KP202

ENGLISH

GHIDUL UTILIZATORULUI

K P 202

GHIDUL UTILIZATORULUI

K P 202
P/N : MMBB0235157 (1.0) H

GHIDUL UTILIZATORULUI

KP202 Ghidul utilizatorului
Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza telefonul mobil.
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.

Depozitarea aparatului învechit
1. D
 acă pe un anumit produs este inscripţionat
simbolul tomberonului întretăiat înseamnă că
produsul se află sub acoperirea Directivei Consiliului
European 2002/96/CE.
2. T
 oate echipamentele electrice şi electronice nu
trebuie aruncate utilizând fluxul deşeurilor menajere,
ci depozitate la puncte de colectare instituite de
către autorităţile locale sau guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va
ajuta la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.
4. P
 entru informaţii suplimentare privind depozitarea
aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi
biroul primăriei, serviciul de depozitare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
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Citiţi aceste instrucţiuni simple.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi
periculoasă sau ilegală. Acest manual conţine
informaţii suplimentare detaliate.

►

Instrucţiunile pentru expunerea la unde
radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută sub denumirea de Rată de
absorbţie specifică sau SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând o metodă
standard, cu telefonul transmiţând la puterea maximă certificată, în toate benzile de
frecvenţă folosite.

►

D
 eşi pot exista diferenţe între nivelurile
SAR ale diferitelor modele de telefoane
LG, vă asigurăm că toate modelele
sunt concepute pentru a respecta toate
instrucţiunile privitoare la expunerea la
unde radio.

►

L imita SAR recomandată de Comisia
Internaţională pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizate (ICNIRP) este de
2W/kg estimat în medie pe zece (10)
grame de ţesut.

Expunerea la energia
frecvenţelor radio
Informaţii despre expunerea
la unde radio şi despre rata de
absorbţie specifică
(Specific Absorption Rate - SAR)
Acest telefon mobil, modelul KP202, a
fost creat în conformitate cu cerinţele de
siguranţă în vigoare, referitoare la expunerea
la unde radio. Aceste cerinţe se bazează
pe indicaţii ştiinţifice, care includ marje de
siguranţă, menite să garanteze siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de
starea de sănătate a acestora.

►

 aloarea SAR maximă pentru acest model
V
de telefon testată prin DASY4, pentru utilizarea la ureche este 0,554 W/kg (10g).

►

În
pr

►

►

►

el
li-

Îngrijirea şi întreţinerea
produsului
Avertisment! Utilizaţi numai acumu-

latorii, încărcătorul şi accesoriile aprobate
pentru utilizarea cu acest model de telefon.
Utilizarea oricăror altor tipuri de astfel de
componente poate anula orice aprobare sau
garanţie a telefonului şi poate fi periculoasă.
►

►

 u dezasamblaţi această unitate. Dacă
N
sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la
o unitate de service calificat.
N
 u ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul,
radioul sau calculatorul.

►

A paratul nu trebuie ţinut lângă surse de
căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

►

N
 u puneţi niciodată telefonul mobil într-un
cuptor cu microunde deoarece bateria
acestuia va exploda.

►

Nu scăpaţi aparatul din mână.

►

N
 u expuneţi această unitate la vibraţii sau
la şocuri mecanice.

►

C
 arcasa telefonului poate fi avariată dacă
acesta este ambalat în hârtie de ambalat
sau în vinil.

►

U
 tilizaţi o cârpă uscată pentru a curăţa
exteriorul unităţii. (Nu utilizaţi solvenţi, cum
ar fi benzen, tiner sau alcool.)

►

N
 u expuneţi aparatul la fum sau praf excesiv.

►

N
 u ţineţi telefonul în apropierea cardurilor
de credit sau a cartelelor magnetice de
transport, deoarece acesta poate afecta
informaţiile stocate pe benzile magnetice.

►

N
 u atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite,
deoarece puteţi avaria telefonul.

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

nă
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V alorile SAR din ţările/regiunile care au
adoptat limitele SAR recomandate de
către Institutul pentru Inginerie Electrică
şi Electronică (IEEE) sunt de 1,6 W/kg, în
medie, pe un (1) gram de ţesut (de exemplu SUA, Canada, Australia şi Taiwan).
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►

N
 u expuneţi telefonul la lichid sau
umezeală.

►

U
 tilizaţi cu atenţie accesoriile, cum ar fi
căştile. Asiguraţi-vă că firele conectoare
se află într-o poziţie sigură şi nu atingeţi
antena telefonului fară motiv.

►

Toate telefoanele mobile pot intra
în interferenţe, ceea ce poate afecta
funcţionarea altor aparate.

Pentru a beneficia de o performanţă
optimă a telefonului dvs., având în acelaşi
timp, un consum minim de energie, vă
rugăm să respectaţi indicaţiile următoare:
N
 u acoperiţi antena atunci când utilizaţi
telefonul. Dacă antena este acoperită,
calitatea convorbirii poate fi afectată. De
asemenea, dacă antena este acoperită,
telefonul va fi nevoit să funcţioneze la
niveluri mai mari de putere ceea ce va
duce la scurtarea duratei de rămânere „în
aşteptare” sau de convorbire.

►
►

N
 u utilizaţi telefonul mobil în apropierea
echipamentelor medicale, fără a solicita
permisiunea. Nu ţineţi telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în
buzunarul de la piept.

►

►

A numite aparate auditive pot fi afectate de
funcţionarea telefoanelor mobile.

►

►

Interferenţe minore pot afecta televizoarele, radiourile, PC-urile etc.

►

Îndepărtaţi cablul de date înainte de a
porni telefonul.

Utilizarea eficientă
a telefonului

►

Dispozitive electronice

Siguranţa la drum
Consultaţi legile şi reglementările cu
privire la utilizarea telefoanelor mobile
atunci când conduceţi un autovehicul.
►

N
 u utilizaţi telefonul fără kit „Mâini libere”
în timp ce conduceţi automobilul.

►

C
 onduceţi cu atenţie maximă.

Da
pe
pu
es
vă
du

ă

de

U
 tilizaţi un kit „Mâini libere”, dacă este
disponibil.

►

T rageţi pe dreapta şi parcaţi înainte de a
efectua un apel sau înainte de a răspunde
la telefon, dacă acest lucru este impus de
condiţiile de trafic.

►

E nergia frecvenţelor radio poate afecta
anumite sisteme electronice din vehiculul
dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio
sau echipamentul de siguranţă.

►

D
 acă vehiculul este echipat cu airbag-uri,
nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu
aparate „fără fir” portabile, locul în care
acestea sunt amplasate. Funcţionarea
echipamentelor de siguranţă poate fi
afectată, ceea ce ar putea provoca răni
grave.

Dacă ascultaţi muzică în timp ce circulaţi
pe stradă sau vă aflaţi într-un spaţiu
public, asiguraţi-vă ca volumul căştilor
este la un nivel rezonabil, astfel încât să
vă permită să auziţi sunetele din jurul
dumneavoastră.

Protejaţi-vă auzul împotriva
potenţialelor leziuni
Pot apărea leziuni ale funcţiilor auditive
dacă vă expuneţi auzul la sunete puternice,
pentru perioade îndelungate de timp. Din
acest motiv, vă recomandăm să nu porniţi şi
să nu opriţi telefonul în apropierea urechii.
De asemenea, vă recomandăm ca volumul
melodiilor şi al apelurilor să fie setat la un
nivel rezonabil.

Zonele cu explozii
controlate
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectaţi restricţiile şi
eventualele reglementări sau reguli care se
aplică în astfel de locuri.

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă
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Medii cu potenţial explozibil
►

►

N
 u utilizaţi telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizaţi telefonul
în apropierea combustibililor sau a altor
substanţe chimice.
N
 u transportaţi şi nu depozitaţi gaze,
lichide inflamabile sau explozivi în
compartimentul vehiculului în care se află
telefonul mobil şi accesoriile acestuia.

În aeronave
Dispozitivele „fără fir” pot provoca
interferenţe în aeronave.
►

O
 priţi telefonul mobil înainte de a vă
îmbarca într-o aeronavă.

►

N
 u utilizaţi telefonul la sol, fără a avea
permisiunea echipajului de zbor.

Copiii
Ţineţi telefonul mobil într-un loc sigur, la care
copiii să nu aibă acces. Telefonul conţine
piese de mici dimensiuni, cu care copiii se
pot îneca, dacă le detaşează de telefon.

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu
fie disponibile în toate reţelele celulare. De
aceea, nu trebuie să vă bazaţi niciodată doar
pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Verificaţi disponibilitatea
acestui serviciu la operatorul local.

Informaţii despre
acumulator şi îngrijire
►

N
 u este necesar să aşteptaţi ca acumulatorul să se descarce complet înainte de a-l
reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme
cu acumulator, nu există niciun efect
de memorie care ar putea compromite
performanţele acumulatorului.

►

►
►
►

►

►

►

ă
U
 tilizaţi numai acumulatori şi încărcătoare
LG. Încărcătoarele LG sunt concepute
pentru a maximiza durata de viaţă a
bateriei.

►

N
 u dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi
pachetul de acumulatori.

►

 ăstraţi curate contactele de metal ale
P
pachetului de acumulatori.

►

Înlocuiţi acumulatorul dacă performanţele
acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul
de acumulatori poate fi reîncărcat de sute
de ori înainte de a necesita schimbarea.

►

R
 eîncărcaţi acumulatorul dacă nu a fost
utilizat o perioadă îndelungată, pentru a-i
maximiza capacitatea de utilizare.

►

N
 u expuneţi încărcătorul la lumina directă
a soarelui şi nu-l utilizaţi în condiţii de
umiditate ridicată, de exemplu în baie.

►

 u lăsaţi acumulatorul în locuri cu
N
temperaturi extreme, deoarece acest lucru
poate afecta performanţele acestuia.

re

ar

a-l
e
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Componentele telefonului
Vedere cu clapeta
deschisă

V
Difuzorul

Afişaj
Tasta Mesaj
Tasta funcţională stânga
Tasta Calendar

Tasta funcţională
dreapta
Tastă pentru
aparatul foto
Tasta Confirmare

Tastele laterale

Favorite

Tasta Trimitere

Tasta Pornit/Oprit

Profiluri de sunete
Contacte list

Tasta Ştergere/
Anulare

Numai vibraţii

10

Microfonul

A

Orificiu pentru şnurul de prindere
Clemă pentru
blocarea bateriei
Mufă jack pentru
căşti

ă

Locaşul pentru
cartela SIM

e

t

Acumulator

Bornele
acumulatorului

Caracteristicile telefonului KP202

Vedere din spate

Mufă pentru cablu/
Mufă pentru kit „Mâini libere”
pentru automobil
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Caracteristicile telefonului KP202
Tastă
		

Descrierea tastaturii

		

În tabelul de mai jos sunt prezentate funcţiile tastelor telefonului.
Tastă
		

Descriere
Tasta funcţională stânga /
Tasta funcţională dreapta
Fiecare tastă realizează funcţia
indicată de textul afişat imediat
deasupra ei.
		Tastele de navigare
Utilizaţi aceste taste pentru a derula meniurile şi pentru a muta cursorul. Puteţi, de asemenea, să
utilizaţi aceste taste pentru a accesa rapid următoarele funcţii.
• Tasta de navigare sus (
):
Tastă scurtătură pentru crearea
unui mesaj nou.
):
		
• Tasta de navigare jos (
Tastă scurtătură pentru căutare
în Contacte list telefonică.
• Tasta de navigare stânga (
):
		
Tastă scurtătură pentru Profiluri
de sunete.

		

~

Caracteristicile telefonului KP202
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Descrierea tastelor

		
		
		

Descriere
):
• Tasta de navigare dreapta (
Tastă scurtătură pentru
Favorite.
Tasta Trimitere
Apelează un număr de telefon
şi preia un apel. Dacă apăsaţi
această tastă fără să introduceţi
un număr, telefonul va afişa cele
mai recente numere apelate,
recepţionate şi nepreluate.
Tastele numerice
Aceste taste sunt utilizate în principal pentru apelare în modul „în
aşt.” şi pentru a introduce
numerele sau caracterele în
modul Editare.
• Utilizate pentru a apela căsuţa
vocală cu
.
• Utilizate pentru apeluri
internaţionale cu
.
• Utilizate pentru apelare rapidă
de la
la
.
• Puteţi activa modul personalizat
prin apăsarea şi menţinerea
apăsată a tastei
, după
deschiderea clapetei.

