u
pentru a accesa V
Ştergere, Ştergere t
Selectare multiplă.
CP Ieşire
Acest meniu includ
Opţiunile disponib
Ştergere, Ştergere to
multiplă.
Ciorne
Acest meniu includ
nu şi trimise. Opţiu
Vizualizare, Editare, Ş
Selectare multiplă.
Setări > Mesaj multim
Acest meniu vă perm
Philips 768 pentru a
Este posibil ca telefo
pentru a accesa di
contrar, contactaţi o
informaţiile descrise

Cronometrare Pentru a stabili Durata
diapozitivelor.

Listă de pagini Pentru a vizualiza lista paginilor.
Salvare Pentru a salva MMS-ul sub formă

de ciornă.
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veţi la dispoziţie următoarele
pţiuni:
Vizibilitate expeditor: pentru a
activa / dezactiva opţiunea care
permite vizualizarea numărului de
telefon al expeditorului.
Prioritate: Alegeţi dintre Mică,
Normal şi Mare.
Aviz recepţie: Această opţiune vă
oferă, prin SMS, informaţii despre
starea mesajelor MMS trimise (cu
alte cuvinte, dacă au fost trimise).
Poate fi fie Pornit, fie Oprit.
Citire raport: Pentru a activa /
dezactiva primirea unui raport de
citire.
Timp expirare: Alegeţi dintre 1 oră,
3 ore, 6 ore, 12 ore, O zi, O
săptămână şi Maxim.
Recuperare: Alegeţi dintre Automată,
Amânată şi Homenet Auto.
Filtru anti spam: Pentru a activa /
dezactiva filtrul pentru mesaje
nesolicitate.
Mesaje

Opţiuni Descriere
Profiluri Selectaţi un server de pe listă sau

apăsaţi L Opţiuni pentru a Edita
detaliile sau apăsaţi ,pentru a
activa serviciul. Detaliile serverului,
legate de editare, sunt:
� Nume: Denumirea care permite

identificarea serverului.
� Adresă IP: Adresa numerică a

serverului, în format
nnn.nnn.nnn.nnn

� Port: Numărul portului de pe
server. Acest număr este, de
obicei, 9201.

� Adresă server: URL-ul serverului
utilizat pentru mesaje.

� Timp de inactivitate: Durata în care
telefonul dvs. este conectat la
WAP.

� Conexiune: Selectaţi tipul
conexiunii: GPRS sau CSD.

� Profiluri CSD: Pentru a selecta o
setare CSD predefinită.

� Profiluri GPRS: Pentru a selecta o
setare GPRS predefinită.

Opţiuni A
o
�

�

�

�

�

�

�



Mesaje

E-mail

ştală > Verificare mail
mite să vă conectaţi la căsuţa
scărcaţi fie toate mesajele dvs.
lurile acestora (după care puteţi
escărcaţi integral).

riere
u a introduce adresa de e-mail
tinatarului (apăsaţi scurt #
u a accesa tabelul de simboluri
e se află semnul @).
uceţi adresa (La) şi Subiect.

i şi să trimiteţi o copie (Cc) sau
ie fără specificarea celorlalţi
atari (Bcc) a mesajului dvs. e-

 Puteţi trimite mesajul dvs. e-
şi ca Anexă.
u a salva mesajul în căsuţa
ată ciornelor, fără a-l trimite.
ie, mai întâi, să introduceţi o
ă de e-mail.
u a începe un paragraf nou.
u a şterge toate înregistrările
.
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Telefonul dvs. Philips 768 poate trimite şi primi
mesaje e-mail, cu condiţia ca acest serviciu să fie
inclus în abonamentul dvs. Trebuie să aveţi deja un
cont de e-mail şi să fi primit setările de la furnizorul
dvs. de servicii de e-mail. În unele cazuri, furnizorul
dvs. de servicii de telefonie mobilă vă poate oferi şi
un serviciu de e-mail.

Înainte de a începe să utilizaţi funcţia E-mail,
telefonul vă va cere să setaţi adresa de e-mail a
expeditorului în profilul E-mail. Pentru detalii
despre configurarea contului dvs., vezi �Setări >
E-mail� la pagina 39.

Scriere text > E-mail
Selectaţi acest obiect al meniului pentru a crea un
nou mesaj e-mail. Pentru a introduce textul în
fereastra de editare care s-a deschis. Odată ce aţi
scris mesajul, apăsaţi L Opţiuni pentru a accesa
următoarele:

CP Intrare > Cutie po
Acest meniu vă per
dvs. poştală şi să de
e-mail, fie numai tit
alege ce mesaje să d

Opţiuni Desc
Continuare Pentr

a des
pentr
în car
Introd
Puteţ
o cop
destin
mail.
mail 

Salvare Pentr
destin
Trebu
adres

Rând nou Pentr
Ştergere 
toate

Pentr
odată
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Conexiune: Pentru a alege modul
în care telefonul dvs. se
conectează la reţea: Pentru a vă
conecta utilizând: GPRS primul,
Doar CSD sau Doar GPRS. După
aceea, efectuaţi setările
corespunzătoare în CSD sau
GPRS.
Server intrare: Pentru a seta
informaţiile utilizate pentru
primirea de mesaje e-mail
(server POP): Server, Port,
Autentificare, Cont, Parolă şi
Descărcare.
Server ieşire: Pentru a seta
informaţiile utilizate pentru
trimiterea de mesaje e-mail
(server SMTP): Server, Port,
Autentificare, Cont şi Parolă.

entru a edita mai multe informaţii,
um ar fi Nume utilizator, Adresă, şi
emnătură.
Mesaje

CP Intrare > Cutie poştală
Acest meniu include toate mesajele e-mail primite.
CP Ieşire > Mesaje trimise
Acest meniu include toate mesajele e-mail trimise.
Ciorne > Mesaje Ciornă
Acest meniu include toate mesajele e-mail salvate,
dar nu şi trimise. Opţiunile disponibile sunt
Vizualizare, Trimitere, Editare, Ştergere, Ştergere toate
şi Selectare multiplă.
Setãri > E-mail
Acest meniu include parametrii necesari pentru
trimiterea şi primirea mesajelor e-mail. Va trebui să
luaţi legătura cu furnizorul dvs. de servicii pentru a
vedea care sunt setările şi condiţiile de utilizare.
Opţiuni Descriere
Server Puteţi configura până la 5 profiluri

pentru a vă conecta la serverul dvs.
de e-mail. Apăsaţi L Opţiuni
pentru Activare, Editare sau
Redenumire a serverului dorit. Puteţi
edita următoarele detalii:

�

�

�

Cont P
c
S



Mesaje

Şablon  Activare a contului sau Editare
liilor. Detaliile sunt:
e cont
să
tilizator
lă
luri GPRS

u 
l principal > Mesaje > Mesager
ic mesaje

are către mesajul dorit.
lizare mesaj.

iere
 a edita detaliile referitoare la

descrise mai sus.
 a edita detalii suplimentare,
r fi Accesare automată, Mesaj
 Alertă sonoră, Alertă prin
i, Alertă prin pop-up şi Alertă
-line.
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Această opţiune vă permite să creaţi şabloane
pentru editare sau trimitere ulterioară.
Mesagerie
Telefonul dvs. prezintă un serviciu de
Disponibilitate şi Mesagerie Instantanee, proiectat
pentru a susţine schimbul de mesaje din
conversaţiile de tip "chat". Mesajul ajunge imediat
la destinatar; în caz contrar, mesajul este abandonat
şi expeditorul este informat asupra trimiterii
nereuşite.
Această opţiune depinde de operator şi de
abonament.

