
t este destinat conectării la

ibile

Apăsaţi lung şi apoi
eliberaţi tasta ).
Introduceţi codul PIN de la
tastatură şi apăsaţi tasta ,
sau L pentru a confirma.
Apăsaţi lung pe *.

Introduceţi numărul de
telefon de la tastatură şi
apăsaţi tasta (.
Apăsaţi ).

Când sună telefonul, apăsaţi
(.
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 nici o eroare, omisiune sau
discrepanţă între acest ghid de utilizare şi produsul

descris. Acest apara
reţele GSM/GPRS.

Funcţii dispon

Tastatură
alfanumerică

Microfon

 LCD TFT
color 65K

Taste de navigare

Tasta pentru
încheierea unei

convorbiri şi pentru
pornire/oprire

Tastă programabilă 
stânga

Tastă
programabilă dreapta

Tastă pentru 
răspuns

Pe spatele 
telefonului: 
Obiectivul camerei

Fantă pentru
microcardul SD

Taste laterale de 
volum

Căşti, încărcător şi
conectorul cablului

de transmitere a
datelor

Pornirea / Oprirea 
telefonului
Introducerea 
codului PIN

Blocarea/
deblocarea 
tastelor
Efectuarea unui 
apel

Încheierea unui 
apel
Preluarea unui 
apel
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Când telefonul este în mod
pasiv, apăsaţi , > Setări >
Sunete > Volum sonerie pentru
a ajusta volumul soneriei la
primirea apelurilor. 

i cu Apăsaţi ( în modul pasiv.

 
Apăsaţi + în modul pasiv.

cte
Apăsaţi - în modul pasiv.

le 
Apăsaţi < în modul pasiv.

esaj
Apăsaţi > în modul pasiv.

Apăsaţi , sau L în modul
pasiv.

unii Apăsaţi R în modul pasiv.
Activarea / 
dezactivarea 
modului Mâini 
libere

În modul pasiv, introduceţi
numărul de telefon cu
ajutorul tastelor sau
selectaţi un contact din
agendă.
Apăsaţi , sau L Opţiuni,
apoi selectaţi apel în regim
Mâini libere şi apăsaţi ,.
În timpul unei convorbiri,
apăsaţi , sau L Opţiuni
pentru a accesa opţiunea
Mâini libere.
La primirea unui apel
apăsaţi lung (. 

Anularea soneriei 
pentru un apel

Când sună telefonul, apăsaţi
R.

Respingerea unui 
apel

Când sună telefonul, apăsaţi
).

Reglarea 
volumului 
convorbirii

Apăsaţi tastele laterale ale
volumului pentru a regla
volumul în timpul unei
convorbiri.

Ajustarea 
volumului 
soneriei

Accesarea liste
toate apelurile
Accesarea 
opţiunii Meniu
Navigator Wap

Accesarea 
opţiunii Conta

Accesarea 
opţiunii Fişiere
mele

Accesarea 
opţiunii Scrie m

Accesarea 
Meniului 
principal
Accesarea opţi
Player audio



Operaţiunile căştilor
iuni sunt aplicabile căştilor cu
 taste. 

n număr de telefon în modul
tasta asociată căştilor pentru a
ctiv. Pentru a întrerupe apelarea
ung tasta asociată căştilor. 
l, apăsaţi scurt tasta căştilor
sau a opri înregistrarea; ţineţi
a închide telefonul. 
l, apăsaţi tasta căştilor pentru a
ăsată tasta pentru a respinge

al
ele caracteristici ale telefonului
in meniul principal. Tabelul de
uctura acestui Meniu principal,
ramele şi numărul paginii de

informaţii suplimentare despre
2

Taste programabile
Tastele programabile stânga şi dreapta (L şi R ) se
află în partea de sus a tastaturii. Prin apăsarea tastelor
programabile, puteţi selecta opţiunea afişată pe ecran
exact deasupra fiecăreia, inclusiv a opţiunilor din
timpul unui apel. Funcţiile tastelor programabile se
schimbă în funcţie de contextul curent. 

Următoarele operaţ
ajutorul unei singure
Când introduceţi u
pasiv, apăsaţi scurt 
apela numărul respe
numărului, apăsaţi l
În timpul unui ape
pentru a înregistra 
apăsată tasta pentru 
La primirea unui ape
răspunde; ţineţi ap
apelul. 

Meniul princip
Puteţi accesa divers
dvs. Xenium 9@9k d
mai jos ilustrează str
ce reprezintă pictog
unde puteţi obţine 
funcţiile meniului.

Revenirea la 
meniul anterior

Apăsaţi R Înapoi când
parcurgeţi meniul sau când
telefonul este în modul de
editare.

Revenirea rapidă 
la modul pasiv în 
timpul 
parcurgerii 
meniurilor

Apăsaţi scurt ).
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 cartela SIM
e cartela SIM nu este prezentă,
niu care nu pot fi utilizate în lipsa
 vor fi încadrate cu gri şi nu vor fi

seşte acest manual
e utilizare încearcă să vă ofere

nte şi complete privind telefonul
9@9k. Manualul cuprinde

itole:
ceastă secţiune oferă o prezentare
enerală a telefonului dvs. mobil şi
formaţii despre cele mai folosite

plicaţii.
nformaţii despre setarea telefonului
obil la prima utilizare, cum ar fi
stalarea cartelei SIM,

cumulatorului, etc. 
nstrucţiuni privind efectuarea şi
reluarea apelurilor, precum şi unele
uncţii de apel utilizate frecvent. 
Apăsaţi , în modul pasiv pentru a accesa meniul
principal şi apăsaţi +, -, < sau > pentru a naviga printre
pictograme şi liste sau apăsaţi tastele 0 - 9 şi *
sau tastele # pentru a accesa direct opţiunile şi
funcţiile. În momentul parcurgerii unei liste, poziţia
dvs. în listă va fi indicată de o bară derulantă, plasată în
partea dreaptă a ecranului. Apăsaţi L Selectează sau ,
pentru a accesa opţiunile corespunzătoare ale
elementului selectat din listă. Apăsaţi R Înapoi pentru
a reveni la meniul precedent. 

Meniul fără
În cazul în car
opţiunile de me
unei cartele SIM
disponibile. 

Cum se folo
Acest manual d
informaţii succi
dvs. Xenium 
următoarele cap

Divertisment Navigator Multimedia

pagina 21 pagina 22 pagina 25
Contacte Mesaje Fişierele mele

pagina 25 pagina 35 pagina 45
Instrumente Apeluri Setări

pagina 50 pagina 56 pagina 66 Prezentarea 
telefonului

A
g
in
a

Capitolul 1: 
Pregătirea 
pentru 
utilizare

I
m
in
a

Capitolul 2: 
Principalele 
aplicaţii

I
p
f



Evenimente noi
modifica ecranul pasiv (cum
, SMS nou, MMS nou etc.).
ent nou, telefonul va emite o
xcepţia primirii mesajelor
gia Cell Broadcast). Puteţi
ntru a afişa lista cu apelurile
sa lista mesajelor SMS sau
păsaţi R Înapoi pentru a
imente noi. 

eţi şterge evenimentele noi
 apăsaţi R Înapoi.
4

Unele evenimente pot 
ar fi apelurile pierdute
Dacă există un evenim
alertă sonoră (cu e
transmise prin tehnolo
apăsa L Vizualizează pe
pierdute, pentru a acce
MMS necitite, etc. A
închide ecranul cu even

În orice moment, put
din ecranul pasiv dacă

Capitolul 3: 
Introducere
a textului 

Instrucţiuni de introducere a textului
de pe tastatura alfanumerică.

Capitolele 
4 � 12 

Descrierea principalelor caracteristici
ale acestui telefon.

Alte secţiuni Pictograme şi simboluri, Precauţii,
Depanare, Accesorii Philips
originale, Informaţii SAR (dacă sunt
disponibile în momentul publicării,
dacă nu, incluse într-un document
separat) şi, în final, informaţii despre
garanţia limitată.
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Pregătirea pentru utilizare

ulatorului
rtea de sus a bateriei şi ridicaţi
ău. 

 setările dvs. personale dacă
ul atunci când telefonul este
8

1. Pregătirea pentru utilizare

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile privind siguranţa
din secţiunea �Precauţii� înainte de utilizare.

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� de la pagina 56). 
Puteţi introduce, de asemenea, un card de memorie.
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

Scoaterea carcasei spate
Pentru a introduce o cartelă SIM, trebuie să scoateţi
mai întâi carcasa spate. Apăsaţi capacul din spate cu
degetul mare şi glisaţi capacul în jos. Apoi, cu
cealaltă mână, ridicaţi carcasa spate după cum se
arată mai jos.

Scoaterea acum
Puneţi degetul în pa
bateria din locaşul s

Puteţi pierde toate
scoateţi acumulator
pornit.
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ea carcasei spate
arcasa spate, glisând-o în sus, în

nzătoare, până când se opreşte.

ţi acumulatorul, aveţi grijă să nu
torii metalici ai fantei cartelei SIM.
Pregătirea pentru utilizare

Introducerea cartelei SIM
Colţul tăiat al cartelei SIM trebuie să fie îndreptat în
direcţia potrivită (colţul tăiat spre dreapta-sus), iar
contactele metalice trebuie să fie îndreptate în jos.
Introduceţi cartela SIM în fanta sa şi împingeţi-o până
când se fixează. Dacă scoateţi cartela SIM pentru
prima dată asiguraţi-vă ca marginile să fie netede, în
caz contrar cartela va aluneca cu dificultate. 

Înlocuirea acumulatorului
Cu contactele metalice îndreptate în jos, apăsaţi
acumulatorul în fanta sa, până când se fixează. 

Reintroducer
Puneţi înapoi c
fantele corespu

Când introduce
distrugeţi conec



Pregătirea pentru utilizare

Pornirea telefonului După ce aţi reinstalat acumulatorul şi capacul acestuia,
fonul. Introduceţi conectorul
fon, după indicaţiile de mai jos.
lalt capăt într-o priză CA.

rului indică stadiul încărcării.
i, indicatorii de încărcare vor
 este încărcat complet după cca.
l în care observaţi că toate

le, acumulatorul este complet
ţi scoate încărcătorul.
 şi de condiţiile de utilizare,
 rezista până la 17 ore* în
 1440 ore (2 luni)* în aşteptare.

pot varia în funcţie de starea
 utilizatorului, de modul de
10

Pentru a porni telefonul, apăsaţi lung şi apoi eliberaţi
tasta ). Introduceţi codul PIN, dacă acesta este cerut
(acel cod secret al cartelei dvs. SIM, format din 4 până
la 8 cifre). Acest cod este preconfigurat şi oferit de către
operatorul de reţea sau de către distribuitorul dvs.
Pentru mai multe informaţii despre codul PIN, vezi
�Securitate� de la pagina 67.
Dacă introduceţi un cod PIN greşit de 3 ori, cartela
dvs. SIM se va bloca. Pentru a o debloca, trebuie să
obţineţi codul PUK de la operatorul de reţea.

Încărcarea acumulatorului
Telefonul dvs. este alimentat de la un acumulator
reîncărcabil. Acumulatorul nou este încărcat parţial. Se
va emite o alertă sonoră când acumulatorul se descărcă. 
Vă recomandăm să nu scoateţi acumulatorul când
telefonul este pornit, deoarece riscaţi să pierdeţi
toate setările personale. Dacă totuşi scoateţi
acumulatorul, data şi ora se vor păstra în memorie
pentru un scurt timp. Astfel, va trebui să resetaţi
informaţiile după reinstalarea acumulatorului. 

puteţi încărca tele
încărcătorului în tele
Apoi introduceţi celă

Simbolul acumulato
În timpul încărcări
defila; acumulatorul
4 ore. În momentu
liniuţele sunt stabi
încărcat. Acum pute
În funcţie de reţea
acumulatorul poate
convorbire şi până la

*Rezultatele reale 
reţelei, de setările
utilizare etc. 
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telor rapide
 tastele numerice 2 - 9, +, -, <,
ntru a accesa aplicaţiile preferate.
tate, puteţi pur şi simplu apăsa lung
ice pentru a accesa aplicaţia
. 

stelor rapide sunt presetate şi
tru a verifica setările tastelor rapide
> General > Comenzi rapide > Tastă
a modifica setările tastelor rapide,
erică pe care doriţi să o modificaţi şi

i > Modificare, după care selectaţi
 doriţi să o asociaţi cu tasta numerică
listă: 

� Mod avion

� Jocuri

� Pagina de start

� Meniu

� Mesaje

� Muzică

� Fişierele mele

� Profiluri

� Sonerii
Pregătirea pentru utilizare

Menţinerea încărcătorului conectat la telefon
după încărcarea completă a acumulatorului nu
afectează acumulatorul. Singurul mod de a
închide încărcătorul este prin deconectare, deci vă
recomandăm să folosiţi o priză CA uşor accesibilă. 

Dacă intenţionaţi să nu folosiţi telefonul pentru mai
multe zile, vă recomandăm să scoateţi acumulatorul.

Telefonul poate fi folosit în timpul încărcării. Dacă
acumulatorul este complet descărcat, pictograma
acumulatorului va reapărea abia după câteva minute
de încărcare.

Introducerea unei micro-cartele SD
1. Ridicaţi clapeta de protecţie a micro-cartelei

SD, aflată pe partea stângă a telefonului dvs.
Când cartela este ţinută corect, lamelele aurii de
contact vor fi cu faţa în sus.

2. Introduceţi uşor micro-cartela în fanta SD şi
apăsaţi-o până când ajunge în poziţia potrivită.

Pentru a scoate micro-cartela SD, apăsaţi cartela
în fanta acesteia şi daţi-i apoi drumul. Cartela va
sări afară din fantă.

Setarea tas
Puteţi configura
>, L şi R pe
Acestea fiind se
tastele numer
corespunzătoare
Majoritatea ta
configurate. Pen
megeţi la Setări 
rapidă. Pentru 
apăsaţi tasta num
selectaţi Opţiun
aplicaţia pe care
din următoarea 
� Alarmă

� Calendar

� Navigator

� Curier intrări

� Bluetooth

� Calculator

� Firewall

� Limbă

� Listă apeluri



Pregătirea pentru utilizare

� Cameră � Comenzi rapide
12

Tastele numerice 0, 1, # şi * au fost
preconfigurate ca taste implicite pentru accesarea
"+", accesarea mesageriei vocale, activarea
profilului Conferinţă şi respectiv deblocarea
tastaturii, şi nu pot fi modificate. 

� Creează mesaj � Contacte

� Creare SMS � Apel rapid

� Creare MMS � Recorder audio

� Convertor
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eţea. Dacă introduceţi un cod PUK
nsecutiv, cartela dvs. SIM se va bloca

 va mai putea fi folosită. În acest caz,
tactaţi operatorul dvs. de reţea.

lefonului
, puteţi să ţineţi apăsată tasta )

efonul.

 unui apel

uaţi un apel numai atunci când
ste afişat pe ecran. 

mărul de telefon.
 pentru a apela numărul sau apăsaţi
pentru a accesa meniul de opţiuni,
ţi Apelează > Conexiune IP, Apelare
 sau Apelare IP mâini libere.

timpul unei convorbiri
convorbiri, puteţi apăsa L Opţiuni
următoarele operaţiuni:
 / dezactivarea modului mâini libere
căştilor Bluetooth (dacă este aplicabil)
Apelarea

2. Apelarea
Acest capitol descrie caracteristicile şi opţiunile
legate de efectuarea şi primirea de apeluri.

Pornirea telefonului
Ţineţi apăsată tasta ) pentru a porni telefonul.
Puteţi seta un cod de securitate (cod PIN) pentru a
evita utilizarea telefonului de către persoane
neautorizate. Dacă aveţi un cod de securitate, când
deschideţi telefonul vi se va cere să îl introduceţi. 
1. Introduceţi codul PIN. Din motive de

securitate, pe ecran va fi afişat simbolul �*�
pentru a reprezenta numerele pe care le-aţi
introdus. Dacă aţi introdus un număr greşit,
apăsaţi R Şterge pentru a-l şterge.

2. Apăsaţi L OK. Telefonul va valida codul PIN
şi va iniţia conectarea la reţea. 

3. Când numele unei reţele este afişat pe ecran,
puteţi să efectuaţi sau să preluaţi apeluri. Dacă
pe ecran nu apare numele niciunei reţele, va
trebui să vă reconectaţi. 