		

		

T

e

nn

at

Tastă	Descriere
		Tasta TERMINARE / PORNIRE /
OPRIRE
Utilizată pentru a încheia sau
pentru a refuza un apel. Această
tastă este utilizată, de asemenea,
ca tastă de pornire a telefonului,
dacă o ţineţi apăsată timp de
câteva secunde.
		
Tasta Ştergere
		Şterge câte un caracter la fiecare
apăsare. Ţineţi tasta apăsată
pentru a şterge tot textul. De
asemenea, folosiţi această tastă
pentru a reveni la meniul anterior.

Tastele laterale
Tastă

Descriere
Taste sus/jos
Atunci când ridicaţi clapeta,
puteţi modifica volumul sau
tonul tastelor în modul „în
aşteptare” şi volumul în timpul
unui apel.

Informaţii despre afişaj
Tabelul de mai jos descrie
semnificaţiile diverselor indicatoare
şi pictograme afişate pe ecranul
telefonului dvs.

Simboluri afişate
Simbol/Indicator

Descriere

Numai vibraţii.
Profilul Normal activat.
Profilul Exterior activat.
Profilul Silenţios activat.
Profilul Căşti activat.
Redirecţionaţi un apel.

Caracteristicile telefonului KP202

):

	Indică faptul că telefonul
accesează serviciul WAP.
Indică faptul că utilizaţi GPRS.
	Indică puterea semnalului
reţelei.
Apelul este conectat.

13

Caracteristicile telefonului KP202
Simbol/Indicator

Descriere

Caracteristicile telefonului KP202

Puteţi utiliza serviciul GPRS.
	Indică faptul că utilizaţi un
serviciu de roaming.
	Linia 1/2 este utilizată pentru
apelurile realizate - dacă
utilizaţi Serviciul Două Linii.
	Alarma a fost setată şi este
activată.
Indică starea bateriei.

In
ac

As
în

1.

Ap
ba
Ex

Aţi recepţionat un mesaj text.
Aţi recepţionat un mesaj vocal.
Aţi recepţionat un mesaj push.

N
►

14

Primii paşi
Asiguraţi-vă că aţi oprit telefonul
înainte de a scoate acumulatorul.

1. Scoaterea bateriei

Apăsaţi clemele pentru desfacerea
bateriei şi deschideţi capacul.
Extrageţi bateria din compartiment.

2. Instalarea cartelei SIM
Inseraţi cartela SIM în locaşul
de fixare. Glisaţi cartela SIM în
locaş. Asiguraţi-vă că aţi introdus
corect cartela SIM iar conectorii
aurii sunt orientaţi în jos. Pentru a
scoate cartela SIM, apăsaţi uşor şi
extrageţi-o în direcţia opusă.

Introducerea
cartelei SIM

Primii paşi

Instalarea cartelei SIM şi a
acumulatorului

Scoaterea
cartelei SIM

Atenţie
►

Notă
►

S
 coaterea bateriei din telefon în
timp ce acesta este pornit poate
cauza defecţiuni.

C
 ontactul de metal al cartelei SIM
poate fi uşor avariat de zgârieturi.
Manevraţi cartela SIM cu grijă.
Urmaţi instrucţiunile furnizate
împreună cu cartela SIM.

15

Primii paşi
Primii paşi

3. Închiderea capacului
bateriei

2. Conectaţi celălalt capăt al
încărcătorului la priză. Utilizaţi
numai încărcătorul inclus în
pachet.

Încărcarea bateriei
Înainte de a conecta încărcător la telefon, trebuie să montaţi bateria.

16

1. Cu săgeata orientată precum în
figura de mai sus, apăsaţi mufa
încărcătorului în telefon până se
fixează printr-un clic.

3. După finalizarea încărcării,
pictograma cu bare animate va
deveni statică.

Atenţie
►

N
 u forţaţi conectorul, deoarece
puteţi avaria telefonul şi/sau adaptorul de călătorie.

►

D
 acă utilizaţi încărcătorul în afara
ţării, trebuie să folosiţi un adaptor
special pentru conectarea la priză.

►

 u scoateţi bateria sau cartela SIM
N
în timpul încărcării.

A
►

►

D

D
ap
cu

M

►

 econectaţi cablul de alimentare şi
D
încărcătorul în timpul furtunilor cu
descărcări electrice, pentru a evita
şocurile electrice şi incendiile.

►

 siguraţi-vă că bateria nu intră în
A
contact cu obiecte ascuţite, cum ar
fi dinţi sau ghiare de animale etc.
Există riscul de declanşare a unui
incendiu.

Deconectarea adaptorului
Deconectaţi încărcătorul din telefon,
apăsând clemele laterale, după
cum este indicat în figură.

1. După finalizarea încărcării,
pictograma cu bare animate va
deveni statică, iar pe ecran va fi
afişat mesajul ‘Baterie încărcată’.
2. Deconectaţi încărcătorul de la
priza de alimentare. Deconectaţi
încărcătorul din telefon, apăsând
clemele gri aflate pe ambele părţi
ale conectorului şi trageţi conectorul în exterior.

Primii paşi

e

Avertisment

Notă
►

Asiguraţi-vă că acumulatorul este

încărcat complet înainte de a utiliza
telefonul.
►

N
 u scoateţi acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.

►

În cazul în care bateria nu s-a

încărcat corespunzător, opriţi
telefonul şi reporniţi-l, utilizând
tasta Pornire. Extrageţi şi reataşaţi
bateria, apoi încărcaţi telefonul.

17

Primii paşi
Primii paşi

Pornirea şi oprirea telefonului

Modificaţi coduri

Pornirea telefonului
1. Instalaţi bateria în telefon şi
conectaţi telefonul la sursa
externă de tensiune (încărcător
sau sursa de la alimentare a
automobilului). Sau instalaţi o
baterie deja încărcată.

Puteţi utiliza codurile de acces
descrise în această secţiune pentru
a evita utilizarea neautorizată a
telefonului dvs. Codurile de acces
(cu excepţia codurilor PUK şi
PUK2) pot fi modificate prin
utilizarea caracteristicii Modificaţi
coduri (Meniu #.4.5).

2. Apăsaţi
timp de câteva
secunde până se aprinde ecranul.

Cod PIN

3. În funcţie de setarea funcţiei
Solicitare cod PIN, ar putea fi
necesar să introduceţi codul PIN.

Oprirea telefonului
1. Apăsaţi
timp de câteva
secunde până când ecranul cu
cristale lichide se stinge.

18

Codul PIN (Personal Identification
Number - Număr Personal de
Identificare) vă protejează cartela
SIM împotriva utilizării neautorizate.
Codul PIN este de obicei furnizat
împreună cu cartela SIM. Dacă
funcţia Solicitare cod PIN este
setată la Activat, telefonul va solicita
introducerea codului PIN la fiecare
pornire. Dacă funcţia Solicitare cod

PI
te
re

C

Co
ca
ac
fi
ap
ac

C
(î

C
C
pe
bl
îm
co
re
D
op

.

ta

d

Cod PIN2 (între 4 şi 8 cifre)
Codul PIN2, furnizat cu unele
cartele SIM, este necesar pentru
accesarea anumitor funcţii, cum ar
fi Apelare numere fixe sau Tarife
apel. Verificaţi disponibilitatea
acestor funcţii la operator.

Codul PUK
(între 4 şi 8 cifre)
Codul PUK (PIN Unblocking Key Cheie deblocare PIN) este necesar
pentru deblocarea unui cod PIN
blocat. Codul PUK poate fi furnizat
împreună cu cartela SIM. În caz
contrar, contactaţi operatorul de
reţea pentru a obţine acest cod.
Dacă pierdeţi codul, contactaţi
operatorul de reţea.

Codul PUK2
(între 4 şi 8 cifre)
Codul PUK2, furnizat împreună cu
unele cartele SIM, este necesar
pentru schimbarea unui cod PIN2
blocat. Dacă uitaţi codul, contactaţi
operatorul de reţea.

Primii paşi

u

PIN este setată la Dezactivat,
telefonul se conectează direct la
reţea, fără a solicita codul PIN.

Introduceţi cod singuranţă
(între 4 şi 8 cifre)
Codul de siguranţă protejează
telefonul împotriva accesului neautorizat. Codul de siguranţă prestabilit este setat la ‘0000’. Acest cod
este necesar pentru ştergerea
tuturor intrărilor din telefon şi activarea Meniului Resetare. Codul
de siguranţă este, de asemenea,
necesar pentru activarea sau
dezactivarea funcţiei de blocare
a telefonului, pentru a împiedica
utilizarea neautorizată a acestuia.
Setarea prestabilită a codului de
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Primii paşi
Primii paşi

siguranţă poate fi schimbată din
Meniul Setări Securitate.

Parola de restricţionare
Parola de restricţionare este
necesară atunci când utilizaţi
funcţia Restricţie apel. Această
parolă se obţine de la operatorul
de reţea când optaţi pentru această
funcţie.

E
p

E

1.

2.

►

3.

4.
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Funcţii generale
Efectuarea unui apel
1. Asiguraţi-vă că telefonul este
pornit.
2. Introduceţi un număr de telefon,
inclusiv prefixul.
►

P
 entru a şterge numere, apăsaţi
tasta
. Ţineţi apăsată tasta
Ştergere
pentru a şterge
întregul număr.

Efectuarea unui apel din
Registrul apelurilor
1. În modul „în aşteptare”, apăsaţi
tasta Trimitere
pentru a afişa
ultimele numere de telefon apelate, de la care aţi preluat apeluri
sau de la care există apeluri
nepreluate.

Funcţii generale

Efectuarea şi
preluarea apelurilor

2. Selectaţi numărul dorit utilizând
tastele de navigare Sus/Jos.
3. Apăsaţi
numărul.

pentru a apela

3. Apăsaţi tasta Trimitere
pentru a apela numărul dorit.

Efectuarea unui apel
internaţional

4. Pentru a încheia apelul, apăsaţi
tasta Terminare
sau tasta
funcţională dreapta.

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta
pentru prefixul
internaţional. Caracterul ‘+’
selectează automat codul de
acces internaţional.
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Funcţii generale
Funcţii generale

2. Introduceţi prefixul ţării, prefixul
zonei şi numărul de telefon.
3. Apăsaţi
numărul.

pentru a apela

Terminarea unui apel
Când aţi încheiat convorbirea,
apăsaţi tasta Terminare
.

Efectuarea unui apel din
agenda telefonică
Puteţi salva numele şi numerele de
telefon apelate frecvent în cartela
SIM şi/sau în memoria telefonului,
denumită agendă telefonică. Puteţi
forma un număr prin căutarea
numelui corespunzător în agenda
telefonică.

22

Reglarea volumului

1.

Dacă doriţi să reglaţi volumul difuzorului în timpul unui apel, utilizaţi
tastele laterale ( ). Apăsaţi tasta
laterală Sus pentru a creşte volumul şi tasta laterală Jos pentru a
scădea nivelul acestuia.

N

Notă
►

►

În modul „în aşteptare”, având
clapeta deschisă, reglaţi volumul
pentru tonul tastelor prin apăsarea
tastelor.

Răspunsul la un apel
Când primiţi un apel, telefonul sună,
iar pictograma de semnalizare este
afişată pe ecran. Dacă apelantul
poate fi identificat, numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă
este salvat în agenda telefonică)
este afişat pe ecran.

►

►

Notă
►

tastă a fost setată ca mod de
răspuns (consultaţi pagina 69),
veţi putea răspunde la un apel
apăsând orice tastă, cu excepţia
tastei
sau a tastei
funcţionale dreapta.
►

P
 entru a refuza un apel
recepţionat, apăsaţi şi menţineţi
apăsată una dinre tastele laterale
din partea stângă a telefonului,
fără a deschide clapeta.

