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Acest document reprezintă ghidul de
utilizare a telefonului mobil LG KU380
3G Video Mobile Phone. Toate drepturile
pentru acest document sunt rezervate de
LG Electronics. Este interzisă copierea,
modificarea sau distribuirea acestui
document fără acordul LG Electronics.

Depozitarea aparatului învechit
1. Existenţa pe produs a simbolului tomberonului
întretăiat certifică faptul că produsul intră sub
incidenţa Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate aparatele electronice şi electrotehnice
trebuie depozitate separat de fluxul deşeurilor
menajere, în centre special stabilite de către
autorităţile locale sau guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a aparatului dvs. învechit va
ajuta la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului înconjurător şi a sănătăţii publice.
4. Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea
aparatului dvs. învechit, vă rugăm să contactaţi
biroul primăriei, serviciul de depozitare a unor
astfel de aparate sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
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Introducere
Introducere

Felicitări pentru achiziţionarea
telefonului mobil KU380, un
model avansat şi compact,
conceput pentru a utiliza cele mai
recente tehnologii din domeniul
comunicaţiilor mobile digitale.

Ci
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fi
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de

Acest ghid al utilizatorului
conţine informaţii importante
privind utilizarea şi funcţionarea
acestui telefon. Vă rugăm să
citiţi cu atenţie toate informaţiile
incluse în acest ghid, pentru a
beneficia de performanţe optime
şi pentru a preveni avarierea şi
utilizarea necorespunzătoare a
telefonului. Modificările aduse
acestui aparat şi care nu sunt
aprobate explicit în acest ghid al
utilizatorului, pot anula garanţia
oferită acestui echipament.
Utilizarea clapetelor cu închidere
magnetică la telefoane cu
glisare a provocat probleme,
cum ar fi pierderea semnalului şi
chiar oprirea telefonului.



Pentru siguranţa dvs.

Avertisment!

• Telefoanele mobile trebuie
oprite atunci când călătoriţi cu o
aeronavă.
• Nu ţineţi telefonul în mână în timp
ce şofaţi.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea
benzinăriilor, a depozitelor de
combustibil, a uzinelor chimice
sau a zonelor în care se utilizează
explozibili.
• Pentru siguranţa dumneavoastră,
utilizaţi numai acumulatorii
şi încărcătoarele originale
specificate.
• Dacă aveţi mâinile umede, nu
manevraţi telefonul în timp ce
se află la încărcat. Contactul
cu umezeala poate provoca
şocuri electrice sau poate avaria
telefonul.
• 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.

Atenţie!

• Închideţi telefonul în locurile în
care regulamentele impun acest
lucru. De exemplu, nu utilizaţi
telefonul în spitale, deoarece poate
afecta funcţionarea echipamentelor
medicale sensibile.
• Este posibil ca apelurile de
urgenţă să nu fie disponibile
în toate reţelele. De aceea, nu
trebuie să vă bazaţi numai pe
telefonul mobil pentru efectuarea
apelurilor de urgenţă.
• Utilizaţi numai accesoriile
originale pentru a evita
avarierea telefonului.
• Toate transmiţătoarele radio
prezintă riscul de interferenţă cu
dispozitivele electronice aflate în
apropiere. Interferenţe minore pot
afecta funcţionarea televizoarelor,
radiourilor, PC-urilor etc.
• Acumulatorii trebuie depozitaţi în
conformitate cu legislaţia specifică.
• Nu dezasamblaţi telefonul sau
acumulatorul.

Pentru siguranţa dvs.

Citiţi aceste instrucţiuni.
Nerespectarea acestor reguli poate
fi periculoasă sau ilegală. Acest
manual conţine informaţii suplimentare
detaliate.



Instrucţiuni pentru o utilizare sigură
şi eficientă
Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă
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Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni
simple. Nerespectarea acestor
instrucţiuni poate fi periculoasă
sau ilegală. Acest manual conţine
informaţii suplimentare detaliate.

Informaţii de certificare
(SAR)
ACEST DISPOZITIV ESTE
CONFORM CU LEGISLAŢIA
INTERNAŢIONALĂ PRIVIND
EXPUNEREA LA UNDE RADIO
Telefonul dvs. mobil este un
transmiţător şi receptor radio.
Aparatul a fost proiectat şi fabricat
astfel încât să nu depăşească
limitele maxime ale expunerii
la frecvenţe radio (RF), limite
recomandate de reperele
internaţionale (ICNIRP). Aceste
limite au fost stabilite de către
organizaţii ştiinţifice independente,
în urma evaluării unor studii
ştiinţifice. Limitele respective includ
marje de siguranţă, cu scopul
de a asigura protecţia tuturor
persoanelor, indiferent de vârsta şi
de starea de sănătate a acestora.
Aceste recomandări utilizează o
unitate de măsură cunoscută sub
numele de Specific Absorption

Rate (Rata de Absorbţie Specifică)
sau SAR. Limita SAR stabilită de
reperele internaţionale este de 2,0
W/kg. Testele SAR s-au desfăşurat
în diverse poziţii standard de
utilizare a telefonului, la nivelul
maxim de putere certificat şi în
toate benzile de frecvenţă. Deşi
valoarea SAR înregistrată a fost
cea maximă, valoarea uzuală SAR
a aparatului, în timpul funcţionării
acestuia, poate fi cu mult mai mică,
datorită faptului că aparatul a fost
proiectat să funcţioneze la niveluri
multiple de putere şi să folosească
puterea minimă necesară pentru a
capta reţeaua. În general, cu cât vă
aflaţi mai aproape de un emiţător,
cu atât nivelul de putere emis de
aparat va fi mai mic. Înainte ca un
aparat să fie plasat pe piaţă, este
necesară dovedirea conformităţii
acestuia cu stipulările Directivei
Europene R&TTE.
Această directivă include, drept
cerinţă obligatorie, protecţia
sănătăţii şi a siguranţei oricărei
persoane. Valoarea maximă SAR
a acestui aparat a fost de 0,929
W/kg.
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de siguranţă, cu scopul de a
asigura populaţiei o protecţie
o suplimentară şi pentru a
încadra orice posibile variaţii
ale măsurătorilor. Valorile SAR
pot varia în funcţie de cerinţele
naţionale ale ţării respective şi de
banda de frecvenţe utilizată de
reţea. Pentru informaţii SAR privind
alte regiuni, vă rugăm să consultaţi
informaţiile referitoare la produs,
publicate la www.lgmobile.com

* Valoarea limită SAR a telefoanelor
mobile destinate publicului larg este
de 2,0 watt/kilogram (W/Kg), în
medie pe zece grae de ţesut uman.
Reperele includ o marjă substaţială

► Nu ţineţi telefonul în apropierea
echipamentelor electrice, cum
ar fi televizorul, radioul sau
calculatorul.

Îngrijirea şi întreţinerea
produsului
AVERTISMENT!

Utilizaţi numai acumulatori,
încărcătoare şi accesorii aprobate
pentru utilizarea cu acest model de
telefon. Utilizarea altor tipuri poate
anula orice aprobare sau garanţie a
telefonului şi poate fi periculoasă.

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

t

Acest aparat se încadrează în
toate limitele de expunere, fie
în situaţia în care este utilizat în
apropierea urechii, fie atunci când
este poziţionat la cel puţin 1,5
cm de corp. Atunci când telefonul
este purtat într-o borsetă, husă
sau suport, acestea nu trebuie să
aibă părţi metalice şi trebuie să
păstreze telefonul la o distanţă
de minimum 1,5 cm distanţă faţă
de corp. Pentru a putea efectua
transmisii de mesaje sau de fişiere
de date, aparatul necesită o foarte
bună conexiune la reţea. În anumite
cazuri, transmisia fişierelor de date
sau a mesajelor poate fi întârziată,
până în momentul în care o astfel
de conexiune va fi disponibilă.
Asiguraţi-vă că telefonul se va afla
întotdeauna faţă de corp la distanţa
recomandată, până la încheierea
unor astfel de transmisiuni.
Valoarea maximă SAR a acestui
aparat în timpul testelor cu aparatul
utilizat în apropierea corpului a fost
de 1,46 W/Kg

► Nu dezasamblaţi această
unitate. Dacă sunt necesare
reparaţii, duceţi aparatul la o
unitate de service calificată.
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►A
 paratul nu trebuie ţinut lângă
surse de căldură, cum ar fi
radiatoarele sau echipamentele
de gătit.
► Nu puneţi niciodată telefonul
mobil într-un cuptor cu
microunde sau în orice altfel
de cuptor, deoarece bateria
telefonului va exploda.
► Nu scăpaţi aparatul din mână.
► Nu expuneţi această unitate la
vibraţii sau la şocuri mecanice.
► Carcasa telefonului poate fi
avariată dacă acesta este
ambalat în hârtie de ambalat sau
în vinil.
► Utilizaţi o cârpă uscată pentru
a curăţa exteriorul unităţii.
(Nu utilizaţi solvenţi, cum ar fi
benzen, tiner sau alcool.)
► Nu expuneţi aparatul la fum sau
la praf excesiv.
► Nu ţineţi telefonul în apropierea
cardurilor de credit sau a
cartelelor magnetice de
transport, deoarece acesta poate
afecta informaţiile salvate pe
benzile magnetice.
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► Nu atingeţi ecranul cu obiecte
ascuţite, deoarece puteţi avaria
telefonul.
► Nu expuneţi telefonul la lichid
sau la umezeală.
► Utilizaţi cu atenţie accesoriile,
de exemplu căştile. Asiguraţivă că firele conectoare se află
într-o poziţie sigură şi nu atingeţi
antena telefonului dacă nu este
necesar.
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►

► Vă rugăm să scoateţi cablul de
date înainte de a porni telefonul.