Cod acces
Înainte de a începe, trebuie să introduceţi numele
dvs. Din meniul principal, mergeţi la Mesaje >
Mesagerie > Cod acces.

Istoric mesaje

Setări

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Meniu principal > Mesaje >
Mesagerie > Cod acces. Mergeţi apoi
la contul dorit.

L 
Opţiuni

Pentru
a deta
� Num
� Adre
� ID u
� Paro
� Profi

Apăsaţi Pentr
L 
Selectare

Meniu
> Istor

+sau- Navig
L 
Selectare

Vizua

Opţiuni Descr
Conturi Pentru

cont, 
Preferinţe Pentru

cum a
alertă,
vibraţi
info on
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 codurile corespunzătoare diverselor
ă contactaţi operatorul dvs.

orie
e vă permite să vedeţi memoria
esajele din telefonul şi cartela dvs.

 au fost descrise în secţiunile
tru detalii, consultaţi secţiunile

Pentru a selecta limba în care doriţi
să primiţi mesajele.

Pentru 
Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Stare memorie

Pentru a reveni la meniul anterior.
Mesaje

Informaţii celulă
Această opţiune depinde de reţea. Acest meniu vă
permite să gestionaţi recepţionarea de mesaje SMS
trimise regulat tuturor utilizatorilor reţelei. Vă oferă
acces la opţiunile de mai jos.

Pentru a obţine
tipuri, trebuie s

Stare mem
Această opţiun
rămasă pentru m
SIM:

Setări
Aceste opţiuni
anterioare. Pen
relevante.

Opţiuni Descriere
Afişare
auto

Pentru a activa / dezactiva primirea
de mesaje de la reţea.

Recepţie Pentru a activa / dezactiva
recepţionarea de noi mesaje de la
reţea.

CP Intrare Pentru a afişa o listă a mesajelor
trimise de la reţea.

Listă subiecte Pentru a defini tipul de mesaje pe
care doriţi să le primiţi:
� Din meniul Subiectele mele, selectaţi

Intrare nouă pentru a crea subiectele
dvs. preferate.

� Din meniul Subiecte active, selectaţi
un subiect din listă, pe care îl puteţi
modifica sau şterge.

Limbi

Apăsaţi
L 
Selectare

R Înapoi



Mesaje

Căsuţă mesagerie vocală
42

Acest meniu vă permite să setaţi numărul căsuţei
dvs. de mesagerie vocală şi să ascultaţi mesajele
vocale lăsate de alte persoane pentru dvs.

 

Apăsaţi Pentru 

L
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Setări > Căsuţă mesagerie
vocală

Taste Pentru a seta numărul căsuţei dvs.
de mesagerie vocală

L 
Salvare sau
R 
Ştergere

Pentru a salva numărul sau
Pentru a-l anula.



Fişierele mele 43

9. Fişierele mele

Acest meniu vă permite să gestionaţi fişierele dvs.
păstrându-le în diverse directoare. În plus, puteţi
utiliza Stare memorie pentru a obţine informaţii
despre capacitatea de stocare a telefonului dvs. sau
a minicardului SD.

Gestionarea fişierelor
Pentru a tăia, copia sau lipi un fişier în Fişierele mele.
Cu toate acestea, telefonul nu poate copia fişiere
mari de pe minicardul SD în memoria internă (până
la 350 KB).
Pentru a tăia, copia sau lipi un fişier în Fişierele mele:

Memorie telefon
Pentru a vedea toate fişierele salvate în memoria
telefonului:

Memorie card
Pentru a vedea toate fişierele salvate în memoria
externă:

Vezi Setări > General > Memorie implicită pagina 62
pentru a modifica locaţia de stocare implicită.

Apăsaţi Pentru 
L
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Fişierele mele > Imagini sau Sunete.

+sau- Derulare până la fişierul dorit.
R Opţiuni Deschidere meniu Opţiuni.
+sau- Selectare Organizator > Tăiere sau

Copiere.
+sau- Defilare la directorul dorit.

R Opţiuni Deschideţi meniul Opţiuni.
+sau- Selectaţi Adăugare aici.

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Fişierele mele > Stare memorie

+sau- Navigare prin Memorie libera,
Folosit şi Mărime totală.

Apăsaţi Pentru 
L
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Fişierele mele > Memorie card.

</> Derulare între Fişierele mele din
memoria telefonului şi Memoria card.

+sau- Navigare prin fişierele salvate în
cardurile de memorie.



Utilităţi

riere
ru vizualizarea evenimentelor
ziua respectivă. Apăsaţi L
ni pentru:
ualizare: A vizualiza detaliile
nimentelor.

itare: A edita detaliile
nimentelor.

rgere: A şterge evenimentul.
itere: A alege tipul de

exiune: Infraroşu sau Bluetooth.
acitate: A vizualiza capacitatea
nimentului.
u afişarea calendarului în
at săptămânal.
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10. Utilităţi

Acest meniu conţine opţiuni legate de aplicaţiile
dvs. personale.

Calendar
Acest meniu afişează calendarul. Vizualizarea lunii
este vizualizarea implicită. Data curentă este
marcată cu roşu şi încadrată de un pătrat albastru.
Luna va fi afişată în verde, în colţul din dreapta-jos
al ecranului. Puteţi seta o dată diferită în pătratul
albastru, cu ajutorul tastelor de navigare.
Calendarul include următoarele opţiuni:

Opţiuni Desc
Vizualizare 
zi

Pent
din 
Opţiu
� Viz

eve
� Ed

eve
� Şte
� Trim

con
� Cap

eve
Vizualizare 
săptămână

Pentr
form
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 prezintă următoarele opţiuni:

Pentru mai multe opţiuni:
� Ştergere toate: Alegeţi dintre Toate

evenimentele, Vechi de o zi şi Vechi
de o săptămână.

� Memento: Alegeţi dintre Tot
timpul, Niciodată şi Dacă
telefonul este pornit.

� Ziua de start: Pentru a seta prima
zi a săptămânii: DUM sau LUN.

Descriere
O alarmă simplă, care sună o
singură dată. Pentru activarea /
dezactivarea alarmei. În momentul
activării, specificaţi ora alarmei.
O alarmă periodică sună în funcţie de
ziua săptămânii specificate de către
dvs. De exemplu, dacă alegeţi
duminică sau luni, ceasul deşteptător
sună în fiecare duminică sau luni. 
Pentru selectarea unui ton al
alarmei.
Utilităţi

Alarmă
Meniul Alarme

Întâlnire
nouă

Acest meniu vă permite să creaţi o
nouă întâlnire. Apăsaţi L pentru
a crea un nou eveniment cu
următoarele informaţii:
� Subiect: Pentru a introduce un

subiect pentru eveniment.
� Locaţie: Pentru a specifica locaţia.
� Dată pornire: Pentru a introduce

data de începere.
� Oră pornire: Pentru a specifica

ora de începere.
� Dată terminare: Pentru a

introduce data de încheiere.
� Oră terminare: Pentru a specifica

ora de încheiere.
� Memento: Pentru a seta memento-

ul ca alertă La ora evenimentului,  5
min înainte, 15 min înainte, 1 oră
înainte, 1 zi înainte sau Altceva.