►

P
 uteţi prelua un apel în timp ce
utilizaţi agenda telefonică sau
alte opţiuni ale meniului.

ă,
e

ă

Dacă opţiunea Apăsaţi orice

2. Pentru a termina apelul, închideţi
clapeta sau apăsaţi tasta
.

Nivelul semnalului
Puteţi verifica nivelul semnalului
observând indicatorul acestuia
(
) de pe afişajul LCD. Nivelul
semnalului poate varia, în special în
interiorul clădirilor. Deplasarea în
apropierea unei ferestre poate
îmbunătăţi recepţia.

Funcţii generale

1. Pentru a prelua un apel
recepţionat, deschideţi telefonul.
(Dacă opţiunea Deschidere clapă
a fost setată ca mod de răspuns.
Consultaţi pagina 69 (Meniu
#.3.2).)

Introducerea textului
Puteţi introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.
De exemplu, memorarea numelor
în agenda telefonică, scrierea unui
mesaj, crearea unui mesaj personal
de întâmpinare.
Telefonul dispune de următoarele
metode de introducere a textului:
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Funcţii generale
Funcţii generale

Modul T9
Acest mod permite să
introduceţi cuvintelor apăsând
o dată o tastă pentru fiecare
literă. Fiecare tastă de pe
tastatură are asociate mai
multe litere. Modul T9 compară
automat literele introduse cu
un dicţionar intern pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel
necesare mai puţine apăsări de
taste decât în modul tradiţional
ABC. Această caracteristică
este cunoscută şi sub denumirea de text predictiv.
Modul ABC
Acest mod vă permite să
introduceţi literele prin apăsarea
tastei care conţine litera
respectivă o dată, de două
sau de trei ori, până când este
afişată litera dorită.
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123 Mode (Numbers Mode)
Tastaţi numere utilizând o
singură apăsare de taste pentru
fiecare cifră. Pentru a comuta
la modul 123 într-un câmp de
introducere a textului, apăsaţi
tasta
până când este afişat
modul 123.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când vă aflaţi Mod de introducere
a textului
într-un câmp
Pagina
care permite
introducerea de
caractere, veţi
observa în colţul
din dreapta sus
Opţiuni
Înapoi
al ecranului cu
cristale lichide indicatorul pentru
modul de introducere a textului.
0/1530

2.

►

M
di
a
de
fie
să
în
co
D
cu
ce
te
su
di

oi

u

►

U
 tilizarea modului T9

Modul de introducere a textului predictiv T9 permite introducerea facilă
a cuvintelor, cu un număr minim
de tastări. Pe măsură ce apăsaţi
fiecare tastă, telefonul începe
să afişeze, utilizând dicţionarul
încorporat, caracterele pe care
consideră că doriţi să le introduceţi.
De asemenea, puteţi să adăugaţi
cuvinte noi în dicţionar. Pe măsură
ce sunt adăugate cuvinte noi, cuvintele sugerate se modifică pentru a
sugera cele mai probabile variante
din dicţionar.

►

În cazul în care cuvântul dorit
lipseşte din lista de opţiuni,
adăugaţi-l, utilizând modul ABC.

►

P
 uteţi selecta limba pentru modul
T9. Apăsaţi tasta funcţională
stânga [Opţiune], apoi selectaţi
Limbi T9. Selectaţi limba dorită
pentru modul T9. De asemenea,
puteţi să dezactivaţi modul T9
selectând opţiunea T9 oprit.
Setarea prestabilită pentru telefon este cu modul T9 activat.

Funcţii generale

30

2. Schimbaţi modul de introducere
a textului apăsând
. Puteţi
observa modul curent de introducere a textului în colţul din
dreapta jos al ecranului.

1. Introduceţi tot cuvântul înainte de
a edita sau şterge caractere.
2. Finalizaţi fiecare cuvânt cu un
spaţiu, prin apăsarea tastei
.
Pentru a şterge litere, apăsaţi
tasta
. Ţineţi apăsată tasta
pentru a şterge integral textul afişat.
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Funcţii generale
Notă

Funcţii generale

►

►

P
 entru a ieşi din modul de introducere a textului fără a salva textul
introdus, apăsaţi
. Telefonul
revine în modul „în aşteptare”.

Utilizaţi tastele
introduce textul.

-

pentru a

►

O
 dată pentru prima literă

►

D
 e două ori pentru a doua
literă

►

Ş
 i aşa mai departe.

2. Pentru a introduce un spaţiu,
apăsaţi tasta
o dată. Pentru
a şterge litere, apăsaţi tasta
o dată. Menţineţi apăsată tasta
pentru a şterge integral textul afişat.

Caractere în ordinea afişării
Majusculă
Minusculă

.,/?!-:'"@1

.,/?!-:'"@1

ABC2ÂĂ

abc2âă

	D E F 3

Utilizarea modului ABC

1. Apăsaţi tasta corespunzătoare
literei dorite:
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Tastă

ghi4î

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7Ş

pqrs7ş

	T U V 8 Ţ	

►

def3

GHI4Î

tuv8ţ

WXYZ9

wxyz9

Spaţiu 0

Spaţiu 0

U
 tilizarea modului 123
(Numeric)

Modul 123 permite introducerea
numerelor într-un mesaj text (de
exemplu, un număr de telefon).
Apăsaţi tastele corespunzătoare
cifrelor dorite înainte de a comuta
manual la modul dorit de introducere a textului.

Te
de
pe
or
ac
ra
m
viz
un

Ro
în
ul
de
cu

Selectarea funcţiilor şi a
opţiunilor

Rolurile tastelor funcţionale variază
în funcţie de context; eticheta de pe
ultima linie a ecranului, poziţionată
deasupra fiecărei taste, indică rolul
curent.

Meniu  Agendă telefonică

Apăsaţi tasta
funcţională
stânga pentru a
accesa Meniul
disponibil.

Apăsaţi tasta
funcţională
dreapta pentru a
activa acţiunea
corespunzătoare.

Selectarea funcţiilor şi a opţiunilor

1

Telefonul dvs. oferă o gamă variată
de funcţii prin care puteţi să-l
personalizaţi. Aceste funcţii sunt
organizate în meniuri şi submeniuri,
accesate prin intermediul tastelor
rapide marcate şi . Fiecare
meniu şi submeniu permite
vizualizarea şi modificarea setărilor
unei anumite funcţii.
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Structura meniurilor
Structura meniurilor

1. Divertisment
1.1 Divertisment
1.2 Java Settings
2. Istoricul apelurilor
2.1 Toate apelurile
2.2 Apeluri
nepreluate

6. Album media

4.1 Aparat foto

6.1 Imagini

4.2 Memento vocal

6.2 Sunete

5. Mesaje
5.1 Mesaj nou
5.2 Primite

6.4 Altele
7. Profiluri de sunete

5.3 Schiţe

7.1 Normal

5.4 De trimis

7.2 Silenţios

2.4 Apeluri primite

5.5 Trimis

7.3 Numai vibraţii

2.5 Durata apelului

5.6 Ascultaţi
mesageria
vocală

7.4 Exterior

2.7 Informaţii
despre date
3. Organizator
3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 Obiective

5.7 Mesaje
informative
5.8 Şabloane
5.9 Setări

8.

6.3 Divertisment

2.3 Apeluri efectuate

2.6 Costuri apel
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4. Multimedia

7.5 Căşti

9.

0. Afişaj

#. Setări

8.1 Căutare

0.1 Fundal

#.1 Data & ora

8.2 Contact nou

#.2 Limbi

8.3 Apelare rapidă

0.2 Durata luminii
ecranului

8.4 Grupuri apel

0.3 Luminozitate

#.4 Securitate

8.5 Copiaţi tot

0.4 Scurtătură pt.
Ecranul de Start

#.5 Mod Economic

0.5 Temă

#.7 Mod Aeronavă

0.6 Stilul meniului

#.8 Resetare

0.7 Text standby

#.9 Starea memoriei

8.6 Ştergeţi tot
8.7 Setări
8.8 Informaţii
9. Mai mult
9.1 Ceas alarmă
9.2 Calculator

#.3 Apel

#.6 Reţea

Structura meniurilor

e

8. Contacte

0.8 Numele reţelei
*. Navigator

9.3 Cronometru

*.1 Start

9.4 Convertor de
unităţi

*.2 Favorite
*.3 Accesaţi URL

9.5 Ora pe glob

*.4 Istoric

9.6 Servicii SIM

*.5 Setări
*.6 Inormaţii
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Divertisment
Divertisment

Divertisment

Meniu 1.1

•J
 ocuri: Din acest meniu,
gestionaţi toate aplicaţiile Java
instalate în telefon. Vă puteţi
juca sau puteţi şterge aplicaţiile
descărcate sau puteţi stabili
opţiunile de conectare. Aplicaţiile
descărcate sunt organizate în
directoare.
După ce aţi selectat un director,
apăsaţi [Opţiuni] pentru a afişa submeniurile opţiunilor disponibile.
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►

 eschidere:
D
Afişează jocurile salvate.

►

Ş
 tergeţi tot:
Şterge toate aplicaţiile.

►

 irector nou:
D
Creează un director nou.

Java Settings

Meniu 1.2

Activaţi unui profil
1. Mutaţi cursorul la profilul pe care
doriţi să-l activaţi.
2. Apăsaţi
sau selectaţi Activaţi
din meniul Opţiuni.

Adăugarea unui profil nou
1. Selectaţi Profil nou din meniul
Opţiuni.
2. Apăsaţi tasta funcţională stânga
[Salvaţi] pentru a salva orice
modificare adusă configuraţiei.
Puteţi vizualiza, edita sau şterge ~
selectând Vizualizaţi, Editaţi sau
Ştergeţi, din meniul Opţiuni.

Pu
to
ac

2

ţi

Java™ este o tehnologie
dezvoltată de Sun Microsystems.
Similar modului în care descărcaţi
applet-uri Java utilizând navigatoarele standard Netscape sau
MS Internet Explorer, Java MIDlet
pot fi descărcate utilizând un
telefon cu WAP activat. În funcţie
de furnizorul de servicii, toate
programele bazate pe JAVA, pot fi
descărcate şi rulate pe un telefon.
După descărcare, mediul JAVA
poate fi vizualizat în Divertisment,
unde puteţi selecta, rula sau şterge
aplicaţii JAVA. Fişierele JAVA
salvate în telefon au extensia JAD
sau JAR.

Divertisment

e

Puteţi, de asemenea, să resetaţi
toate informaţiile despre profiluri,
accesând Opţiuni > Ştergeţi tot.
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Istoricul apelurilor
Istoricul apelurilor

Puteţi vizualiza înregistrarea apelurilor nepreluate, primite şi efectuate numai dacă reţeaua acceptă
CLI (Calling Line Identification
-Identificarea liniei de apelare).
Numărul şi numele (dacă sunt
disponibile) sunt afişate împreună
cu data şi ora efectuării apelului.
Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi
duratele şi costurile apelurilor.

Toate apelurile Meniu 2.1
Această opţiune vă permite să
vizualizaţi toate listele de apeluri
efectuate sau primite.

Apeluri nepreluate

Meniu 2.2
Această opţiune vă permite să
vizualizaţi ultimele 50 apeluri nepreluate. De asemenea, puteţi să:
►

A
 fişaţi numărul, dacă este disponibil şi apelaţi-l sau introduceţi
un nume pentru numărul respectiv şi salvaţi-l în Agendă.

►

T
 rimiteţi un mesaj la numărul
respectiv.

►

Ş
 tergeţi apelul din listă.

Apeluri efectuate

Meniu 2.3
Această opţiune vă permite să
vizualizaţi ultimele 50 de apeluri
efectuate (încercări reuşite sau
eşuate). De asemenea, puteţi să:
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►

►

►

A

Af
re
să
►

►

►

►

l-

ţi
c-

A
 fişaţi numărul, dacă este disponibil şi apelaţi-l sau introduceţi
un nume pentru numărul respectiv şi salvaţi-l în Agendă.

►

T
 rimiteţi un mesaj către numărul
respectiv.

►

Ş
 tergeţi apelul din listă.