►

Utilizarea eficientă a
telefonului

►

Pentru a beneficia de
performanţe optime şi de un
consum minim de energie
vă rugăm să respectaţi
următoarele:
► Nu atingeţi antena în timp ce
telefonul funcţionează. Dacă
o atingeţi, calitatea apelului
poate fi afectată, iar telefonul va
consuma o cantitate mai mare
de energie decât este necesar,
ceea ce va reduce duratele de
convorbire şi de rămânere „în
aşteptare”.
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Toate telefoanele mobile pot
cauza interferenţe, ce pot
afecta funcţionarea altor
aparate.
► Nu
 utilizaţi telefonul mobil în
apropierea echipamentelor
medicale, înainte de a vi se
permite acest lucru. Nu ţineţi
telefonul în apropierea unui
stimulator cardiac, de exemplu,
în buzunarul de la piept.
►F
 uncţionarea anumitor aparate
auditive poate fi afectată de
către telefoanele mobile.
► Funcţionarea televizoarelor,
radiourilor, computerelor etc.
poate fi afectată de interferenţe
minore.

Siguranţa la volan
Consultaţi legile şi
reglementările cu privire la
utilizarea telefoanelor mobile
atunci când conduceţi un
autovehicul.
► Nu utilizaţi telefonul fără kitul
„Mâini libere”, în timp ce şofaţi.

► Şofaţi cu atenţie maximă.
►U
 tilizaţi un kit „Mâini libere”, dacă
este disponibil.
►T
 rageţi pe dreapta şi parcaţi
înainte de a efectua sau prelua
un apel, dacă acest lucru este
impus de condiţiile de trafic.
►E
 nergia frecvenţelor radio
poate afecta anumite sisteme
electronice din vehiculul dvs.,
cum ar fi sistemul audio sau
echipamentul de siguranţă.
►D
 acă vehiculul este echipat cu
airbaguri, nu blocaţi cu aparate
instalate sau cu aparate wireless
portabile locul în care acestea
sunt amplasate. Funcţionarea
echipamentelor de siguranţă
poate fi afectată, ceea ce poatea
provoca răni grave.
Dacă ascultaţi muzică în timp
ce circulaţi pe stradă sau în
timp ce vă aflaţi într-un spaţiu
public, asiguraţi-vă ca volumul
căştilor este setat la un nivel
rezonabil, astfel încât să puteţi
să auziţi sunetele din jurul
dumneavoastră.

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

ţi

Dispozitive electronice
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Protejaţi-vă auzul de
eventualele leziuni
Expunerea îndelungată la sunete
cu un volum ridicat vă poate
deteriora auzul. De aceea, vă
recomandăm să nu porniţi şi să nu
opriţi telefonul în apropierea urechii
iar muzica şi volumul apelurilor să
fie setate la un nivel rezonabil.

Zone de detonare
Nu utilizaţi telefonul în timpul
detonării materialelor explozive.
Respectaţi restricţiile şi eventualele
reglementări sau reguli.

Zone cu pericol de
explozie
► Nu utilizaţi telefonul în punctele
de alimentare cu combustibili.
Nu utilizaţi telefonul în
apropierea unor substanţe
inflamabile.
► Nu transportaţi şi nu depozitaţi
gaze, lichide inflamabile sau
explozivi în compartimentul
vehiculului în care se află
telefonul mobil şi accesoriile
acestuia.
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În aeronave
Dispozitivele „fără fir” pot
provoca interferenţe în
aeronave.

In
şi

►

► Opriţi telefonul mobil înainte de a
vă îmbarca într-o aeronavă.
► Nu 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
mobile. De aceea, nu trebuie să vă
bazaţi niciodată doar pe telefonul
mobil pentru efectuarea apelurilor
de urgenţă. Verificaţi disponibilitatea
acestui serviciu la operatorul local.

►

►

►

►

►

ă

a

ă
le
ă

ea
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► Nu este necesar să aşteptaţi ca
bateria să se descarce complet
înainte de a o reîncărca. Spre
deosebire de alte sisteme cu
baterii, nu există nici un efect
de memorie care ar putea
compromite performanţele
bateriei.
► Utilizaţi numai baterii şi
încărcătoare LG. Încărcătoarele
LG sunt concepute pentru a
maximiza durata de viaţă a
bateriei.
► Nu dezasamblaţi şi nu
scurtcircuitaţi pachetul bateriilor.
► Păstraţi curate contactele de
metal ale pachetului bateriilor.
► Înlocuiţi bateria dacă
performanţele acesteia se
diminuează. Pachetul bateriilor
poate fi reîncărcat de sute
de ori înainte de a necesita
schimbarea.
► Reîncărcaţi bateria dacă nu
a fost utilizată o perioadă
îndelungată, pentru a-i maximiza
capacitatea de funcţionare.

► Nu expuneţi încărcătorul la
lumina directă a soarelui şi nu-l
utilizaţi în condiţii de umiditate
ridicată, de exemplu în baie.
► Nu lăsaţi bateria în locuri cu
temperaturi extreme, deoarece
acest lucru poate afecta
performanţele acesteia.
► Utilizând o baterie de un tip
incorect, riscaţi să produceţi o
explozie.
► Reciclaţi bateriile uzate conform
instrucţiunilor producătorului.
► A se utiliza numai cu baterii LG
Electronics, KU380.

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

Informaţii despre baterie
şi îngrijire
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Caracteristicile KU380
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Componentele telefonului
Vedere cu glisorul deschis
Difuzorul
Cameră VGA

Tasta Navigare
► În

modul în aşteptare:

1. Ecran de start PORNIT
 /
Controlul
Ecranului de Start
Aparatul de fotografiat
Mesagerie
Mesaj nou
(Apăsare prelungită)
2. Ecran de start OPRIT


Meniu rapid pentru



Caseta profilurilor
Aparatul de fotografiat
Mesagerie
Mesaj nou
(Apăsare prelungită)

► Î n

meniu:
Navigare în meniuri.

14

Ecranul LCD
► S
 us:

Nivelul semnalului,
nivelul de încărcare a
bateriei şi alte funcţii

►J
 os:

Specificaţii pentru
tastele funcţionale

Tastele alfanumerice
► În


modul “în aşteptare”:
Introduceţi numere
pentru apelare. Apăsare
prelungită:
pentru apeluri
internaţionale.
pentru apelarea
mesageriei vocale.
până la
pentru
apeluri de urgenţă.

► În


modul Editare:
Introduceţi cifre şi litere

Aceste taste activează funcţiile indicate în
partea de jos a afişajului.

Caracteristicile KU380

Tastele Funcţionale

ui,

u

e”:

re

Tasta Confirmare

Permite selectarea opţiunilor din meniu şi
confirmarea acţiunilor.

Tasta Trimitere
► Puteţi

forma un număr de telefon şi puteţi
răspunde la un apel.

► Î n

modul „în aştptare”: Permite afişarea
ultimelor apeluri efectuate, recepţionate şi
nepreluate.

ntru

e
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Vedere laterală din stânga

V

Căşti/Încărcător/Conector pentru cablu

L
ap
in

16

Capacul bateriei

Lentila
aparatului foto
intern

Caracteristicile KU380

Vedere din spate

Baterie

Locaş pentru
cartela USIM

17

Primii paşi
Primii paşi
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Instalarea cartelei USIM
şi a bateriei

2.

G
fix

1. Instalarea cartelei USIM.

Cartela dvs. USIM conţine numărul
de telefon, detalii despre operator
şi Contacte. Cartela USIM trebuie
introdusă în telefon.
Dacă scoateţi cartela USIM,
telefonul nu mai poate fi utilizat (cu
excepţia efectuării apelurilor de
urgenţă) decât după reintroducerea
unei cartele USIM funcţionale.
Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul şi celelalte accesorii ale
telefonului înainte de a introduce
sau de a scoate cartela USIM.
Inseraţi cartela USIM în locaşul de
fixare. Asiguraţi-vă că aţi introdus
corect cartela USIM iar conectorii
aurii sunt orientaţi în jos.
Pentru a scoate cartela USIM,
apăsaţi uşor şi extrageţi-o în
direcţia opusă.

Introducerea cartelei USIM

Extragerea cartelei USIM
Atenţie

►C
 ontactul de metal al cartelei

SIM se poate zgâria cu uşurinţă.
Manevraţi cartela SIM cu grijă.
Urmaţi instrucţiunile furnizate
împreună cu cartela SIM.

3.

O
po
nu
sa

Ţi
ba

2. Instalarea bateriei

Primii paşi

Glisaţi bateria în sus până când se
fixează în poziţie.

3. Scoaterea bateriei

Opriţi telefonul. (Dacă acesta este
pornit, este posibil să pierdeţi
numere de telefon sau mesaje
salvate.)
Ţineţi apăsat butonul de eliberare a
bateriei şi glisaţi în jos bateria.
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Încărcarea bateriei
Înainte de a conecta încărcătorul la
telefon trebuie să montaţi bateria.

3. După finalizarea încărcării,
pictograma cu bare animate va
deveni statică.
4. Înainte de prima utilizare a
telefonului, asiguraţi-vă că
bateria este încărcată complet.

D

D
te
im

Atenţie!
• Nu forţaţi conectorul, deoarece puteţi
avaria telefonul şi/sau adaptorul de
voiaj.

1. C
 ând săgeata se află în poziţia
indicată în imagine, împingeţi
mufa încărcătorului în locaşul din
partea inferioară a telefonului,
până când se fixează în poziţie.
2. Conectaţi celălalt capăt al
adaptorului de voiaj la priza de
alimentare.

Notă

► Utilizaţi numai încărcătorul livrat.
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• Dacă utilizaţi încărcătorul în afara
ţării, este posibil să aveţi nevoie de
un adaptor special pentru conectarea
la priză.
• Nu scoateţi acumulatorul sau cartela
USIM în timpul încărcării.

U
m

Avertisment!

• În timpul furtunilor însoţite
de descărcări electrice,
deconectaţi cablul de alimentare
şi încărcătorul, pentru a evita
apariţia şocurilor electrice sau a
incendiilor.
• Asiguraţi-vă că acumulatorul
nu intră în contact cu obiecte
ascuţite, de ex. dinţi de animale,
gheare etc. Există riscul
declanşării unui incendiu.