� Repetare: Pentru a seta frecvenţa
de repetare a evenimentului.

Mergeţi la 
dată

Pentru introducerea unei date şi
localizarea directă a acesteia în
calendar.

Avansat

Opţiuni
Alarmă 
simplă

Repetare 
alarmă

Ton alarmă



Utilităţi

Întâlniri Note
ite să înregistraţi notiţele dvs.

ntul în care vizualizaţi o listă a
dvs., alegeţi-o pe cea dorită şi
i pentru Editare, Intrare nouă,
toate, Trimitere şi verificare

rmite să înregistraţi o notiţă
strată, puteţi seta fişierul audio
rin e-mail etc.

tru 
 meniul principal, selectaţi
ităţi > Memo vocal.
tru iniţializarea / oprirea
porară a înregistrării

tru oprirea înregistrării şi
area fişierului.
tru redarea fişierului înregistrat
46

Întâlnirile vă permit să vă stabiliţi un program pe
telefon. Din Eveniment nou, editaţi detaliile în
funcţie de descrierea de mai sus, pentru Vizualizare
zi din meniul Calendar. Sau puteţi consulta lista
evenimentelor programate.

Sarcini
Acest meniu vă permite să înregistraţi sarcinile dvs.
pe telefon. Apăsaţi L Adăugare pentru a crea o
nouă sarcină cu următoarele informaţii:

Acest meniu vă perm
pe telefon. În mome
notiţelor salvate de 
apăsaţi L Opţiun
Ştergere, Ştergere 
Capacitate.

Notiţă vocală
Acest meniu vă pe
vocală. Odată înregi
ca sonerie, trimite pOpţiuni Descriere

Subiect Pentru a introduce un subiect pentru
înregistrare.

Stare Alegeţi din În aşteptare sau Efectuat.
Prioritate Pentru definirea priorităţii înregistrării:

Înalt, Normal sau Jos.
Setare dată Pentru setarea datei.
Dată limită Pentru definirea datei limită.
Timp limită Pentru definirea orei limită.
Memento Pentru setarea memento-ului alertă.

Apăsaţi Pen
L 
Selectare

Din
Util

L 
Înregistrare/
Pauză 
R Oprire

Pen
tem

Pen
salv

L Pornire Pen
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vă permite să efectuaţi diverse
e unităţilor de măsură, cum ar fi
ratură, Curs valutar, Energie, Viteză,
aţă, Volum, Putere, Timp şi Presiune.

ţinute în urma transformării
inţe şi nu servesc ca sursă de date
uri. 
Utilităţi

Calculator
Telefonul dvs. mobil este dotat cu un calculator
încorporat. Tastatura este utilizată pentru
introducerea cifrelor. Consultaţi tabelul de mai jos
pentru realizarea diverselor operaţii.

Convertor
Acest meniu 
transformări al
Lungime, Tempe
Greutate, Supraf

Rezultatele ob
constituie refer
pentru alte scop

Opţiuni Descriere

+ Adunarea

- Scăderea

> Înmulţirea

< Împărţirea

, Egal

L 
Opţiuni > +/-

Pentru a comuta între cifrele
negative şi pozitive.

L 
Opţiuni > % 

Pentru adăugarea unui simbol %.

# Pentru adăugarea unui separator
zecimal.



Contacte

Vizualizarea / crearea contactelor
au a crea un nou contact pe
:
ru 
meniul principal, selectaţi
cte > Vizualizare contacte

tare <Contact nou>

ducerea următoarelor detalii
u contactele SIM.
me
să
aţie
iţie în SIM

introducerea următoarelor
ii pentru contactele din agenda
nului:

nume
me
bil
să
viciu şi altele
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11. Contacte

Această opţiune vă permite să gestionaţi numele,
adresele şi numerele de telefon ale prietenilor,
membrilor familiei şi colegilor dvs. Telefonul dvs.
Philips 768 dispune de două zone de înregistrare a
contactelor: agenda de pe cartela SIM şi agenda din
telefon.
Gestionarea contactelor în agenda din telefon vă
permite să stocaţi mai multe informaţii (adrese de e-
mail, numere de fax, denumirea companiei etc.)
decât dacă aţi utiliza agenda SIM.
Spaţiul disponibil pentru aceste câmpuri pe cartela
SIM poate varia în funcţie de operatorul dvs. şi de
distribuitorul de cartele SIM. Dacă doriţi să luaţi
legătura cu contactele dvs. în timp ce vă aflaţi în
afara zonei de acoperire a reţelei dvs. naţionale,
introduceţi prefixul internaţional, codul ţării şi al
zonei.

Pentru a comuta între agenda SIM şi agenda din
telefon:
Din meniul principal, selectaţi Contacte > Avansat >
Selectare agendă.

Pentru a vizualiza s
cartela SIM / telefon
Apăsaţi Pent
L 
Selectare

Din 
Conta

L 
Adăugare

Selec

Taste Intro
pentr
� Nu
� Aca
� Loc
� Poz
sau 
detal
telefo
� Pre
� Nu
� Mo
� Aca
� Ser
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entru apelarea contactului.
entru apelarea numărului
ontactului în mod mâini libere.
entru ştergerea contactului.
entru a vizualiza numerele
restabilite: Număr mobil, Număr
ompanie şi Număr de acasă. 
entru a trimite contactul prin
fraroşu sau Bluetooth.
entru a copia înregistrarea pe
artela SIM sau pe telefon.
entru a muta înregistrarea. 

entru a adăuga o imagine de
dentificare la contact. Această
pţiune este disponibilă numai
entru contactele din agenda din
elefon.
entru selectarea separată a fiecărui
ontact sau pentru selectarea tuturor
ontactelor.
Contacte

Notă: pentru a crea un contact, trebuie să introduceţi
cel puţin un număr.
Majoritatea câmpurilor vă permit să introduceţi
orice fel de text, ceea ce înseamnă că puteţi
introduce date alfanumerice utilizând funcţiile
destinate introducerii de text ale telefonului dvs.
mobil (pentru mai multe informaţii despre
introducerea textului, vezi �Introducerea textului�
la pagina 15).
Opţiunile agendei din telefon
În agendă, puteţi afişa detaliile unui contact
selectându-l şi apăsând L Opţiuni pentru a
vizualiza / edita mai multe detalii:

L Salvare 
sau
R 
Ştergere / 
Înapoi

Salvare înregistrare sau revenire la
meniul Contacte.

Opţiuni Descriere
Vizualizare Pentru a vizualiza detaliile

contactului selectat.
Trimitere
mesaj

Pentru a trimite un Mesaj text sau
Mesaj Multimedia contactului.