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

operatorul de r
greşit de 10 ori co
permanent şi nu
vă rugăm să con

Oprirea te
În orice situaţie
pentru a opri tel

Efectuarea

Puteţi să efect
numele reţelei e
1. Formaţi nu
2. Apăsaţi (

L Opţiuni 
apoi selecta
mâini libere,

Opţiuni în 
În timpul unei 
pentru a efectua 

- Activarea
- Activarea 



Apelarea

- Reglarea volumului unui apel în modul După ce aţi fixat volumul, acesta se va aplica
a va rămâne valabilă pentru

convorbirilor
vorbiri, apăsaţi L Opţiuni şi
 pentru a accesa cele 3 opţiuni
anume: Înregistrează amândouă

ză interlocutor şi Înregistrează conv.
azul convorbirilor între doi sau
ori).
orneşte, pe ecran va fi afişată o
înregistrare. La terminarea
rarea se opreşte automat şi se
MR în Fişierele mele > Sunete.

este nelimitată; înregistrarea se
ă apăsaţi tasta R pentru a

rarea dacă memoria este
ă apelul s-a încheiat. 

ui apel
u ) pentru a încheia un apel.
14

silenţios sau la volum normal
- Punerea unui apel în aşteptare.
- Formarea unui nou număr
- Încheierea apelului curent
- Trimiterea unui mesaj SMS
- Înregistrarea convorbirii telefonice (care

include 3 sub-opţiuni: Înregistrează amândouă,
Înregistrează interlocutor şi Înregistrează conv.
proprie)

- Accesarea listei cu Contacte

Reglarea volumului unui apel în 
modul silenţios sau la volum normal
În timpul unei convorbiri, apăsaţi L Opţiuni şi
selectaţi Silenţios sau Volum normal. Dacă selectaţi
Silenţios, microfonul va fi dezactivat.
La trecerea de la un apel la altul, modul silenţios va
fi anulat. 

Reglarea volumului difuzorului/căştilor
În timpul unei convorbiri, al unui apel reţinut sau al
unui apel în aşteptare, puteţi apăsa tasta laterală + / -
pentru a mări sau reduce volumul (dacă nu
parcurgeţi meniul cu opţiunile de apelare).

imediat, iar setare
apelurile viitoare. 

Înregistrarea 
În timpul unei con
selectaţi Înregistrează
de înregistrare, şi 
(implicit), Înregistrea
proprie (aplicabil în c
mai mulţi interlocut
Când înregistrarea p
pictogramă de 
convorbirii, înregist
salvează în format A

Durata înregistrării 
va opri numai dac
întrerupe înregist
insuficientă sau dac

Încheierea un
Apăsaţi R Încheie sa
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 efectua direct un apel de urgenţă şi
 apărea animaţia de apelare. 

 unui al doilea apel 
de reţea)
 al doilea apel prin punerea apelului
re: 
nei convorbiri cu interlocutorul A,

rma numărul de telefon al
ului B de la tastatură. 

 pentru a apela numărul
ului B. Interlocutorul A va trece
aşteptare. 

 unui multiapel 
de reţea)
acceptă efectuarea unui multiapel
cinci interlocutori. În timpul unei
ai mulţi interlocutori pe ecran va fi

 
apel în aşteptare în timp ce purtaţi
rbire, puteţi efectua următoarele
u a iniţia un multiapel: 
 pentru a prelua al doilea apel.

l va trece automat în aşteptare. 
Apelarea

Efectuarea apelurilor internaţionale
1. Ţineţi apăsată tasta 0 până când semnul �+�

apare pe ecran.
2. Introduceţi codul de ţară.
3. Introduceţi prefixul de zonă (în mod normal

fără 0 în faţă) şi numărul de telefon. 
4. Apăsaţi ( pentru a apela direct.

Efectuarea apelurilor de urgenţă
Puteţi face oricând un apel de urgenţă, indiferent
dacă telefonul dvs. mobil este înregistrat sau nu la
reţea. 
1. În modul pasiv, introduceţi numărul apelului

de urgenţă (număr specific în ţara apelantului)
2. Apăsaţi (.

Apelul de urgenţă nu va fi stocat în registrul
apelurilor. 

3. Alternativ, după pornirea telefonului mobil şi
introducerea codului PIN apăsaţi R SOS
pentru a trece la ecranul apelurilor de urgenţă.
Dacă nu aveţi cartelă SIM, prin apăsarea R
SOS veţi putea ajunge la ecranul apelurilor de
urgenţă, unde va fi afişat numărul apelului.
După care apăsaţi ( sau tasta programabilă

OK pentru a
pe ecran va

Efectuarea
(în funcţie 
Puteţi efectua un
curent în aştepta
1. În timpul u

puteţi fo
interlocutor

2. Apăsaţi (

interlocutor
automat în 

Efectuarea
(în funcţie 
Telefonul dvs. 
între cel mult 
conversaţii cu m
afişat Multiapel.
Dacă aveţi un 
deja o convo
operaţiuni pentr
1. Apăsaţi (

Primul ape



Apelarea

2. Selectaţi Multiapel din meniul Apeluri. Prin e sunt conectate la telefon,
nu poate fi activat.

i apel
 prelua un apel.

nui apel
 respinge un apel.

i al doilea apel 
reţea)
ţiunea Apel în aşteptare, veţi fi
ui alt apel. Puteţi să: 
ntru a prelua al doilea apel.
a trece automat în aşteptare.
tru a respinge al doilea apel şi a
birea curentă.
apel activ şi unul în aşteptare,

 Opţiuni pentru a efectua
raţiuni:

� Stabileşte
multiapeluri

� Mâini libere

l)
� Silenţios � Încheie 

apel reţinut
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combinarea celor două apeluri se va iniţia un
multiapel. 

În timpul unui multiapel puteţi prelua un alt apel sau
adăuga un membru nou prin apelarea noului
membru (multiapelul curent va trece automat în
aşteptare). După iniţierea apelului selectaţi Iniţiere
multiapel din meniul Apeluri pentru a adăuga un
membru nou la multiapel (puteţi adăuga până la
cinci membri). 
Dacă doriţi să separaţi un membru din multiapel,
selectaţi Izolează conv. în multiapel în timpul
multiapelului. Pentru a deconecta un membru din
multiapel, selectaţi Încheiere conv. în mod multiapel.

Comutarea apelurilor (în funcţie de 
reţea)
Când aveţi un apel activ şi un apel în aşteptare,
puteţi apăsa L Opţiuni, apoi selectaţi Schimbă pentru
a comuta cele 2 apeluri. 

Apel în modul mâini libere
În timpul unei convorbiri, apăsaţi L Opţiuni şi
selectaţi Mâini libere.

Atunci când căştil
modul mâini libere 

Preluarea unu
Apăsaţi ( pentru a

Respingerea u
Apăsaţi ) pentru a

Preluarea unu
(în funcţie de 
Dacă aţi activat op
alertat la primirea un
1. Apăsaţi ( pe

Apelul curent v
2. Apăsaţi ) pen

continua convor
3. Când aveţi un 

puteţi apăsa L

următoarele ope
� Schimbă

� Dispozitiv audio
(dacă este aplicabi
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Apelarea

Dacă apăsaţi tastele numerice, în modul apel în
aşteptare se va deschide editorul de text. 

Imagine contact
Această caracteristică vă permite să corelaţi un
număr din agendă cu o fotografie pe care aţi făcut-o
cu ajutorul funcţiei Cameră sau cu o imagine pe care
aţi descărcat-o prin WAP sau prin cablul de
transmitere a datelor. În timpul unui apel, dacă
detaliile de contact ale apelantului sunt corelate cu
o imagine, imaginea respectivă va fi afişată pe ecran
la primirea unui apel. Această caracteristică se
numeşte Imagine contact.

Imagine contact este disponibilă numai în memoria
telefonului. Mărimea fotografiei nu poate depăşi
128 x 160 pixeli.

� Încheie apel activ � Trimite SMS � Înregistrează

� Vizualizare contacte



rea textului şi a numerelor

Editorul de text reţine ultima metodă de introducere
osită înainte de închiderea
 Când accesaţi editorul din nou,
automat ultima metodă de

tere utilizată. 

de texte şi numere
dus în editor folosind: caractere
lish, caractere din alfabetul
xistă două metode suplimentare
 de numere şi semne de
ma afişată pe ecran ilustrează
introducere. Puteţi apăsa *

 o metodă la alta. Apăsaţi lung
dezactiva T9. Apăsaţi scurt #
emne de punctuaţie sau apăsaţi
 limba de scriere. 

imbolurilor
troducere, apăsaţi # pentru a
 ecranul de introducere de
bolurile ocupă mai mult de un
tru a derula paginile în sus / jos.
nfirma introducerea simbolului. 
18 Introduce

3. Introducerea textului şi a 
numerelor

Metoda de introducere
Telefonul dvs. mobil dispune de câteva metode de
introducere, inclusiv:

*În procesul editării textului puteţi apăsa * pentru
a schimba modul de introducere a caracterelor; bara
de stare de pe ecran va afişa modul curent de
introducere.『en』reprezintă modul de introducere
de caractere englezeşti T9;『abc』reprezintă modul
de introducere de caractere din alfabetul englezesc;
『123』reprezintă modul de introducere de numere.
În plus, puteţi apăsa # pentru a introduce semne
de punctuaţie.

a caracterelor fol
ecranului de editare.
acesta va selecta 
introducere de carac

Introducerea 
Textul poate fi intro
englezeşti T9 Eng
englezesc. În plus, e
pentru introducerea
punctuaţie. Pictogra
metoda curentă de 
pentru a trece de la
pentru a activa sau 
pentru a introduce s
lung pentru a selecta

Introducerea s
În orice mod de in
deschide / închide
simboluri. Dacă sim
ecran, apăsaţi +/- pen
Apăsaţi , pentru a co

� T9 English (T9eng/T9Eng): Introducerea
caracterelor englezeşti cu T9 English;

� Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Apăsaţi tastele
marcate cu litera pe care doriţi să o
introduceţi. Apăsaţi o dată pentru a tasta
prima literă de pe tastă, apăsaţi rapid de
două ori pentru a tasta a doua literă şi
continuaţi în acest mod până când litera pe
care doriţi să o tastaţi apare pe ecran.

� 123: Introducerea numerelor
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analizate şi cuvântul sugerat de
 afişat într-un mesaj de atenţionare.
nibile mai multe decât 3 variante, pe
 o bară derulantă, apăsaţi + sau -
ista şi a alege din cuvintele propuse
integrat modului T9® (a se vedea
i jos). După ce aţi introdus cuvântul,
 pentru a confirma.
ţi?
lurile desemnate fiecărei taste sunt

u introducerea literelor.

u a parcurge cuvintele, de la ultimul
ătorul cuvânt luat în considerare. 

u confirmarea literei sau a
tului.

aţi scurt pentru a şterge o literă,
 apăsat pentru a şterge toate literele.
Introducerea textului şi a numerelor

Schimbarea tipului de caractere
Apăsaţi * pentru a schimba tipul de caractere în
editorul de text pentru limba engleză. 

Ştergerea
Dacă există conţinut în rândul de introducere,
apăsaţi R Şterge pentru a şterge primul caracter sau
simbol din partea dreaptă. Zona va fi actualizată
până când rândul se eliberează complet. Ţineţi
apăsată tasta R Şterge pentru a şterge rândul de
introducere de caractere.
Dacă rândul de introducere este gol, apăsaţi R

Şterge pentru a şterge caracterul din stânga
cursorului în câmpul de text. Ţineţi apăsată tasta R
Şterge pentru a şterge conţinutul din câmpul de text. 

Introducerea textului T9® 

Ce este?
Modul de introducere a textului T9® este un mod
inteligent de editare, care conţine un dicţionar
complet şi care este utilizat pentru introducerea de
mesaje pe un telefon mobil. Acesta permite
introducerea rapidă de text. Trebuie să apăsaţi o
singură dată tasta corespunzătoare fiecărei litere
necesare pentru a tasta un cuvânt: caracterele

introduse sunt 
modul T9® este
Dacă sunt dispo
ecran va apărea
pentru a derula l
de dicţionarul 
exemplul de ma
apăsaţi , or L
Cum îl utiliza
Literele şi simbo
următoarele:

0 - 9 Pentr

+ sau - Pentr
la urm

L OK Pentr
cuvân

R Şterge Apăs
ţineţi



rea textului şi a numerelor

Pentru a introduce cuvântul �Home� în modul de
a textului, trebuie să apăsaţi
I) 6, 6, 6 (MNO), 6

EF).
 simbolurile corespunzătoare
umerate mai jos:

*

 # = < > ( ) & L $ Y 
a ç

Φ

ö o

 Θ Σ

Ξ Ψ

aţiului

modului de introducere a textului

 simbolurilor
20 Introduce

Exemplu: introducerea cuvântului �Home�
1. Apăsaţi 4 6°6 3, iar pe ecran va fi

afişat primul cuvânt din listă: Good.
2. Apăsaţi - pentru a parcurge lista şi selectaţi

Home.
3. Apăsaţi L OK pentru a confirma Home.

Introducerea clasică a textului
Dacă doriţi să folosiţi modul de introducere clasică a
textului, apăsaţi * pentru a selecta introducerea
clasică a textului �ABC�. Această metodă implică
apăsarea multiplă a tastelor, pentru a ajunge la litera
dorită: litera �h� este a doua pe tasta 4 , astfel că va
trebui să apăsaţi 4 de două ori pentru a introduce
litera �h�. În acest mod, numărul de apăsări ale tastei
trebuie să fie egal cu poziţia literei pe tastă.

introducere clasică 
tastele 4, 4 (GH
(MNO), 3, 3 (D
Literele, cifrele şi
fiecărei taste sunt en

Schimbarea tipului de caractere,
selectarea modului de introducere.
Apăsaţi lung pentru a activa/dezactiva
opţiunea T9. 

# Apăsaţi scurt pentru a activa/dezactiva
modul semnelor de punctuaţie, apăsaţi
lung pentru a selecta limba de scriere. Tasta Litere şi cifre

1 Spaţiu 1 @ _
2 a b c 2 a ä a 
3 d e f 3 é e ∆ 
4 g h i 4 Γ i
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 n o 
7 p q r s 7 β Π
8 t u v 8 ü u
9 w x y z 9 Ω 
0 Inserarea sp
* Modificarea 
# Introducerea
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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. Apăsaţi , pentru a accesa
meniul principal în modul pasiv şi selectaţi
Divertisment > Jocuri.



Navigator

dvs. sau de către operatorul reţelei. Vă rugăm să
ui informaţiile actualizate.

u pentru a accesa direct pagina
emenea să setaţi adresa paginii
tărilor. 

eb curentă sau paginile web pe
nt în lista Favorite, unde le puteţi

. 
i meniul vi se afişează o listă cu
 Pentru a accesa o adresă web a
 favoritelor, selectaţi o intrare
păsaţi ,.
lă, puteţi selecta următoarele
adăuga şi gestiona adresele

aţi titlul şi adresa web. 

eţi sau modificaţi adresa
rită. 
22

5. Navigator

Telefonul dvs. este dotat cu un navigator WAP.
Puteţi accesa ştiri, informaţii sportive sau meteo,
precum şi servicii de pe internet prin intermediul
navigatorului WAP. 

Această caracteristică este disponibilă numai dacă
abonamentul dvs. include servicii de acces WAP.
Setările au fost preconfigurate (în funcţie de
variantele ţării) şi nu trebuie să le modificaţi.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
contactaţi operatorul dvs. de reţea. 

WAP

În mod normal, telefonul este preconfigurat.
Înainte de a adăuga sau a modifica parametrii de
configurare, aveţi nevoie de informaţiile necesare
de la operatorul reţelei. Philips nu îşi asumă
răspunderea pentru notificări prealabile şi nici
pentru eventualele anomalii rezultate în urma
schimbărilor de configuraţie efectuate de către

solicitaţi operatorul

Pagina de start
Selectaţi acest meni
de start. Puteţi de as
de start în meniul se
Favorite
Puteţi salva pagina w
care le vizitaţi frecve
gestiona şi organiza
Atunci când accesaţ
favoritele introduse.
unei intrări din lista
utilizând + sau - şi a
Dacă lista este goa
opţiuni pentru a 
favorite:
Adaugă 
favorite

Edit

Aranjează 
favorite

Şterg
favo
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ă permite să accesaţi rapid ultima
tată. 
saţi acest meniu vi se vor afişa
b pe care le-aţi vizitat anterior.

 Opţiuni pentru a accesa
:

 adresei
sa web şi apăsaţi L sau , pentru
aţi R Înapoi pentru revenire la
tă.

ică Apăsaţi + sau - şi
apăsaţi L OK.

orite Modificaţi Adresa şi
Titlul favoritei şi apăsaţi
L Memorează.

Memorează ca

Expediază prin MMS

Salvează ca pagină de 
start

Ieşire

Setare
Navigator

Pentru a adăuga o adresă favorită nouă:

Pentru a modifica un favorit:

Istoric
Acest meniu v
pagină web vizi
1. Dacă acce

paginile we
2. Apăsaţi L

următoarele

Introducerea
Introduceţi adre
conectare, apăs
pagina preceden

Accesaţi meniul 
Favorite

Apăsaţi , pentru a
accesa meniul principal
în modul pasiv şi
selectaţi Navigator >
Favorite.

Selectaţi Adaugă la 
favorite

Apăsaţi ,.

Adăugaţi o nouă 
favorită

Introduceţi Adresă şi
Titlu pentru noual
favorită şi apăsaţi L

Memorează.

Accesaţi meniul 
Favorite

Apăsaţi , pentru a
accesa meniul principal
în modul pasiv şi
selectaţi Navigator >
Favorite.

Selectaţi Aranjează 
favorite

Apăsaţi + sau - şi
apăsaţi ,. 

Selectaţi o favorită pe 
care doriţi să îl 
modificaţi

Apăsaţi + sau - şi
apăsaţi ,.