<I
m

1.

Decuplaţi adaptorul de voiaj de la
telefon, după cum este prezentat în
imaginea de mai jos.

ţi

a

a

re

a

e,

2. Ridicaţi capacul protector.

Primii paşi

Decuplarea încărcătorului

Utilizarea cardului de
memorie MicroSD

<Card de memorie MicroSD>

3. Introduceţi cardul de memorie
în locaş. Contactele aurii trebuie
să se afle în spatele cardului
microSD. Nu împingeţi prea mult
cardul microSD. Dacă acesta nu
poate intra în mod facil în locaş,
este posibil să încercaţi să îl
introduceţi în mod greşit sau este
posibil ca în interiorul locaşului
să se afle un obiect străin.
4. După introducere, împingeţi
cardul de memorie până ce
acesta se fixează printr-un clic.

<Introducerea cardului de
memorie microSD>
1. Opriţi telefonul. Introducerea
sau scoaterea cardului microSD
atunci când telefonul este pornit
poate provoca deteriorarea
fişierelor salvate pe card.

5. Închideţi capacul de plastic.
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6. P
 entru scoaterea cardului
de memorie, opriţi telefonul,
deschideţi capacul de protecţie şi
apăsaţi cardul microSD pentru a-l
debloca. Extrageţi cu grijă cardul.
Atenţie:
►E
 vitaţi utilizarea cardului de

memorie Flash atunci când bateria
este aproape descărcată.

► În timpul transferului de date

Înainte de a începe să folosiţi
cardul de memorie, este necesar
ca acesta să fie formatat. După ce
introduceţi cardul, selectaţi Meniu
→ Setări → Setări telefon →
Manager memorie → Memorie
externă, apoi apăsaţi .

► Cardul este proiectat astfel încât să

Această procedură trebuie
efectuată doar la prima utilizare a
cardului. În timpul formatării, vor
fi create directoare diferite pentru
diversele tipuri de date.

► Nu îndoiţi cardul şi nu forţaţi

Pornirea/oprirea
telefonului

► Nu introduceţi niciun alt fel de

Pornirea telefonului

pe card, aşteptaţi terminarea
operaţiunii, înainte de a îndepărta
cardul.
se potrivească uşor în sistem, întrun singur fel.
intrarea acestuia în locaş.

carduri de memorie. Utilizaţi doar
carduri de tip microSD.

► În situaţia în care cardul micro SD
a fost formatat folosind FAT32,
vă rugăm să-l formataţi din nou
folosind FAT16.

Pentru informaţii suplimentare
privind cardul microSD, vă rugăm să
consultaţi manualul de instrucţiuni al
cardului de memorie.
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Formatarea cardului de
memorie

Asiguraţi-vă că este introdusă
cartela USIM şi că bateria este
încărcată. Ţineţi apăsată tasta
timp de câteva secunde, până
când telefonul porneşte. Dacă vi
se solicită acest lucru, introduceţi
codul PIN USIM furnizat împreună
cu cartela USIM; doar dacă funcţia
Solicitare cod PIN a fost activată.
După câteva secunde, telefonul va
fi înregistrat în reţea.
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Ţineţi apăsată tasta
până când
telefonul se opreşte. Este posibil să
mai dureze câteva secunde până la
oprirea efectivă a telefonului.
Nu reporniţi telefonul în acest timp.

Codurile de acces
Pentru a evita utilizarea
neautorizată a telefonului dvs, puteţi
utiliza codurile de acces, descrise
în această secţiune. Codurile de
acces (cu excepţia codurilor PUK
şi PUK2) pot fi schimbate prin
utilizarea funcţiei Schimbaţi coduri
[Meniu #.2.6.3].

Codul PIN (format din 4
până la 8 cifre)
Codul PIN (Personal Identification
Number - Număr Personal de
Identificare) protejează cartela SIM
împotriva utilizării neautorizate.
Codul PIN este de obicei furnizat
împreună cu cartela USIM. Dacă
funcţia Solicitare cod PIN este
setată la Pornit, telefonul va solicita
introducerea codului PIN la fiecare
pornire. Dacă funcţia Solicitare
cod PIN este setată la Oprit,

telefonul se va conecta direct la
reţea, fără a solicita codul PIN.

Codul PIN2 (format din 4
până la 8 cifre)
Codul PIN2, furnizat cu unele
cartele USIM, este necesar pentru
accesarea anumitor funcţii, cum ar
fi Numere cu apelare fixă. Aceste
funcţii sunt disponibile numai dacă
sunt acceptate de cartela USIM.

Primii paşi
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Oprirea telefonului

Codul PUK (format din 4
până la 8 cifre)
Codul PUK (PIN Unblocking Key
- Cheie de deblocare PIN) este
necesar pentru deblocarea unui
cod PIN blocat. Codul PUK poate fi
furnizat împreună cu cartela USIM.
În caz contrar, contactaţi operatorul
pentru a obţine acest cod. Dacă
pierdeţi codul, contactaţi operatorul.

Codul PUK2 (format din 4
până la 8 cifre)
Codul PUK2, furnizat împreună cu
unele cartele USIM, este necesar
pentru schimbarea codului PIN2
blocat. Dacă uitaţi codul, contactaţi
operatorul.
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Codul de securitate
(format din 4 până la 8
cifre)
Codul de siguranţă vă protejează
telefonul împotriva accesului
neautorizat. În mod implicit, acest
cod este ‘0000’. Acest cod este
necesar pentru ştergerea tuturor
intrărilor din telefon şi pentru
resetarea acestuia la setările din
fabricaţie.

Informaţii despre afişaj
Afişajul “Fără USIM” din
modul „în aşteptare”
Acesta reprezintă afişajul iniţial al
telefonului, care apare atunci când
în telefon nu este instalată o cartelă
USIM sau cartela USIM instalată nu
este corespunzătoare. Când este
afişat acest mesaj, utilizatorul poate
efectua doar apeluri de urgenţă sau
poate porni şi opri telefonul. Pentru
a opri telefonul, apăsaţi tasta
pentru câteva secunde.
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Structura afişajului

St

Dacă nu este instalată nicio cartelă
USIM, se va afişa o animaţie ce
vă va solicita introducerea cartelei
USIM. În cazul în care cartela USIM
introdusă este necorespunzătoare,
vi se va sugera, tot printr-o
animaţie, faptul că nu aveţi acces la
cartela USIM.
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Funcţia “Apel de urgenţă”
Tasta funcţională dreapta este
reprezentată pe ecran prin
“Urgenţă”. Pentru a efectua un
apel de urgenţă, apăsaţi tasta
funcţională dreapta apoi .

Ecranul în modul
“în aşteptare”
Afişajul “în aşteptare” apare atunci
când aţi instalat o cartelă USIM
corespunzătoare şi aţi pornit
telefonul.
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Structura ecranului
Afişajul “În aşteptare” conţine
numele operatorului, diverşi
indicatori, data şi ora, precum şi o
imagine de fundal. Puteţi schimba
această imagine din meniul Setări
afişaj.

Afişajul numeric
Ecranul numeric este afişat la
apăsarea unei taste numerice, în
modul „În aşteptare”.
Structura afişajului
Afişajul numeric constă în indicatori
de stare, numere formate şi meniul
de acces rapid. Indicatorii de stare
sunt identici cu cei din modul “în
aşteptare”. Puteţi schimba mărimea
şi culoarea fontului folosit pentru
apelare, accesând meniul Tema
afişajului. Puteţi efectua un apel
după ce aţi tastat numărul, apăsând
tasta .
Tastele Funcţionale

efectuaţi un apel video, să trimiteţi
un mesaj către un anumit număr
sau să salvaţi numărul în Agenda
telefonică.

Ecranul de blocare a
telefonului

Primii paşi

ă

După selectarea funcţiei Blocare
telefon, puteţi efectua numai
apeluri de urgenţă sau puteţi
debloca sau opri telefonul. Opriţi
telefonul, ţinând apăsată, pentru
câteva secunde, tasta .
Structura afişajului
Structura afişajului din modul
Blocare telefon este la fel cu cea
din modul „în aşteptare”.
Funcţia Apel de urgenţă
Efectuaţi un apel de urgenţă,
folosind tasta funcţională dreapta.
La fel ca şi în cazul ecranului „Fără
USIM”, puteţi efectua doar apeluri
de urgenţă.

Puteţi folosi tastele funcţionale
pentru a accesa diverse funcţii,
în timp ce formaţi un număr. Cu
tasta funcţională stânga, puteţi să
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Dacă apăsaţi o tastă, cu excepţia
tastei funcţionale dreapta şi a
tastelor numerice, se va afişa
un ecran pop-up prin care vi se
va solicita să introduceţi codul
de securitate pentru a debloca
telefonul. Codul de securitate se
configurează din meniul Schimbaţi
coduri (#. Setări → 6. Securitate
→ 1. Schimbaţi coduri). Dacă
aţi tastat incorect un cod de
securitate, telefonul va rămâne în
modul „Blocare telefon”. Dacă
tastaţi codul corect, telefonul se
va debloca, revenind la afişajul
modului “În aşteptare”. Dacă aţi
oprit telefonul în timp ce se afla în
modul Blocare telefon, atunci când
veţi reporni telefonul, acesta se va
afla tot în modul Blocare telefon.

Parola de restricţionare
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Acest serviciu blochează apelurile
în anumite condiţii. Aceste
condiţii pot fi editate folosind
funcţia Restricţionare apeluri
(8. Setări → 4. Setări apel → 2.
Restricţionarea apelurilor). Parola
pentru restricţionare este solicitată
atunci când utilizaţi funcţia pentru
restricţionarea apelurilor.