Apelare P
Apel mâini 
libere

P
c

Ştergere P
Număr 
implicit

P
p
c

Trimitere
contact

P
In

Copiere
contact

P
c

Mutare
contact

P

Adăugare 
imagine

P
i
o
p
t

Selectare
multiplă

P
c
c



Contacte

Vizualizare grupuri

ale
ite să creaţi o listă de numere

merele dvs. proprii, numerele
mesageria vocală şi numerele

u a trimite un SMS membrilor
lui.

iere
lizare, Editare sau Ştergere a
iului dvs. număr de telefon.
stă înregistrare din agenda SIM
rmite să selectaţi unul dintre
iile disponibile şi oferite de
operatorul dvs. şi să îl copiaţi în
a selectată.
u a forma numărul furnizorului
e servicii de mesagerie vocală.
u a forma numerele de telefon
genţă.
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Opţiunea Vizualizare grupuri vă permite să vă
organizaţi contactele astfel încât să puteţi asocia
imagini şi / sau tonuri de apel la un grup de contacte
şi să puteţi trimite mesaje tuturor membrilor
grupului. Din meniul Contacte, selectaţi Vizualizare
grupuri. Este afişată lista grupurilor.
Vizualizare
Selectaţi un grup şi apăsaţi L Opţiuni > Vizualizare
pentru a afişa membrii grupului.
Opţiuni grup

Numere speci
Acest meniu vă perm
utile, cum ar fi nu
diverselor servicii, 
SOS.

Opţiuni Descriere
Vizualizare Pentru a afişa membrii grupului.
Setare
sunet apel

Pentru a selecta un ton de apel care
va fi activat în momentul în care
sunteţi apelat de către unul dintre
membrii grupului.

Redenumire Pentru a redenumi grupul.
Ştergere Pentru a elimina contactul din grup.
Adăugare 
imagine

Pentru a adăuga o imagine la grup.

Trimitere 
SMS

Pentr
grupu

Opţiuni Descr
Numărul 
meu

Vizua
propr

Numere de 
serviciu

Acea
vă pe
servic
către 
agend

Curier vocal Pentr
dvs. d

Urgenţă Pentr
de ur
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nclude opţiuni avansate, care vă
izaţi sau să editaţi contactele dvs.:
escriere
ntru a comuta între contactele
lvate în Contacte SIM sau Agenda
lefon.
ntru a sorta contactele din agenda
n telefon după Prenume sau Nume.
ntru activarea / dezactivarea
işării imaginii asociate apelantului.
ntru a copia toate înregistrările pe
rtela SIM.
ntru a copia toate înregistrările în

lefon.
ntru a muta toate înregistrările pe
rtela SIM. 
ntru a muta toate înregistrările pe

lefon.
ntru a şterge toate înregistrările.
Contacte

Apel rapid
Această opţiune vă permite să setaţi patru numere de
telefon � preferate sau apelate cel mai frecvent. Puteţi
apoi apela rapid unul dintre acestea selectând
pictograma sau imaginea corespunzătoare de pe
ecran, fără a trebui să intraţi în agendă şi să-l căutaţi
în lista de contacte.
Puteţi edita o listă a apelurilor rapide.

Avansat
Acest meniu i
permit să vizual

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Contacte > Apel rapid

Taste de 
navigare 

Navigare către locaţia imaginii
dorite.

L 
Adăugare
sau
R Înapoi

Adăugare număr la locaţia selectată
şi afişarea apoi a tuturor contactelor
sau Revenirea la meniul principal.

+sau- Selectare contact din agendă.
L 
Efectuat sau
R 
Anulare

Confirmare adăugare contact şi
adăugare imagine sau Anulare.

Opţiuni D
Selectare
agendă

Pe
sa
te

Sortare 
nume

Pe
di

Imagine în 
contacte

Pe
af

Copiere în 
SIM

Pe
ca

Copiere în 
telefon

Pe
te

Mutare pe 
SIM

Pe
ca

Mutare în 
telefon

Pe
te

Ştergere 
toate 
poziţiile

Pe



Contacte

Stare memorie
52

Acest meniu vă permite să vedeţi cât spaţiu rămâne
pentru contactele din telefonul sau de pe cartela dvs.
SIM.
Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Contacte > Stare memorie

L 
Selectare

Afişare număr de contacte şi
capacitate memorie.
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12. Profiluri

Puteţi seta telefonul dvs. pentru a funcţiona cu
următoarele profiluri sonore:

Selectarea profilului
Pentru a alege un profil:

Personalizarea setărilor
Personalizarea setărilor include următoarele:

� Normal � Cască � Cablu USB

� Exterior � Întâlnire

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Profiluri.

+sau- Navigare către profilul dorit.
L Opţiuni Afişare meniu Opţiuni. Acum

puteţi alege:
� Activare: Pentru activarea profilului.
� Personalizare: Pentru personalizarea

profilului.

Opţiuni Descriere
Tip alertă Alegeţi tipul de alertă dintre Doar

sonerie, numai vibraţii, Sunet şi vibraţii,
Vibraţii, Vibraţii apoi sunet şi Niciunul.

Sunet taste Pentru a activa / dezactiva sunetul
tastelor.

Sunete apel Alegeţi tonuri de apel pentru Toate
apelurile, De la toate contactele,
Alarmă, Întâlniri, Mesaje, Informaţii
celulă şi Grup 1-10.

Volum
sonerie

Pentru controlarea volumului pe o
scară de la 1 la 10. Utilizaţi+pentru
a mări volumul şi -pentru a reduce
volumul.

Sunet 
diafragmă 
foto

Alegeţi un sunet pentru diafragma
camerei foto din cele trei sunete
predefinite.

Această opţiune este disponibilă
numai în Setări > Sunete.



Conectivitate

dispozitive IR. Acest dispozitiv reprezintă un
sa 1.
mirea de date prin IR
ea transmisiei prin infraroşu,
l IR al dispozitivului emiţător şi
ivului receptor sunt poziţionate
ispozitive nu trebuie să existe
andăm să menţineţi cele două

stanţă de un metru, pentru a
 eficientă.

smisia prin infraroşu, apăsaţi
ate > Infraroşu. Utilizatorul
 selectează funcţia IR pentru
ului de date.
care transferul de date nu este
nute după activarea portului IR,
treruptă şi transferul trebuie
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13. Conectivitate

Telefonul dvs. vă permite să vă conectaţi la diverse
dispozitive externe prin infraroşu, Bluetooth, cablu
USB, CSD sau GRPS. Acest meniu conţine mai
multe opţiuni, care vă ajută să realizaţi conectarea la
aceste dispozitive externe.

Infraroşu
Puteţi seta telefonul pentru a recepţiona date şi
efectua transferuri de fişiere de până la 350 KB prin
comunicaţie fără fir, adică unde infraroşii. Pentru a
utiliza o conexiune IR, dispozitivul cu care doriţi să
stabiliţi conexiunea trebuie să accepte IrDA. Printre
tipurile de date pe care le puteţi trimite sau primi se
numără cărţile de vizită, diagramele, imaginile,
fişierele audio, fişierele video şi notiţele tip
calendar. Aceste date pot fi trimise către sau primite
de la un telefon sau un dispozitiv de date compatibil
(de exemplu, un calculator) prin portul IR al
telefonului dvs.
Evitaţi contactul direct al ochilor cu unda IR
(infraroşii) şi interferenţa acesteia cu alte

produs Laser de Cla
Trimiterea şi pri
Înainte de efectuar
asiguraţi-vă că portu
portul IR al dispozit
faţă în faţă. Între d
obstacole. Vă recom
dispozitive la o di
asigura o conexiune

Pentru a activa tran
Meniu > Conectivit
telefonului emiţător
iniţializarea transfer
Atenţie: în cazul în 
iniţializat în două mi
conexiunea este în
reiniţializat.