Selectaţi Modif

Modificare fav

Pagina de start

Înapoi

Retransmite

Reactualizează

Favorite

Introduceţi adresa



Navigator

Setări Casetă Push primite
 mesajelor de tip push şi
r de tip push, cum ar fi selectarea
i sau nu mesaje de tip push,
e tip push etc.
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Acest meniu vă permite să configuraţi setările web
pentru navigarea pe Internet. Telefonul dvs. poate fi
preconfigurat cu setările unui anumit operator de
reţea. Dacă sunteţi abonat la un operator de reţea,
puteţi începe să folosiţi navigatorul WAP imediat.
În caz contrar, va trebui să reconfiguraţi setările. 

Philips nu îşi asumă răspunderea pentru notificări
prealabile şi nici pentru eventualele anomalii
rezultate în urma modificării configuraţiilor de
către dvs. sau de către operator, nici pentru
schimbările adresei WAP sau a conţinutului,
efectuate de furnizorul de conţinut de pe Internet.
Vă rugăm să solicitaţi operatorului reţelei dvs. sau
furnizorului de conţinut informaţiile actualizate.

Următoarele opţiuni sunt disponibile:

Permite verificarea
configurarea setărilo
opţiunii de a prim
ştergerea mesajelor d

Opţiuni 
navigator

Vă permite configurarea parametrilor
navigatorului, precum sunt Afişează
imagini, Activează reactualizare, etc

Memorie 
cache Vă permite să setaţi Golire cache. 

Fişiere 
temporare

Puteţi utiliza opţiunile Permite fişiere
temporare sau Şterge fişiere temporare. 
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 apăsa tasta ) pentru a anula
rentă şi a reveni în modul pasiv.

Apăsaţi tasta laterală +/-.

Opţiune disponibilă numai pentru
o rezoluţia a imaginii de 176*220
sau mai puţin.

Apăsaţi +/-.

Nivelul luminozităţii poate varia
între -3 şi +3. Valoarea implicită
este 0. 

Apăsaţi ,.

Fotografia va fi memorată
automat şi stocată în Fişierele
mele > Imagini. 

Apăsaţi tasta ) sau R Înapoi de
două ori. 
Multimedia

6. Multimedia

Cameră
Telefonul dvs. mobil este echipat cu o cameră foto
digitală (300K) care vă permite să faceţi fotografii,
să înregistraţi fişiere video, să le stocaţi în memoria
telefonului şi pe cardul de memorie, să le utilizaţi ca
imagini de fundal sau să le trimiteţi prietenilor dvs.

Asiguraţi-vă că obiectivul camerei foto este curat
înainte de a face fotografii, deoarece praful şi
murdăria pot afecta calitatea imaginii.

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

operaţiunea cuActivarea 
camerei

Apăsaţi , pentru a accesa meniul
principal în modul pasiv şi
selectaţi Multimedia > Cameră.

Mărire / 
micşorare

Reglarea 
luminozităţii

Fotografiere

Dezactivare 
Cameră şi 
revenire la 
modul pasiv



Multimedia

Meniul opţiunilor camerei

revizualizare Fotografie
t camera, nu trebuie decât să
 a face o fotografie. Fotografia
mat şi afişată pe ecran. Puteţi
pentru a efectua următoarele

 cromatic: Dezactivat (implicit),
egru, Sepia sau Albastru. 

tul cromatic selectat va fi
t pe ecran în timp real. 

 noapte: Activat sau Dezactivat
eclanşator: Activat sau Dezactivat

ta de timp este 8 secunde. 

e succesive: Activat sau Dezactivat

i făcute trei fotografii succesiv. 

ie stocare: Memorie telefon sau
 de memorie.
e implicit: modificarea numelui
icit al fotografiei
scintilare: 50HZ sau 60HZ
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În momentul activării modului cameră şi înainte de
executarea unei fotografii, puteţi modifica un
anumit număr de setări apăsând L Opţiuni.

Meniul opţiunii P
Odată ce aţi activa
apăsaţi pe , pentru
este memorată auto
apăsa L Opţiuni 
operaţii: 

Opţiuni Descriere
Comutare la
cameră
video

Dezactivarea modului Cameră şi
trecerea la modul Video. 

Rezoluţie 
imagine

Alegeţi dimensiunea imaginii:
640x480, 176x220 şi 128x160.

Calitate 
imagine

Alegeţi calitatea imaginii: Foarte
înaltă, Înaltă şi Normală.

Ultima valoare selectată va
rămâne activă până la următoarea
modificare. 

Vizualizare 
imagine

Accesaţi Fişierele mele > Imagini
pentru a vizualiza fotografia făcută. 

Mod Efect
Alb-n

Efec
afişa

Mod
Autod

Limi

Cadr

Pot f

Avansat Locaţ
Card
Num
impl
Anti 
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der
e vă permite să înregistraţi clipuri
la clipul sau memora în telefon sau
memorie. De asemenea, îl puteţi
nilor prin MMS sau Bluetooth. 
nibile

Apăsaţi , pentru a accesa
meniul principal în modul
pasiv şi selectaţi Multimedia
> Videorecorder.
Apăsaţi +/-.

Nivelul luminozităţii poate
varia între -3 şi +3.
Valoarea implicită este 0. 

ui Apăsaţi tasta , o dată.
Apăsaţi încă o dată pentru a
întrerupe înregistrarea.

Clipul va fi memorat
automat şi stocat în
Fişierele mele > Clipuri. 
Multimedia

Dacă nu aveţi memorie suficientă nu veţi putea
memora imaginea şi pe ecran va apărea un mesaj
de avertizare. Va trebui să ştergeţi imaginile
existente înainte de memorarea unor imagini noi. 

Videorecor
Această opţiun
scurte. Puteţi ru
pe cardul de 
transmite priete
Funcţii dispo

Opţiuni Descriere
Trimite Trimite imaginea:

Prin Bluetooth sau Prin MMS.
Şterge Şterge fotografia curentă.
Captură Revenire la ecranul obiectivului

pentru a face o fotografie nouă. 
Setează ca 
imagine 
contact

Corelarea imaginii cu un contact din
telefonul dvs. mobil pentru a o afişa
când sunteţi apelat de contactul
respectiv. 

Această opţiune este disponibilă
doar pentru imaginile cu rezoluţia
de 176 x 220. 

Setează ca 
img. fundal

Setează ca imagine de fundal pe
ecran pasiv. 

Activarea 
videorecorder

Reglarea 
luminozităţii

Înregistrarea un
clip



Multimedia

ct cromatic: Dezactivat
plicit), Alb-negru, Sepia sau
astru.

ectul cromatic selectat va fi
şat pe ecran. 

mat clip: MPEG-4 sau H263
: 5, 10 sau 15 cadre pe
undă
aţie stocare: Memorie telefon
 Card de memorie.
me implicit: modifică numele
plicit al clipului
nţios: Activat sau Dezactivat

că selectaţi Activat, sunetul nu
 fi înregistrat. 
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Meniul opţiunilor video
În momentul activării modului video şi înainte de a
începe înregistrarea, puteţi modifica un număr de
setări apăsând L Opţiuni.

Dezactivarea 
modului Video şi 
revenirea la modul 
pasiv

Apăsaţi tasta ) sau R

Înapoi de două ori. 

Opţiuni Descriere
Comutare la 
aparat foto

Dezactivarea modului Video şi
trecere la modul Cameră foto. 

Calitate clip Alegeţi calitatea clipului: Înaltă
sau Normală.

Ultima valoare selectată va
rămâne activă până la
următoarea modificare. 

Viz. clipuri Accesaţi Fişierele mele > Clipuri
pentru a vizualiza clipurile
înregistrate. 

Mod Efe
(im
Alb

Ef
afi

For
FPS
sec

Avansat Loc
sau
Nu
im
Sile

Da
va
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memorie suficientă nu veţi putea
şi pe ecran va apărea un mesaj de

escriere
edarea clipului înregistrat.

n timpul redării clipului puteţi:
pri temporar redarea clipului,

păsând , Pauză sau L Ecran
anoramic pentru a majora ecranul. 
ontinua clipul, apăsând , sau L

edare. 
justa volumul, apăsând +/-.
erula rapid înapoi, menţinând

păsat <.
erula rapid înainte, menţinând

păsat >.
rece la meniul precedent, apăsând

.
eveni la ecranul pasiv, apăsând ).
rimite clipul înregistrat:
rin Bluetooth şi Prin MMS.
tergerea clipului înregistrat.
evenire la modul video pentru a
registra un clip nou.
Multimedia

Redarea clipului
Odată ce aţi activat modul video, nu trebuie decât să
apăsaţi , pentru a începe înregistrarea. Apăsaţi
încă o dată pentru a întrerupe înregistrarea. Clipul
va fi memorat automat şi ultima scenă înregistrată
va fi afişată pe ecran. Puteţi apăsa L Opţiuni pentru
a efectua următoarele operaţii: Dacă nu aveţi 

memora clipul 
avertizare. 

Durată clip: MMS (implicită) sau
Nelimitată.

Dacă selectaţi MMS, mărimea
clipului înregistrat va fi mai mică
decât limita maximă specificată a
mărimii mesajului MMS. Când
se va atinge dimensiunea maximă
a mesajului MMS înregistrarea
se va întrerupe şi clipul va fi
memorat automat. Dacă selectaţi
Nelimitată, dimensiunea clipului
înregistrat nu va fi restricţionată.
Dimensiunea maximă va fi
determinată de capacitatea
memoriei telefonului dvs. sau a
cardului de memorie. 

Opţiuni D
Redă R

Î
O
a
p
C
R
A
D
a
D
a
T
R

R
Trimite T

P

Şterge Ş
Înregistrare 
nouă

R
în



Multimedia

Player audio Cântăreţi
 o listă cu numele cântăreţilor.

pentru a selecta un cântăreţ
L sau , pentru a afişa toate
ui selectat.
umerate alegeţi cu ajutorul +/-
riţi s-o ascultaţi şi apăsaţi L

emorate sunt afişate pe ecran.
 de melodii nouă, selectaţi Listă

criere
chide player-ul audio pentru a
 melodia selectată.
chideţi lista de melodii,
ctaţi o listă de melodii şi
gaţi melodia selectată în listă. 

tru a şterge melodia selectată.

tru a şterge toate melodiile unui
ăreţ.
tru a vizualiza informaţii
liate a melodiei selectate.
30

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. Acest
telefon acceptă fişiere audio în format MP3 şi AAC.
Totuşi, numai formatul MP3 este acceptat de către
căştile cu Bluetooth.
Melodii
Această opţiune vă permite să ascultaţi muzica
descărcată din Memorie telefonului sau Card de
memorie (în dosarul Sunete). Dintre melodiile
enumerate alegeţi cu ajutorul +/- melodia pe care
doriţi s-o ascultaţi şi apăsaţi L Opţiuni.

Pe ecran este afişată
Puteţi apăsa +/- 

oarecare şi apăsaţi 
melodiile cântăreţul
Dintre melodiile en
melodia pe care do
Opţiuni. 

Liste de melodii
Listele de melodii m
Pentru a crea o listă

Opţiuni Descriere
Deschide Deschide player-ul audio pentru a

reda melodia selectată.
Adaugă la 
lista de 
melodii

Deschide lista de melodii,
selectează o listă de melodii şi
adaugă melodia selectată în listă. 

Şterge 
melodia

Pentru a şterge melodia selectată.

Detalii Pentru a vizualiza informaţii
detaliate a melodiei selectate.

Opţiuni Des
Deschide Des

reda
Adăugă la 
lista de 
melodii

Des
sele
adau

Şterge 
melodia

Pen

Şterge 
cântăreţ

Pen
cânt

Detalii Pen
deta
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ie ascultată
în listă ultimele 10 melodii redate,
fiind afişată în partea de sus a listei. 
tă acum
 ascultată este afişată pe ecran. Cu
 funcţii, puteţi relua redarea ultimei
i ascultate.
telor

lor în timpul redării melodiilor sunt

peraţia
păsaţi scurt pentru a porni / întrerupe
ontinua redarea melodiei.

ineţi apăsată tasta pentru a opri
darea. 
păsaţi scurt pentru a selecta
elodia precedentă / următoare.
ineţi apăsat pentru a derula melodia
apoi/înainte în timpul redării. 
eglarea volumului. Odată ce aţi
glat volumul, setarea va fi salvată
nă data viitoare când îl reglaţi din
u. 

eschiderea meniului de opţiuni.
Multimedia

nouă. Introduceţi denumirea listei de melodii şi
apăsaţi ,. După aceea, selectaţi o listă de melodii
cu ajutorul tastelor +/-, apăsaţi tasta L Opţiuni,
selectaţi Modifică listă şi apăsaţi ,. pentru a alege
melodia pe care doriţi să o adăugaţi în listă. Pentru
a vă deplasa în sus sau în jos, puteţi apăsa tastele +/
-. Apăsaţi tasta L Finalizat pentru a confirma şi
memora melodiile în lista de melodii.
Puteţi crea până la 10 liste de melodii. Opţiunile
disponibile includ: 

Ultima melod
Pentru a trece 
ultima melodie 
Melodie reda
Ultima melodie
ajutorul acestei
listei de melodi
Operaţiile tas
Operaţiile taste
următoarele: 

Opţiuni Descriere
Deschide Deschide player-ul audio pentru a

reda fişierul selectat curent.
Modifică listă Pentru modificarea listei de

melodii
Redenumeşte 
listă

Pentru modificarea numelui listei
de melodii

Şterge lista 
de melodii

Pentru a şterge lista curentă de
melodii.

Ordine 
melodii

Pentru a modifica ordinea de
redare a listei curente de melodii.

Detalii Pentru a vizualiza informaţii
detaliate despre fişierul selectat.

Tasta O
, tasta A

/ c
Ţ
re

< sau > A
m
Ţ
în

+ sau - R
re
pâ
no

L Opţiuni D



Multimedia

ite să ascultaţi posturi de radio
conectorul căştilor la telefon.
 reglare a unui post: Reglare
tomată.
ă
au - pentru reglarea manuală şi
e radio. Dacă apăsaţi scurt pe
ţa radio se va modifica.
tă
 tasta + sau -, posturile de radio
rea va fi oprită atunci când se

R Încheie Oprirea redării. 3D Pentru a activa sunetele 3D
nibile doar pentru
itivele audio aplicabile).
iu: Activat sau Dezactivat
: Niciuna, Repetă melodie sau
 listă de melodii.
ză descrierea modului de
re a player-ului audio.
 încărcate toate melodiile din
ria telefonului şi a cardului de
rie.
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Apăsaţi L Opţiuni pentru a efectua următoarele
operaţii:

Setări
Opţiunile disponibile includ: 

Radio FM
Acest meniu vă perm
pe telefon. Cuplaţi 
Există 2 moduri de
manuală şi Reglare au

Reglarea manual
Puteţi folosi tasta + s
scanarea posturilor d
tasta + sau -, frecven
Reglarea automa
Dacă apăsaţi scurt pe
vor fi scanate. Căuta

R Înapoi Revenirea la meniul anterior. Atunci
când închideţi opţiunea de redare a
melodiilor, redarea se va opri.

Redare/
Pauză

Pentru a reda/întrerupe fişierul audio
selectat.

Adaugă la 
lista de
melodii

Deschideţi lista de melodii, selectaţi
o listă şi adăugaţi fişierul selectat în
listă. 

Mod
redare

Aleatoriu: Activat sau Dezactivat
Repetă: Niciuna, Repetă melodie sau
Repetă listă de melodii.

Egalizator Selectaţi Normal, Amplificare bas,
Dance, Hip-hop, Pop, R&B sau Rock.

Detalii Afişarea informaţiilor detaliate
despre fişierul audio selectat.

Opţiuni Descriere
Egalizator Selectaţi Amplificare bas, Dance, Hip-

hop, Pop, R&B sau Rock.

surround (dispo
dispoz

Mod
redare

Aleator
Repetă
Repetă

Ajutor Afişea
utiliza

Reîncarcă
lista

Vor fi
memo
memo
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ţiun pentru a efectua următoarele

nui post cu ajutorul opţiunii 
tate
 permite să utilizaţi < sau > pentru a
ile presetate. Dacă ascultaţi un post
setat, apăsaţi < sau > pentru a trece la
 cel mai apropiat. Puteţi apăsa L

escriere
entru a reda / opri redarea postului
e radio.
entru a salva frecvenţa radio
urentă în presetările selectate.
entru a afişa lista de frecvenţe radio
resetate. Atunci când evidenţiaţi un
ost de radio presetat, puteţi selecta
edare, Redenumeşte sau Şterge.
electaţi Consultă mai întâi, Niciodată
u Permanent pentru a alege dacă

oriţi să ascultaţi postul de radio
tunci când ieşiţi din aplicaţia radio.
aută automat frecvenţa radio şi
poi o salvează la cele 20 de posturi
resetate.
Multimedia

găseşte cel mai apropiat post, iar pe ecran va fi
afişată frecvenţa la care s-a oprit căutarea.

Atunci când selectaţi Reglare automată, canalul va
fi căutat automat. Atunci când reglarea automată
este în desfăşurare, toate tastele devin inactive, cu
excepţia ) şi R.

Funcţiile tastelor
În timpul transmisiunilor radio, tastele îndeplinesc
următoarele funcţii: 

Apăsaţi L Op
operaţiuni:

Schimbarea u
Posturi prese
Acest meniu vă
parcurge postur
care nu este pre
postul de radio

Opţiuni Descriere
Tasta , Apăsaţi scurt pentru a porni / opri

redarea postului de radio.
Tasta ) Pentru a ieşi din meniul radio şi a

reveni la modul inactiv.
< sau > Apăsaţi scurt pentru a selecta postul

de radio anterior sau următor din
lista presetată.