Apeluri primite Meniu 2.4
Afişaţi ultimele 50 apeluri
recepţionate. De asemenea, puteţi
să:
►

3

A
 fişaţi numărul, dacă este disponibil şi apelaţi-l sau introduceţi
un nume pentru numărul respectiv şi salvaţi-l în Agendă.

►

T
 rimiteţi un mesaj către numărul
respectiv.

►

Ş
 tergeţi apelul din listă.

Durata apeluluiMeniu 2.5
Utilizaţi această opţiune pentru
a vizualiza durata apelurilor
recepţionate şi a celor efectuate.
Puteţi vedea durata fiecărui apel în
partea inferioară a ecranului când
derulaţi utilizând tastele de navigare
Sus/Jos. Puteţi reseta contorul apelurilor selectând Ştergeţi tot.
►

 ltimul apel: Durata ultimului
U
apel.

►

T
 oate apelurile: Durata totală
a tuturor apelurilor efectuate şi
primite de la ultima resetare a
contorului

►

A
 peluri efectuate: Durata apelurilor efectuate.

►

P
 rimite: Durata apelurilor
recepţionate.

Istoricul apelurilor

2
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Istoricul apelurilor
Istoricul apelurilor

Costuri apel

Meniu 2.6

Puteţi verifica costul ultimului apel,
al tuturor apelurilor, costul rămas şi
puteţi reseta costul. Pentru a reseta
costul, aveţi nevoie de codul PIN2.
Notă
►

D
 urata efectivă a apelurilor,
facturată de către operatorul
dvs., poate varia în funcţie
de caracteristicile reţelei, de
rotunjirea pentru facturare etc.

Informaţii despre
date
Meniu 2.7
Volumul transferului
(Meniu 2.7.1)

Verificaţi volumul transferurilor de
date Trimise, Primite sau Toate
datele. Puteţi reseta contorizarea
datelor apăsând
.

Durata GPRS (Meniu 2.7.2)
Verificaţi ora ultimului transfer de
date (Ultim) sau a tuturor apelurilor
(Toate datele). Resetaţi
contorizarea apăsând
.

C

C
af
es
Pu
da
Pu

Fi
ap

Pu
un
ta
►
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r

Calendar

Meniu 3.1

Când folosiţi acest meniu, se va
afişa un calendar. Un cursor pătrat
este situat în dreptul datei curente.
Puteţi muta cursorul în dreptul altei
date, folosind tastele de navigare.
Puteţi folosi următoarele taste.

►

P
 rogramare nouă: Selectaţi
pentru a introduce o nouă programare sau memo.

►

T
 onul planificatorului: Puteţi
seta tonul planificatorului pentru
fiecare dată aleasă.

►

Toate programările : Puteţi
afişa toate programările.

►

Accesaţi data: Puteţi accesa
data selectată direct.

►

 tergeţi vechi: Selectaţi pentru
Ş
a şterge programările expirate
despre care aţi fost deja notificat.

►

 tergeţi tot: Selectaţi pentru
Ş
a şterge toate programările şi
memento.

comută la anul anterior

Fiecare
apăsare

comută la anul următor
comută la luna anterioară
comută la luna următoare

Puteţi introduce o programare sau
un memento în planificator apăsând
tasta funcţională stângă [Opţiuni].
►

 izualizaţi: Afişează prograV
marea sau memento din ziua
aleasă.

Organizator

7

Organizator
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Organizator
Organizator

Memo

Meniu 3.2

1. S
 electaţi Memo apăsând tasta
funcţională stângă ori
.
2. D
 acă intrarea este goală, apăsaţi
tasta funcţională stângă
[Nou].
3. Introduceţi memento, apoi
apăsaţi tasta funcţională stângă
[OK].

Obiective

Meniu 3.3

Puteţi vizualiza, edita şi adăuga
liste cu obiective. Listele cu obiective sunt ordonate după timp. Sunt
afişate listele cu obiective în curs
de realizare sau realizate. Puteţi, de
asemenea, să le trimiteţi cu ajutorul
unui mesaj text sau MMS.
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Multimedia

Notă
►

D
 acă nivelul de încărcare al acumulatorului este redus, este posibil să nu puteţi utiliza camera foto.

Aparat foto

Meniu 4.1

Apăsaţi tasta de meniu şi selectaţi
Aparat foto > Fotografiere.
Alternativ, apăsaţi tasta pentru
cameră în modul de aşteptare.
Modulul aparatului de fotografiat se
deschide iar dvs. veţi putea observa
vizorul aparatului foto.

1. Rezoluţie: 320x240, 640x480
2. C
 alitate: Normal / Fin / Super fin
3. C
 ronometru: Dezactivat, 3 sec,
5 sec, 10 sec
4. M
 od de vizualizare: Imagine
întreagă, Pe tot ecranul

Multimedia

Telefonul dvs. multimedia este
dotat cu un aparat foto, uşor de
utilizat, care vă permite să realizaţi,
vizualizaţi şi partajaţi instantaneu
fotografii cu prietenii sau familia.

5. Captură multiplă: 1 fotografie,
3 fotorafii
6. Efect: Oprit, Sepia, Mono,
Negativ
7. Balans tonuri de alb:
Auto, Lumină diurnă, Sursă
incandescentă, Înnorat, Sursă
fluorescentă
8. Ton declanşator: Oprit, Ton1,
Ton2, Ton3
9. Resetare: Da, Nu

Înainte de a realiza o fotografie,
puteţi seta următoarele opţiuni.
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Multimedia
Multimedia

1. Centraţi opţiunea de meniu dorită
utilizând tastele de navigare
Stânga/Dreapta.

detalii suplimentare adresaţivă operatorului de reţea sau
furnizorului de servicii.

2. Selectaţi valoarea dorită utilizând
tastele de navigare Sus/Jos.

Memento vocalMeniu 4.2

3. După setarea tuturor valorilor,
focalizaţi subiectul dorit şi apăsaţi
tasta Aparat foto sau tasta OK.
Imaginea este captată şi este
afişată următoarea bară de
meniu.
Notă
►

Imaginea captată este salvată
automat fără afişarea marei de
meniu.

Puteţi, de asemenea, trimite
imaginea prin MMS. Pentru
informaţii suplimentare legate de
scrierea de MMS, vezi pagina
41. Trimiterea pozelor prin MMS
se face contra cost, pentru
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Cu această funcţie, puteţi înregistra
până la 10 memento vocale,
fiecare cu până la 60 de secunde.
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1.

2.

a

Acest meniu include funcţii corelate
cu SMS (Serviciul pentru mesaje
scurte), MMS (Serviciul pentru
mesaje multimedia), mesagerie
vocală, precum şi cu mesajele
serviciului de reţea. Expedierea
SMS şi MMS se face contracost.
Pentru detalii suplimentare,
contactaţi operatorul de reţea.

Mesaj nou

Meniu 5.1

3. Pentru ca introducerea să fie
mai uşoară, utilizaţi T9. Pentru
detalii despre introducerea textului, consultaţi paginile 23 - 24
(Introducerea textului).
4. Apăsaţi [Opţiuni - Inserare] pentru
a ataşa următoarele.
Inserare
►

S
 imbol: Puteţi adăuga caractere
speciale.

►

Imagine: Puteţi insera imaginile
prestabilite sau imagini din
Imaginile mele, dintre cele
disponibile pentru mesaje scurte.
De asemenea, fotografiile
realizate cu camera foto a
telefonului pot fi trimise prin
MMS.

►

S
 unete: Puteţi insera sunete,
dintre cele disponibile pentru
mesaje scurte.

Text (Meniu 5.1.1)
Puteţi scrie şi edita mesaje text de
până la 10 pagini.
1. Accesaţi meniul Mesagerie prin
apăsarea tastei
[OK].
2. Dacă doriţi să scrieţi un mesaj
nou, selectaţi Scriere SMS.

Mesaje

2

Mesaje
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Mesaje
Mesaje

►

Ş
 abloane text: Puteţi utiliza
şabloanele text care sunt setate
în telefon.

►

A
 gendă telefonică: Puteţi
adăuga numere de telefon sau
adrese de e-mail în agenda
telefonică.

►

C
 artea mea de vizită: Puteţi
adăuga semnătura dvs. la mesaj.

5. După terminarea mesajului,
apăsaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni] pentru a selecta
opţiunea dorită.
Opţiuni
►

T
 rimiteţi către: Expediaţi
mesaje text.

3. D
 upă ce au fost introduse
numerele, apăsaţi tasta
rapidă stânga pentru a trimite
mesajul.
Toate mesajele vor fi salvate automat în directorul De trimis, chiar şi
după o trimitere eşuată.
►

 alvaţi în Schiţe: Stochează
S
mesajele în directorul Schiţe.

►

Limbi T9: Selectaţi limba pentru modul de introducere T9.
Puteţi să dezactivaţi modul de
introducere T9 selectând ‘T9
dezactivat’

►

C
 uvânt T9 nou: Puteţi adăuga
propriul cuvânt. Acest meniu
se afişează doar dacă modul
de editare este setat la T9ABC/
T9Abc/T9abc.

1. Introduceţi numărul către care
doriţi să expediaţi mesajul.
2. P
 uteţi adăuga numere de telefon din agenda telefonică.
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►

 tergeţi text: Puteţi şterge tot
Ş
textul.

►

N
►

M

U
te
Ac
do
to

►

şi

Notă
►

A
 cest telefon acceptă EMS versiunea 5, putând astfel trimite
fotografii color, sunete, stiluri
de text etc. Dacă telefoanele
terţilor nu acceptă aceste
opţiuni, este posibil ca fotografiile, sunetele sau textele trimise
să nu fie afişate corect pe telefoanele lor.

Multimedia (Meniu 5.1.2)
Un mesaj multimedia poate conţine
text, imagini şi/sau clipuri audio.
Această funcţie poate fi utilizată
doar dacă este suportată de operator.

Doar aparatele care sunt compatibile cu mesajele multimedia sau email pot recepţiona şi trimite mesaje
multimedia.

Mesaje

e

Ieşire: Dacă selectaţi această
opţiune în timp ce scrieţi un
mesaj, veţi reveni la meniul
mesajului. Mesajul pe care l-aţi
scris nu a fost salvat.

1. Accesaţi meniul Mesaj nou
apăsând tasta funcţională stânga
[OK].
2. Dacă doriţi să scrieţi un mesaj,
selectaţi funcţia Scrieţi msj.
multimedia.
3. Puteţi crea un mesaj nou
sau puteţi să alegeţi unul din
şabloanele existente.
4. Apăsaţi Inserare pentru a adăuga
Imagini, Sunete, Contact, Simbol,
Fotografie nouă, Sunet nou,
Şabloane de text sau Cartea
mea de vizită.
Dimensiunea maximă a unui fişier
inserabil într-un MMS este de
100 kb.
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Mesaje
Opţiuni

Mesaje

► Trimiteţi

către: Puteţi expedia
mesaje multimedia către destinatari multipli, sau puteţi să salvaţi
mesajul pentru a-l expedia ulterior.

Notă
► Toate

mesajele se vor salva
automat în directorul De trimis,
chiar dacă expedierea a eşuat.

►

Inserare: Puteţi insera un
Simbol, Imagine, Sunete,
Fotografie nouă, Sunet nou,
Planşă nouă, Şabloane text,
Contact, Cartea mea de vizită.

► Previzualizare:

Puteţi previzualiza mesajele multimedia create.

►

Salvaţi: Salvaţi mesajele multi-

media în Schiţe sau ca şablon.
► Editaţi

subiectul: Modifică
subiectul mesajului multimedia
selectat.
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►

 tergeţi planşa: Permite
Ş
ştergerea diapozitivului selectat.

► Durata

planşei: Configuraţi
durata afişării fiecărei pagini la
scrierea unui mesaj.

► Limbi

T9: Selectaţi limba dorită
pentru modul de introducere T9.
Puteţi dezactiva modul de introducere T9, selectând ‘T9 oprit’.

► Cuvântnou

T9: Adăugaţi
cuvinte la dicţionarul T9. Acest
meniu va fi afişat doar dacă
modul de editare a fost setat la
T9ABC/T9Abc/T9abc.

► Ieşire:

Reveniţi la meniul Mesaj.