55

ooth

căutării unui dispozitiv, vă este
ă cu toate dispozitivele găsite în raza
 cu Bluetooth activat. De îndată ce
zitiv şi iniţializaţi o conexiune, vi se
cerea unei parole pentru stabilirea
ispozitivul respectiv. Această parolă

de către producătorul celuilalt
tooth. Citiţi documentaţia pentru

rmaţii. Parola asigură realizarea de
ide între dispozitivul dvs. şi
ctat.

Descriere
Pentru activarea / dezactivarea
aplicaţiei Bluetooth.
Pentru a căuta dispozitivele
externe cu care puteţi realiza o
conexiune.
Pentru conectarea la dispozitive
predefinite de către dvs.
Pentru a afişa mai multe opţiuni:
� Nume telefon
� Vizibil
� Servicii suportate
Conectivitate

Bluetooth
Telefonul dvs. suportă tehnologia fără fir Bluetooth,
permiţând conectarea la un dispozitiv compatibil
Bluetooth pe o rază de 10 metri şi transferul de
fişiere de până la 350 KB. Conexiunea Bluetooth
poate fi afectată de diverse interferenţe, datorate
obstacolelor de tipul pereţilor sau al altor
dispozitive electronice.
Înainte de a utiliza aplicaţia Bluetooth, verificaţi
compatibilitatea celuilalt dispozitiv cu tehnologia
Bluetooth, contactând producătorul dispozitivului
sau apelând la documentele anexate.
Realizarea unei conexiuni Bluetooth
Pentru a realiza o conexiune Bluetooth, intraţi în
meniul principal, selectaţi Connectivitate, apoi
Bluetooth. Din ecranul Bluetooth, selectaţi Activare.
Apoi, selectaţi Căutare dispozitive. În momentul
afişării listei de dispozitive, selectaţi unul dintre
acestea şi încercaţi să realizaţi o conexiune.
Dacă nu utilizaţi aplicaţia Bluetooth o anumită
perioadă de timp, vă recomandăm să o dezactivaţi,
pentru a nu consuma inutil bateria.

Meniul Bluet

În momentul 
prezentată o list
telefonului dvs.
alegeţi un dispo
solicită introdu
conexiunii cu d
este furnizată 
dispozitiv Blue
mai multe info
conexiuni val
dispozitivul sele

Opţiuni
Activare

Căutare
dispozitive

Dispozitivele 
mele

Preferinţe



Conectivitate

Caracteristici USB

nsferului, nu uitaţi să scoateţi
nd clic pe .

st meniu vă dă posibilitatea să
rcaţi şi să descărcaţi fişiere
io (MP3 şi Midi), video şi
gini prin cablul USB.
st meniu vă permite să
utaţi cu prietenii dvs. prin
ferinţă în reţea.
feră o sincronizare instantanee

lefonului mobil cu calculatorul
ă oferă posibilitatea de a crea
ii de siguranţă ale informaţiilor

telefon pe calculator, de a
pera informaţiile salvate în
ulator, de a încărca şi descărca
re, de a primi şi trimite SMS-
precum şi de a edita contactele
ate în telefon.
tru conectarea la dispozitivul
t.
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Această aplicaţie vă permite să conectaţi telefonul
dvs. la un calculator sau la o cameră web prin USB.
Pentru a iniţializa aplicaţia:

După finalizarea tra
dispozitivul executâ

Apăsaţi Pentru 
L 
Selectare

Din meniul principal, selectaţi
Conectivitate > Caracteristici USB.

+sau- Navigaţi prin Unitate USB, Cameră
web şi Soft PC. Telefonul dvs.
mobil va funcţiona apoi ca unitate
USB, cameră web sau va realiza
conexiuni la PC cu ajutorul
programului Mobile Phone Tools.
În cazul realizării de conexiuni la
PC cu ajutorul sofware-ului
calculatorului, puteţi transfera
fişiere de până la 350 KB. În cazul
realizării de conexiuni la PC cu
ajutorul cablului USB, puteţi
accesa minicardul SD, ceea ce
înseamnă că transferul de fişiere va
fi nelimitat, până la umplerea
memoriei.

Unitate USB Ace
încă
aud
ima

Cameră web Ace
disc
con

Software PC Vă o
a te
şi v
cop
din 
recu
calc
fişie
uri, 
salv

L 
Selectare

Pen
dori
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 permite să configuraţi o conexiune
nsferate prin circuit) la o reţea.
sponibile sunt:

S
 permite să configuraţi o conexiune
 Packet Radio Service) la o reţea.
isponibile sunt:

Descriere
Pentru a denumi profilul actual
Pentru a comuta între Analog sau
ISDN.
Pentru a introduce numărul de
telefon al serviciului dvs. WAP. 
Pentru a introduce un nume de
identificare pentru conectare.
Pentru a introduce parola.
Conectivitate

Reţea
Această opţiune vă permite să modificaţi setările
Reţelei dvs.:

Memorie card
Telefonul este echipat cu un slot pentru minicardul
de memorie SD, utilizat pentru mărirea memoriei
telefonului. Telefonul acceptă minicarduri SD
FAT16 de până la 512MB, cu performanţe şi
calitate garantate.

Conexiuni

Profiluri CSD
Acest meniu vă
CSD (date tra
Setările CSD di

Profiluri GPR
Acest meniu vă
GPRS (General
Setările GPRS d

Opţiuni Descriere
Selectare
reţea

Pentru a căuta reţeaua disponibilă.

Mod 
căutare

Alegeţi dintre Automată şi Manuală.

Reţele 
preferate

Alegeţi reţeaua dvs. preferată sau
apăsaţi L Listă pentru a schimba
reţeaua.

Selectare 
bandă  

Există cinci benzi disponibile:
900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 900/
1800MHz şi 900/1900MHz.

Opţiuni
Nume

Tip apel

Formare 
număr

Cod acces

Parolă



Conectivitate
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Informaţii GPRS
Această opţiune vă permite să controlaţi volumul de
date transferate în timpul conexiunii GPRS.
Informaţiile includ:

Opţiuni Descriere
Nume Pentru a denumi profilul actual
APN Pentru a introduce APN GPRS.
Cod acces Pentru a introduce un nume de

identificare pentru conectare.
Parolă Pentru a introduce parola.
Autentificare Pentru activarea sau dezactivarea

acestei aplicaţii.

Opţiuni Descriere
Acumulat Volumul datelor primite şi durata

totală a transferării lor.
Durată de 
viaţă

Volumul tuturor datelor primite
şi durata totală a transferării lor.

Ultimul link Volumul datelor primite prin
ultima conexiune şi durata totală
a transferării lor.
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ic
vă permite să ştergeţi istoricul
 expediate / Primite / Pierdut / Toate
ţi L Selectare pentru a confirma
 Înapoi pentru a o anula.

uri
ă permite să configuraţi setările

ntru apelarea numărului evidenţiat.
ntru apelarea numărului contactului
mod mâini libere.
ntru a şterge toate numerele din
e.
ntru a trimite un SMS apelantului.
ntru a trimite un MMS apelantului.

scriere
tru activarea / dezactivarea
iunii Răspuns automat.
tru activarea / dezactivarea
iunii Răspuns orice tastă.
Apeluri

14. Apeluri

Majoritatea opţiunilor din acest capitol depind de
operator şi / sau abonament şi necesită fie un cod
PIN2, fie un cod al telefonului. Pentru mai multe
informaţii despre codurile PIN, vezi �Securitate� la
pagina 61.