Taste
laterale de
volum

Pentru a regla volumul. După ce aţi
setat volumul, setările vor fi salvate
până la următoarea modificare.

L Opţiun Pentru a accesa meniul opţiunilor.
R Înapoi Pentru a reveni la meniul precedent.

Opţiuni D
Redare/
Stop

P
d

Salvare ca
presetare

P
c

Posturi
presetate

P
p
p
R

Redare pe
fundal

S
sa
d
a

Presetări
automate

C
a
p



Multimedia

Opţiuni, apoi selectaţi Posturi presetate pentru a afişa
34

lista posturilor presetate. 
În fundal
Dacă doriţi să activaţi o altă aplicaţie în timp ce
ascultaţi un post de radio, puteţi apăsa LOpţiuni,
apoi selectaţi Redare pe fundal. După aceea, puteţi
accesa alte meniuri, în timp ce postul de radio este
redat în fundal. Pentru a dezactiva radioul, apăsaţi
).
Oprire post de radio
Apăsaţi R sau ) pentru a ieşi din meniul
posturilor de radio.
Evenimente în timpul ascultării unui post 
de radio
Dacă primiţi un apel în timp ce ascultaţi un post de
radio, acesta nu va mai fi redat până când nu preluaţi /
respingeţi apelul. Dacă primiţi un mesaj în timp ce
ascultaţi un post de radio, acesta va continua să fie
redat şi veţi auzi un bip.
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nutul mesajului în editorul de
 şi apăsaţi L Opţiuni pentru a
oarele operaţii: 

S nu a fost trimis, puteţi să-l
mesajul SMS nu este trimis cu

lte ori, vă rugăm să verificaţi dacă
i de servicii SMS a fost setat

ii unui mesaj SMS, dacă din
um ar fi preluarea unui apel,
ulatorului) trebuie să închideţi

e înainte de a trimite sau salva
va fi memorat automat. Când
 de SMS la o dată ulterioară,
at pe ecran. 

troduceţi numărul de telefon al
stinatarului selectând Număr de
efon. Îl puteţi selecta şi din lista cu
ntacte sau Grupuri. Apăsaţi ,

ntru a expedia mesajul SMS.

ntru a salva SMS-ul ca şi ciornă.

ntru a salva SMS-ul în şabloane.
Mesaje

7. Mesaje

SMS
Funcţia SMS permite trimiterea de mesaje text, care
reprezintă un mod de comunicare convenabil şi
accesibil. Puteţi utiliza meniul SMS pentru a trimite
mesaje către un alt telefon mobil sau un dispozitiv
capabil să recepţioneze mesaje SMS. 
Telefonul dvs. poate memora maximum 300 de
mesaje. Dacă se atinge limita de 300 de mesaje, veţi
fi atenţionat printr-o pictogramă, care se va aprinde
intermitent pe ecran. Pentru a primi noi mesaje, va
trebui să ştergeţi câteva dintre mesajele existente. 
Crearea, editarea şi expedierea mesajului 
SMS

Înainte de a trimite un SMS, trebuie să introduceţi
numărul corect al centrului de servicii mesaje.
Numărul poate fi obţinut de la operatorul de reţea. 

1. În modul pasiv, apăsaţi , pentru a accesa
meniul principal. 

2. Selectaţi Mesaje > Creează mesaj > SMS şi apăsaţi
,. Va apărea ecranul de editare SMS. 

3. Tastaţi conţi
mesaje SMS
efectua următ

Dacă mesajul SM
retrimiteţi. Dacă 
succes de mai mu
numărul centrulu
corect. 

În timpul edităr
diverse motive (c
descărcarea acum
ecranul de editar
mesajul, acesta 
accesaţi editorul
mesajul va fi afiş

Continuă In
de
tel
Co
pe

Salvare drept 
ciornă Pe

Salvează ca 
şablon Pe



Mesaje

MMS (în funcţie de reţea) 3. Tastaţi conţinutul mesajului în editorul de
i apăsaţi L Opţiuni pentru a
rele operaţii: 
ru a introduce detaliile pentru
S: 
: Selectaţi L Adaugă pentru a
duce numărul de telefon al
natarului. Îl puteţi selecta din
de Contacte sau de Grupuri.
ct: Pentru a introduce un
ct pentru mesaj.
Pentru a trimite o copie
nfidenţială altor destinatari.

Pentru a trimite o copie
idenţială altor destinatari.
area unei imagini, clip,
dii, pagini sau obiect. 

 pagină poate fi inserată doar o
ine, melodie sau clip. Dacă vor

serate toate trei simultan, doar
dintre ele va fi memorată. 

stă opţiune este disponibilă
 ce obiectul a fost inserat.
ţi modifica obiectele inserate. 
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Cu ajutorul telefonului dvs., puteţi să trimiteţi şi să
primiţi mesaje multimedia, cunoscute sub
denumirea de MMS, care includ text, imagini,
clipuri audio şi video. MMS poate conţine unul sau
mai multe diapozitive. În momentul în care trimiteţi
mesajul MMS la o adresă de e-mail sau către un alt
telefon mobil, acesta va fi redat ca o diaporamă. 
Telefonul dvs. permite memorarea a 50 de mesaje
MMS (maximum 100 KB). Când se atinge limita de
50 de MMS, pe ecran va fi afişată o pictogramă
MMS de atenţionare. Pentru a primi noi mesaje, va
trebui să ştergeţi câteva dintre mesajele existente.

Înainte de a trimite mesaje MMS, trebuie să tastaţi
numărul corect al centrului de mesaje MMS şi să
verificaţi dacă profilul MMS al reţelei dvs. a fost
configurat corect. Astfel de informaţii pot fi
obţinute de la operatorul de reţea. 

Crearea, editarea şi expedierea mesajului 
MMS
1. În modul pasiv, apăsaţi , pentru a accesa

meniul principal.
2. Selectaţi Mesaje > Creează mesaj > MMS şi

apăsaţi ,. Va apărea ecranul de editare MMS. 

mesaje MMS ş
efectua următoa

Continuă Pent
MM
Către
intro
desti
lista 
Subie
subie
Cc: 
neco
Bcc: 
conf

Introduceţi 
obiectul

Inser
melo

Pe o
imag
fi in
una 

Modifică 
obiectul

Acea
după
Pute
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sajul cel mai recent va fi afişat la
stei).
 pentru a selecta un mesaj. Când

t un mesaj, conţinutul său va fi afişat
păsaţi L Opţiuni pentru a efectua
 operaţii:
Vizualizarea mesajului selectat.
Numărul expeditorului va fi utilizat
automat ca număr destinatar şi va fi
activat editorul de mesaje. Tastaţi
răspunsul şi trimiteţi mesajul.
Dacă selectaţi Retransmite,
conţinutul mesajului selectat va fi
afişat în editorul de mesaje. Înainte
de a trimite mesajul, puteţi să îl
modificaţi. 
Ştergerea mesajelor din Curier
intrări.
Ştergerea tuturor mesajelor din
Curier intrări.
Adăugarea mesajului selectat pe
cartela SIM. 
Mesaje

Dacă mesajul MMS are mai multe pagini, puteţi
apăsa pe </> pentru a le vizualiza. Totodată, în bara
de titlu din partea de sus a ecranului va fi afişată
pagina curentă şi numărul total de pagini ale
mesajului MMS. 

Curier intrări
În această casetă sunt stocate mesajele primite. 
1. În modul pasiv, apăsaţi , pentru a accesa

meniul principal.
2. Selectaţi Mesaje > Curier intrări şi apăsaţi ,.
3. Dacă aveţi mesaje în Curier intrări, acestea vor

fi afişate pe ecran în ordinea în care au fost

primite (me
începutul li

4. Apăsaţi +/-
este selecta
pe ecran. A
următoarele

Şterge 
obiectul

Şterge obiectele inserate. 

Previzualizare Previzualizarea mesajului MMS
curent. 

Durată 
afişare pagină

Setează durata dintre diapozitivele
MMS. Valoarea implicită este 30
secunde. 

Salvare drept 
ciornă

Memoraţi MMS-ul drept Ciornă
sau Şablon.

Salvează ca 
şablon Pentru a salva MMS-ul în Şabloane.

Vizualizează

Răspunde

Retransmite

Şterge

Şterge tot

Arhivează în 
SIM



Mesaje

Retransmite Dacă selectaţi Retransmite, conţinutul
ui selectat va fi afişat în
 de mesaje. Înainte de a

mesajul, puteţi să îl
aţi. 
a mesajelor din Curier

de lista de numere
bilă în mesaj. În această
pţiunea L deschide un

de atenţionare cu
arele opţiuni:
rează 

ază 
iază mesaj 
rea mesajului selectat pe
SIM. 
rarea mesajelor selectate în
e mele.

zarea informaţiilor despre
cum ar fi data, ora şi

orul. 
ţi numărul destinatarului
aj şi apelaţi numărul.
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5. Apăsaţi , pentru a accesa ecranul următor,
unde vor fi afişate detaliile despre mesaj.
Apăsaţi L Opţiuni pentru a efectua următoarele
operaţii:

Transferă la 
favoritele mele

Transferarea mesajelor selectate în
Favoritele mele.

Detalii Vizualizarea informaţiilor despre
mesaj, cum ar fi data, ora şi
expeditorul. 

Apelează Extrageţi numărul destinatarului
din mesaj şi apelaţi numărul.

Selectează 
multiple

Puteţi selecta câteva mesaje câte
unul sau simultan. Apăsaţi ,

pentru a selecta/anula operaţiile cu
mesaje multiple. Vor fi bifate
casetele din stânga mesajelor
selectate. Apăsaţi L Opţiuni
pentru a şterge mesajele selectate,
sau pentru a le transfera în
Favoritele mele.

Răspunde Numărul expeditorului va fi
utilizat automat ca număr de
destinatar şi puteţi alege opţiunea
de a răspunde prin SMS sau MMS.
Tastaţi răspunsul în editor şi
expediaţi mesajul.

mesajul
editorul
trimite 
modific

Şterge Ştergere
intrări.

Recuperează 
numere

Deschi
disponi
listă o
mesaj 
următo
� Memo
� Apele
� Exped

Arhivează în 
SIM

Adăuga
cartela 

Transferă la 
favoritele 
mele

Transfe
Favoritel

Detalii Vizuali
mesaj, 
expedit

Apelează Extrage
din mes
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entru a accesa ecranul următor,
işate detaliile. 

are au fost create şi memorate, dar
ise, şi cele care au fost memorate

dvs. să puteţi să le memoraţi sau să
derea editorului de mesaje. 

eţi selecta câteva mesaje câte
l sau simultan. Apăsaţi , pentru
lecta/anula operaţiile cu mesaje

ltiple. Vor fi bifate casetele din
ga mesajelor selectate. Apăsaţi

 Opţiuni pentru a şterge mesajele
ctate.

rimiterea mesajului altor
tinatari. 
ă selectaţi Retransmite, conţinutul
ajului selectat va fi afişat în
orul de mesaje. Înainte de a trimite
ajul, puteţi să îl modificaţi. 

rgerea mesajului din Casetă ieşiri.
ualizarea informaţiilor despre
aj, cum ar fi data şi ora. 
Mesaje

Casetă ieşiri
Caseta ieşiri vă permite să memoraţi mesajele pe care
le-aţi trimis. 
1. În modul pasiv, apăsaţi , pentru a accesa

meniul principal.
2. Selectaţi Mesaje > Casetă ieşiri şi apăsaţi ,.
3. Dacă în Caseta ieşiri există mesaje, acestea vor fi

afişate pe ecran. 
4. Apăsaţi +/- pentru a selecta un mesaj. Când este

selectat un mesaj, conţinutul său va fi afişat pe
ecran. Dacă apăsaţi L Opţiuni, puteţi efectua
următoarele operaţii:

5. Apăsaţi , p
unde vor fi af

Ciornă
Conţine mesajele c
care nu au fost trim
automat înainte ca 
le trimiteţi la închi

Vizualizează Vizualizarea mesajului selectat.
Retrimite Retrimiterea mesajului altor

destinatari. 
Retransmite Dacă selectaţi Retransmite, conţinutul

mesajului selectat va fi afişat în
editorul de mesaje. Înainte de a trimite
mesajul, puteţi să îl modificaţi. 

Şterge Ştergerea mesajului din Casetă ieşiri.
Şterge tot Ştergerea tuturor mesajelor din Casetă

ieşiri.
Detalii Vizualizarea informaţiilor despre

mesaj, cum ar fi data şi ora. 

Selectează 
multiple

Put
unu
a se
mu
stân
L

sele

Retrimite Ret
des

Retransmite Dac
mes
edit
mes

Şterge Şte
Detalii Viz

mes



Mesaje

Selectaţi un mesaj din caseta cu ciorne şi apăsaţi L selectaţi Retransmite, conţinutul
ului selectat va fi afişat în
ul de mesaje. Înainte de a
 mesajul, puteţi să îl modificaţi.
rea mesajului din Favoritele

rea tuturor mesajelor din
ele mele.
lizarea informaţiilor despre
, cum ar fi data, ora şi
itorul. 
eţi numărul destinatarului din

 şi apelaţi numărul.
selecta câteva mesaje câte unul
imultan. Apăsaţi , pentru a
/anula operaţiile cu mesaje
le. Vor fi bifate casetele din
 mesajelor selectate. Apăsaţi L
i pentru a şterge mesajele
te. 
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Opţiuni pentru a accesa funcţiile: Vizualizare, Trimite,
Modifică, Ştergere, Şterge tot, Detalii, Selectează multiple.
Dacă selectaţi Vizualizează, procedurile următoare
vor fi asemănătoare cu operaţiile din caseta de
mesaje primite.

Favoritele mele
Acest meniu conţine toate mesajele primite şi
memorate în telefon prin intermediul opţiunii
Transferă la favoritele mele. 
1. În modul pasiv, apăsaţi , pentru a accesa

meniul principal. 
2. Selectaţi Mesaje > Favoritele mele şi apăsaţi ,.
3. Dacă în Favoritele mele există mesaje, acestea

vor fi afişate pe ecran. 
4. Apăsaţi +/- pentru a selecta un mesaj. Când

este selectat un mesaj, conţinutul său va fi
afişat pe ecran. Apăsaţi L Opţiuni pentru a
efectua următoarele operaţii:

Vizualizează Vizualizarea mesajului selectat.
Răspunde Numărul expeditorului va fi utilizat

automat ca număr destinatar şi va fi
activat editorul de mesaje. Tastaţi
răspunsul şi trimiteţi mesajul.

Retransmite Dacă 
mesaj
editor
trimite

Şterge Şterge
mele.

Şterge tot Şterge
Favorit

Detalii Vizua
mesaj
exped

Apelează Extrag
mesaj

Selectează 
multiple

Puteţi 
sau s
selecta
multip
stânga
Opţiun
selecta
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 vizualiza mesajele citite şi necitite,
artela SIM. Opţiunile disponibile

Descriere
Pentru a deschide mesajul curent şi
a vizualiza conţinutul detaliat al
mesajului. 
Pentru a răspunde la mesaj. 
Pentru a retrimite mesajul altor
destinatari.
Pentru a şterge mesajul.
Pentru a şterge toate mesajele. 
Vizualizarea informaţiilor despre
mesaj, cum ar fi data, ora şi
expeditorul. 
Pentru a apela expeditorul mesajului.
Apăsaţi , pentru a selecta/anula
operaţiile cu mesaje multiple. Vor
fi bifate casetele din stânga
mesajelor selectate. Puteţi şterge
mesajele selectate. 
Mesaje

5. Apăsaţi , pentru a accesa ecranul următor,
unde vor fi afişate detaliile. Apăsaţi L Opţiuni
pentru a efectua următoarele operaţii:

Arhiva SIM
În meniu puteţi
memorate pe c
includ:Răspunde Numărul expeditorului va fi utilizat

automat ca număr destinatar şi va fi
activat editorul de mesaje. Tastaţi
răspunsul şi trimiteţi mesajul.

Retransmite Dacă selectaţi Retransmite, conţinutul
mesajului selectat va fi afişat în
editorul de mesaje. Înainte de a trimite
mesajul, puteţi să îl modificaţi.

Şterge Ştergerea mesajului din Favoritele mele.
Detalii Vizualizarea informaţiilor despre

mesaj, cum ar fi data, ora şi expeditorul. 
Apelează Extrageţi numărul destinatarului din

mesaj şi apelaţi numărul.

Opţiuni
Vizualizează

Răspunde

Retransmite

Şterge

Şterge tot

Detalii

Apelează

Selectează 
multiple



Mesaje

Şabloane � număr pentru apelant, pentru a lăsa un mesaj
măr poate fi folosit şi pentru
pelurilor)
 dvs., pentru a accesa mesajele

lă

ale
ciu de reţea care vă permite să
u diverse conţinuturi, cum ar fi
rafic etc. Aceste mesaje sunt
a abonaţilor săi în cadrul unei
că serviciul este disponibil,
a dispoziţie numerele canalelor
feră acces la opţiunile de mai

re
a activa / dezactiva

narea de noi mesaje de la reţea.
rea, modificarea sau ştergerea
r. 
 înreg. nouă>: Apăsaţi L

entru a adăuga un canal nou. 
: Modificaţi numărul canalului. 
Ştergeţi un canal din lista
or. 
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Acest meniu vă permite să selectaţi un mesaj salvat
ca şablon SMS sau MMS. Puteţi crea, trimite,
modifica sau şterge mesajele dvs. presetate.