Notă
► La

crearea unui mesaj multimedia, dacă încărcaţi o imagine
(50K) va trebui să aşteptaţi până
la finalizarea încărcării pentru a
putea să efectuaţi alte acţiuni.
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► 

► 

► 

ă

Meniu 5.2

Veţi fi avertizat(ă) atunci când
primiţi un mesaj. Acesta va fi salvat
în directorul Primite.
Atunci când sunteţi înştiinţat despre
primirea unui mesaj multimedia,
trebuie să aşteptaţi descărcarea
mesajului pentru a-l putea vizualiza.
Pentru setări de notificare, vezi
(Meniu 5.9.2) pentru mai multe
detalii.
Pentru a citi un mesaj, selectaţi
unul dintre mesaje cu ajutorul tastei
.

► Retransmiteţi:

Puteţi retransmite mesajul selectat către un alt
destinatar.

►

Apelaţi: Puteţi reapela apelantul.

►

 alvaţi numărul: Puteţi salva
S
numărul mesajului.

►

Informaţii: Puteţi vizualiza
informaţiile despre mesajele
recepţionate: adresa expeditorului, subiectul (doar pentru
mesajele multimedia), data
mesajului şi ora, tipul mesajului,
dimensiunea mesajului.

► Ştergere

multiplă: Ştergeţi
mai multe mesaje dintr-o dată,
utilizând opţiunea Marcare/
Demarcare.

► Vizualizaţi:

Puteţi vizualiza
mesajul selectat.

► Răsp.:

Puteţi răspunde expeditorului.

► Ştergeţi:

curent.

Puteţi şterge mesajul

Mesaje

aj.

Primite

► Ştergeţi

toate mesajele citite:
Ştergeţi toate mesajele citite.

►

Ştergeţi tot: Anulează trimiterea
tuturor mesajelor şi le şterge pe
toate.
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Mesaje
Mesaje

►

Redare toate (valabil doar
pentru mesajele multimedia):
Puteţi reda mesajele multimedia.

►

 reluaţi (În cazul unui mesaj
P
de notificare):
Dacă mesajul multimedia este
setat la descărcare auto oprită
puteţi primi doar Notificări. Pentru
a recepţiona un mesaj, trebuie să
selectaţi [Preluaţi].

Schiţe

Vizualizaţi: Puteţi vizualiza
mesajul selectat.

►

Editaţi: Puteţi edita mesajul
selectat.

►

Ştergeţi: Ştergeţi mesajul selectat din directorului proiecte.

►

Informaţii: Puteţi vizualiza
informaţiile despre mesajul
selectat: subiectul (doar pentru
mesajele multimedia), data şi
ora la care a fost salvat, tipul
şi dimensiunea mesajului, prioritatea (numai pentru mesajele
multimedia).

Meniu 5.3

Puteţi vizualiza mesajele salvate ca
schiţe. Mesajele schiţe sunt listate
fiind însoţite de data şi ora la care
au fost salvate. Navigaţi prin listă
cu ajutorul butoanelor de navigare
sus/jos.
Fiecare proiect are următoarele
opţiuni. Apăsaţi tasta [Opţiuni].
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►

►

 tergere multiplă: Ştergeţi
Ş
mai multe mesaje dintr-o dată,
utilizând opţiunea Marcare/
Demarcare.

►

 tergeţi tot: Ştergeţi toate
Ş
mesajele din directorul Schiţe.

D

În
lis
le
tra
cu

În
ur
ta

►

►

►

►

În acest meniu, puteţi vizualiza
lista şi conţinutul mesajelor pe care
le expediaţi şi puteţi verifica dacă
transmiterea acestora s-a realizat
cu succes.

Informaţii: Vizualizaţi informaţii
despre mesajul selectat: subiect
(numai pentru mesajele multimedia), data şi ora la care a fost
trimis, tipul, dimensiunea mesajului, şi destinatarii.

►

În fiecare mesaj, sunt disponibile
următoarele opţiuni, prin apăsarea
tastei funcţionale stânga [Opţiuni].

Ş
 tergere multiplă: Puteţi şterge
mesaje multiple utilizând opţiunea
Marcare/Demarcare.

►

 tergeţi tot: Şterge toate mesaŞ
jele din directorul De trimis.

Meniu 5.4


Mesajele
care au fost
transmise au următoarele
opţiuni.
►

►

►

Vizualizaţi: Puteţi vizualiza
mesajul selectat.

Mesaje

c-

De trimis

Mesajele care sunt în curs
de transmitere au
următoarele opţiuni.
►

 tergeţi: Şterge mesajul selectat
Ş
din directorul “De trimis”.

Vizualizaţi: Puteţi vizualiza
mesajul selectat.

►

Anulaţi: Anulează trimiterea
mesajului şi îl şterge.

Ştergeţi: Anulează transmiterea
mesajului.

►

R
 etrimitere: Retrimiteţi mesajul
selectat.
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Mesaje
Mesaje

►

Editaţi: Editaţi mesajul selectat.

►

►

Informaţii: Anulează trimiterea
tuturor mesajelor şi le şterge pe
toate.

R
 etransmiteţi: Redirecţionează
mesajul selectat.

►

Informaţii: Afişează informaţii
scurte despre mesaj.

►

Ş
 tergere multiplă: Puteţi şterge
mai multe mesaje, utilizând
opţiunea Marcare/Demarcare.

►

Ş
 tergeţi tot: Şterge toate mesajele din directorul Trimise.

►

Ştergere multiplă/Ştergeţi tot:
Puteţi vizualiza informaţii despre
mesajul selectat: subiect (numai
pentru mesajele multimedia),
data şi ora la care a fost trimis,
tipul, dimensiunea mesajului, şi
destinatarii.

Trimis

Meniu 5.5

Afişează mesajele trimise (Mesaj).
[Opţiuni]
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►

Vizualizaţi: Deschide mesajul
selectat.

►

 tergeţi: Şterge mesajul selecŞ
tat.

Ascultaţi mesageria
vocală
Meniu 5.6
Acest meniu vă oferă o modalitate
rapidă de accesare a centrului
de mesaje vocale (dacă această
caracteristică este oferită de reţea).
Pentru a putea utiliza această
caracteristică, trebuie să introduceţi
numărul serverului de voce, obţinut
de la operatorul de reţea.
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Mesaje informative

(În funcţie de reţea şi abonament) 
Meniu 5.7
Mesajele serviciului de informaţii
sunt mesaje text trimise de reţea
către telefonul dvs. Acestea oferă
informaţii generale, cum ar fi starea
vremii, informaţii despre trafic, firme
de taxi, farmacii sau preţurile de
la bursă. La recepţionarea unui
mesaj de la serviciul de informaţii,
un mesaj pop-up va indica primi-

rea unui mesaj nou sau mesajul
serviciului de informaţii va fi afişat
direct. În modul de aşteptare, sunt
disponibile următoarele opţiuni la
vizualizarea mesajelor de la serviciul de informaţii.

Mesaje

ge

Când este recepţionat un mesaj
vocal nou,simbolul
va fi afişat
pe ecran. O apăsare prelungită
a tastei
vă va duce direct în
mesageria vocală. Pentru a vă
configura corect telefonul, solicitaţi
operatorului de reţea detalii despre
acest serviciu.

Citiţi (Meniu 5.7.1)
Atunci când aţi recepţionat un
mesaj de la serviciul informativ şi
selectaţi Citire pentru a vizualiza
mesajul, acesta va fi afişat pe
ecran.

Subiecte (Meniu 5.7.2)
►

Vizualiz. listă: Puteţi vizualiza
numerele serviciului informativ pe
care l-aţi adăugat. Dacă apăsaţi
tasta [Opţiuni], puteţi edita
şi şterge categoria mesajelor
informative adăugate.
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Mesaje
►

Mesaje

Listă activă: Puteţi selecta
mesajele serviciului informativ
în lista activă. Dacă activaţi un
număr al serviciului informativ,
puteţi recepţiona mesajele expediate de acel număr.

Şabloane

Meniu 5.8

În listă se află mesaje pre-definite.
Puteţi vizualiza şi edita şabloanele
de mesaje sau puteţi crea noi
mesaje. Sunt disponibile trei
tipuri de şabloane: Text, Imagine şi
Semnătură.

Text (Meniu 5.8.1)
Sunt disponibile opţiunile următoare.
►

48


Vizualizaţi:
Selectaţi această
funcţie pentru a vizualiza
şablonul selectat.

►

Editaţi: Utilizaţi această funcţie
pentru a edita şablonul selectat.

S

►

Trimiteţi prin Mesaj text:
Utilizaţi această opţiune pentru a
expedia prin SMS mesajul şablon
selectat.

M

►

T
 rimiteţi prin Mesaj multimedia: Utilizaţi această opţiune
pentru a expedia prin MMS
mesajul şablon selectat.

►

Ştergeţi: Şterge şablonul selectat din lista de şabloane text.

►

Adăugaţi nou: Folosiţi pentru a
crea un nou şablon.

►

Ştergeţi tot: Şterge toate
şabloanele.

Multimedia (Meniu 5.8.2)
Puteţi crea un şablon multimedia
după apăsarea tastei funcţionale
stânga [Nou].

►

►

►

►

Cost răspuns: Atunci când
un mesaj a fost expediat, destinatarul poate răspunde şi vă
poate adăuga costul mesajului la
factura dumneavoastră. Această
funcţie depinde de operatorul
dvs. de reţea.

►

 umărului centrului pt.
N
mesaje: Permite salvarea sau
modificarea numărului centrului
SMS pentru expedierea de
mesaje text. Trebuie să obţineţi
acest număr de la operator.

Mesaj text (Meniu 5.9.1)
►

Tipurile mesajelor:
T
 ext, Voce, Fax, Căutare
locală, X.400, Email, ERMES
 e obicei, tipul mesajului este
D
setat pe Text. Puteţi modifica
textul în alte formate. Contactaţi
operatorul dvs. de reţea pentru
informaţii privind această funscţie.

-

a

Meniu 5.9

►

►

Perioada de valabilitate: Acest
serviciu de reţea permite setarea
perioadei pentru care mesajele
text vor fi stocate în centrul de
mesagerie.
Raport de livrare: Dacă setaţi
Da, puteţi verifica dacă mesajul
dumneavoastră a fost expediat
cu succes.

Mesaje

a
on

Setări

Mesaj multimedia
(Meniu 5.9.2)
►

 ubiect: Puteţi set să introduceţi
S
sau nu subiectul.

►

 urata planşei: Puteţi seta
D
durata de afişare a fiecărei planşe
când scrieţi un mesaj.
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Mesaje
►

Mesaje
►
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Prioritate: Puteţi expedia
mesajul după ce aţi setat nivelul
de prioritate: Scăzut, Normal şi
Ridicat.
P
 erioadă de valabilitate: Acest
serviciu de reţea permite setarea
duratei în care mesajele text vor
râmâne în centrul de mesaje.

►

R
 aport de livrare: Dacă setaţi
funcţia la Da, puteţi verifica dacă
mesajul a fost trimis cu succes.

►

R
 aport de citire: Dacă setaţi
funcţia la Da, puteţi verifica dacă
mesajul dvs. a fost citit.

►

Descărcare automată

- Doar în reţeaua proprie: Dacă
selectaţi această funcţie, mesajele se vor descărca automat,
contracost, în reţeaua proprie.
Dacă vă aflaţi într-o altă reţea,
va trebui să confirmaţi că doriţi
să descărcaţi mesajele.
►

►

 rofiluri de reţea: Pentru a
P
descărca MMS de pe server, este
nevoie să setaţi URL-ul pentru
serverul de mesaje multimedia.
Tip de mesaj permis
- Personal: Mesaje personale.
- Reclame: Mesaje comerciale.
- Informaţii: Informaţii necesare.

N
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1.

2.

- Pornit: veţi recepţiona automat
mesaje multimedia.

►

- Oprit: Vi se solicită să confirmaţi
că doriţi să descărcaţi.