Parola este livrată de către
Serviciul Clienţi al operatorului, în
momentul în care vă abonaţi la
această facilitate. Când serviciul
este activat, apelantul va auzi un
mesaj de informare, prin care va fi
înştiinţat că apelul nu este conectat,
din cauza restricţiei.

E
a

E

1.

2.

3.

E
re

1.

Efectuarea şi preluarea
apelurilor

2. Selectaţi numărul dorit, folosind

/
.
3. Apăsaţi
numărul.

Efectuarea unui apel vocal
1. Introduceţi un număr de telefon,
însoţit de prefix.
► Pentru a şterge o cifră,
apăsaţi . Pentru a şterge
toate cifrele, ţineţi apăsată
tasta .
pentru a
2. Apăsaţi tasta
efectua apelul.
3. Apăsaţi tasta
pentru a
termina apelul sau închideţi
glisorul.

► Pentru activarea difuzorului

Efectuarea unui apel din
registrul apelurilor
1. Apăsaţi
în modul „în
aşteptare” pentru a fi afişate
ultimele numere primite,
efectuate şi nepreluate.

Efectuarea unui apel video

Puteţi efectua apeluri video, în
zonele cu acoperire 3G. Dacă
utilizatorul apelat deţine un
videotelefon 3G şi se află într-o
zonă cu acoperire 3G, apelul va
fi efectuat. De asemenea, puteţi
prelua un apel video atunci când
sunteţi apelat. Pentru a efectua/
prelua un apel video, procedaţi
după cum urmează:
1. Introduceţi numărul de telefon,
folosind tastatura, sau selectaţi-l
din listele de apeluri primite/
efectuate.

Notă
în timpul unui apel, activaţi
butoanele tactile şi apăsaţi

pentru a apela

Funcţii generale

at,

Funcţii generale

.

► Pentru a corecta greşelile,
apăsaţi scurt tasta
pentru
a şterge ultima cifră, sau ţineţi
apăsată tasta
pentru a
şterge întregul număr.
2. Dacă nu doriţi să utilizaţi
difuzorul, asiguraţi-vă că este
conectat setul de căşti cu
microfon.
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3. Pentru a porni funcţia video,
apăsaţi tasta funcţională stânga
[Opţiuni] şi selectaţi Efectuaţi
apel video.
► Veţi fi înştiinţat(ă) că va trebui
să închideţi celalalte aplicaţii
pentru a putea efectua apelul
video.
Notă

► Apelul video poate necesita un

anumit timp pentru conectare. Vă
rugăm să aveţi răbdare. Timpul
de conectare depinde şi de cât
de repede va fi preluat apelul de
către interlocutor. În timp ce apelul
video se conectează, veţi observa
propria dvs. imagine; iar după ce
interlocutorul a răspuns, imaginea
sa va fi cea afişată pe ecran.

4. Dacă este necesar, reglaţi poziţia
camerei video.
pentru a termina
5. Apăsaţi
apelul sau închideţi glisorul
telefonului.

Efectuarea unui apel vocal/
video din Contacte
Este foarte uşor să apelaţi orice
persoană al cărei număr este salvat
în Contacte.
pentru a accesa lista
1. Apăsaţi
contactelor.
2. Derulaţi la contactul pe care doriţi
să-l apelaţi.
pentru a
3. Apăsaţi tasta
efectua un apel vocal. Pentru a
efectua un apel video, apăsaţi
tasta funcţională stânga şi
selectaţi Efectuaţi apel video.
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1.
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pentru a

4. Apăsaţi tasta
termina apelul.

Efectuarea unui apel
internaţional
1. Ţineţi apăsată tasta
pt. a
introduce prefixul internaţional.
Caracterul ‘+’ selectează automat
codul de acces internaţional.
2. Introduceţi prefixul ţării, prefixul
regiunii respective şi numărul de
telefon.
3. Apăsaţi tasta

28

P

.

2.

a

riţi

at

e

Când primiţi un apel, telefonul sună,
iar pictograma de semnalizare
a apelului este afişată pe ecran.
Dacă apelantul poate fi identificat,
numărul de telefon al acestuia (sau
numele, dacă acesta este salvat în
Contacte) va fi afişat.
1. Pentru a prelua un apel,
deschideţi glisorul.
Notă

► Pentru a rfuza un apel, apăsaţi
tasta
sau tasta funcţională
dreapta, de două ori.

► Dacă setaţi “Mod Răspuns” la

“Apăsaţi tasta Trimitere” (Meniu
#.5.0.4), puteţi răspunde apăsând
tasta
, după deschiderea
glisorului.

► Dacă modul de răspuns este setat

la “Apăsaţi orice tastă”, veţi putea
prelua apelul, apăsând orice tastă,
cu excepţia .

2. Terminaţi apelul închizând
glisorul sau apăsând .

Notă

► Puteţi prelua un apel în timp ce
accesaţi Contactele sau alte
funcţii ale meniului.

► Dacă sunt conectate căşti

compatibile, puteţi prelua apel
cu ajutorul tastei acestora, sau
utilizând telefonul. Pentru a refuza
un apel în curs de recepţionare
apăsaţi
.

Funcţii generale

at

Preluarea unui apel

► Puteţi opri soneria telefonului

atunci când primiţi un apel, ţinând
apăsată tasta laterală Volum.

Scurtătură pentru activarea
modului Vibraţie
Activaţi modul Numai vibraţie
ţinând apăsată tasta
după ce
aţi deschis telefonul.

Nivelul semnalului
Verificaţi nivelul semnalului cu
ajutorul indicatorului de semnal
de pe ecranul cu cristale lichide
al telefonului. Nivelul semnalului
poate varia, în special în interiorul
clădirilor. Recepţia poate fi
îmbunătăţită dacă va apropiaţi de
o fereastră.
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Introducerea textului
Introduceţi caractere alfanumerice,
utilizând tastatura telefonului.
De exemplu, pentru salvarea
numelor în agenda telefonică,
scrierea unui mesaj, crearea unui
mesaj personal de întâmpinare.
Telefonul dispune de următoarele
metode de introducere a textului:

Modul T9
Acest mod permite introducerea
cuvintelor, apăsând o singură
dată tasta corespunzătoare unei
anumite litere. Fiecare tastă
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 tastări în comparaţie cu
modul tradiţional ABC. Această
caracteristică este cunoscută şi
sub denumirea de text predictiv.
Dacă ţineţi apăsată tasta
,
activaţi/ dezactivaţi modul T9.
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Modul ABC
Acest mod permite introducerea
literelor prin apăsarea tastei care
conţine litera respectivă, o dată,
de două sau de trei ori, până
când se afişează litera dorită.

Modul 123 (Modul Numeric)
Tastaţi numere, utilizând o
singură tastare pentru fiecare
cifră.

Schimbarea modului de
introducere a textului
1. Atunci când vă aflaţi într-un
câmp ce permite introducerea
de caractere, în coţul din
dreapta sus al afişajului LCD veţi
observa indicatorul modului de
introducere a textului.
2. Dacă modul T9 este activat,
puteţi să schimbaţi modul la
T9Abc, T9ABC, 123, T9abc
apăsând tasta
. Când modul
T9 este dezactivat, modul va fi
schimbat la Abc, ABC, 123, abc.
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Modul de introducere a textului
predictiv T9 permite introducerea
mai lejeră a cuvintelor, cu un număr
minim de tastări. Pe măsură ce
apăsaţi fiecare tastă, telefonul
începe să afişeze, utilizând
dicţionarul încorporat, caracterele
pe care le consideră a fi cele mai
adecvate pentru cuvântul respectiv.
1. Când vă aflaţi în modul de
introducere a textului predictiv
T9, începeţi introducerea unui
cuvânt, prin apăsarea tastelor
. Apăsaţi o singură
tastă pentru fiecare literă.
► Cuvântul se modifică pe
măsură ce tastaţi litere.
Ignoraţi afişajul până când
terminaţi de tastat cuvântul.
► Dacă, după finalizarea
introducerii, cuvântul nu este
cel dorit, apăsaţi
o dată
sau de mai multe ori, pentru
a parcurge lista cuvintelor
alternative.

Exemplu
Apăsaţi
pentru a
tasta GOOD.
Apăsaţi
pentru a obţine
HOME.
► În cazul în care cuvântul dorit
lipseşte din lista opţiunilor,
adăugaţi-l manual, utilizând
modul ABC.

Funcţii generale

ţi

Utilizarea modului T9

2. Introduceţi tot cuvântul înainte de
a edita sau şterge caractere.
3. Finalizaţi fiecare cuvânt cu un
spaţiu, apăsând
.
Pentru a şterge litere, apăsaţi

.

Utilizarea modului ABC
Utilizaţi
introduce textul.

pentru a

1. Apăsaţi tasta corespunzătoare
literei dorite:
► O dată pentru prima literă
► De două ori pentru a doua
literă
► Şi aşa mai departe
2. Pentru a introduce un spaţiu,
apăsaţi
o dată. Pentru a
şterge litere, apăsaţi
o dată.
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Pentru informaţii despre caracterele
disponibile la utilizarea tastelor
alfanumerice, consultaţi tabelul
alăturat.
Tastă

Caractere în ordinea
Majuscule

Minuscule

.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2ÂĂÀÁÃÄÅÆÇ

abc2âăàáãäåæç

DEF3ÈÉÊË

def3èéêë

GHI4ÎÌÍÏ

g h i 4 î ì í ï

JKL5£

j k l 5 £

MNO6ÑÒÓÔÕÖØŒ

mno6ñòóôõöøœ

PQRS7Şß$

pqrs7şß$

T U V 8 T Ù Ú Û Ü

t u v 8 t ù ú û ü

WXYZ9

wxyz9

Spaţiu,0

Spaţiu,0

Notă

► Caracterele atribuite tastelor

precum şi ordinea apariţiei acestora
depind de limba selectată cu
ajutorul opţiunii Met. introd. Tabelul
de mai sus conţine caracterele
setate pentru limba engleză.