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

Puteţi să retransmiteţi apelurile către căsuţa
vocală (numărul de telefon pentru lăsarea unui
mesaj de către apelant) prin caracteristica
Retransmitere apel. 

Apelare mesagerie vocală
Când primiţi un mesaj vocal, veţi primi un mesaj de
atenţionare. După aceea, puteţi să formaţi numărul
căsuţei dvs. vocale pentru a asculta mesajul vocal. 
În modul pasiv, ţineţi apăsată tasta 1 pentru a
accesa direct căsuţa dvs. vocală. Dacă numărul nu
este introdus, vi se va cere să-l introduceţi. 
Nr. căsuţă vocală
În general, puteţi obţine două seturi de numere de la
operatorul de reţea: 

vocal (acest nu
retransmiterea a

� un număr pentru
din căsuţa voca

Informaţii zon
Acesta este un servi
primiţi mesaje text c
ştiri, anunţuri de t
oferite de către reţe
anumite zone. Da
reţeaua vă va pune l
de transmitere. Vă o
jos.
Opţiuni Descrie
Recepţie Pentru 

recepţio
Teme Adăuga

canalelo
<Adaugă
Adaugă p
Modifică
Şterge: 
canaluril
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aliditate
electaţi durata în care mesajele dvs.
n centrul de servicii. Puteţi selecta
2 ore, 1 zi, 1 săptămână şi maxim
aţi +/- pentru a selecta o valoare. 
 este utilă când destinatarul nu este
ţea şi nu poate primi mesajele dvs.

ne este disponibilă numai pe

iere
L Activat sau Dezactivat. Această
ite să stabiliţi dacă doriţi sau nu să

 privire la starea mesajelor dvs.:
s destinatarului sau netrimise. 

ne este disponibilă numai pe

 Activat sau Dezactivat (Valoarea
ezactivat). Dacă aţi setat Activat se va
itor unde vă veţi putea introduce
nătura va fi adăugată la finalul

nainte de trimiterea către destinatar. 
Mesaje

Recepţie
Puteţi seta recepţionarea mesajelor transmise de
reţea la Activat sau Dezactivat. Dacă selectaţi
Dezactivat, nu veţi primi nici un mesaj, chiar dacă aţi
setat numerele canalelor corespunzătoare. 
Când primiţi un mesaj transmis de reţea, conţinutul
acestuia va fi afişat pe ecran până când apăsaţi tasta
R Înapoi. Astfel de mesaje nu vor fi memorate în
telefon sau pe cartela SIM. După ce aţi închis ecranul
pe care este afişat mesajul, nu veţi mai putea să citiţi
mesajul. 

Pentru a obţine codurile corespunzătoare diverselor
tipuri, trebuie să contactaţi operatorul dvs.

Setări mesaj

SMS
Selectaţi Mesaje > Setări > SMS pentru a deschide
lista conturilor SMS. Apăsaţi L Opţiuni > Modifică
pentru a modifica setările SMS:
Nr. centru servicii
Acest meniu vă permite să memoraţi şi să modificaţi
numărul centrului de servicii SMS al reţelei dvs.
Dacă numărul centrului de servicii nu este introdus,
nu puteţi trimite mesaje SMS.

Perioadă de v
Vă permite să s
vor fi păstrate î
între: 1 oră, 1
(implicit). Apăs
Această opţiune
conectat la o re
imediat. 

Această opţiu
abonament. 

Raport exped
Puteţi selecta 
opţiune vă perm
fiţi anunţat cu
trimise cu succe

Această opţiu
abonament. 

Semnătură
Puteţi selecta L

implicită este D
deschide un ed
semnătura. Sem
mesajului dvs. î



Mesaje

raport prin care veţi fi anunţat dacă mesajul MMS a
lui. 

fică pentru a Activa sau Dezactiva
ă aţi setat Activat, veţi primi un
fi anunţat dacă destinatarul a

re
ţi durata în care mesajele dvs.
 în centrul de servicii. Puteţi
 ore, 1 zi, 1 săptămână sau

taţi Automat, Amânat, Auto în
ărcarea mesajelor MMS. 
44

Dacă mesajul devine prea lung după adăugarea
semnăturii, aceasta va fi ignorată. 

Locaţie stocare
Puteţi apăsa L Modifică pentru a selecta locaţia de
stocare prefigurată a mesajelor dvs.: Cartelă SIM
(implicit) sau Telefon mobil.
MMS
Meniul permite setarea centrului de mesaje MMS şi
personalizarea setărilor MMS. Opţiunile includ: 
Profiluri
Puteţi selecta sau modifica parametrii. 
Vizibilitate expeditor
Puteţi apăsa L Modifică pentru a Activa sau Dezactiva
această opţiune. Se foloseşte pentru a stabili dacă
identitatea dvs. va fi vizibilă la expedierea mesajului
MMS.
Prioritate
Această opţiune permite setarea nivelului de
prioritate al mesajului MMS. Puteţi alege Redusă,
Normal (implicită) sau Înaltă.
Raport expediere
Puteţi apăsa L Modifică pentru a Activa sau Dezactiva
această opţiune. Dacă aţi setat Activat, veţi primi

fost livrat expeditoru
Citeşte raport
Puteţi apăsa L Modi
această opţiune. Dac
raport prin care veţi 
citit mesajul MMS. 
Termen de expira
Vă permite să selecta
MMS vor fi păstrate
alege între 6 ore, 12
Maxim (implicit). 
Recuperare
Vă permite să selec
reţeaua locală la desc
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escriere
entru a vizualiza imaginea pe tot
cranul.
entru trimiterea fişierului selectat:
rin Bluetooth şi Prin MMS.
opiază: Copierea fişierului selectat

n alt dosar. 
ecupează: Similar opţiunii
opiere, însă fişierul original va fi

ters. 
edenumeşte: Modificarea numelui
işierului selectat. 
etalii: Afişarea informaţiilor
etaliate despre fotografia selectată,
um ar fi data ultimei modificări,
imensiunea fişierului, etc. 
daugă cadru: Adăugaţi un cadru
maginii selectate, apăsând </>.
isponibil doar pentru imagini de
imensiunea 176*220.
Fişierele mele

8. Fişierele mele

Acest meniu vă permite să stocaţi fişierele în diferite
dosare (Imagini, Clipuri, Sunete, Altele) pentru a
facilita o gestionare eficientă a fişierelor în telefonul
dvs. şi pe cardul de memorie. În plus, puteţi obţine
informaţii despre telefonul dvs. şi cadrul de memorie,
cum ar fi numărul de fişiere, memoria utilizată,
procentul de memorie utilizată, cu ajutorul opţiunii
Stare memorie. 

Imagini
La accesarea acestui meniu, va fi afişată o listă cu
fotografiile pe care le-aţi făcut cu aparatul foto,
precum şi fotografiile pe care le-aţi descărcat prin
MMS, WAP, BT sau USB. 
1. Selectaţi Fişierele mele > Imagini şi apăsaţi ,

pentru a accesa meniul.
2. Apăsaţi L Opţiuni pentru a efectua

următoarele operaţiuni cu fişierul selectat:

Opţiuni D
Vizualizează P

e
Trimite P

P

Avansat C
î
D
C
ş
R
f
D
d
c
d
A
i
D
d



Fişierele mele

ului includ: 

i alege să vizualizaţi imaginile
zualizare listă, Vizualizare tabelară
e tot ecranul.
rea imaginilor şi dosarelor
 nume, dată sau dimensiune. 
ează unul câte unul: selectarea
inii una câte una, după care
pează, Copiază sau Şterge lor. 
tează tot: selectarea tuturor
inilor, după care Decupează,
ză sau Şterge lor. 

rgerea dosarului selectat. 
numeşte: Modificarea numelui
rului selectat. 
lii: Vizualizarea informaţiilor
iate a dosarului selectat.
erea dosarului selectat. 
taţi Vizualizare listă sau Vizualizare
ră.
rea imaginilor şi dosarelor
 nume sau dată. 
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3. Opţiunile dosar

Utilizare Ca ID contact: Dacă selectaţi această
opţiune, va fi afişată lista din
agendă. După ce aţi selectat un
contact din agendă, apăsaţi L OK
pentru a asocia fotografia
contactului selectat. 

Opţiunea este disponibilă doar
pentru imagini de dimensiunea
176*220 sau mai mici. 

Ca img fundal: Dacă fotografia selectată
este de 176*220 sau mai mică, va fi
afişată ca imagine de fundal în
mărimea originală. Dacă este mai
mare de 176*220, dimensiunile
imaginii vor fi ajustate corespunzător. 

Ştergere Ştergerea imaginii selectate.
Diaporamă Dacă selectaţi această opţiune, toate

fotografiile vor fi afişate în ecranul
panoramic sub forma unei
succesiuni de imagini la fiecare 4
secunde. Apăsaţi orice tastă pentru a
ieşi din modul diaporamă. 

Modificare
vizualizare

Puteţ
în Vi
sau P

Sortează Sorta
după

Selectează
multiple

Select
imag
Decu
Selec
imag
Copia

Deschide Parcu
Avansat Rede

dosa
Deta
detal

Ştergere Şterg
Modificare
vizualizare

Selec
tabela

Sortează Sorta
după
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i operaţiile dosarelor sunt similare
meniul Imagini. 
derulate în mijlocul ecranului. În
cranului este afişată o bară de stare.
e pe tastatură în timpul redării
rmătoarele: 

tergerea clipului selectat.
uteţi alege să vizualizaţi clipurile

n Vizualizare listă, Vizualizare tabelară.
ortarea clipurilor şi dosarelor după
ume, dată sau dimensiune. 
electează unul câte unul: selectarea
lipurilor unul câte unul, după care
ecupează, Copiază sau Şterge lor. 
electează tot: selectarea tuturor
lipurilor, după care Decupează,
opiază sau Şterge. 

peraţia
tart redare.
păsaţi lung pentru a derula rapid

napoi. 
Fişierele mele

Clipuri
La accesarea acestui meniu, va fi afişată o listă cu
clipurile pe care le-aţi filmat cu camera integrată,
precum şi clipurile pe care le-aţi descărcat prin
MMS, WAP, BT sau USB.
1. Selectaţi Fişierele mele > Clipuri şi apăsaţi ,

pentru a accesa meniul.
2. Apăsaţi L Opţiuni pentru a efectua

următoarele operaţiuni cu fişierul selectat:

3. Opţiunile ş
cu cele din 

Clipurile sunt 
partea de sus a e
Operaţiunile d
clipurilor sunt u

Opţiuni Descriere
Redare Redarea clipului selectat.
Trimite Pentru trimiterea fişierului selectat:

Prin Bluetooth şi Prin MMS.
Avansat Copiază: Copierea fişierului selectat

în alt dosar. 
Decupează: Similar opţiunii Copiere,
însă fişierul original va fi şters. 
Redenumeşte: Modificarea numelui
fişierului selectat. 
Detalii: Afişarea informaţiilor
detaliate despre clipul selectat, cum
ar fi data ultimei modificări,
dimensiunea fişierului, etc. 

Ştergere Ş
Modificare
vizualizare

P
î

Sortează S
n

Selectează
multiple

S
c
D
S
c
C

Tasta O
, S

<
A
î



Fişierele mele

ă: Copierea fişierului selectat
osar

ează: Similar opţiunii
e, însă fişierul original va fi

meşte: Modificarea numelui
lui selectat. 
Afişarea informaţiilor detaliate
 fişierul audio selectat, cum ar fi
ltimei modificări, dimensiunea
ui, etc. 
seta fişierul audio: Ca sonerie

 ID contact. 
rea fişierului audio selectat.
ţi Vizualizare listă sau Vizualizare
ă.
ea fişierelor audio şi dosarelor
ume sau dată. 
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Sunete
Când accesaţi acest meniu, va fi afişată o listă cu
sunetele stocate sau descărcate prin MMS, WAP,
BT sau USB. 
1. Selectaţi Fişierele mele > Sunete şi apăsaţi ,

pentru a accesa meniul.
2. Apăsaţi L Opţiuni pentru a efectua următoarele

operaţiuni cu fişierul selectat:

>
Apăsaţi lung pentru a derula rapid
înainte.

R
Ieşire/revenire la un nivel superior al
meniului.

) Revenire la ecranul pasiv.

Redare Redarea fişierului audio selectat.
Trimite Opţiunile sunt: Prin Bluetooth şi Prin

MMS.

Avansat Copiaz
în alt d
Decup
Copier
şters. 
Redenu
fişieru
Detalii: 
despre
data u
fişierul

Utilizare Puteţi 
sau Ca

Şterge Şterge
Modificare
vizualizare

Selecta
tabelar

Sortează Sortar
după n
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a utilizare a cardului cu telefonul
 pentru o capacitate de 2 GB, vă
taţi cardul la un computer şi să îl
atul FAT32, pentru a vă asigura că

aşte cardul.
Fişierele mele

3. Opţiunile şi operaţiile dosarelor sunt similare
cu cele din meniul Imagini. 

Stare memorie
Va fi afişată capacitatea totală a memoriei,
capacitatea memoriei utilizate şi capacitatea
memoriei libere atât pentru telefonul mobil cât şi
cardul de memorie. 
Setări
Telefonul este echipat cu un slot pentru microcardul
de memorie SD, utilizat pentru mărirea memoriei
telefonului. Telefonul acceptă formatele FAT16 şi
FAT32 pentru o capacitate de 1 GB şi FAT32
pentru o capacitate de 2 GB. Puteţi selecta
Dezinstalare pentru a scoate în siguranţă cardul de
memorie din telefon, apoi puteţi selecta Formatare
pentru a-l formata.

Înainte de prim
Xenium 9@9k,
rugăm să conec
formataţi în form
telefonul recuno

Selectează
multiple

Selectează unul câte unul: selectarea
fişierelor audio unul câte unul, după
care Decupează, Copiază sau Şterge
lor. 
Selectează tot: selectarea tuturor
fişierelor audio, după care
Decupează, Copiază sau Şterge lor. 



Instrumente

Adăugarea unui nou eveniment
enimente. Atunci când adăugaţi
ebuie să introduceţi informaţia
cum subiectul, locaţia, data de
ut, data de finalizare, ora de
 repetă metoda.

morie destinat evenimentelor
nţat de acest lucru printr-un

i şi a orei, pe telefon vor fi
mplicite sau selectate. Puteţi
să le confirmaţi direct. 

a denumirii unui eveniment
re. 

timp, 5 min. înainte, 15 min.
1 zi înainte şi altele (ora pentru
ată de dvs.).

toarele metode de repetare: O
al, Lunar şi Anual.
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9. Instrumente

Calendar
Acest meniu afişează calendarul. Puteţi selecta
Vizualizare zi, Vizualizare săptămână sau Vizualizare
lună. Puteţi stabili noi întâlniri, vizualiza lista de
întâlniri, şterge sau modifica întâlnirile marcate în
calendar. Funcţia Calendar stochează data şi ora
fiecărui eveniment. Dacă data şi ora curentă corespund
cu data şi ora evenimentului, telefonul va emite o alertă
(dacă este necesar), iar pe ecran va fi afişat un mesaj
care indică un nou eveniment. 
Puteţi introduce maximum 30 de evenimente. În
listă va fi afişată o parte din conţinut. Informaţiile
detaliate pot fi vizualizate după selectarea unui
eveniment apăsând ,.
1. Accesaţi meniul.
2. Opţiunile includ: Vizualizare zi, Vizualizare

Săptămână, Eveniment nou, Accesează data,
Avansat.

Va fi afişată lista cu ev
un nou eveniment, tr
despre eveniment pre
început, ora de încep
finalizare, memento şi

Dacă spaţiul de me
este plin, veţi fi anu
mesaj. 

La modificarea date
afişate ora şi data i
să le modificaţi sau 

Lungimea maximă 
este de 40 de caracte

Memento
Nici-un memento, La 
înainte, 1 oră înainte, 
memento poate fi set
Repetă metoda
Telefonul oferă urmă
dată, Zilnic, Săptămân
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rcat tonuri de apel personale şi aţi
intre acestea ca notificare pentru

ce setaţi alarma şi închideţi
l de notificare va reveni la

inale. Acest lucru nu este valabil
apel pe care l-aţi ales este unul

implicite ale telefonului.

i
 permite să creaţi, să memoraţi şi să
mentele din lista dvs. de sarcini.
ă
 permite să creaţi o nouă sarcină.
ri de sarcini: Apel telefonic şi Sarcină.
ină nouă> şi apăsaţi L Adăuga
următoarele opţiuni:

entru selectarea unui ton al alarmei.
electaţi Activat sau Dezactivat.

escriere
ă permite să creaţi un Apel telefonic

au o Sarcină.
Instrumente

Când modificaţi data şi ora afişată de telefonul
dvs., alerta următoare se va repeta în baza datei şi
orei modificate în telefon. 

Dacă opriţi telefonul, alerta organizer va fi amânată
până data viitoare când porniţi telefonul. În cazul
evenimentelor repetate, veţi fi avertizat numai cu
privire la ultimul. 