►

te

Numărul mesageriei vocale
(Meniu 5.9.3)

Puteţi recepţiona mesaje vocale
dacă această caracteristică
este suportată de operatorul
dumneavoastră. Atunci când primiţi
un mesaj vocal, simbolul va fi
afişat pe ecran. Apelaţi operatorul
dvs. de reţea pentru mai multe
detalii privind serviciile acestuia şi
pentru setarea corespunzătoare a
telefonului.
1. Apăsaţi tasta
„în aşteptare”.

în modul

2. Puteţi verifica următoarele submeniuri.

Mesaje push (Meniu 5.9.4)
Recepţionaţi

(Meniu 5.9.4.1)

Configuraţi opţiunile mesajelor
push.

Mesaje

-

Descărcare automată
(Meniu 5.9.4.2)

Setaţi descărcarea automată a
mesajelor push.

Serviciu info (În funcţie de

reţea şi abonament) (Meniu 5.9.5)
►

Recepţionaţi

►

Acasă: Puteţi asculta mesajele
vocale selectând opţiunea Acasă.

- Pornit: Dacă selectaţi acest
meniu, telefonul dvs. va
recepţiona mesajele serviciului
informativ.

►

Roaming: Chiar dacă vă aflaţi în
străinătate, puteţi asculta mesajele vocale dacă serviciul roaming
este suportat.

- Oprit: Dacă selectaţi acest
meniu, telefonul dvs. nu va mai
recepţiona mesajele serviciului
informativ.
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Mesaje
►

Alertă

Mesaje

- Pornit: Telefonul va emite un
semnal sonor atunci când
recepţionaţi numerele mesajelor
serviciului informativ.
- Oprit: Telefonul nu va emite
un semnal sonor atunci când
recepţionaţi mesajele.
►

Limbi
- Puteţi selecta limba prin utilizarea tastelor [Pornit/Oprit], apoi
mesajul serviciului informativ va
fi afişat în limba selectată.

52

Pu
su
po
na
du

Im

Po
su
su

S
►

Album media

Imagini

Meniu 6.1

Pozele realizate cu telefonul KP202
sunt salvate aici. (Pentru detalii
suplimentare, vezi pagina 37.)

Sunete
►

Meniu 6.2

S
 unete: Puteţi selectaţi un sunet
din listă. După selectarea sunetului dorit, îl puteţi seta ca ton de
apel sau puteţi trimite sunetul prin
SMS sau MMS folosind tasta
funcţională stţnga [Opţiuni].

Divertisment

Meniu 6.3

Descărcaţi, cu uşurinţă, jocuri sau
alte aplicaţii cu ajutorul acestui
meniu. Meniul conţine 2 directoare
implicite: Jocuri şi Aplicaţii.
Fiecare director conţine un link
pentru descărcarea jocurilor sau a
aplicaţiilor. Vă rugăm să reţineţi că
pot interveni costuri suplimentare
atunci când utilizaţi serviciile online.

Altele
►

Album media

Puteţi descărca tonuri de apel,
sunete, jocuri, poze şi fundaluri din
portalurile WAP. Apăsaţi tastele
navigare pentru accesarea pozelor
dumneavoastră.

Meniu 6.4

Altele: Selectaţi o poză din listă
apăsând tasta funcţională stânga
[Vizualizaţi]. Ulterior, o puteţi
seta ca fundal sau puteţi să o
trimiteţi prin MMS, apăsând tasta
funcţională stânga [Opţiuni].
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Profiluri de sunete
Profiluri de sunete

În Meniul Profiluri, puteţi să reglaţi
şi să personalizaţi tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii
sau grupuri de apelare. Există
cinci profiluri presetate: Normal,
Silenţios, Numai vibraţii,
Exterior şi Căşti.

Activaţi

Meniu 7.X.1

1. Este afişată o listă cu toate
profilurile.
2. În lista Profiluri, derulaţi până la
profilul pe care doriţi să-l activaţi
şi apăsaţi tasta funcţională
stânga [OK] sau tasta OK.

Personalizaţi Meniu 7.X.2
Puteţi personaliza toate profilurile,
cu excepţia profilului Vibraţii.
Derulaţi la profilul dorit din lista
profilurilor. După ce aţi apăsat
tasta funcţională stânga sau tasta
OK, selectaţi Personalizare. Se
va deschide opţiunea de setare a
profilului.
►

T
 ip alertă apel: Setaţi tipul
de alertă pentru apelurile
recepţionate.

►

T
 onuri de apel: Selectaţi tonul
de apel dorit din listă.

►

V
 olumul soneriei: Setaţi volumul
tonului de apel.

►

T
 ip alertă mesaj: Selectaţi
modul de alertă pentru primirea
mesajului.

►

Ton mesaj: Selectaţi tonul alertei

3. Apoi, selectaţi Activare.
Notă
►
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D
 acă un set de căşti este
conectat la telefon, profilul Căşti
se va activa automat.

pentru primirea mesajului.

►

►

►

►

►

T
 on tastatură: Selectaţi tonul
dorit pentru tastatură.

►

V
 olumul tastelor: Setaţi volumul tonului tastelor.

►

V
 olumul efectelor sonore:
Setaţi volumul efectului sonor.

►

Volumul tonului de pornire/
oprire: Setaţi volumul tonului
emis la pornirea sau oprirea
telefonului.

Profiluri de sunete

2

ul

ei
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Contacte
Contacte

Puteţi salva numere de
telefon, însoţite de numele
corespunzătoare, în memoria
telefonului sau a cartelei SIM.
Apăsaţi tasta funcţională [Meniu] în
modul „în aşteptare”, apoi selectaţi
Contacte.

Căutare 

Meniu 8.1

1. Selectaţi Căutare. Vi se va solicita să introduceţi un nume.
2. Introduceţi începutul numelui
pe care doriţi să-l căutaţi şi
apăsaţi tasta funcţională stânga
[Căutare].
►
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P
 uteţi accesa direct Meniu
Contacte apăsând tasta de navigare
în modul
„în aşteptare”.

3. După ce aţi găsit numele dorit,
puteţi să apelaţi numărul prin
apăsarea tastei [Trimitere]
.
Alternativ, apăsaţi tasta
funcţională stânga [Opţiuni] pentru a utiliza următoarele opţiuni.

►
►

►

 izualizaţi: Afişează numele şi
V
numărul corespunzător.

►

►

 ditaţi: Editează numele şi
E
numărul.

►

►

 pelaţi: Apelaţi contactul
A
selectat.

►

M
 esaj-Mesaj text: Utilizaţi
această funcţie pentru a scrie un
mesaj unui contact.

►

►

 esaj-Mesaj multimedia:
M
Utilizaţi această funcţie pentru a
scrie un mesaj multimedia pentru
contactul selectat.

C

►

 rimiteţi prin: Expediaţi Mesaj
T
text/multimedia.

Ad

Ex
ef
te
in

Ş
 tergeţi: Şterge contactul.

►

A
 locaţi apelare rapidă: Pentru
a adăuga un număr la lista de
apelare rapidă, apăsaţi tasta
funcţională stânga [Adăugare].
Căutaţi numele în agenda
telefonică.

-

u

►

Contact nou: Înregistraţi un
contact nou.

►

Ştergere multiplă: Puteţi bifa

toate intrările din listă pentru a le
şterge dintr-o dată.
►

Copiaţi în telefon/SIM:

Copiază o intrare din SIM în telefon sau viceversa.

Contact nou

Meniu 8.2

Adăugaţi un contact nou.
Există 2 memorii: Memoria telefonului şi memoria SIM. Memoria
telefonului poate conţine 1000 de
intrări. Puteţi introduce până la 40

de caractere pentru fiecare nume
din memoria telefonului. Memoria
cartelei SIM depinde de cartela
SIM.
1. Apăsaţi tasta meniu şi selectaţi
Contacte > Contact nou.

Contacte

►

2. Puteţi adăuga intrări noi în agenda
telefonică din memoria cartelei SIM
sau a telefonului.

Apelare rapidă Meniu 8.3
Alocaţi contacte fiecăreia dintre
tastele de la
la
. Veţi
puteţi apela aceste contacte
apăsând tastele numerice aferente.
1. Derulaţi la Apelare rapidă, apoi
apăsaţi [OK]
2. Pentru a adăuga un număr la
Apelare rapidă, selectaţi (Gol).
Căutaţi numele în agenda
telefonică.
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Contacte
Contacte

3. Puteţi modifica sau şterge un
număr din lista de apelare rapidă
şi puteţi efectua un apel sau
trimite un mesaj apăsând tasta
funcţională stânga [Opţiuni].

Grupuri apel

►

Meniu 8.4

Puteţi adăuga de membri într-un
grup şi puteţi defini până la 7
grupuri.
1. Selectaţi Grupuri apelanţi. Vor fi
afişate toate listele de grupuri:
Familie, Prieteni, Colegi, VIP,
Grup 1, Grup 2 şi Grup 3.
2. Selectaţi grupul pe care doriţi
să îl administraţi, prin apăsarea
tastei rapide stânga [Opţiuni].
Vor fi afişate următoarele meniuri
secundare.
►

58

►

Afişaţi membrii: Afişează lista
membrilor grupului.

►

Ton de apel pt. grup: Utilizaţi
această opţiune pentru a selecta
sunetul de apel care va fi utilizat
atunci când recepţionaţi un apel
vocal de la o persoană din grup.
 imbolul grupului: Utilizaţi
S
această opţiune pentru a selecta
simbolul care va fi utilizat când
recepţionaţi un apel de la o
persoană din grup.
Adăugaţi membru: Puteţi
adăuga membri la grup. Niciun
grup nu poate avea mai mult de
20 de membri.

►

C

Pu
m
te
►

►

 tergeţi membru: Puteţi elimiŞ
na un membru selectat din lista
de membri ai grupului. Numele şi
numărul de telefon vor rămâne în
agenda Contacts.

Pu
m

►

 tergeţi toţi membrii: Şterge
Ş
toţi membrii.

►

Redenumiţi: Permite atribuirea
unui nume nou grupului.

• Ş
c
ş

►

• P
c
o

.

a

-

şi
în

a

►

 tergeţi tot: Resetaţi toate
Ş
setările.

Copiaţi tot 

Meniu 8.5

Puteţi copia/muta intrările din
memoria cartelei SIM în memoria
telefonului sau invers.
►

D
 in SIM în Telefon: Puteţi
copia o intrare din cartela SIM în
memoria telefonului.

►

D
 in telefon în SIM: Puteţi copia
o intrare din memoria telefonului
în cartela SIM.

Puteţi vizualiza următoarele submeniuri.
• Păstraţi originalul: Atunci când
copiaţi estepăstrat numărul
original.
• Ştergeţi originalul: Atunci când
copiaţi, numărul original este
şters.

Ştergeţi tot

Meniu 8.6

Puteţi şterge toate intrările din
cartela SIM sau din telefon. Această
funcţie necesită codul de securitate.
Apăsaţi tasta
pentru a reveni la
modul „în aşteptare”.

Setări

Contacte

a
t

Meniu 8.7

Vizualizaţi opţiuni (Meniu 8.7.1)
Puteţi seta opţiunea de afişare pentru Contact.
►

D
 oar nume: Setaţi lista din
agenda telefonică pentru a afişa
exclusiv numele.

►

N
 ume & număr: Atunci când
căutaţi înagenda telefonică, lista
va afişa nume şi numere.

►

 u imagine: Atunci când căutaţi
C
înagenda telefonică, lista va afişa
nume şi numere.
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Contacte
Contacte

Informaţii

Meniu 8.8

(în funcţie de cartela SIM):
Utilizaţi această funcţie pentru a
accesa o listă a serviciilor furnizate
de operatorul de reţea (dacă acest
lucru este suportat de cartela SIM).
Aceste numere includ numerele
pentru apeluri de urgenţă, consultări
de directoare şi numere pentru
mesageria vocală.
1. Selectaţi opţiunea Apelare nr.
service.
2. Vor fi afişate numerele serviciilor
disponibile.
3. Utilizaţi tastele de navigare Sus/
Jos pentru a selecta un serviciu.
Apăsaţi
.
►
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N
 r. Pt. apel service: Puteţi
afişa lista cu Numere de apelare
pentru servicii (SDN) atribuită de
operatorul dvs. (dacă este
suportată de cartela USIM).