Istoric apeluri
Acest meniu vă oferă a listă a apelurilor pierdute,
preluate şi efectuate. Apelurile includ Toate
apelurile, Apeluri pierdute, Apeluri cu răspuns şi Apeluri
expediate, care sunt afişate în ordine cronologică,
cel mai recent apel fiind primul apel indicat.
Selectaţi un apel dintr-una din liste şi apăsaţi L
Opţiuni pentru a accesa următoarele:

Golire istor
Acest meniu 
apelurilor: Golire
apelurile. Apăsa
ştergerea şi R

Setări apel
Acest meniu v
apelurilor:Opţiuni Descriere

Extragere 
numere

Pentru a extrage numărul de telefon al
expeditorului sau un număr inclus în
mesaj.

Ştergere Pentru a şterge numărul din lista de
apeluri.

Apelare Pe
Apel mâini 
libere

Pe
în 

Ştergere 
toate

Pe
list

Mesaj text Pe
Mesaj
multimedia

Pe

Opţiuni De
Răspuns 
automat

Pen
opţ

Răspuns 
orice tastă

Pen
opţ



Apeluri

a redirecţiona următoarele tipuri
uri: Toate apelurile vocale, Fără
, Fără acoperire, Fără răspuns,
 Redirecţionare toate date active,
e stare şi Anulare toate. 
meniu vă permite să limitaţi
ea telefonului dvs. la anumite
, oferindu-vă posibilitatea de a
 primirea sau efectuarea unor
or tipuri de apeluri. Tipurile de
 pe care le puteţi bloca sunt
arele:
 expediate
 internaţionale
aici şi acasă
 primite
e în străinătate
are stare
re toate
locare telefon

activarea / dezactivarea
i Apelare fix.
activarea / dezactivarea opţiunii
chis de utilizatori, Selectare grup,
şire şi Grup preferat.
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Semnal
minut

Pentru activarea sau dezactivarea Semnal
minut şi setarea opţiunii Oră pornire.

Apel 
servicii

Această opţiune vă permite să setaţi
funcţiile Timp şi cost, Apel în aşteptare,
Ascundere ID, ID apelant şi Setare cost. Vă
rugăm să consultaţi meniul  Apel servicii.

Apel servicii are următoarele opţiuni:

Timp şi cost: Pentru afişarea duratei
apelurilor dvs. şi a costului acestora:
Durată apel, Total apeluri primite, Total
apeluri expediate, Rest sold şi Toate
apelurile vocale.
Apel în aşteptare: Pentru activarea sau
anularea opţiunii Apel în aşteptare sau
Verificare stare.
Ascundere ID: Pentru ascunderea ID-
ului pentru toate apelurile.
ID apelant: Pentru afişarea ID-ului
tuturor apelanţilor.
Setare cost: Opţiunea (numai pe
abonament) vă permite să gestionaţi
costurile apelurilor dvs. setând Monedă şi
Tarif personal. Puteţi selecta şi Afişare auto
sau seta Cost maxim.

Redirecţio
nare apel

Pentru 
de apel
răspuns
Ocupat,
Verificar

Blocare 
apel

Acest 
utilizar
apeluri
preveni
anumit
apeluri
următo
� Toate
� Toate
� Doar 
� Toate
� Primit
� Verific
� Anula
� Cod b

Apelare fix Pentru 
opţiuni

Grup 
închis de 
utilizatori 

Pentru 
Grup în
Acces ie
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escriere
entru a selecta limba utilizată
entru introducerea textului şi
imba de Afişare:
Limbă T9: Pentru a activa /
dezactivaT9 preferat, Limbă T9 şi
T9 Chineză.
Limbă : Alegeţi dintre Automat,
Englez, Chineză tradiţională şi
Chineză simplificată.
entru setarea Oră şi dată, vă rugăm
ă accesaţi meniul Oră şi dată.
legeţi din Schimbare cod blocare,
locare SIM, Schimbare PIN,
chimbare PIN 2 şi Blocare telefon.

odul implicit de blocare a
elefonului este 123456.

uteţi utiliza controlul vocal pentru
 accesa o aplicaţie a telefonului sau
entru a efectua apeluri.
Comandă vocală: Pentru a înregistra
aplicaţiile telefonului pentru
comanda vocală.
Setări

15. Setări

În acest capitol este prezentat conţinutul meniului
Setări. În acest meniu se găsesc opţiunile (sunete,
dată şi oră, securitate etc.) pe care le puteţi accesa
pentru a configura telefonul dvs. mobil Philips 768
după preferinţele dvs.
Cum să�

General
Acest meniu vă permite să configuraţi câteva setări
generale:

Apăsaţi Pentru 
L Selectare Din meniul principal, selectaţi Setări.
<sau> Comutare între cele patru meniuri

Setări: General, Afişare, Sunete şi
Conectivitate.

+sau- Navigare către elementul dorit din
cele patru meniuri.

L Selectare Confirmarea elementului.

Opţiuni D
Limbă P

p
l
�

�

Oră şi dată P
s

Securitate A
B
S

C
t

Control vocal P
a
p
�



Setări

trare voce

zaţi<sau>pentru a selecta
l dvs. orar.
tru a edita data şi ora curentă.

tru setarea la 12 ore sau 24 ore.
ru selectarea unui Format dată.
tru a activa sau dezactiva
stă opţiune.
ru a activa sau dezactiva această
ne.

tru setarea şi utilizarea opţiunii
ărătoare inversă. 

tru 
meniul principal, selectaţi

ri > General > Control vocal >
andă vocală

utare pentru a alege opţiunea
tă.
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Oră şi dată are următoarele opţiuni:

Comanda înregis

� Compunere vocală: Pentru a
înregistra numele contactului
pentru apelarea vocală.

Vă rugăm să consultaţi
următoarea descriere a
�Comenzii de înregistrare a
vocii�

Blocare taste 
automată

Pentru a activa sau dezactiva
această opţiune.

Setări rapide Pentru afişarea unei liste de
scurtături la diverse aplicaţii.

Stocare
prestabilită

Pentru a defini locaţia de stocare:
Memorie telefon sau Memorie card.

Modul in 
avion

Alegeţi Pornit/Oprit pentru modul
avion.

Setări
implicite

Pentru restabilirea setărilor
implicite ale telefonului.

Opţiuni Descriere
Afişare oră Pentru a afişa ceasul. Puteţi

comuta între Pornit sau Oprit.

Fus orar Utili
fusu

Setare oră 
şi dată 

Pen

Format oră Pen
Format dată Pent
Ora de 
pornire

Pen
acea

Ora de oprire Pent
opţiu

Numărătoare 
inversă

Pen
Num

Apăsaţi Pen
L 
Selectare

Din 
Setă
Com

+sau- Com
dori
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fonul dvs. pentru a funcţiona cu
ci profiluri sonore. Pentru detalii,

.

ie

te
ate de conectivitate sunt grupate în
ntru o descriere detaliată, vă rugăm
itolele anterioare corespunzătoare.