Alarmă
Acest telefon acceptă alarmă de 24 ore.
Opţiunile disponibile sunt:

Dacă aţi descă
selectat unul d
alarmă, după 
telefonul, tonu
presetările orig
dacă tonul de 
dintre tonurile 

Listă sarcin
Acest meniu vă
gestionaţi eveni
Creare sarcin
Acest meniu vă
Există două tipu
Selectaţi <Sarc
pentru a accesa 

Opţiuni Descriere
Alarmă 
simplă

Alarma simplă sună o singură dată.
Setaţi starea de alarmă la Activat sau
Dezactivat apăsând L Modifică. Dacă
setaţi Activat, trebuie să specificaţi ora
alarmei şi să apăsaţi , sau L OK
pentru a confirma.

Alarmă 
periodică

Alarma periodică sună în funcţie de
ziua săptămânii specificate de către
dvs. De exemplu, dacă alegeţi ,

duminică sau luni, ceasul deşteptător
sună în fiecare duminică şi luni. 

Ton alarmă P
Reluare 
alarmă

S

Opţiuni D
Apel/Sarcin V

s



Instrumente

După ce aţi finalizat editarea, apăsaţi L pentru
ini şi apăsaţi LOK pentru a ieşi

ini
rmite să gestionaţi sarcinile dvs.
ă şi apăsaţi LOpţiuni pentru a
 opţiuni:

bil este dotat cu un calculator
eţi numerele cu ajutorul tastaturii.

scriere
ntru Vizualizare a sarcinii sau
elare a contactului, în funcţie de
tare, Sarcină sau Apel telefonic.
ntru bifarea sarcinii atunci când
te executată şi lăsarea sa nebifată
că nu este executată.
ntru editarea sarcinii selectate.
ntru ştergerea sarcinii selectate.

scriere
unarea
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Salvare a noii sarc
din meniu.
Gestionare sarc
Acest meniu vă pe
Selectaţi o sarcin
accesa următoarele

Calculator
Telefonul dvs. mo
încorporat. Introduc

Subiect Pentru crearea unui subiect pentru
sarcina dvs.

Număr de 
telefon 
(opţiune 
disponibilă 
numai 
pentru Apel 
telefonic)

Apăsaţi OK pentru a introduce direct
numărul de telefon sau apăsaţi L

Opţiuni pentru:
� Căutare contact: Afişează lista de

contacte ce pot fi apelate.
� Salvare: Salvează sarcina.

Afişare în 
mod inactiv

Setaţi Pornit sau Oprit pentru a alege
dacă evenimentul va fi afişat pe
ecran în modul inactiv.

Setare 
memento 

Apăsaţi OK pentru a introduce data
memento-ului sau apăsaţi L Opţiuni
pentru:
� Setare: Pentru a seta data şi ora

alertei
� Salvare: Pentru a salva memento-ul.

Dată 
memento

Setează data alertei.

Oră 
memento

Setează ora alertei.

Opţiuni De
Vizualizare/
Apelaree

Pe
Ap
se

(Ne)executat Pe
es
da

Editare Pe
Ştergere Pe

Opţiuni De
+ Ad
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rincipal, selectaţi Instrumente >

înregistrarea, apăsaţi L Opţiuni şi
nou sau ,. În timpul înregistrării,
trare va fi afişat în timp util. Pentru
rarea apăsaţi R şi fişierul va fi
rele mele > Sunete. 

eniului �GMT�, puteţi afla ora
 pe glob. Puteţi activa sau dezactiva
sub-meniul Ora în funcţie de stat

difică pentru a comuta între Activat

ul orar local. Pe ecran este afişată o
data şi ora curentă. O linie verticală
ul orar curent pe hartă şi o bară de
MT� şi oraşele curente.
tasta < / > pentru a actualiza altă
p real.
Instrumente

Numărul maxim de cifre pentru numere şi pentru
rezultat este 7. Rezultatul oferit de calculator este
indicativ.

Înregistrare voce
Acest meniu vă permite să înregistraţi o notiţă
vocală.

Din meniul p
Înregistrare voce.
Pentru a începe 
selectaţi Episod 
timpul de înregis
a stopa înregist
memorat în Fişie

GMT
Cu ajutorul m
marilor oraşe de
afişarea orei în 
apăsând L Mo
sau Dezactivat.
Setări locale
Pentru a seta fus
hartă a lumii cu 
verde indică fus
text afişează �G
Mutaţi linia cu 
informaţie în tim

- Scăderea
> Înmulţirea
< Împărţirea

, sau L 
Opţiuni > 
Calculează

Egal.

* Pentru a comuta între cifrele
negative şi pozitive.

L Opţiuni 
> % 

Pentru adăugarea simbolului de
procentaj %.

L Opţiuni 
> Modular

Calcularea restului la împărţire.

# Pentru adăugarea unui separator
zecimal.



Instrumente

Puteţi accesa următoarele opţiuni: de la 0 la 59; ss reprezintă secundele de la 0 la 59; n
nde, unde x este orice număr de
trul va începe temporizarea când
 sau ,. Puteţi opri temporizarea
, pentru a continua L Execută,
rizarea apăsaţi R Încheie.

vă permite să convertiţi multe
recum rata de schimb, energia,
iunea, temperatură şi volum. 
ceţi Tip, Cantitate 1, Cantitate 2,
te 2. Apăsaţi + sau - pentru a
intr-un câmp de introducere a

metru
te foarte asemănătoare cu cea a
excepţia că dvs., veţi fi avertizat
s, iar telefonul va emite o alarmă
ătorii inverse. Tonul de alarmă
şteptător.
 1 minut. Formatul timpului este
maxim care poate fi introdus este
9 secunde. 
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Setări străine
Pentru a seta fusul orar din străinătate. Operaţiunile
şi opţiunile sunt aceleaşi ca la Fusul orar local.
Totuşi, opţiunea Setează ora nu este disponibilă în
meniu. 
Comutare ora locală/pe glob
Selectaţi L Modifică. Apăsaţi L sau OK pentru a
comuta timpul între ceasul local şi cel din străinătate.

Cronometru
Telefonul dvs. este prevăzut cu un cronometru, iar
unitatea cea mai mică este de 0,1 secunde.
Timpul de începere este 00:00.0 în formatul
"mm:ss.n", unde mm reprezintă minutele ceasului

reprezintă 0.x secu
la 0 la 9. Cronome
veţi apăsa L Start
apăsând L Pauză
pentru a opri tempo

Convertor 
Această aplicaţie 
tipuri de unităţi p
masa, puterea, pres
Trebuie să introdu
Unitate 1 şi Unita
comuta cursorul d
datelor în altul.

Contra crono
Această opţiune es
deşteptătorului, cu 
despre timpul răma
la sfârşitul număr
este acelaşi ca la de
Timpul minim este
hh:mm:ss şi timpul 
23 ore 59 minute 5

Selectează Pentru a alege fusul orar curent ca
setare locală.

Setează ora Pentru a deschide ecranul de
modificare a orei.

Ora de vară Activaţi sau dezactivaţi ora de vară. 
Listă oraşe Pentru a deschide un ecran de

informare cu o listă de oraşe din zona
fusului orar evidenţiat la moment.
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trare nouă, apoi puteţi efectua
raţiuni:

 pentru a selecta un anumit număr
, apoi apăsaţi L Opţiuni pentru a
rele operaţiuni:

peraţia
eschideţi editorul de numere de

elefon, introduceţi noul număr şi
emoraţi-l în lista neagră.
eschideţi agenda şi selectaţi un
umăr pe care doriţi să-l adăugaţi la
ista neagră.

eschideţi editorul de numere de
elefon, pentru a modifica numărul
electat din lista neagră.
tergeţi numărul selectat din lista
eagră.
Instrumente

Puteţi porni contra cronometrul apăsând tasta , sau
L Opţiune pentru a porni sau modifica
cronometrul. Pentru a opri contra cronometrul,
apăsaţi L Pauză, pentru a reseta, apăsaţi LOpţiune
pentru a continua sau reseta. şi puteţi ieşi din meniu
apăsând R Înapoi.

Contra cronometrul se va porni automat şi va
emite o alarmă la finele numărătorii inverse chiar
dacă telefonul dvs. este oprit.

Firewall
Această opţiune oferă o metodă simplă şi rapidă de
evitare a telefoanelor şi SMS deranjante. Lista
neagră conţine o listă de numere de telefon de la
care dvs. nu doriţi să primiţi apeluri şi mesaje SMS.
Selectaţi Instrumente > Firewall > Activează şi alegeţi
între următoarele opţiuni:
� SMS
� Apel primit
� SMS şi apel primit
� Dezactivat
Pentru a adăuga numere de telefon în lista neagră,
selectaţi Lista neagră, apăsaţi LAdaugă sau OK şi

Adaugă înregis
următoarele ope

Puteţi apăsa +/-
din lista neagră
efectua următoa

Opţiune O
Număr nou D

t
m

Contacte D
n
l

Modifică D
t
s

Şterge Ş
n



Contacte

Crearea contactelor
ou contact pe cartela SIM /

ntact, trebuie să introduceţi cel
telefon.

Apăsaţi , şi selectaţi
Contacte > Vizualizare
contacte > <Adaugă înreg.
nouă>
Accesaţi următoarele detalii
pentru contactele din cartela
SIM.
� Nume
� Număr 
Sau introduceţi următoarele
detalii pentru contactele din
agenda din telefon:
� Nume
� Mobil
� Acasă
� Serviciu şi altele
Apăsaţi L Memorează.
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10. Contacte

Telefonul dvs. are două agende. Agenda SIM se află
pe cartela SIM, iar numărul de înregistrări pe care le
puteţi stoca depinde de cartela SIM. A doua agendă
(Agenda inteligentă) este integrată în memoria
telefonului, iar numărul maxim de înregistrări care
pot fi memorate este de 1.000 (o înregistrare poate
conţine un nume, 4 numere de telefon, grupuri,
adresa email, adresa poştală şi codul poştal) etc.
Cartela SIM este agenda implicită, dar înregistrările
din cele două agende sunt combinate, selectate şi
afişate ca listă. Când adăugaţi un nou contact în
agendă, acesta va fi adăugat numai în agenda pe
care aţi selectat-o.

Puteţi memora maximum 1.000 de înregistrări, cu
condiţia ca alte caracteristici ale telefonului cum
ar fi Organizer, Orar, Sunete, Imagini şi Clipuri
etc. să nu ocupe foarte mult spaţiu de memorie.

Pentru a crea un n
telefon:

Pentru a crea un co
puţin un număr de 

Introduceţi
contact nou

Introduceţi detalii 
despre contact

Stocaţi contactul 
nou
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entru adăugarea contactului la lista
eagră.
etaţi Nr. mobil, Nr. de acasă sau Nr.
e serviciu ca număr implicit (dacă
registrarea este în telefon).
entru expedierea înregistrării
electate: Prin SMS sau Prin
luetooth.
entru a copia înregistrarea din
lefon pe cartela SIM.
entru a copia înregistrarea de pe
artela SIM în telefon.
ste similar opţiunii de copiere, însă
registrarea-sursă va fi ştearsă după

opiere.
ste similar opţiunii de copiere, însă
registrarea-sursă va fi ştearsă după

opiere.
entru a adăuga o imagine de
entificare la contact. Această

pţiune este disponibilă numai pentru
ontactele din agenda din telefon.
Contacte

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 şi
a numerelor� de la pagina 18).
Opţiunile agendei din telefon
În agendă, puteţi afişa detaliile unui contact
selectându-l şi apăsând L Opţiuni pentru a efectua
următoarele operaţiuni:
Opţiuni Descriere
Vizualizare Pentru a vizualiza detaliile

contactului selectat.
Expediază
mesaj

Pentru a expedia un SMS sau MMS
unui contact.

Apelează Pentru apelarea contactului.
Apelare 
mâini 
libere

Pentru apelarea contactului în modul
mâini libere.

Şterge Pentru ştergerea contactului.
Accesează Pentru a accesa site-ul web din

înregistrare (dacă este disponibil).

Adaugă în 
lista neagră

P
n

Număr 
implicit

S
d
în

Trimite
contact

P
s
B

Copiază în 
SIM

P
te

Copiază în 
telefon

P
c

Transferă 
în SIM

E
în
c

Transferă 
în telefon

E
în
c

Adaugă 
imagine

P
id
o
c



Contacte

Numere speciale
ite să creaţi o listă de numere

merele dvs. proprii, numerele
esageria vocală şi numerele SOS.

ermite să setaţi patru numere de
u apelate cel mai frecvent. Puteţi
unul dintre acestea selectând

Selectează Pentru selectarea separată a fiecărui

riere
ru vizualizare, modificare sau
ere a propriului dvs. număr de
on.
stă înregistrare din agenda SIM
ermite să selectaţi unul dintre
ciile disponibile oferite de către
atorul dvs. şi să îl copiaţi în
da selectată.
ru a apela numărul furnizorului

de servicii de mesagerie
lă.
ru afişarea numerelor de
on de urgenţă.
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Vizualizare grup
Opţiunea Vizualizare grup vă permite să vă
organizaţi contactele astfel încât să puteţi expedia
mesaje tuturor membrilor grupului. Din meniul
Contacte, selectaţi Vizualizare grup şi se va afişa lista
grupurilor.
Vizualizare
Selectaţi un grup şi apăsaţi L Opţiuni > Vizualizare
pentru a afişa membrii grupului.
Opţiuni de grup

Acest meniu vă perm
utile, cum ar fi nu
diverselor servicii, m

Apel rapid
Această opţiune vă p
telefon � preferate sa
apoi apela rapid 

multiple contact sau pentru selectarea tuturor
contactelor.

Opţiuni Descriere
Vizualizare Pentru a afişa membrii grupului.
Redenumeşte Pentru a redenumi grupul.
Expediază 
mesaj

Pentru trimiterea unui SMS sau a
unui MMS membrilor unui grup.

Resetează Pentru a restabili grupul la setările
implicite.

Opţiuni Desc
Numărul 
meu

Pent
şterg
telef

Număr serv. Acea
vă p
servi
oper
agen

Nr. căsuţă 
vocală

Pent
dvs. 
voca

SOS Pent
telef
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nsate
lude opţiuni avansate, care vă permit
 să modificaţi contactele dvs.:
escriere

Listă implicită de contacte:
Pentru a comuta lista de contacte
între SIM, Telefon sau Toate.
Locaţie implicită contacte:
Pentru a selecta noul contact
salvat pe SIM sau în memoria
telefonului.

entru a copia toate înregistrările pe
artela SIM.
entru a copia toate înregistrările în
lefon.
entru a transfera toate înregistrările
e cartela SIM. 
entru a transfera toate înregistrările
e telefon.
entru a şterge toate contactele.
Contacte

pictograma sau imaginea corespunzătoare de pe ecran,
fără a trebui să intraţi şi să-l căutaţi în lista de contacte.
Puteţi modifica lista apelurilor rapide.

Opţiuni ava
Acest meniu inc
să vizualizaţi sau

Pentru a accesa meniul 
Apel rapid 

Apăsaţi , pentru a
accesa meniul principal
din modul pasiv şi
selectaţi Contacte > Apel
rapid.

Pentru a accesa poziţia 
pictogramei dorite

Apăsaţi tastele de
navigare.

Pentru a adăuga un 
număr la locaţia 
selectată şi pentru a 
afişa apoi toate 
contactele sau pentru a 
reveni la meniul 
principal

L Adăugă
sau
R Înapoi

Pentru a selecta un 
contact din agendă.

Apăsaţi + sau -.

Pentru a confirma 
contactul adăugat şi 
adăuga o imagine sau a 
Anula.

Apăsaţi L OK sau
R Înapoi.

Opţiuni D
Alege 
agenda

�

�

Copiază în 
SIM

P
c

Copiază în 
telefon

P
te

Transferă 
în SIM

P
p

Transferă 
în telefon

P
p

Şterge 
toată 
agenda

P



Apeluri

permite să ştergeţi istoricul
uate/Preluate/Pierdute/Şterge tot.
tru a confirma ştergerea şi R
 ştergerea.

u apelarea numărului selectat.
u a expedia un mesaj la
rul selectat. Puteţi să expediaţi
MS sau MMS.

hideţi lista de contacte şi
ficaţi numărul, dacă el este
s în lista de contacte.
u a adăuga numărul de telefon
a neagră, vezi �Firewall� de la
a 55.
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11. 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� de
la pagina 67.

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

Şterge istoric
Acest meniu vă 
apelurilor din: Efect
Apăsaţi L OK pen
Înapoi pentru a anula

Opţiuni Descriere
Memorează Pentru a memora numărul, dacă

acesta nu este inclus în lista de
contacte.

Ştergere Pentru a şterge numărul selectat din
listă.

Apelează Pentr
Expediază 
mesaj

Pentr
numă
prin S

Modifică 
număr

Desc
modi
inclu

Adaugă la 
lista neagră

Pentr
la list
pagin
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Opţiunile disponibile includ:
� Durată apel: Pentru afişarea

duratei apelurilor dvs. şi a
costului acestora: Ultimul apel,
Apeluri primite, Apeluri efectuate
şi Durata totală convorbiri.

� Apel în aşteptare: Selectaţi
Activare sau Anulare, sau
verificaţi Stare.