►

►

Aceste numere includ apeluri de
urgenţă, Informaţii despre
directoare şi numerele căsuţei
vocale. După selectarea unui
număr pentru servicii, apăsaţi
.

C

N
 umăr propriu (în funcţie
de cartela SIM): Puteţi verifica
numărul propriu de pe cartela
SIM.

2.

C
 arte de vizită: Cu această
opţiune puteţi să vă creaţi propria dvs. carte de vizită care va
conţine Numele şi un număr
de telefon mobil. Pentru a crea
o nouă carte de vizită, apăsaţi
tasta funcţională stânga
[Nou] şi introduceţi informaţiile în
secţiunile respective.

4.

Pu
ac

1.

3.

C

C
ut
Ad
Îm

1.

2.

e

Ceas alarmă

Meniu 9.1

Notă
►

1. Selectaţi Pornit pentru a
introduce timpul dorit.

P
 entru a şterge o greşeală sau
pentru a anula toate informaţiile
afişate, apăsaţi tasta
.

►

Pentru a introduce semnul minus,

2. Selectaţi perioada de repetare: O
dată, Lu~Vi, Lu~Sâ, S~D, Zilnic.

►

Puteţi seta 5 alarme care să fie
activate la un timp anume.

3. Selectaţi tonul dorit pentru
alarmă apoi apăsaţi tasta

.

4. Editaţi numele alarmei apoi
apăsaţi
[Salvaţi].

Calculator

Meniu 9.2

Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi
utiliza telefonul drept calculator.
Adunare, Scădere, Înmulţire şi
Împărţire.

apăsaţi tasta

Mai mult

n

Mai mult

.

P
 entru a introduce o zecimală,
apăsaţi tasta
.

3. Pentru a calcula rezultatul,
apăsaţi tasta funcţională stânga
[Rezultat] sau tasta OK.
4. După efectuarea calculului,
apăsaţi tasta funcţională stânga
[Ştergeţi] pentru a reveni la
starea iniţială.

Cronometru

Meniu 9.3

1. Introduceţi primul număr cu
ajutorul tastelor numerice.

1. Apăsaţi [Start] pentru a începe
cronometrarea turului şi înregistraţi
timpul turului apăsând [Tur].

2. Apăsaţi tasta de navigare
corespondentă pentru a selecta
funcţia matematică.

2. Apăsaţi [Stop] pentru a constata
recordul de timp al turului.
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Mai mult
Mai mult

3. Apăsaţi [Resetare] pentru a
reveni la condiţia iniţială.

Convertor de unităţi

Meniu 9.4
Acesta converteşte orice unitate de
măsură în unitatea dorită.
Există 7 tipuri de unităţi care pot
fi convertite: Valută, Suprafaţă,
Lungime, Greutate, Temperatură,
Volum, Viteză.

1. Selectaţi unitatea pe care doriţi
să o transformaţi utilizând tastele
de navigare Stânga/Dreapta.
2. Deplasaţi-vă la secţiunea
Conversie unitate prin apăsarea
tastei de navigare Jos.
3. Selectaţi unitatea pe care doriţi să
o transformaţi utilizând tastele de
navigare Stânga/Dreapta.
4. Introduceţi numerele utilizând
tastele numerice. Conversia se
realizează automat.
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Notă
►

P
 uteţi introduce un număr zecimal
prin apăsarea tastei
.

Ora pe glob

Meniu 9.5

Afişează ora din principalele oraşe
ale lumii.

Servicii SIM

Meniu 9.6

Furnizorul dvs. de servicii vă poate
oferi aplicaţii speciale prin
intermediul cartelei SIM, precum
home banking, bursa de valori, etc.
Dacă sunteţi inregistrat pentru unul
din aceste servicii numele serviciului
va apare la sfârşitul meniului
principal. Cu meniul “servicii SIM”
telefonul dvs. prezintă tehnologia
viitorului si va asigura servicii
suplimentare viitoare furnizorului de
telefonie mobilă. Pentru mai multe
informaţii luaţi legătura cu furnizorul
de servicii GSM.

F

Fo
a
m

D
e

Pu
ilu

L

Lu
aj

S
d

Pu

5

e

6

e

c.
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e
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Fundal

Meniu 0.1

Folosiţi această funcţie pentru
a seta afişajul ecranului LCD în
modul „în aşteptare”.

Durata luminii
ecranului

Meniu 0.5

Puteţi selecta temele care vor fi
afişate pe ecran.

Stilul meniului Meniu 0.6
Meniu 0.2

Puteţi seta în mod individual durata
iluminării afişajului.

Luminozitate

Temă

Afişaj

al

Afişaj

Meniu 0.3

Luminozitatea ecranului poate fi
ajustată între 40% şi 100%.

Scurtătură pt. Ecranul
de Start
Meniu 0.4

Puteţi selecta stilul dorit pentru
meniu. Sunt disponibile opţiunile Stil
Grilă sau Unul câte unul.

Text standby

Meniu 0.7

După ce selectaţi Pornit, puteţi scrie
un mesaj pe ecran.

Numele reţelei 

Meniu 0.8

Puteti selecta numele retelei.

Puteţi seta ecranul de start.
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Navigator
Navigator

Start

Meniu *.1

F
 olosiţi tasta
şi
pentru a
introduce simbolurile. Pentru ".",
apăsaţi
.

Pagina de Start este stabilită în
profilul activat.

►

Favorite

După selectarea favoritului dorit, sunt disponibile
următoarele opţiuni.

Meniu *.2

Acest meniu permite salvarea
adreselor URL ale paginilor web
favorite, pentru ca acestea să fie
cu uşurinţă accesate ulterior. La
livrare, telefonul dvs. are stabilite
câteva favorite implicite. Aceste
favorite implicite nu pot fi şterse.
Crearea unui Favorit
1. Apăsaţi tasta funcţională stânga
[Opţiuni].
2. Selectaţi Favorit nou şi apăsaţi
tasta OK.
3. După introducerea adresei şi
a titlului pentru URL, apăsaţi
tasta OK.
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Sfat

A

Vă
do
ad

Is

Af
in

►

Conectaere

►

Vizualizaţi

►

Editaţi

S

►

Ştergeţi
Favorit nou

P

►
►

Director nou

►

Mutare

►

Copiaţi

►

Trimiteţi URL prin

►

Ştergeţi mai mui mult

U
ut
In

N
►

deveni numele serviciului respectiv al operatorului salvat pe cardul
SIM. În situaţia în care cardul nu
suportă servicii SAT, atunci meniul
se va numi Profiluri.

Meniu *.3

Vă puteţi conecta direct la pagina
dorită. După introducerea unei
adrese URL, apăsaţi tasta OK.
►

Afişează lista titlurilor paginilor de
internet accesate recent.

A
 ctivaţi: Mutaţi cursorul în
dreptul profilului pe care doriţi să
îl activaţi.

►

Setări

V
 izualizaţi: Vizualizare număr
expeditor.

►

P
 rofil nou: Puteţi adăuga un
profil nou.

►

Ş
 ergeţi tot: Şterge profilul.

Istoric

Meniu *.4

Meniu *.5

Profiluri de reţea (Meniu *.5.1)
Un profil oferă informaţia esenţială
utilizată pentru conectarea la
Internet.
Notă
►

În cazul în care cardul SIM
suportă servicii SAT (SIM
Application Toolkit - Trusă de
Unelte SIM), acest meniu va

Navigator

Accesaţi URL

Cache (Meniu *.5.2)
Goliţi cache (Meniu *.5.2.1)
Setaţi dacă doriţi să stabiliţi conexiunea prin intermediul cache-ului.
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Navigator
Se permite cache (Meniu *.5.2.2)
Navigator

Şterge tot conţinutul salvat în
cache.

Cookies (Meniu *.5.3)
Ştergeţi cookies (Meniu *.5.3.1)
Verificaţi dacă telefonul utilizează
fişiere cookie.

Se permit cookie-url (Meniu *.5.3.2)
Şterge tot conţinutul salvat în
cache.

Certificate de securitate
(Meniu *.5.4)

Se afişează o listă a certificatelor
disponibile.

Afişaţi imaginea (Meniu *.5.5)

66

Activează/dezactivează afişarea
imaginilor în timpul navigării.

Informaţii
Informaţii necesare.

Meniu *.6

Pu
fu

D

Pu
şi

S

In

F

Pu
fe
AA
(Z

S

In

6

Setări
Data & ora

Meniu #.1

Puteţi seta funcţii legate de dată
şi de oră.

Setaţi data (Meniu #.1.1)
Introduceţi data curentă.

Formatul datei (Meniu #.1.2)
Puteţi seta formatul pentru dată în
felul următor: AAAA/LL/ZZ, ZZ/LL/
AAAA, LL/ZZ/AAAA.
(Z: Ziua / L: Luna / A: Anul).

Setaţi ora (Meniu #.1.3)
Introduceţi ora curentă.

Formatul orei (Meniu #.1.4)
Setări

Puteţi seta următoarele meniuri, în
funcţie de preferinţe.

Setaţi formatul orei:
24 ore sau 12 ore.

Actualizare automată
(Meniu #.1.5)

Dacă aţi setat opţiunea Actualizare
automată, ora şi data se vor actualiza automat, conform fusului orar
curent.

Limbi

Meniu #.2

Selectaţi limba de afişare. Când
opţiunea pentru limbă este setată la
Automat, limba se va seta automat
în funcţie de cartela SIM utilizată.
Această limbă va fi engleza, în
cazul în care limba cartelei SIM nu
este acceptată de telefon.
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Setări
Setări

Apel

Meniu #.3

►

Puteţi seta Meniul corelat cu un apel
apăsând tasta [OK] în Meniul
Setări.

Redirecţionarea apelurilor

►

T
 oate apelurile de date: Permite
redirecţionarea necondiţionată
către un număr cu conexiune PC.

►

 nulaţi tot: Anulează serviciul
A
de redirecţionare a apelurilor.

(Meniu #.3.1)

Acest serviciu permite
redirecţionarea către un alt număr
a unui apel vocal primit, a unui fax
sau a apelurilor de date. Pentru mai
multe detalii, contactaţi operatorul.
►

68

T
 oate apelurile vocale: Permite
redirecţionarea necondiţionată a
tuturor apelurilor vocale.

►

D
 acă sună ocupat: Permite
redirecţionarea apelurilor vocale
când telefonul este utilizat.

►

D
 acă nu răspund: Permite
redirecţionarea apelurilor vocale
la care nu răspundeţi.

În afara ariei de acoperire:
Permite redirecţionarea apelurilor
vocale atunci când telefonul este
oprit sau când se află în afara
ariei de acoperire.

Submeniurile
Meniu Redirecţionarea apelurilor
conţine submeniurile prezentate
mai jos.
►

A
 ctivaţi: Permite activarea serviciului corespunzător.

- Către centrul mesageriei vocale:
Redirecţionează apelurile către
centrul de mesaje. Această
funcţie nu este afişată în
meniurile Toate apelurile de date
şi Toate apelurile fax.

-

-

►
►

M
►

►

e

C.

vi-

e:

e

- Către alt număr: Introduceţi
numărul pentru redirecţionare.
- Către număr favorit: Puteţi
verifica ultimele cinci numere
redirecţionate.
►

Anulaţi: Dezactivaţi serviciul.

►

 izualizaţi starea: Vizualizaţi
V
starea serviciului corespunzător.

►

Afişaţi nr. dvs. (în funcţie de
reţea şi de abonament)
(Meniu #.3.3)
►

S
 etat de reţea
Dacă selectaţi această opţiune,
puteţi expedia numărul de telefon
în funcţie de serviciul pe două
linii, cum ar fi linia 1 sau linia 2.

►

P
 ornit
Puteţi expedia numărul dvs. către
o altă persoană. Numărul dvs.
de telefon va fi afişat pe telefonul
interlocutorului.

►

O
 prit
Numărul dvs. de telefon nu va
fi afişat.

Mod de răspuns (Meniu #.3.2)
►

►

Deschidere clapă
Dacă selectaţi acest meniu,
puteţi recepţiona un apel doar
prin deschiderea clapetei.
C
 u orice tastă
Dacă selectaţi această opţiune,
puteţi accepta un apel apăsând
orice tastă, cu excepţia tastei
[Pronit] şi a tastei .