Pentru
Din meniul principal, selectaţi
Setări > Sunete > Sunete apel.
Selectare Toate apelurile, Alarmă,
Întrevedere, Mesaje, Informaţii
celulă sau Grupurile dorite.
Selectare Memorie tel sau Memorie
card.

Parcurgere fişiere audio.

Confirmare melodie doritã.
Setări

Afişare
Puteţi configura diverse setări pentru afişajul
telefonului dvs.:

Sunete
Puteţi seta tele
următoarele cin
vezi �Profiluri�

Setare soner

Conectivita
Unele setări leg
acest meniu. Pe
să consultaţi cap

L 
Înregistrare > 
Da sau > Nu

Iniţializare înregistrare (de trei ori)
Anulare înregistrare.

L 
Repetare sau
R Înapoi

Efectuare înregistrare nouă sau
anulare înregistrare.

Opţiuni Descriere
Fundal Pentru a activa / dezactiva afişarea

ca imagine de fundal.
Teme Pentru selectarea diverselor tipuri

de Teme: Simplu, Elegant şi Intens.
Nivel 
luminozitate

Opţiunile disponibile sunt Maxim,
Înalt, Medie şi Jos.

Durată 
luminozitate

Opţiunile disponibile sunt 1 minut,
30 secunde şi 15 secunde.

Mesaje de 
întâmpinare

Pentru a activa / dezactiva
mesajele de întâmpinare şi pentru a
edita mesajul de întâmpinare. 

Apăsaţi
L  Selectare

L Selectare

L Selectare

+sau-
L Selectare
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Pictograme şi simboluri
În mod neutru, pe ecran pot fi afişate simultan mai
multe simboluri.

Silenţios - Telefonul dvs. nu va suna în
momentul primirii unui apel.
Vibraţii - Telefonul dvs. va vibra în
momentul primirii unui apel.
Ataşare GPRS - Telefonul dvs. mobil este
conectat la reţeaua GPRS.
Mesaj SMS / Mesaj MMS / Mesagerie vocală
- Aţi primit un nou mesaj text / mesaj
multimedia / mesaj vocal.
Baterie - Barele indică nivelul bateriei (3
bare = încărcată, 1 bară = aproape
descărcată).
Deşteptător activat.
Roaming - Afişat în momentul în care
telefonul dvs. se conectează la o altă reţea
decât reţeaua proprie (mai ales atunci când
vă aflaţi în străinătate).

SMS plin - Memoria alocată mesajelor este
plină. Ştergeţi mesajele vechi pentru a
putea primi mesaje noi.
Memorie telefon plină - Memoria
telefonului este plină. Ştergeţi elementele
vechi pentru a putea stoca altele noi.
Memorie SIM plină - Memoria cartelei SIM
este plină. Ştergeţi elementele vechi pentru
a putea stoca altele noi.
Redirecţionare necondiţionată către numărul / 
Redirecţionare apeluri către mesageria vocală -
Toate apelurile vocale primite vor fi
redirecţionate către un număr / mesageria
vocală.
Reţea GSM: telefonul dvs. este conectat la
o reţea GSM
Calitate semnal: cu cât numărul barelor este
mai mare, cu atât semnalul este mai bun.

În cazul în care simbolul reţelei nu este
afişat, reţeaua este temporar
indisponibilă. Este posibil să vă aflaţi
într-o zonă fără semnal. Încercaţi să vă
schimbaţi locaţia.
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 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
vizuită şi s-au stabilit standarde de
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 / 1900 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, inclusiv distrugerea telefonului,
citiţi şi urmaţi instrucţiunile de siguranţă şi aduceţi-

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
GSM, a fost re



Precauţii

securitate pentru a se asigura protecţia utilizatorilor 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
 vor fi sau nu afectate de
elor 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.
66

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
vehiculului
energia und

Compatibilita
cardiace
Dacă folosiţi un stim
� Ţineţi întotdeauna

mare de 15 cm de 
este pornit, pentru

� Nu purtaţi telefonu
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lefonul la temperaturi extreme.
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 a
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 te
� 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
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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.
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EEE în DFU: 
i pentru consumator�
uselor vechi
a fost conceput şi realizat din
ponente de înaltă calitate, care pot

utilizate.
ă pe produs apare un simbol de tipul
 pubele tăiate cu un �x�, înseamnă
produsul respectă prevederile

ctivei Europene 2002/96/CE.
rugăm să vă informaţi asupra
melor locale de colectare a
uselor electrice şi electronice.
spectaţi reglementările aplicabile în
să nu aruncaţi produsele vechi
deşeurile menajere obişnuite.

tă a produselor vechi va contribui la
nţialelor consecinţe negative asupra
tăţii oamenilor.
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.

Marcajul W
�Informaţi
Aruncarea prod
Produsul dvs. 
materiale şi com
fi reciclate şi re

Dac
unei
că 
Dire
Vă 
siste
prod

Vă rugăm să re
cazul dvs. şi 
împreună cu 
Aruncarea corec
prevenirea pote
mediului şi sănă

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).



străinătate), verificaţi dacă antena este la locul ei, în
onul dvs. mobil are o antenă
gătura cu operatorul de reţea
ormaţii.
nde (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
inde de reţea şi de abonament.
reţeaua nu trimite numărul

n se va afişa Apel 1 sau Ascuns.
 suplimentare, contactaţi
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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.
Pe ecran este afişat mesajul BLOCAT 
dacă încercaţi să porniţi telefonul
Cineva a încercat să folosească telefonul dvs. fără a
cunoaşte codul PIN sau codul de deblocare (PUK).
Contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
Este afişat mesajul Eroare IMSI
Această problemă este legată de abonamentul dvs.
Contactaţi operatorul de reţea.
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

cazul în care telef
externă sau luaţi le
pentru asistenţă / inf
Afişajul nu răspu
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 dep
În cazul în care 
apelantului, pe ecra
Pentru informaţii
operatorul de reţea.
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ţi să utilizaţi o anumită 
eniu, este afişat mesajul 

i şi funcţii sunt dependente de reţea.
sponibile numai dacă sunt acceptate
abonamentul dvs. Pentru informaţii
ntactaţi operatorul de reţea.
esajul INTRODUCEŢI 

aţi introdus cartela SIM în poziţia
ul în care problema persistă, este
eteriorată cartela SIM. Contactaţi
ţea.
elefonului dvs. pare mai 
 cea indicată în ghidul de 

 dependentă de setări (de exemplu,
ei, durata luminii de fond) şi de
te. Pentru a mări autonomia (dacă
buie să dezactivaţi funcţiile pe care

. nu funcţionează 
r în maşină

ne multe componente metalice care
electromagnetice, ceea ce poate
Nu puteţi trimite mesaje text
Unele reţele nu permit schimburile de mesaje cu alte
reţele. Mai întâi, verificaţi dacă aţi introdus numărul
centrului dvs. SMS sau contactaţi operatorul de
reţea pentru informaţii detaliate în legătură cu acest
subiect.
Nu puteţi primi şi / sau stoca imagini în 
format JPEG
Este posibil ca telefonul dvs. să nu accepte o
imagine prea mare, cu un nume prea lung sau care
nu are formatul corespunzător.
Aveţi senzaţia că rataţi apeluri
Verificaţi opţiunile de redirecţionare a apelurilor.
La încărcarea bateriei, pictograma 
corespunzătoare bateriei nu conţine nicio 
bară, iar conturul clipeşte
Nu încărcaţi bateria în medii în care temperatura
scade sub 0°C (32°F) sau depăşeşte 50°C (113°F).
În orice altă situaţie, contactaţi distribuitorul de la
care aţi achiziţionat telefonul.
Este afişat mesajul Eroare 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 încerca
opţiune de m
INTERZIS
Anumite opţiun
Acestea sunt di
de reţeaua sau 
suplimentare, co
Este afişat m
CARTELA SIM
Verificaţi dacă 
corectă. În caz
posibil să fie d
operatorul de re
Autonomia t
redusă decât
utilizare
Autonomia este
volumul soneri
funcţiile utiliza
este posibil), tre
nu le utilizaţi.
Telefonul dvs
corespunzăto
O maşină conţi
absorb undele 



afecta performanţele telefonului. Vă recomandăm
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să utilizaţi un kit auto dotat cu antenă externă, care
vă va permite să efectuaţi şi să recepţionaţi apeluri
fără să atingeţi telefonul.