Această opţiune depinde de reţea /
de abonament.

� ID personal: Selectaţi Afişează ID
sau Ascunde ID sau Definit de
reţea pentru a determina dacă
numărul dvs. de telefon sau
identitatea vor fi afişate
persoanei apelate.

� ID apelant: Pentru a verifica
setarea efectuată de operator
privind afişarea identităţii
apelantului.

Această opţiune depinde de
reţea / de abonament.
Apeluri

Setări apel
Acest meniu vă permite să configuraţi setările
apelurilor:
Opţiuni Descriere
Autorăspuns Pentru a activa sau dezactiva

opţiunea Autorăspuns. Când
această opţiune este activată,
apelurile primite vor fi preluate
automat în 10 secunde.

Răspuns 
orice tastă

Pentru a activa sau dezactiva
opţiunea Răspuns orice tastă. Când
această opţiune este activată,
puteţi prelua apelurile apăsând
orice tastă, cu excepţia ), R, şi
trei taste de control de pe partea
exterioară.

Avertizare
la minut

Selectaţi Activat sau Dezactivat
pentru a activa sau dezactiva
opţiunea avertizare la minut în
timpul unui apel. Această opţiune
este stabilită implicit în regim
Dezactivat cu setarea implicită de
45 secunde.

Servicii apel



Apeluri

ând opţiunea Dacă nu răspund
ste activată, apelurile primite
or fi retransmise dacă
tilizatorul nu preia apelul. 
acă opţiunea Dacă linia e
cupată este activată, apelurile
or fi retransmise dacă
tilizatorul este deja online
au dacă apelul este respins.
uteţi, de asemenea, să verificaţi
tarea apelurilor dvs. retransmise
au să activaţi Anulare toate
entru apelurile retransmise.
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� Setări cost: Această opţiune este
disponibilă doar când
informaţia privind încărcarea
este inclusă în cartela dvs. SIM.
Puteţi vizualiza informaţia
despre apelul curent şi toate
apelurile recente. Trebuie să
introduceţi codul PIN2 pentru a
administra creditul cu cost
maxim şi tarif unitar. 

Retransmitere 
apel

Pentru a seta următoarele opţiuni de
retransmitere a apelurilor: Toate
apelurile vocale, Dacă sunt inaccesibil,
Dacă nu răspund, Dacă linia e ocupată. 
� Când opţiunea Toate apelurile

vocale este activată, toate apelurile
primite vor fi retransmise către
numărul prestabilit fără nici un
memento. 

� Când opţiunea Dacă sunt inaccesibil
este activată, apelurile primite vor
fi retransmise către un număr
prestabilit, atunci când utilizatorul
nu este conectat la reţea. 

� C
e
v
u

� D
o
v
u
s

� P
S
s
p
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re
nea auto reapelare în regim Activat
Dacă aţi setat această opţiune la

ul pe care îl apelaţi nu este conectat,
 să reapelaţi sau nu. 
Apeluri

Auto reapela
Puteţi seta opţiu
sau Dezactivat. 
Activat şi număr
veţi fi rugat sau

Blocare 
apeluri

Acest meniu vă permite să limitaţi
utilizarea telefonului dvs. la
anumite apeluri, oferindu-vă
posibilitatea de a preveni primirea
sau efectuarea unor anumitor tipuri
de apeluri. Pentru a activa blocarea
apelurilor, trebuie să introduceţi un
cod de limitare a comunicării.
Acest cod PIN2 va fi apoi expediat
reţelei pentru validare.

Notă: această operaţiune acceptă
doar apelurile GSM. 

Tipurile de apeluri pe care le
puteţi bloca sunt următoarele:
� Blochează toate apelurile

efectuate
� Blochează toate apelurile

internaţionale
� Doar apeluri locale
� Blochează toate apelurile primite
� Blochează apeluri primite în afara

ţării
Puteţi, de asemenea, să verificaţi
Starea blocării apelurilor dvs. sau
să activaţi opţiunea Anulare toate
apelurile blocate. 



Setări

fica toate modurile, cu excepţia
ilenţios. Aceste 2 moduri pot fi
alizate.
trii proprii respectivi sunt după

� Personal (implicit) � Maşină � Zbor

� Conferinţă � Afară

lum sonerie Nivel 9
Sonerii Implicit
ip alertă Sonerie

unet taste Activat
ntensitate 
ină fundal Înaltă

lum sonerie Nivel 8
Sonerii Implicit
ip alertă Sonerie şi vibraţii

unet taste Dezactivat
ntensitate 
ină fundal Maximă
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12. Setări

Puteţi configura telefonul mobil Xenium 9@9k
pentru a se potrivi mai bine preferinţelor dvs. de
utilizare. Următoarele setări pot fi configurate:
General, Afişaj, Sunete şi Conectivitate.

General

Profiluri
Telefonul dvs. mobil a fost preconfigurat cu
următoarele moduri: 

Puteţi activa şi modi
modurilor Zbor şi S
doar activate şi vizu
Profilurile şi parame
cum urmează:

Accesarea meniului Apăsaţi , pentru a accesa
meniul principal din modul
pasiv şi selectaţi Setări.

Selectarea meniului
Setări

Apăsaţi < sau >.

Accesarea
opţiunilor meniului

Apăsaţi + sau -.

� Acasă 

� Silenţios

Personal Vo

T

S

I
lum

Maşină Vo

T

S

I
lum
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 profilului
n profil diferit:

Volum sonerie Nivel 9
Sonerii Implicit

Tip alertă Sonerie şi vibraţii
Sunet taste Dezactivat
Intensitate 

lumină fundal Maximă

Volum sonerie Silenţios
Sonerii Implicit

Tip alertă Dezactivat
Sunet taste Dezactivat
Intensitate 

lumină fundal Medie

Apăsaţi , pentru a accesa
meniul principal din modul
pasiv şi selectaţi Setări >
General > Profiluri. 
Setări

Selectarea
Pentru a alege u

Zbor Volum sonerie Silenţios
Sonerii Implicit

Tip alertă Dezactivat
Sunet taste Dezactivat
Intensitate 

lumină fundal Înaltă

Acasă Volum sonerie Nivel 4
Sonerii Implicit

Tip alertă Sonerie
Sunet taste Dezactivat
Intensitate 

lumină fundal Înaltă

Conferinţă Volum sonerie Silenţios
Sonerii Implicit

Tip alertă Vibrare
Sunet taste Dezactivat
Intensitate 

lumină fundal Medie

Afară

Silenţios

Accesaţi 
meniul Profiluri



Setări

ite să configuraţi câteva setări

Selectaţi Apăsaţi + sau -. Intensitate Alegeţi intensitatea luminii de
ndal: Maximă, Înaltă, Medie,
dusă

iere
afişarea limbii implicite a

ului.
re oră: Selectaţi Activat sau
activat. Când selectaţi Activat,
rmaţia referitoare la oră va fi
ată pe ecranul pasiv.
ă de fus orar: Mergeţi la meniul
T şi schimbaţi fusul orar.
ază ora: Setaţi ora în formatul
MM.
ază data: Setaţi data.
at oră: Setaţi formatul orei

tru 24 ore sau 12 ore.
at dată: Setaţi formatul datei
felul următor AAA/LL/ZZ,

A.LL.ZZ, ZZ.LL.AAAA, AAAA-LL-
sau ZZ-LL-AAAA.
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Personalizarea setărilor
Opţiunile disponibile includ:

Acest meniu vă perm
generale:

profilul dorit.
Accesaţi 
meniul 
Opţiuni.

Apăsaţi L Opţiuni. Puteţi alege:
� Activează: Pentru a activa

profilul.
� Personalizează: Pentru a

modifica setările profilului.

Opţiuni Descriere
Volum sonerie Selectaţi din cele 9 niveluri de

intensitate a volumului soneriei.
Sonerie Alegeţi tonuri de apel pentru

Contacte, Apel, Alte apeluri,
Alarmă, Calendar, Mesaje sau
Detalii celulă.

Tip alertă Alegeţi un tip de alertă: Numai
sonerie, Numai vibraţii, Sonerie şi
vibraţii, Vibraţii apoi sonerie sau
Dezactivat.

Sunet taste Stabiliţi sunetul tastelor la Activat
sau Dezactivat.

lumină fundal fu
Re

Opţiuni Descr
Limbă Setaţi 

telefon
Ora şi 
data

� Afişa
Dez
info
afiş

� Zon
GM

� Sete
HH:

� Sete
� Form

pen
� Form

în 
AAA
ZZ 



67

Protecţie: Puteţi să protejaţi
informaţia importantă precum sunt
mesajele, contactele din telefonul
dvs., activând opţiunea de protecţie.
De asemenea, puteţi schimba parola
de protecţie.

arola implicită de protecţie este
000.

ntru afişarea unei liste de comenzi
pide pentru diverse aplicaţii. Puteţi
ta o nouă tastă rapidă creând o
gătură între o anumită opţiune şi o
stă numerică sau de navigare. Puteţi,
 asemenea, modifica sau elimina o
stă rapidă existentă.
taţi locaţia de stocare implicită:
emorie telefon sau Card de memorie.
teţi verifica starea memoriei a
ntacte, Mesagerie şi Fişierele mele.
teţi, de asemenea, verifica starea

emoriei cardului de memorie, dacă
te introdus.
ntru a activa sau dezactiva această
ţiune.
Setări

� Oră pornire: Setaţi o oră pentru
telefon să se pornească. Puteţi să
selectaţi Activat sau Dezactivat. Când
selectaţi Activat, trebuie să
introduceţi ora la care doriţi ca
telefonul dvs. să se pornească. 

� Oră oprire: în acelaşi mod ca mai
sus.

Securitate � Protecţie PIN: Selectaţi Activat sau
Dezactivat. Dacă selectaţi Activat,
trebuie să introduceţi codul PIN
când porniţi telefonul. 

Codul PIN implicit depinde de
reţeaua furnizorului dvs. de
servicii. Contactaţi furnizorul dvs.
de servicii pentru mai multe
informaţii despre PIN.

� Modifică PIN: Modificaţi codul
PIN.

� Modifică PIN2: Modificaţi codul
PIN2.

�

P
0

Comenzi 
rapide

Pe
ra
se
le
ta
de
ta

Stocare
implicită

Se
M

Stare 
memorie

Pu
Co
Pu
m
es

Autoblocare 
taste

Pe
op



Setări

Sunete
 dvs. pentru a opera cu diferite
tru detalii, vezi �Conectivitate�

Setări Pentru restabilirea setărilor din

iere
 selecta Numai sonerie, Numai
ii, Sonerie şi vibraţii, Vibraţii apoi
e sau Dezactivat.
taţi soneria pentru Apeluri
te, Calendar, Mesaje, Detalii

, Alarmă şi Alte apeluri.
taţi din cele 9 niveluri de
itate a volumului soneriei.
iţi sunetul tastelor în regim
t sau Dezactivat.
taţi dintre 3 sunete captură.
, de asemenea, selecta
tivat.
iţi opţiunea de avertizare în
 Activat sau Dezactivat.
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Afişaj
Puteţi configura diverse setări pentru afişajul
telefonului dvs.:

Puteţi seta telefonul
profiluri sonore. Pen
de la pagina 69.

implicite telefonul dvs. la valorile implicite. 

Opţiuni Descriere
Imagine 
fundal 

Activat sau Dezactivat afişajul
imaginii de fundal.

Intensitate 
lumină 
fundal

Selectaţi din cele 4 niveluri de
intensitate a luminii de fundal. Puteţi
selecta intensitatea luminii de fundal
apăsând tastele + sau -. Apăsaţi ,
sau L pentru confirmare. 

Durată 
fundal 
luminos

Selectaţi opţiunile disponibile de
durată a fundalului luminos 60
secunde, 30 secunde şi 15 secunde.

Salut Stabiliţi opţiunea Salutări în regim
Activat sau Dezactivat. Dacă selectaţi
Activat, puteţi modifica mesajul de salut. 

Lungimea maximă a salutărilor este
de 50 caractere engleze.

Opţiuni Descr
Tip alertă Puteţi

vibraţ
soneri

Sonerii Selec
contac
celulă

Volum 
sonerie

Selec
intens

Sunet taste Stabil
Activa

Sunet 
captură

Selec
Puteţi
Dezac

Acumulator 
descărcat

Stabil
regim
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apare lista de dispozitive, apăsaţi
cta dispozitivul cu care doriţi să
ne.
i opţiunea Bluetooth o anumită
, vă recomandăm să o dezactivaţi
uma inutil acumulatorul.

th 
escriere
tabiliţi opţiunea Bluetooth în
gim Activat sau Dezactivat. 
entru a căuta dispozitivele externe
 care puteţi stabili o conexiune.

entru a afişa dispozitivele
luetooth cu care puteţi stabili o
nexiune.

uteţi selecta dispozitivul dorit
ăsând L în lista de dispozitive.

uteţi deschide şi meniul Opţiuni al
ispozitivului. Opţiunile sunt: 
onectare/Deconectare (dacă aplicabile)
rcurgere fişiere (dacă este aplicabil)

ctivare/Dezactivare stereo (dacă este 
licabil)

edenumeşte
erge
Setări

Dacă aţi descărcat tonuri de apel personale şi aţi
selectat unul dintre acestea ca notificare pentru
alarmă, după ce setaţi alarma şi închideţi
telefonul, tonul de notificare va reveni la
presetările originale. Acest lucru nu este valabil
dacă tonul de apel pe care l-aţi ales este unul
dintre tonurile implicite ale telefonului.

Conectivitate

Bluetooth
Telefonul dvs. acceptă tehnologia fără fir Bluetooth,
permiţând conectarea la un dispozitiv compatibil
Bluetooth. Pentru a asigura interoperabilitatea dintre
alte dispozitive Bluetooth, vă rugăm, să consultaţi
producătorii celorlalte dispozitive. Conexiunea
Bluetooth poate fi afectată de diverse interferenţe,
datorate obstacolelor de tipul pereţilor sau al altor
dispozitive electronice.
Pentru a utiliza o conexiune Bluetooth, dispozitivul cu
care doriţi să stabiliţi conexiunea trebuie să accepte
opţiunea Bluetooth. Vă rugăm, contactaţi producătorul
dispozitivului sau consultaţi documentaţia de însoţire.
Stabilirea unei conexiuni Bluetooth
Pentru a activa, apăsaţi , pentru a accesa meniul
principal din modul pasiv şi apoi selectaţi
Conectivitate > Bluetooth. Pe ecranul Bluetooth
selectaţi Activează. Apoi, selectaţi Căutare

dispozitive. Când 
L pentru a sele
stabiliţi o conexiu
Dacă nu utilizaţ
perioadă de timp
pentru a nu cons

Meniul Bluetoo
Opţiuni D
Activează S

re
Căutare 
dispozitive

P
cu

Dispozitivele 
mele

P
b
co
P
ap
P
d
C
Pa
A
ap
R
Şt



Setări

Funcţia USB
 la un PC prin intermediul
l, telefonul dumneavoastră va
nei unităţi USB. Puteţi accesa
e introdus în telefon. Puteţi
fişiere audio, video şi imagini
blului USB, iar dimensiunea

te este nelimitată, până la
spaţiu de memorie.
dumneavoastră poate stabili

nstrumentele pentru telefoane
principal, selectaţi Conectivitate
cronizare PC, pentru a conecta
ator prin Bluetooth sau prin
SB, pentru a conecta telefonul

luetooth sau prin cablul USB.
zează sincronizarea instantanee
lculator şi vă permite salvarea
 şi recuperarea datelor din

enea, puteţi primi mesaje SMS
 datele salvate în agenda

nsferului, nu uitaţi să scoateţi
nd instrucţiunile afişate pe
lui.

Setări Pentru a afişa mai multe opţiuni:
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În momentul căutării unui dispozitiv, vă este
prezentată o listă cu toate dispozitivele găsite în raza
telefonului dvs. cu Bluetooth activat. De îndată ce
alegeţi un dispozitiv şi iniţiaţi o conexiune, vi se
solicită introducerea unei parole pentru stabilirea
conexiunii cu dispozitivul respectiv. Această parolă
este oferită de către producătorul celuilalt dispozitiv
Bluetooth. Consultaţi documentaţia respectivă
pentru mai multă informaţie. Opţiunea parolei
asigură realizarea de conexiuni valide cu
dispozitivul dvs. sau cu dispozitivul selectat.
Setări apel
Pentru mai multe informaţii, vezi �Setări apel� de la
pagina 61.
Setări mesaj
Pentru mai multe informaţii, vezi �Setări mesaj� de
la pagina 43.

Conectaţi telefonul
cablului USB; astfe
îndeplini funcţiile u
cardul de memori
încărca şi descărca 
prin intermediul ca
fişierelor transfera
ocuparea întregului 
În plus, telefonul 
conexiuni PC cu i
mobile. Din meniul 
> Funcţie USB > Sin
telefonul la calcul
infraroşu; selectaţi U
la calculator prin B
Softul PC-ului reali
dintre telefon şi ca
datelor din telefon
calculator. De asem
şi puteţi modifica
telefonului.