N
 umai tasta Trimitere
Dacă selectaţi acest meniu, puteţi
recepţiona un apel apăsând doar
tasta
[Trimitere].

Setări

or
e
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Setări
Setări

Apel în aşteptare

Reapelare automată

1.

Veţi primi o înştiinţare din reţea
în legătură cu recepţionarea unui
apel nou în timp ce aveţi un apel în
desfăşurare. Selectaţi Activare pentru a solicita activarea caracteristicii
Apel în aşteptare, Anulare pentru
a solicita dezactivarea acestei
caracteristici sau Vizualizaţi starea,
pentru a verifica dacă funcţia este
activată sau nu.

Selectaţi Activat şi telefonul va efectua maxim cinci încercări de apelare
după o încercare nereuşită.

2.

(Serviciu de reţea) (Meniu #.3.4)

Alertă la minut (Meniu #.3.5)
Când este setat la Activat, telefonul
va emite un sunet după fiecare
minut în timpul unui apel, pentru a
vă ţine la curent cu durata apelului.
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(Meniu #.3.6)

Selectaţi linia (Meniu #.3.7)
Selectaţi linia.

Trimiteţi tonuri DTMF

3.

4.

(Meniu #.3.8)

Tonurile DTMF permit telefonului să
controleze o centrală automată.

Securitate

5.
Meniu #.4

Solicitare cod PIN (Meniu #.4.1)
În acest meniu, puteţi seta solicitarea codului PIN al cartelei SIM la
pornirea telefonului. Dacă această
funcţie este activată, codul PIN va
fi solicitat.

ă

4

1)

-

2. Setare Activat/Dezactivat.
3. Dacă doriţi să modificaţi setările,
trebuie să introduceţi codul PIN
atunci când porniţi telefonul.
4. Dacă introduceţi un cod PIN
greşit de mai mult de 3 ori,
telefonul va fi blocat. În cazul în
care codul PIN este blocat, veţi
avea nevoie de codul PUK.
5. Puteţi introduce codul PUK de
maxim 10 ori. Dacă introduceţi
codul PUK de mai mult de 10
ori, nu veţi mai putea debloca
telefonul. Va trebui să apelaţi la
operator.

Blocare telefon (Meniu #.4.2)
Puteţi utiliza codul de securitate pentru a evita utilizarea
neautorizată a telefonului. De
fiecare dată când porniţi telefonul,
acesta va solicita codul de securitate dacă setaţi funcţia de blocare
pe “Pornit”. Dacă setaţi funcţia
de blocare pe modul “Automat”,
telefonul va solicita codul de securitate doar atunci când schimbaţi
cartela SIM.

Setări

e

1. Selectaţi codul PIN solicitat în
Meniul Setări de securitate, apoi
apăsaţi tasta
[OK].

Restricţionarea apelurilor
(Meniu #.4.3)

Serviciul de restricţionare a apelurilor previne recepţionarea sau
efectuarea unor anumite categorii
de apeluri. Această funcţie necesită
parola de restricţionare a apelurilor.
Puteţi vizualiza următoarele submeniuri.
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Setări
►

Setări

►

►

►

►
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Toate efectuate
Serviciul de restricţionare a tuturor apelurilor efectuate.
A
 peluri internaţionale
efectuate
Serviciu de restricţionare a
tuturor apelurilor internaţionale
efectuate.
A
 peluri internaţionale
efectuate, exceptând ţara de
origine
Serviciu de restricţionare a
tuturor apelurilor internaţionale
efectuate, cu excepţia a celor
către reţeaua de origine.
T
 oate primite
Serviciu de restricţionare a tuturor apelurilor primite.
Apel primit când vă aflaţi în
roaming
Serviciu de restricţionare pentru
toate apelurile primite în roaming.

►

Anulaţi toate restricţionările

Serviciul de restricţionarea a tuturor apelurilor primite în roaming.
►

 odificaţi parola
M
Puteţi modifica parola pentru
serviciul de restricţionare a
apelurilor.

Submeniurile:
•A
 ctivaţi
Permite solicitarea activării
restricţiei apelurilor de către
reţea.
•A
 nulaţi
Dezactivaţi funcţia de restricţie a
apelurilor.
•V
 izualizaţi starea
Verificaţi dacă apelurile sunt
blocate sau nu.

N

(în

(M

Pu
că
su
►

►

►

M

PI
N
ut

a

Număr pt. apelare fixă

telefonului de către persoane neautorizate.

(Meniu #.4.4)

Puteţi modifica codurile de acces:
Cod securitate, Cod PIN, Cod PIN2.

(în funcţie de cartela SIM)
Puteţi restricţiona apelurile efectuate
către numerele selectate. Numerele
sunt protejate de codul PIN2.
►

P
 ornit
Puteţi restricţiona apelurile
realizate la numerele de telefon
selectate.

►

O
 prit
Puteţi dezactiva funcţia de apelare a numerelor fixe.

►

L
 ista numerelorr
Afişaţi lista numerelor salvate ca
numere fixe.

Modificaţi coduri (Meniu #.4.5)
PIN reprezintă prescurtarea
Numărului Personal de Identificare,
utilizat pentru a preveni utilizarea

Setări

u-

1. Dacă doriţi să modificaţi codul de
securitate/codul PIN2 introduceţi
codul iniţial, apoi apăsaţi tasta
[OK].
2. Introduceţi noul cod de securitate/codul PIN2 şi verificaţil.

Mod Economic Meniu #.5
Decideţi dacă doriţi să activaţi sau
nu Modul economic.

Reţea 

Meniu #.6

Funcţia Reţea vă permite să
specificaţi dacă reţeaua utilizată
în roaming (în afara reţelei de
reşedinţă) se selectează automat,
manual sau preferenţial.
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Setări
Notă

Setări

►

P
 uteţi selecta o reţea diferită de
cea de reşedinţă numai dacă între
cele două reţele există un acord
de roaming valid.

Select. reţelei (Meniu #.6.1)
Automat (Meniu #.6.1.1)
Utilizaţi acest meniu pentru a seta
telefonul pentru căutarea şi selectarea automată a unei reţele celulare
disponibile în zona dvs.

Manual (Meniu #.6.1.2)
Dacă doriţi să selectaţi manual
reţeaua dorită dintr-o listă de reţele,
puteţi activa această funcţie. În
cazul în care conectarea la reţeaua
selectată manual este pierdută, telefonul va emite un ton de eroare şi vă
va solicita să selectaţi din nou reţeaua.
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Reţeaua selectată trebuie să aibă
un acord valid de roaming cu
reţeaua dvs. de reşedinţă. Telefonul
vă permite să selectaţi altă reţea
dacă nu reuşeşte să acceseze
reţeaua selectată iniţial.
Notă
►

D
 acă opriţi telefonul, la repornire
acesta va reveni implicit la modul
Automatic.

S

(M

E

În
se

D

În
se

Preferat (Meniu #.6.1.3)

A

Puteţi seta o listă de reţele preferate
la care telefonul să încerce să se
conecteze înainte de a încerca să se
conecteze la altele. Această listă este
creată din lista predefinită de reţele
cunoscute.

Pu
de

P

D
în
te
G
sc

l

e

e
te

(Meniu #.6.2)

EGSM/DCS (Meniu #.6.2.1)
În funcţie de situaţia reţelei, puteţi
selecta EGSM/ DCS.

Doar PCS (Meniu #.6.2.2)
În funcţie de situaţia reţelei, puteţi
selecta doar PCS.

Ataşare GPRS (Meniu #.6.3)
Puteţi seta serviciul GPRS în funcţie
de diferite situaţii.

Pornire (Meniu #.6.3.1)
Dacă selectaţi Pornire şi sunteţi
într-o reţea care acceptă GPRS,
telefonul se înregistrează în reţeaua
GPRS şi trimiterea de mesaje
scurte se va face prin GPRS.

De asemenea, iniţierea unei conexiuni cu pachete de date active este
mai rapidă, de exemplu trimiterea
sau recepţionarea unui mesaj
multimedia.

Setări

ul

Schimbaţi banda de frecvenţă

Când e necesar (Meniu #.6.3.2)
Dacă selectaţi opţiunea Când este
necesar, telefonul va utiliza o conexiune GPRS numai când iniţializaţi o
aplicaţie sau o acţiune care necesită
această conexiune. Conexiunea
GPRS este închisă dacă nu mai
este necesară nici unei aplicaţii.

Punct de acces (Meniu #.6.4)
Acest meniu afişează lista punctelor
de acces. Puteţi crea profiluri noi,
le puteţi reseta pe toate, utilizând
Meniul Opţiuni.
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Setări
Setări

Mod Aeronavă Meniu #.7

Resetare

Acest mod permite utilizarea funcţiilor telefonului care nu
necesită utilizarea reţelei mobile.
Utilizaţi acest mod atunci când vă
aflaţi într-o aeronavă sau când vă
aflaţi în locuri unde utilizarea reţelei
mobile este interzisă.

Resetaţi telefonul la setările iniţiale,
din fabricaţie. Aveţi nevoie de
codul de securitate pentru a activa
această funcţie.

Dacă activaţi Modul Aeronavă,
simbolul acestui mod se va afişa în
locul simbolului reţelei.
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►

P
 ornit: Nu puteţi efectua (şi nici
nu puteţi primi) niciun fel de apeluri, inclusiv apeluri de urgenţă
şi nici nu veţi putea utiliza funcţii
care necesită utilizarea reţelei

►

O
 prit: Dezactivaţi Modul
Aeronavă şi reporniţi telefonul
pentru a putea accesa reţeaua.

Meniu #.8

Starea memoriei 

Meniu #.9
Puteţi verifica starea memoriei
aflate în uz.

Ex
po
Pu
de

Ba

Ki

Se
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În
câ
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8

9

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil.
Puteţi selecta accesoriile în funcţie
de necesităţile dvs.

Baterie standard

Kit Mâini Libere portabil

Notă
►

U
 tilizaţi întotdeauna accesorii LG
originale.

►

N
 erespectarea acestei
recomandări poate anula garanţia.

►

A
 ccesoriile pot să difere în funcţie
de regiune; pentru întrebări suplimentare, contactaţi compania de
servicii locală sau reprezentantul
de vânzări.

Accesorii

e,

Accesorii

Se conectează
la telefon, permiţând
funcţionarea dispozitivului „Mâini
Libere”.

Adaptor de voiaj
Încarcă bateria atunci
când nu sunteţi acasă
sau la birou.
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Date tehnice
General
Date tehnice

Numele produsului: KP202
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Temperatura de funcţionare
Max : +55°C
Min : -10°C
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the
cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can place
a scale on the cutoff line and cut as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.

Part of the phone
3
1
1

KP202
QUICK REFERENCE
GUIDE

2

2. Display screen
3. Camera key
4. Volume keys

3
4

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

5

5. Alpha numeric
keys
6. Microphone
7. Battery Charging
Connector

6
7

Sending Text Message
You can write and edit text message,
checking the number of message
pages.
1. Enter the Create new message
menu by pressing the left soft key
[OK].
2. If you want to write a new
message, select Text.
3. To make text input easier, use T9.
4. If you press options key, you can
send the message. If you select
Insert, you can inset the various of
image, symbol, template etc.

2

1. Earpiece

Using the Camera
1. Press the left soft key
[Menu],
and then navigate and select
Camera. Select Take picture and
the screen will now become the
viewfinder. If you want to reach this
menu directly, press
for a few
seconds.
2. Focus on the subject to capture the
image, and then press the
key.
3. If you want to save it, press the
key.

To take a picture with a camera
key
1. Press and hold [ ] for a few
seconds.
2. You can enter to camera capture
mode directly.

4

5

1. Navigation key
• In standby mode:
Briefly: List of Favorite
Briefly: List of Contacts
• In menu: scroll up & down
2. Confirm key
3. Soft keys
4. Send key
5. End key

Media album
You can manage the files in Media
album.
You can download ringtones,
sounds, games, pictures, and
wallpaper from WAP portals. Press
the navigation keys for accessing
the contents or your photos.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