Utilizarea modului 123
(Numeric)
Modul 123 permite introducerea
numerelor în cadrul mesajelor text
(de exemplu, un număr de telefon).
Apăsaţi tastele corespunzătoare
cifrelor dorite, înainte de a
comuta manual la modul dorit de
introducere a textului.

1.

2.

	

Utilizarea modului Simbol
Modul Simbol permite introducerea
simbolurilor sau caracterelor
speciale. Pentru a introduce un
simbol, selectaţi Opţ. → Inserare
→ Simboluri. Folosiţi tastele
numerice şi de navigare pentru a
selecta simbolul dorit şi apăsaţi .

*a
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Lista funcţiilor meniurilor
1.1 Jocuri şi aplicaţii

).

2. Agendă telefonică
	2.1 Adăugare nou
2.2 Căutare
2.3 Apelări rapide
2.4 Grupuri

a

2.5 Numere servicii
2.6 Numărul tău
2.7 Cartea mea de
vizită

.

2.8 Setări

3. Album media
3.1 Descărcări *
3.2 Imaginile mele
3.3 Sunetele mele
3.4 Videoclipurile mele
3.5 Jocurile şi
aplicaţiile mele
3.6 Altele
3.7 Cardul meu de
memorie
4. Orange Music

5. Mesaje
5.1 Creaţi mesaj nou
5.2 Primite
5.3 E-mail
5.4 Schiţe
5.5 De trimis
5.6 Trimise
5.7 Şabloane
5.8 Emoticoane

Lista funcţiilor meniurilor

1. Divertisment

5.9 Setări

4.1 Redate recent
4.2 Music Store
4.3 Toate melodiile
4.4 Liste de redare
4.5 Artişti
4.6 Albume
4.7 Genuri
4.8 Redare aleatorie

* afişat în funcţie de ţară.
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Lista funcţiilor meniurilor
Lista funcţiilor meniurilor

6. Orange World
6.1 Acasă
6.2 Introduceţi adresa
6.3 Favorite
6.4 Pagini salvate
6.5 Istoric
6.6 Setări
7. Setări
7.1 Profiluri
7.2 Telefon
7.3 Ecran
7.4 Data & Ora
7.5 Mod Avion
7.6 Conectare
7.7 Securitate
7.8 Manager memorie
7.9 Resetare
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8. Apelare
8.1 Efectuare apel
video
8.2 Lista apelurilor
8.3 Duratele apelurilor
8.4 Volumul datelor
transferate
8.5 Costurile apelurilor
8.6 Redirecţionarea
apelurilor
8.7 Restricţionarea
apelurilor
8.8 Numere cu
apelare fixă
8.9 Apel în aşteptare
8.10 Setări comune
8.11 Setări apel video
9. Cameră
9.1 Cameră foto
9.2 Cameră video

. Organizator
.1 Calendar
.2 De făcut
.3 Memento
.4 Memento secret
.5 Găsiţi data
.6 Setări
0. Alarme
#. Mai multe
#.1 Meniu rapid
#.2 Calculator
#.3 Convertor
#.4 Ora în lume
#.5 Set aplicaţii SIM
(serviciu USIM)
#.6 Reportofon
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Jocuri şi aplicaţii

Meniu 1.1

În cadrul acestui meniu, puteţi
descărca cu uşurinţă jocuri şi alte
aplicaţii. Acesta conţine în mod
implicit două directoare: Jocuri şi
Aplicaţii. Fiecare director conţine
un link pentru descărcarea de jocuri
şi aplicaţii. Vă rugăm să reţineţi că
utilizarea serviciilor online poate
presupune apariţia unor costuri
suplimentare. Puteţi crea un
director, utilizând tasta funcţională
stânga [Opţiuni].

Divertisment

t

Divertisment [Meniu 1]
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Agendă telefonică [Meniu 2]
Agendă telefonică

Adăugare nou

Meniu 2.1

Puteţi crea un contact nou.
În informaţiile despre adresa
contactului, puteţi introduce numele,
numerele de telefon, adresele email, îl puteţi atribui unor grupuri
şi îi puteţi aloca un avatar sau o
imagine, un ton de apel, o pagină
URL, numele companiei, funcţia,
adresa companiei şi memento.
Puteţi introduce şi gestiona
adresele contactelor în funcţie de
capacitatea memoriei.

Căutare

Meniu 2.2

Accesează funcţia de căutare a
contactului. Căutarea este bazată
în mod implicit pe nume. Metoda
curentă de căutare şi rezultatele
găsite sunt afişate în fereastra
de căutare. Puteţi efectua un
apel sau puteţi trimite un mesaj
către numărul de telefon selectat.
Puteţi căuta Contacte în funcţie de
numărul de telefon, adresa de
e-mail, sau informaţiile de grup.
Notă
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În meniul Setări, operaţia de
căutare poate fi efectuată pe baza
prenumelui.

Apelări rapide

Meniu 2.3

Utilizând acest meniu, puteţi
specifica numerele pentru apelare
rapidă. Acestea sunt configurate de
la 2 la 9. Puteţi înregistra un număr
de apelare rapidă pentru oricare
număr dintre cele 5 numere ale
unui contact specificat. Un contact
poate deţine mai multe numere
pentru apelare rapidă.

Grupuri

Meniu 2.4

Utilizând acest meniu, gestionaţi
informaţiile de grup (salvate atât în
telefon cât şi în USIM). În memoria
telefonului există 5 grupuri implicite:
Familie, Prieteni, Colegi, Şcoală
şi VIP. Puteţi adăuga, edita şi puteţi
şterge grupuri. Atunci când nu este
specificat un ton de apel pentru un
anumit număr, apelul primit de la
numărul respectiv va fi însoţit de
tonul de apel atribuit grupului din
care face parte numărul respectiv.
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Puteţi afişa lista cu Numerele
de apelare pentru servicii (SDN)
atribuită de operatorul dvs. (dacă
funcţia este suportată de cartela
USIM). Aceste numere includ
apeluri de urgenţă, Informaţii
despre directoare şi numerele
mesageriei vocale. După selectarea
unui număr pentru servicii,
apăsaţi .

Numărul tău

Meniu 2.6

Afişează numărul dvs. salvat în
cartela USIM. Puteţi salva până
la patru numere proprii folosite în
cartela USIM.

Cartea mea de vizită

Meniu 2.7

Puteţi să creaţi propria dvs. carte
de vizită prin apăsarea tastei
funcţionale stânga, Adăugaţi. După
introducerea numelui, a numărului,
a e-mailului şi a imaginii, puteţi să
utilizaţi aceste informaţii sub forma
unei cărţi de vizită la trimiterea
mesajului.

Setări
Listă contacte

Meniu 2.8
(Meniu 2.8.1)

► Afişaţi contactele din:
Selectare informaţiile despre
contacte care vor fi (Telefon/
USIM/Telefon şi USIM) Setarea
implicită este Salvati.
► Afişaţi numele: Mai întâi
pernumele Mai întâi numele
(Mai întâi pernumele, Mai întâi
numele)

Agendă telefonică

e
ăr

Numere servicii

Meniu 2.5

► Afişaţi fotografia: Selectaţi
Pornit/Oprit dacă doriţi să
afişaţi fotografia.

Sincronizaţi contact

(Meniu 2.8.2)

Puteţi să trimiteţi conţinutul agendei
telefonice direct la server.

Copiere

(Meniu 2.8.3)

Puteţi copia informaţiile adreselor
de contact din memoria telefonului
pe cartela USIM sau invers. Puteţi
copia fie toate obiectele, fie numai
pe cele selectate.
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Agendă telefonică
Mutare

(Meniu 2.8.4)

Agendă telefonică

Puteţi muta informaţiile adreselor
de contact din memoria telefonului
pe cartela USIM sau invers. Puteţi
muta fie toate obiectele, fie numai
pe cele selectate.

Copie de siguranţă a
(Meniu 2.8.5)
contactelor
Puteţi să salvaţi toate datele din
agenda telefonică pe un card de
memorie extern, prin formatarea
vcard-ului.

Restauraţi Contactele

(Meniu 2.8.6)

Puteţi să restauraţi toate datele
din agenda telefonică de pe cardul
extern în memoria telefonului, prin
formatarea vcard-ului.

Ştergeţi contacte
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Status memorie

(Meniu 2.8.8)

În acest meniu puteţi verifica starea
memoriei pentru contacte.
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(Meniu 2.8.7)

►

Şterge toate informaţiile de contact.
Puteţi şterge toate contactele
salvate în memoria telefonului
mobil, precum şi pe cartela USIM.

►

8)

Descărcări

Meniu 3.1

În acest director puteţi salva
conţinuturile descărcate din reţea.

Imaginile mele

Meniu 3.2

Directorul Imagini este format
din linkuri încorporate pentru
descărcarea de imagini de pe
Internet şi din directorul Imagini
prestabilite. În directorul Imagini
sunt salvate fotografiile efectuate
cu ajutorul camerei foto iar
dvs. puteţi crea directoare noi
pentru a le gestiona. Puteţi să
trimiteţi mai multe fişiere către
alte persoane. Pentru a vizualiza
detaliat fotografiile, apăsaţi tasta
de confirmare. Când este selectat
un fişier, se vor afişa următoarele
opţiuni, dacă apăsaţi tasta
funcţională stânga [Opţ.]:
► Trimitere: Puteţi trimite
imaginea selectată prin Mesaj,
Ilustrată, E-mail sau Bluetooth.
► Utilizaţi ca
-F
 undal: Puteţi seta o imagine
ca temă a ecranului de start.

- Imaginea Contactelor:
Puteţi să setaţi imaginea
intrării dorite din Contacte. La
primirea unui apel, se afişează
imaginea salvată în Contacte
pentru apelant.
-P
 ornire: Setează o imagine ca
temă a ecranului de pornire.