Adresaţi-vă autorităţilor locale pentru a vedea
dacă vi se permite să folosiţi telefonul atunci când
şofaţi.

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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Accesorii Philips 
originale

Unele accesorii, cum ar fi bateria şi încărcătorul,
sunt incluse din fabrică în cutia telefonului dvs.
mobil. Există şi accesorii suplimentare, care pot fi
livrate sau vândute separat. De aceea, conţinutul
cutiei poate varia.

Pentru a maximiza performanţele telefonului dvs.
Philips, fără a pierde garanţia, achiziţionaţi
întotdeauna accesorii Philips originale, special
proiectate pentru a fi utilizate cu telefonul dvs.
Philips Consumer Electronics nu îşi asumă
responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de
utilizarea de accesorii neautorizate.

Încărcătorul
Este folosit pentru încărcarea bateriei dvs. prin
alimentarea de la o priză cu curent alternativ.
Suficient de mic pentru a încăpea într-o servietă /
geantă de mână.

Kitul de transferare a datelor
Asigură transferul facil al datelor pe telefonul dvs.
mobil Philips. Cablul USB asigură o conexiune
performantă între telefonul şi calculatorul dvs.
Sofware-ul inclus vă permite să descărcaţi imagini
şi melodii şi să sincronizaţi contactele şi întâlnirile
dvs.
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Declaraţia mărcii 
înregistrate

JAVA este marcă
înregistrată a Sun
Microsystems, Inc.

T9® este marcă
înregistrată a Tegic
Communications Inc.

Bluetooth� este marcă
înregistrată a
telefonaktiebolaget L
M Ericsson, Suedia şi
comercializată sub
licenţă Philips.

Tegic Euro. 
Licenţă nr. 
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Informaţii SAR pentru utilizatori
ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ CERINŢELE INTERNAŢIONALE ŞI ALE CFC REFERITOARE LA 

EXPUNEREA LA UNDELE RADIO
Telefonul dvs. mobil este în acelaşi timp şi un emiţător şi un receptor radio şi este proiectat şi fabricat astfel încât să
nu depăşească limitele de expunere la frecvenţele radio specificate în recomandările internaţionale emise de ICNIRP.
Aceste limite sunt parte integrantă a unor recomandări bine definite şi stabilesc intervalele permise în general pentru
populaţie în ceea ce priveşte energia generată de frecvenţele radio. Setul de recomandări a fost dezvoltat şi elaborat
de organisme independente de prestigiu pe baza evaluării periodice şi amănunţite a unor studii ştiinţifice atent elabo-
rate. Recomandările conţin o substanţială marjă de siguranţă  proiectată să asigure securitatea tuturor persoanelor, in-
diferent de vârstă şi starea sănătăţii. 
Recomandările cu privire la expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată
Specifică de Absorbţie - Specific Absorption Rate, sau SAR. Limita SAR stipulată în recomandările internaţionale
este 2.0 W/kg în medie pe probe de 10 grame de ţesut. Testele referitoare la SAR sunt efectuate folosind poziţii stand-
ard de utilizare ale aparatului în timp ce telefonul transmite la cel mai înalt nivel certificat de putere în toate benzile
de frecvenţe testate. Deşi este determinată la cel mai înalt nivel certificat de putere, mărimea reală a SAR atunci când
este folosit telefonul poate fi mult mai mică decât valoarea maximă. Acest lucru este posibil deoarece telefonul este
proiectat să opereze la niveluri multiple de putere astfel încât să folosească numai emisia necesară în scopul conectării
la reţeaua de telefonie mobilă. În general, cu cât sunteţi mai aproape de un releu, cu atât este mai mică puterea de
emisie a telefonului. 
Valoarea maximă a SAR pentru modelul de telefon Philips 768 / CT 7688 măsurată atunci când este folosit în mod
uzual (la ureche) este 0,981W/kg. Chiar dacă pot exista diferenţe între nivelurile SAR la diferite telefoane utilizate în
diferite poziţii, toate aparatele respectă recomandările internaţionale referitoare la expunerea la undele radio. 
La operarea în apropierea corpului uman, acest telefon a fost testat şi este conform cu recomandările Comisiei
Federale de Comunicaţii (CFC) referitoare la expunerea la frecvenţele radio atunci când este utilizat cu Acceso-
riile Autentice Philips. Utilizarea altor accesorii este posibil să nu asigure concordanţa cu recomandările CFC
referitoare la expunerea la frecvenţele radio. Limita SAR stipulată de Comisia Federală pentru Comunicaţii a Gu-
vernului S.U.A. este 1,6 W/kg. 
Cele mai mari valori raportate ale SAR sunt: Cap: 0.527W/kg; Purtat pe corp 0,251W/kg.
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Declaraţie de 
conformitate

Noi,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

declarăm pe propria răspundere că produsul nostru
Philips 768
Telefon celular destinat sistemelor GSM 900/
GSM 1800 / GSM 1900
TAC: 35720100 împreună cu încărcătorul 
4311 2683 0021

la care se referă această declaraţie, respectă
următoarele standarde:

- Protectia sanatatii - EN 50360 
- Siguranta utilizatorului - EN 60950 
- Compatibilitatea electromagnetica - 

EN 301 489-07 
- Spectrul radio - EN 301 511 v 7.0.

Declarăm pe proprie răspundere că au fost efectuate
testele de emisie radio aplicabile pentru acest
produs, iar acest produs respectă standardele
impuse de directiva 1999/5/EC.
Procedura de stabilire a conformităţii menţionată în
Articolul 10 şi detaliată în Anexa V a Directivei
1999/5/EC a fost aplicată şi verificată conform
articolelor 3.1 şi 3.2, cu concursul organizaţiei:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Nr. de identificare: 0168

Din 17 Ianuarie 2005
Jean-Omer Kifouani

Manager pentru calitate

În cazul în care acest produs Philips nu
funcţionează corespunzător sau este defect,
contactaţi distribuitorul sau Centrul Naţional de
Service menţionat în Certificatul de Garanţie. Vă
rugăm să consultaţi Certificatul de Garanţie
Internaţională livrat în pachetul de cumpărare
pentru a găsi informaţii referitoare la centrele de
service şi documentaţia tehnică referitoare la
telefonul dvs.
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