După finalizarea tra
dispozitivul, urmâ
ecranul calculatoru

� Numele meu: modificarea numelui
dispozitivului

� Vizibilitate: alegeţi afişarea sau
ascunderea dispozitivului,
selectând Activat sau Dezactivat

� Profilurile mele: enumerarea
profilurilor disponibile în telefon
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 pentru a selecta o anumită reţea şi
Opţiuni.
 selecta Introducere, Adaugă la sfârşit
eţeaua selectată.

 permite setarea modului de ataşare
 secvenţei PDP. Puteţi alege oricare
 opţiuni:
nentă
ul sesiunii PDP

tri referitori la navigator pot fi setaţi
iune, inclusiv parametrii WAP şi

imum 5 grupe de profiluri WAP.
şi utiliza unul dintre profiluri.
uteţi modifica sau vă conecta direct
ectaţi Modifică pentru a accesa
ări:
rofil: Denumirea care permite
erverului.
esa numerică a serverului, în format
.nnn.
 portului de pe server. Numărul, de
(=9201).
Setări

Setări reţea
Numele reţelei va fi afişat pe ecranul pasiv. Dacă
telefonul nu poate recunoaşte numele reţelei, va
afişa codul ţării şi codul de reţea al reţelei
necunoscute.
Selectează reţeaua
Va varia în funcţie de modul de căutare pe care l-aţi
selectat. Dacă selectaţi Automat, reţeaua va fi
căutată în mod automat. Dacă selectaţi Manual,
căutarea se va începe numai atunci când dvs. veţi
confirma începerea căutării. 
Selectează modul
Puteţi să selectaţi Automat sau Manual.
Reţele preferate
Lista cu reţelele preferate este memorată pe cartela
SIM. Aceasta specifică prioritatea de conectare a
telefonului la reţeaua disponibilă în timpul conectării
automate.
1. În modul pasiv, apăsaţi , pentru a accesa

meniul principal. 
2. Selectaţi Setări > Conectivitate > Setări reţea >

Reţele preferate şi apăsaţi ,.
3. Apăsaţi , sau L Selectare pentru a accesa lista

reţelelor preferate. Reţeaua preferată se va afla
la începutul listei. L

4. Apăsaţi +/-
apăsaţi L 

5. Apoi puteţi
sau Şterge r

Ataşare GPRS
Această opţiune
GPRS în timpul
din următoarele
� Ataşare perma
� Ataşat în timp
Navigator
Diferiţi parame
cu această opţ
mesajul Push.
Profil WAP
Puteţi seta max
Puteţi activa 
Concomitent, p
la adresă. Sel
următoarele set
� Denumire p

identificarea s
� Adresă IP: Adr

nnn.nnn.nnn
� Port: Numărul

obicei, este 0 



Setări

� Pagină de start: URL-ul paginii de start. Profiluri GPRS
ite să configuraţi o conexiune

ket Radio Service) la o reţea.
nibile sunt:

ermite să controlaţi volumul de
mpul conexiunii GPRS.

scriere
ntru a denumi profilul actual
ntru a introduce APN GPRS.
ntru a introduce un nume de
ntificare pentru conectare.
ntru a introduce parola.
ntru activarea sau dezactivarea
stei aplicaţii.
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� Durata de temporizare: Pentru a stabili durata în
care telefonul dvs. este conectat la WAP. 

� Conexiune: Selectaţi conexiunea HTTP sau WSP.
� Profiluri CSD: Selectaţi unul dintre profilurile CSD.
� Profiluri GPRS: Selectaţi unul dintre profilele GPRS.
� Purtător: Selectaţi CSD sau GPRS.
Conexiuni
Profiluri CSD
Acest meniu vă permite să configuraţi o conexiune
CSD (date transferate prin circuit) la o reţea.
Setările CSD disponibile sunt:

Acest meniu vă perm
GPRS (General Pac
Setările GPRS dispo

Informaţii GPRS
Această opţiune vă p
date transferate în ti

Opţiuni Descriere
Nume Pentru a denumi profilul actual
Tip apel Pentru a comuta între Analog sau

ISDN.
Formare 
număr

Pentru a introduce numărul de
telefon al serviciului dvs. WAP. 

Cod acces Pentru a introduce un nume de
identificare pentru conectare.

Parolă Pentru a introduce parola.

Opţiuni De
Nume Pe
APN Pe
Cod acces Pe

ide
Parolă Pe
Autentificare Pe

ace
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ing internaţional - Afişat în
entul în care telefonul dvs. este
ctat la o altă reţea decât reţeaua
eavoastră proprie.

u autentificare în reţeaua GPRS -
ă 2 stări GPRS care se exclud
roc: Reţeaua GPRS este
nibilă, dar neutilizată momentan;

reţeaua GPRS este disponibilă şi
ată momentan. Pictograma va fi
tă numai când v-aţi autentificat în
ua GPRS.
 - Indică faptul că există un mesaj
.
j WAP Push � indică existenţa unui
j WAP push. Pentru a citi mesajul,
aţi Navigator > Casetă Push primite.
gerie vocală - Indică mesajele
le care nu au fost ascultate.
ptător - Indică faptul că
ptătorul este activat.
Pictograme şi simboluri

Pictograme şi simboluri
În modul pasiv, pe ecranul principal al telefonului
pot fi afişate mai multe pictograme şi simboluri.
Pictogramele de stare, reţea şi baterie sunt afişate
permanent. Restul pictogramelor sunt afişate, dacă
este disponibilă opţiunea respectivă şi nu sunt
afişate, dacă nu este disponibilă opţiunea
respectivă.

Dacă simbolul reţelei nu este afişat, înseamnă că
reţeaua nu este momentan disponibilă. Este
posibil să vă aflaţi într-o zonă cu semnal slab;
încercaţi să vă schimbaţi locaţia.

Reţea - Pictograma reţelei cuprinde 2
porţiuni. Porţiunea din stânga indică
dacă telefonul dvs. este conectat sau nu
la o reţea, iar porţiunea din dreapta
indică intensitatea semnalului pe 5
niveluri (de la zero la foarte puternic).
Acumulator - Indică nivelul de încărcare a
acumulatorului, cu 5 bare indicatoare.
Când acumulatorul se încarcă, va fi
afişată o pictogramă derulantă.

Roam
mom
cone
dumn
Pentr
Exist
recip
dispo
sau 
utiliz
afişa
reţea
MMS
MMS
Mesa
mesa
acces
Mesa
voca
Deşte
deşte



Pictograme şi simboluri

cturn al camerei foto- Indică
modul nocturn al camerei foto
at.
or automat al camerei foto -
tul că declanşatorul automat al
oto este activat.
 Indică OK pentru a capta o
.

ionare camera foto - Indică
 opţiunea redimensionare a
oto este activată.
egistrarea - Indică OK pentru a
registrarea video.
înregistrarea - Indică OK pentru
e înregistrarea video.
eo activat - Indică faptul că
rea video în dimensiunea
e activată.
o dezactivat - Indică faptul că
rea video în dimensiunea
e dezactivată.
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Vibraţii - Telefonul dumneavoastră va
vibra în momentul primirii unui apel sau
când sună deşteptătorul. 
Firewall - indică activarea funcţiei de
protecţie.
Apel nepreluat - Indică faptul că există un
apel nepreluat.
Retransmitere apel - Indică faptul că
funcţia de retransmitere a apelurilor este
activată.
Silenţios - Indică faptul că modul
silenţios este activat.
Autorăspuns - Indică faptul că opţiunea
autorăspuns este activată.
Taste blocate - Indică faptul că tasta MP3
este blocată.
Card de memorie - Indică faptul că
respectivul card de memorie este utilizat
momentan.
Bluetooth - Opţiunea este activată.
Camera foto multi-cadru - Camera foto va
face 3 fotografii succesive.

Modul no
faptul că 
este activ
Declanşat
Indică fap
camerei f
Captură -
fotografie
Redimens
faptul că
camerei f
Începe înr
începe în
Întrerupe 
a întrerup
MMS vid
înregistra
MMS est
MMS vide
înregistra
MMS est
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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.
ea telefonului, schimbaţi codul PIN
nile de restricţionare a apelurilor.
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
u a se asigura protecţia utilizatorilor
giei degajate de undele radio.
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 
După cumpărar
şi activaţi opţiu

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
securitate pentr
împotriva ener



Precauţii

Telefonul dumneavoastră celular respectă toate Într-un vehicul ce 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.

 de pe partea opusă a
ntru a minimiza posibilele
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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.

În zone cu potenţial exploziv (de exemplu,
staţiile de benzină şi zonele în care aerul
conţine particule microscopice în
suspensie, cum ar fi pulberile metalice).

(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
� Folosiţi urechea

stimulatorului, pe
interferenţe.
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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.
şi nu deschideţi bateria.
tul obiectelor metalice (cum ar fi
buzunarul dumneavoastră) cu
Precauţii

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

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

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

Pentru o funcţionare optimă şi
satisfăcătoare a telefonului, vă
recomandăm să utilizaţi telefonul în
poziţia de funcţionare normală (atunci
când nu îl utilizaţi în mod mâini libere sau
cu un accesoriu pentru mâini libere).

� Nu expuneţi telefonul la temperaturi extreme.
� Nu maltrataţi telefonul. Orice utilizare abuzivă va

atrage după sine pierderea Garanţiei Internaţionale.

� 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 
� Nu deformaţi 
� Evitaţi contac

cheile din 



Precauţii

contactele bateriei, deoarece se pot produce � 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

dumneavoastră, priza de curent
tă lângă telefon şi trebuie să fie
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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. Utilizarea

unui alt tip de baterie poate cauza o explozie.
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.
În cazul telefonului 
trebuie să fie instala
accesibilă.
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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.
rugăm să respectaţi reglementările
zul dvs. şi să nu aruncaţi produsele
 cu deşeurile menajere obişnuite.
tă a produselor vechi va contribui la

nţialelor consecinţe negative asupra
tăţii oamenilor.

de conformitate FCC
re sau transformare neaprobată
 responsabilă de conformitate poate

a dreptului utilizatorului de a folosi
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 

aplicabile în ca
vechi împreună
Aruncarea corec
prevenirea pote
mediului şi sănă

Declaraţie 
Orice modifica
expres de partea
duce la anulare
echipamentul.

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).



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

riile originale Philips, livrate
ul dvs.
 afişează numerele de 
rilor primite
nde de reţea şi de abonament. În
 nu trimite numărul apelantului,
şa Apel 1 sau Ascuns. Pentru
tare, contactaţi operatorul de

 mesaje text
it schimburile de mesaje cu alte
ificaţi dacă aţi introdus numărul
 sau contactaţi operatorul de
ţii detaliate în legătură cu acest

 rataţi apeluri
e redirecţionare a apelurilor.
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Depanare
Telefonul nu porneşte 
Scoateţi şi reinstalaţi bateria. Apoi încărcaţi bateria
până când pictograma pentru baterie nu mai
clipeşte. La final, decuplaţi telefonul de la
încărcător şi încercaţi din nou să îl porniţi.
Telefonul dvs. nu revine la ecranul inactiv
Apăsaţi lung tasta de închidere sau închideţi
telefonul, verificaţi poziţionarea cartelei SIM şi a
bateriei şi porniţi din nou telefonul.
Nu este afişat simbolul reţelei
Conexiunea la reţea a fost dezactivată. Vă aflaţi fie
într-o zonă fără semnal (într-un tunel sau între
clădiri înalte), fie în afara zonei de acoperire a
reţelei. Încercaţi să vă schimbaţi locaţia, încercaţi să
vă reconectaţi la reţea (mai ales când vă aflaţi în
străinătate), verificaţi dacă antena este la locul ei, în
cazul în care telefonul dvs. mobil are o antenă
externă sau luaţi legătura cu operatorul de reţea
pentru asistenţă / informaţii.
Afişajul nu răspunde (sau răspunde lent) 
la apăsarea tastelor
Afişajul răspunde mai lent la temperaturi foarte
scăzute. Acesta este un lucru normal şi nu afectează

loc mai cald şi în
situaţie, contactaţi 
achiziţionat telefonu
Bateria pare să s
Probabil că folosi
potriveşte cu telefon
întotdeauna acceso
împreună cu telefon
Telefonul dvs. nu
telefon ale apelu
Această opţiune depi
cazul în care reţeaua
pe ecran se va afi
informaţii suplimen
reţea.
Nu puteţi trimite
Unele reţele nu perm
reţele. Mai întâi, ver
centrului dvs. SMS
reţea pentru informa
subiect.
Aveţi senzaţia că
Verificaţi opţiunile d
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Este afişat mesajul INTRODUCEŢI 
CARTELA SIM
Verificaţi dacă aţi introdus cartela SIM în poziţia
corectă. În cazul în care problema persistă, este
posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactaţi
operatorul de reţea.
Dacă încercaţi să utilizaţi o anumită 
opţiune de meniu, este afişat mesajul 
INTERZIS
Anumite opţiuni şi funcţii sunt dependente de reţea.
Acestea sunt disponibile numai dacă sunt acceptate
de reţeaua sau abonamentul dvs. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi operatorul de reţea.
Telefonul nu se încarcă
Dacă bateria este complet descărcată, pot trece
câteva minute (în unele cazuri, până la 10 minute)
înainte de afişarea pictogramei de încărcare pe
ecranul telefonului.
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Accesorii Philips 
originale

Unele accesorii, cum ar fi acumulatorul 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 accesoriilor neautorizate.

Încărcătorul
Este folosit pentru încărcarea acumulatorului 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.

Căşti Deluxe
Butonul de răspuns integrat vă oferă o modalitate
simplă de preluare a apelurilor. Pur şi simplu
preluaţi un apel apăsând butonul sau apăsându-l
lung pentru a respinge apelul.



83

Declaraţia mărcii 
înregistrate

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. 
Licenþã nr. 



Informaţii SAR

ALE REFERITOARE LA 

t şi fabricat astfel încât să nu
le internaţionale. Aceste limite
n Protection (ICNIRP-Comisia
tul Asociaţiei Standardelor a

 siguranţă considerabilă privind
te. 
nitate de măsură cunoscută sub
ita SAR recomandată de către
/kg pe probe de 10 grame de
 IEEE-SA (IEEE Std 1528).

te de utilizare ale telefonului în
 de frecvenţă testate. Deşi este
i când este folosit telefonul este

veluri multiple de putere, astfel
bilă. În general, cu cât vă aflaţi

. 
losite în diverse poziţii, toate
e protecţie împotriva expunerii
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Informaţii SAR
Standarde internaţionale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ CERINŢELE INTERNAŢION
EXPUNEREA LA UNDE RADIO 

Telefonul dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. Este proiecta
depăşească limitele de expunere la frecvenţele radio (RF) specificate de norme
au fost stabilite de către International Commission on Non-Ionizing Radiatio
Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizate) şi Institu
Inginerilor din Electronică şi Electricitate (IEEE-SA) care prevede o marjă de
asigurarea protecţiei tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănăta
Recomandările cu privire la expunere în cazul telefoanelor mobile utilizează o u
numele de Rată Specifică de Absorbţie - Specific Absorbtion Rate (SAR). Lim
ICNIRP în cazul telefoanelor mobile folosite de utilizatori obişnuiţi este de 2,0 W
ţesut prelevate din zona capului şi de 1,6W/kg pe probe de 1g de ţesut conform
Testele referitoare la SAR au fost efectuate folosindu-se poziţiile recomanda
timpul transmisiunii la cel mai înalt nivel certificat de putere în toate benzile
determinat la cel mai înalt nivel certificat de putere, nivelul real al SAR atunc
mult mai mic decât valoarea maximă a SAR.
Acest lucru se datorează faptului că telefonul este proiectat să funcţioneze la ni
încât să folosească numai puterea necesară conectării la reţeaua de telefonie mo
mai aproape de un releu, cu atât este mai mică puterea de emisie a telefonului
Chiar dacă pot exista diferenţe între nivelurile SAR la diverse telefoane fo
nivelurile se încadrează în limitele stabilite de către standardele internaţionale d
la unde radio. 
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tă în vederea stabilirii conformităţii
lor ICNIRP şi respectiv IEEE. 
rilor la telefonul mobil sau folosirea
bil de cap şi de corp.
Informaţii SAR

Valoarea maximă a SAR pentru telefonul Philips Xenium 9@9k măsura
cu standardul respectiv a fost 0.59W/kg şi 0.467W/kg conform standarde
Pentru a limita expunera la unde radio, se recomandă reducerea convorbi
unor căşti. Aceste precauţii au ca scop limitarea apropierii telefonului mo



Declaraţie de 
conformitate

Noi,
Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

declarăm pe propria răspundere că produsul nostru
CT 9@9k
Radio Telefon Mobil GSM 900/1800/1900/
Număr TAC:35779401

la care se referă această declaraţie, respectă
următoarele standarde:

SIGURANŢĂ : EN 60950-1: 2001+A11:2004
SĂNĂTATE: EN50360: 2001
CEM: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN
301 489-17 v1.2.1
SPECTRU: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.6.1
 

Declarăm prin prezenta că au fost realizate toate
testele de emisie radio aplicabile şi că produsul
menţionat mai sus respectă toate cerinţele de bază
ale Directivei 1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformităţii, la care s-a
făcut referire în art.10 şi care a fost detaliată în
anexa III sau IV a Directivei 1999/5/EC, a fost
realizată cu participarea organizaţiei: 
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Waltonon-Thames, KT12 2TQ. UK
Număr de identificare: 0168

24 octombrie, 2007

Manager pentru calitate