Album media

a

Album media [Meniu 3]

- Oprire: Setează o imagine ca
temă a ecranului de oprire.
- Apel efectuat: Setează o
imagine ce va fi afişată la
efectuarea unui apel.
► Afişare Peisaj: Sortează
fişierele după dată, tip sau
nume.
► Ştergere: Afişează imaginile
sub formă de listă sau sub
formă de grilă.
► Fişier: Afişează informaţii
despre respectivul fişier
imagine.
► Diaporamă: Afişează starea
memoriei (a telefonului sau a
cardului de memorie externă).
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Album Media
Album Media

Sunetele mele Meniu 3.3

Directorul Sunetele mele constă
într-un link încorporat pentru
sunetele ce pot fi descărcate de
pe Internet, Sunete implicite şi
Înregistrări vocale. Aici puteţi
gestiona, trimite sau seta sunete
drept tonuri de apel. Când selectaţi
un fişier, următoarele opţiuni
vor fi afişate dacă apăsaţi tasta
funcţională stânga [Opţiuni].
► Utilizaţi ca
-T
 on de apel vocal: Setaţi un
fişier audio ca sunet de apel la
primirea unui apel vocal.
-T
 on de apel video: Setaţi un
fişier audio ca sunet redat la
primirea unui apel video.

►

► Sortare după: Puteţi sorta
fişierele după dată, tip sau
nume.

►

► Informaţii memorie: Puteţi
să vizualizaţi starea memoriei
(telefon sau card de memorie
extern).

►

Videoclipurile mele

Meniu 3.4
Aici puteţi gestiona sau trimite
videoclipurile descărcate sau
înregistrate.

Dacă apăsaţi
[Conectare],
puteţi să activaţi fişierul video.

- Ton pt. mesaj: Setaţi un
fişier audio ca sunet redat la
primirea unui mesaj.

Următoarele funcţii sunt disponibile
în lista Video, prin intermediul tastei
funcţionale stânga [Opţ.].

- Pornire: Setaţi un fişier audio
ca sunet redat la pornirea
telefonului.

► Trimitere: Puteţi expedia
imaginea selectată prin
Mesaj multimedia, E-mail
sau Bluetooth, dacă nu este
protejată prin Digital Rights
Management – Managementul
Drepturilor Digitale (DRM).

- Oprire: Setaţi un fişier audio
ca sunet redat la oprirea
telefonului.
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► Informaţii fişier: Afişează
informaţii despre fişierul audio
selectat.

►

►

►

►

►

.4

e
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► Utilizaţi ca: Setează fişierul
video ca sunet de apel vocal
sau sunet de apel video.
► Mutare: Mută fişierul în
memoria telefonului sau în
memoria externă.
► Copiere: Copiază fişierul în
memoria telefonului sau în
memoria externă.
► Ştergere: Şterge videoclipul
selectat.
► Marcare/Demarcare: Utilizând
funcţia Marcare, puteţi expedia,
şterge, muta sau copia fişiere
multiple.
► Fişier
-R
 edenumire: Redenumiţi
videoclipul.
- Informaţii fişier: Afişează
informaţii despre fişierul video
selectat.
► Creaţi director nou: Creaţi un
director nou.
► Sortare după: Sortaţi fişierele
după dată, tip, sau numele
fişierului.

► Vizualizare grilă/Vizualizare
listă: Puteţi afişa videoclipurile
sub formă de listă sau sub
formă de grilă.
► Informaţii memorie: Afişează
starea memoriei (a aparatului
sau a cardului extern de
memorie).

Media Album

o

Vizionaţi un videoclip, utilizând
Playerul video. Fişierele video
sunt afişate în listă ca pictograme.
Puteţi selecta videoclipul dorit,
utilizând
/
/ / .
Selectaţi un fişier video dorit şi
selectaţi Redare pentru a viziona
videoclipul selectat.
Apăsaţi tasta funcţională dreapta
[Expediere] pentru a ataşa
videoclipul selectat unui Mesaj, Email sau Bluetooth.
Dacă este selectată opţiunea 1.
Redare, videoclipul va fi redat cu
Media Player. Pentru a întrerupe
redarea, apăsaţi
în timpul
redării. Pentru a relua înregistrarea
întreruptă, apăsaţi din nou .
Când vizionaţi videoclipuri în Media
Player, sunt disponibile următoarele
opţiuni:
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Album media
Media Album

► Vizualizare extinsă:
Videoclipul poate fi redat în
modul panoramic.
Notă
Puteţi, de asemenea, să vizionaţi
videoclipul în Mod panoramic,
apăsând tasta
.

► Fără sonor/Sonor pornit:
Dacă volumul este pozitiv, modul
Fără sonor este activ; dacă
volumul este setat la 0, modul
Sonor pornit devine activ.
► Captură: Puteţi salva imaginea
afişată atunci când vă aflaţi în
modul Pauză.
► Repetare: Puteţi selecta
opţiunea de repetare (Fără
/ Fişier curent / Toate
fişierele).
► Informaţii fişier: Puteţi verifica
informaţiile despre fişierul redat
(Nume, Dimensiune, Dată,
Tip, Durată, Protecţie).
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► Trimitere: Trimite videoclipul
selectat prin Mesaj, E-mail
sau Bluetooth, dacă fişierul nu
este protejat prin Digital Rights
Management (DRM).

A

► Ştergere: Şterge videoclipul
selectat.

C
m

► Utilizaţi ca: Setează fişierul
video ca sunet de apel vocal
sau sunet de apel video. Acest
meniu este dependent de
conţinut.

Jocurile şi aplicaţiile
Meniu 3.5
mele
În cadrul acestui meniu, puteţi
descărca cu uşurinţă jocuri şi alte
aplicaţii. În mod implicit, acesta
conţine două directoare, Jocuri şi
Aplicaţii. Fiecare director conţine
un link pentru descărcarea jocurilor
sau a aplicaţiilor. Vă rugăm să
reţineţi că utilizarea serviciilor online
poate genera costuri suplimentare.
Puteţi crea un director, utilizând
tasta funcţională stânga [Opţ.].
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Meniu 3.6

Cardul meu de
memorie

Meniu 3.7

În acest fişier sunt salvate celelalte
fişiere care nu sunt imagini, sunete,
videoclipuri, jocuri & aplicaţii.

Media Album

u
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Altele

Dacă aţi achiziţionat un card de
memorie externă microSD, puteţi
salva pe acesta o cantitate mai
mare de informaţie. Consultaţi
secţiunea “Utilizarea unui card
de memorie microSD” pentru
a afla cum se inserează şi cum
se extrage cardul de memorie.
Puteţi gestiona conţinutul utilizând
meniurile, în acelaşi mod ca şi
pentru telefon.

r

ne
.
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Orange Music [Meniu 4]
Orange Music

Redate recent

Meniu 4.1

Acest meniu afişează ultimele 20
de melodii redate. Dacă se începe
redarea, va fi afişat meniul “Redare
în curs”. Puteţi să activaţi Media
Player din meniul Redare în curs.

Music Store

Meniu 4.2

Salvaţi în acest director conţinuturile
descărcate din reţea.

Toate melodiile Meniu 4.3
Puteţi afişa toate fişierele muzicale
din telefon/memoria externă.

Liste de redare Meniu 4.4

Puteţi crea propriile dvs. liste de
redare, alegând piste din lista Toate
melodiile.

Artişti

Meniu 4.5

Puteţi să vizualizaţi şi să redaţi
melodii sortate după artişti.

44

Albume

Meniu 4.6

Genuri

Meniu 4.7

Puteţi să vizualizaţi şi să redaţi
melodii sortate după albume.
Puteţi să vizualizaţi şi să redaţi
melodii sortate după genuri.

Redare aleatorie

Meniu 4.8
Dacă doriţi să redaţi muzică în
mod continuu şi aleatoriu, selectaţi
această opţiune.
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Creaţi mesaj nou

Meniu 5.1

Mesaj

(Meniu 5.1.1)

Puteţi scrie şi edita un mesaj
ce conţine o combinaţie de text,
imagine, videoclip şi sunet.
1. Introduceţi mesajul dvs. în
câmpul Mesaj.
Opţiunile câmpului Mesaj
► Inserare: Puteţi insera
următoarele:
1. Imagine: Inserează
o imagine. (Imagine
existentă/Fotografiere)
2. Video: Inserează un
videoclip (câte unul pentru
fiecare planşă).
3. Sunet: Inserează un fişier
audio (câte unul pentru
fiecare planşă).
4. Simboluri: Inserează
diverse simboluri. După
apăsarea tastelor numerice
corespunzătoare, apăsaţi
.

5. Şablon: Introduce un
şablon de text. existent în
telefon.
După ce selectaţi un astfel
de şablon, apăsaţi .
Şablonul selectat va fi inserat
în fereastra mesajului.

Mesaje

7

Mesaje [Meniu 5]

6. Emoticon: Inserează un
emoticon la scrierea unui
mesaj.
7. Nume şi număr: După
căutarea numelui şi a
numărului în agenda
telefonică, puteţi insera
intrarea.
8. Planşă nouă: Selectaţi
această opţiune pentru a
adăuga o planşă nouă.
9. Subiect: Selectaţi această
opţiune pentru a insera un
subiect.
► Salvaţi în Schiţe: Selectaţi
pentru a salva mesajul în
schiţe.
►M
 etoda de introducere:
Selectaţi modul dorit pentru
dicţionar.
►L
 imba tastărilor: Selectaţi
limba pentru scrierea
mesajului.
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Mesaje
Mesaje

► Adăugare la dicţionar:
Adaugă un cuvânt în
dicţionar.
2. Apăsaţi tasta funcţională dreapta
[Înapoi] pentru a ieşi din meniu
sau pentru a vă deplasa la
meniul precedent după setarea
submeniurilor.
3. Apăsaţi tasta funcţională
centrală pentru a insera adresa
destinatarului. După ce aţi
completat cel puţin unul dintre
câmpurile destinatarilor, apăsaţi
tasta de confirmare [Trimitere]
pentru a expedia mesajul.
Mesajul va fi salvat automat în
directorul Trimise. Dacă mesajul
nu a fost trimis, acesta va
rămâne în directorul De trimis,
fiind clasificat drept eşuat.

E-mail

(Meniu 5.1.2)

Pentru a trimite/recepţiona un email, trebuie să setaţi contul pentru
e-mail.
1. Introduceţi adresele de email ale
destinatarilor în câmpurile Către,
Cc, Bcc. Puteţi căuta în contacte
apăsând .
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Notă

► În câmpul Cc, introduceţi o

adresă de email către care doriţi
să fie redirecţionat e-mailul
(Carbon copy - Copie Carbon).

► în câmpul Bcc introduceţi o

adresă de e-mail neafişată, către
care va fi redirecţionat emailul,
fără să conţină informaţii despre
ceilalţi destinatari (Blind Carbon
Copy - Copie Carbon Invizibilă).

►P
 entru destinatar (Către), Copie

Carbon (Cc), şi Copie Carbon
Neafişată (Bcc) sunt permise
doar adrese de e-mail valabile.
În momentul în care a fost
specificată o adresă de e-mail,
se va afişa un alt câmp, în care
puteţi specifica o altă adresă.
Puteţi specifica până la 20 de
destinatari pentru câmpurile Către
şi Cc şi 10 destinatari pentru
câmpul Bcc.

2. Mutaţi cursorul în câmpul
Subiect şi creaţi subiectul.
3. Introduceţi conţinutul mesajului
mutând cursorul la câmpul
Mesaj.

4.

► C
 ăutaţi contacte: Selectaţi
acest meniu pentru a
introduce adrese de e-mail
salvate în Contacte. (Afişat
doar în meniul Opţiuni atunci
când cursorul se află în
câmpurile Către/ Cc/ Bcc.)
►U
 tilizate recent: Utilizaţi
ultima adresă de e-mail
salvată temporar.
► I nserare: Selectaţi acest
meniu pentru a insera
caractere speciale,
şabloane şi contacte. De
asemenea, puteţi ataşa
fişiere multimedia (imagini,
videoclipuri şi sunete).
►S
 alvaţi în Schiţe: Selectaţi
această opţiune pentru a
salva mesajul în directorul
Schiţe.
►M
 etoda de introducere:
Selectaţi modul de dicţionar
dorit.
►L
 imba tastărilor: Selectaţi
limba pentru scrierea
mesajului e-mail.

►A
 dăugaţi la dicţionar:
Adaugă un cuvânt în
dicţionar.
►S
 etaţi prioritatea mailului:
Configuraţi prioritatea
mesajului e-mail pe care
doriţi să-l expediaţi.

Mesaje

4. Utilizaţi următoarele funcţii
utilizând tasta [Opţ.]:

5. Când terminaţi de scris un email, apăsaţi
pentru a trimite
e-mailul.

Primite

Meniu 5.2

1. Puteţi vizualiza mesajele salvate.
Selectaţi un mesaj şi apoi apăsaţi
pentru a vizualiza mesajul.
2. Puteţi vizualiza mesajul anterior
sau următor cu ajutorul tastelor
/ .
3. În cazul înştiinţării pentru
recepţionarea unui mesaj
multimedia selectaţi Preluare în
ecranul de înştiinţare. Fişierul
va fi transmis, iar dvs. îl veţi
putea vizualiza după încheierea
transmisiei.
Puteţi utiliza următoarele funcţii,
accesându-le cu tasta funcţională
stânga [Opţ] din directorul Căsuţă
intrare.
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Mesaje
Mesaje

►R
 ăspuns către: Creează
o copie pentru expeditor
sau pentru toţi destinatarii
mesajului selectat.
► Redirecţionare:
Redirecţionează mesajul
selectat.

► Filtrare: Afişează mesajele
după tipul dorit.

Notă

► Marcare/Demarcare: Puteţi
selecta unul sau mai multe
mesaje pentru ştergere
multiplă.

Nesuportat pentru mesaj
multimedia (Înştiinţare) şi mesaj
WAP push.

► Informaţii mesaj: Puteţi
verifica tipul mesajului, data,
ora precum şi locaţia salvării.

► Efectuaţi apel vocal: Funcţie
pentru efectuarea apelurilor
vocale.
► Efectuaţi apel video:
Funcţie pentru efectuarea
apelurilor video.
► Ştergere: Şterge mesajul
curent.
► Creaţi mesaj nou: Scrieţi un
Mesaj nou, o Ilustrată sau
un E-mail.
► Copiere: În cazul unui
SMS, puteţi copia mesajul în
telefon sau în USIM.
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► Mutare: În cazul unui SMS,
puteţi muta mesajul în telefon
sau în USIM.

Notă
Puteţi verificate în directorul Email [Meniu 5.6] mesajele e-mail
primite.

E-mail

Meniu 5.3

Afişarea listei mesajelor
1. Selectaţi un cont de e-mail, apoi
apăsaţi
pentru a afişa lista
mesajelor e-mail primite.
2. În lista E-mail puteţi folosi
următoarele funcţii, accesându-le
cu tasta funcţională stânga [Opţ].
► Răspuns: Creaţi un răspuns,
utilizând e-mail-ul selectat.

i

,
ii.

3

i

e
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► Redirecţionare:
Redirecţionează mesajul
e-mail către alţi destinatari.

► Ştergere definitivă (numai
IMAP): Elimină datele emailului selectat.

► Preluare (Numai POP3):
Preia mesaje e-mail noi.

► Sortare după (numai
IMAP): Sincronizează emailul pentru a contacta
serverul de e-mail.

► Copiaţi in (numai IMAP):
Copiază e-mailul selectat.
► Căutare: Caută e-mailul
dorit.
► Ştergere: Şterge mesajul
e-mail.
► Ştergeţi de pe server
(numai POP3):
Şterge e-mailul din server.
► C
 reaţi mesaj nou: Creaţi un
mesaj e-mail nou.
► Marcare/Demarcare: Utilizaţi
opţiunea Marcaţi/Demarcaţi
pentru ştergere multiplă.
► Setaţi ca citit/necitit: Puteţi
seta e-mailul selectat ca fiind
citit/necitit.
► Sortare după: Puteţi sorta
emailurile în funcţie de
condiţii.

Mesaje

on

► Informaţii despre mesaj:
Informaţii sumare despre
mesaj, ce includ tipul, data şi
numele fişierelor.
Vizualizarea unui mesaj e-mail
1. Selectaţi unul dintre mesajele
e-mail recepţionate şi apăsaţi
tasta Vizualizare pentru a
recepţiona conţinutul e-mail-ului.
2. Conţinutul e-mail-ului recepţionat
se afişează automat în ecranul
de Vizualizare.
3. Vizualizaţi conţinutul e-mail-ului
precedent sau al celui următor,
utilizând / .
4. În cadrul ecranului Vizualizare,
puteţi selecta următoarele funcţii
cu tasta funcţională stânga [Opţ].
► Răspuns: Creaţi un răspuns
pentru mesajul e-mail
selectat.
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► Redirecţionare:
Redirecţionaţi mesajul e-mail
către alţi destinatari.
► Salvaţi adresa: Salvaţi
adresa expeditorului în
Contacte.
► Ştergere: Ştergeţi mesajul
e-mail.
► Extragere: Extrageţi
numărul, Adresa de e-mail
sau URL-ul din mesajul
e-mail.
► Vizualizaţi ataşamentul:
Afişează fişierul ataşat.
► Vizualizaţi destinatari:
Afişează adresele email ale
destinatarilor şi Cc.
► Creaţi mesaj nou: Creaţi un
mesaj nou.
► Informaţii despre mesaj:
Informaţii sumare despre
mesaj, ce includ tipul, data şi
numele fişierelor.
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Schiţe

Meniu 5.4

Afişează mesajele salvate. Selectaţi
un mesaj, apoi apăsaţi
pentru a
edita mesajul.
Puteţi selecta următoarele funcţii,
utilizând tasta [Opţ]:
► Trimitere: Trimite mesajul
selectat.
► Ştergere: Şterge mesajul
selectat.

D
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1.

► Creaţi mesaj nou: Puteţi scrie
un mesaj sau un e-mail nou.

2.

► Marcare/Demarcare: Puteţi
selecta unul sau mai multe
mesaje pentru o eventuală
ştergere multiplă.

[M
cu

► Filtrare: Afişează mesajele în
funcţie de tipul mesajului.
► Informaţii mesaj: Verificaţi
tipul mesajului, data, ora,
precum şi locaţia salvării.

►

►

►

4

e

n

De trimis

Meniu 5.5

De trimis reprezintă directorul
în care se salvează mesajele
care trebuie trimise. Mesajele a
căror trimitere a eşuat sunt, de
asemenea, salvate în directorul De
trimis. De exemplu, e-mail-urile
vor fi plasate în directorul De trimis
dacă nu este configurat în mod
corect contul E-mail.
1. Selectaţi un mesaj.
2. Puteţi selecta următoarele funcţii,
utilizând tasta [Opţ]:
[Mesaje pentru trimitere / în
curs de scriere]
► Creaţi mesaj nou: Puteţi scrie
un mesaj nou sau un Email.
► Anulaţi trimiterea: Puteţi
opri expedierea sau puteţi
anula starea de rămânere în
aşteptare pentru expediere.
► Informaţii mesaj: Puteţi să
vedeţi tipul mesajului, data,
ora, dimensiunea şi locaţia în
care este salvat.

[Pentru expedierea unui mesaj
eşuat]
► Retrim.: Retrimite mesajul
selectat.

Mesaje

aţi
a

► Ştergere: Şterge mesajul
curent.
► Salvaţi în Schiţe: Salvează
mesajul în Schiţe.
► Creaţi mesaj nou: Puteţi scrie
un mesaj nou sau un e-mail.
► Informaţii mesaj: Verificaţi
tipul mesajului, data şi ora la
care a fost salvat.

Trimise

Meniu 5.6

Afişează mesajele trimise (Mesaj/email/Ilustrată).
[Opţ]
► Răspuns către: Creaţi un
răspuns dedicat expeditorului
sau tuturor destinatarilor.
► Redirecţionare:
Redirecţionează mesajul
selectat.
► Editare: Editaţi mesajele.
► Ştergere: Şterge mesajul
curent.
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► Creaţi mesaj nou: Puteţi scrie
un mesaj nou.

Şabloane multimedia

S

► Marcare/Demarcare: Puteţi
selecta unul sau mai multe
mesaje pentru o eventuală
ştergere multiplă.

Puteţi crea, edita şi vizualiza
şabloanele disponibile atunci când
creaţi mesaje multimedia. În mod
implicit, sunt salvate cinci tipuri de
şabloane (Zi de naştere, Mesaj de
salut, Vacanţă, Îţi multumesc, Îmi
pare rău).

Te

Sunt disponibile următoarele
opţiuni:

2.

► Filtrare: Afişează mesajele în
funcţie de tipul mesajului.
► Informaţii mesaj: Puteţi
verifica tipul mesajului, data,
ora precum şi locaţia salvării.

Şabloane
Şabloane text

Meniu 5.7
(Meniu 5.7.1)

Puteţi adăuga, edita, şi şterge
frazele utile şi des întâlnite, folosind
tasta funcţională stânga [Opţiuni].
Notă
În funcţie de operatori, frazele utile
pot fi salvate ca mesaje prestabilite.
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(Meniu 5.7.2)

► Adăugare: Creaţi un nou
şablon multimedia.
► Scrieţi mesaj multimedia:
Creaţi un mesaj multimedia
utilizând şablonul selectat.
► Editare: Editaţi şablonul
selectat.

Emoticoane

Meniu 5.8

Puteţi să adăugaţi, să editaţi şi să
ştergeţi emoticoane. La scrierea
mesajului puteţi să inseraţi
emoticonul preferat. Dacă apăsaţi
tasta de confirmare, veţi observa
pictograma emoticonului.

Pu
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1.

3.

4.
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Setări
Text

Meniu 5.9
(Meniu 5.9.1)

Puteţi configura opţiunile mesajelor
însoţite de imagini.
1. C
 entru SMS: Introduceţi
adresa centralei pentru mesaje
text.
2. Raport de livrare: Activând
această opţiune, puteţi verifica
dacă trimiterea mesajului a
reuşit sau nu.
3. Perioadă de valabilitate:
Acest serviciu de reţea permite
setarea duratei de păstrare a
mesajelor în centrala pentru
mesaje.
4. Tipuri de mesaje: Text, Voce,
Fax, X.400, e-mail
În mod normal, tipul mesajului
este setat la Text. Puteţi
converti textul în formate
alternative. Contactaţi
operatorul pentru informaţii
privind disponibilitatea acestei
funcţii.

5. Codificarea caracterelor:
Auto/ Alfabet implicit
► Auto: Mesajele formate
din caractere cu un singur
octet sunt, în mod normal,
codificate în Alfabet implicit
(GSM7). Mesajele formate
din caractere cu doi octeţi
sunt codificate automat în
modul Unicode (UCS2).

Mesaje

2)

► Alfabet implicit: Mesajele
scrise cu caractere formate
din doi octeţi pari sunt
codificate în modul cu un
singur octet. Reţineţi că
semnele diacritice pot fi
convertite în caractere
formate dintr-un singur octet.
► Unicode: Mesajul este
codificat în octet dublu. Vă
rugăm să reţineţi că acest
fapt poate presupune apariţia
unor costuri duble.
6. Trimiteţi text lung ca:
Selectaţi mesajele cu text lung
ca SMS multiple sau MMS.
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Mesaj multimedia

(Meniu 5.9.2)

Mesaje

Puteţi configura opţiunile mesajelor
multimedia.
1. M
 od de preluare: Puteţi seta
modul de preluare în cazul
în care folosiţi Reţea în ţara
de reşedinţă sau Roaming.
Dacă selectaţi Automat, veţi
recepţiona mesajele multimedia
în mod automat. Dacă selectaţi
Manual, în directorul Primite
veţi recepţiona numai un
mesaj de înştiinţare, urmând
să decideţi ulterior dacă doriţi
să descărcaţi sau nu mesajul
respectiv.
2. Raport de livrare: Alegeţi
dacă doriţi să solicitaţi o
confirmare de livrare de la
destinatar şi dacă permiteţi
expedierea mesajului de
confirmare către un expeditor.
► Solicitaţi raport: Alegeţi
dacă doriţi să solicitaţi un
mesaj de confirmare a
expedierii pentru un Mesaj
Multimedia.
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► Permiteţi raport: Alegeţi
dacă permiteţi expedierea
unui mesaj de răspuns la o
cerere de confirmare.
3. Răspuns de citire: Alegeţi
dacă doriţi să solicitaţi o
confirmare de citire de la
destinatar şi dacă permiteţi
expedierea mesajului de
confirmare a citirii către un
expeditor.
► Solicitaţi răspuns: Alegeţi
dacă doriţi să solicitaţi un
mesaj de confirmare a citirii
unui Mesaj Multimedia.
► Permiteţi răspuns: Alegeţi
dacă permiteţi expedierea
unui mesaj răspuns pentru o
cerere de confirmare a citirii.
4. P
 rioritate: Puteţi selecta
nivelul de prioritate a mesajelor
(Scazută, Normală şi Ridicată).
5. P
 erioadă de valabilitate: Puteţi
selecta durata de valabilitate
a unui mesaj atunci când îl
transmiteţi. Mesajul va fi salvat
în serverul mesajelor multimedia
doar pentru perioada configurată.

6.

7.

8.

9.

).

i
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7. M
 od de creare: Selectaţi tipul
de conţinut acceptat în MMS.
(Restricţionat, Avertisment
şi Liber)
8. O
 ra livrării: Configuraţi ora la
care mesajul va fi livrat către
destinatar. Centrul mesajelor
multimedia va expedia mesajul
la momentul setat de dvs.
9. Centru MMS: Configuraţi
informaţiile de reţea pentru
expedierea mesajelor mutimedia,
de ex. pentru gateway MMSC şi
WAP. Cu tasta funcţională stânga
[Opţ.], activaţi, adăugaţi sau
ştergeţi un profil. Profilul utilizat
este marcat printr-un semn de
validare. Puteţi afişa şi edita
conţinutul unui profil, accesând
modul Editare, prin apăsarea
tastei funcţionale dreapta
[Editare]. Ecranul modului
Editare se afişează şi atunci
când creaţi un profil nou din
Opţiuni. Mai jos sunt explicate
semnificaţiile elementelor:

► Titlu: Numele profilului.
► URL MMSC: Introduceţi
URL-ul centralei mesajelor
multimedia.

Mesaje

o
.

6. D
 urata planşei: Configuraţi
durata fiecărei pagini atunci
când scrieţi un mesaj.

► Proxy MMS: Introduceţi
adresa gateway WAP şi
numărul portului.
► Mod de conectare: Selectaţi
unul dintre modurile de
conectare. (TCP cu Proxy,
TCP fără Proxy, UDP)
► Punct

de acces: Specificaţi
numele punctului de
acces (vezi setările pentru
conectare WAP.)
Apăsaţi tasta funcţională
dreapta [Salvare] pentru a
salva modificările şi pentru a
finaliza setările centrului de
mesaje multimedia.
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E-mail

(Meniu 5.9.3)

Mesaje

Puteţi configura setările pentru
primirea şi trimiterea mesajelor
e-mail.
1. C
 onturi de e-mail: Puteţi crea
sau configura un cont de email, incluzând serverul e-mail
şi ID-ul utilizatorului. Puteţi
edita un cont de
e-mail selectat apăsând tasta
funcţională dreapta [Editare].
Selectaţi un cont de e-mail
ce va fi întotdeauna folosit la
expedierea mesajelor, folosind
tasta . Cu ajutorul tastei
funcţionale stânga [Opţ.]
selectaţi următoarele opţiuni.
► Adăugaţi nou: Creaţi un
cont e-mail nou.
► Editare: Editaţi contul de
e-mail.
► Vizualizare: Afişează un email selectat.
► Marcare/Demarcare:
Utilizaţi opţiunea Marcare/
Demarcare pentru a şterge
mai multe elemente.
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►Ş
 terg.: Şterge contul e-mail
selectat.
Toate e-mailurile din cont vor
fi şterse.
2. Permiteţi e-mail de răsp.:
Alegeţi dacă doriţi să trimiteţi o
confirmare de citire în cazul în
care expeditorul solicită acest
lucru.
3. Solicitaţi e-mail de răsp.:
Setaţi Pornit dacă doriţi să
solicitaţi o confirmare a citirii
mesajului email.
4. Interval de preluare: Puteţi
configura opţiunea Preluare
automată pentru a extrage
automat mesajele e-mail din
server. În momentul în care
soseşte un mesaj e-mail nou,
în partea de sus a ecranului se
va afişa o pictogramă. Puteţi
seta momentul recepţionării
automate la Oprit, 15 minute,
30 minute sau 1 oră, 2 ore,
4 ore sau 8 ore. Vă rugăm să
reţineţi că utilizarea funcţiei
Preluare automată poate
genera costuri suplimentare.

5

6.

7.

8.

9.
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Crearea unui Cont de e-mail
1. Selectaţi Adg. Nou din meniul
opţiunilor e-mail.
2. Următoarele obiecte trebuie
configurate:

6. Includeţi ataşament: Stabiliţi
dacă doriţi să includeţi fişierul
din ataşament atunci când
redirecţionaţi mesajul.

Titlu

Introduceţi un titlu.

Nume de
utilizator

Introduceţi numele de
utilizator al contului de
e-mail.

7. Preluare aut. în Roaming:
Preia automat mesajele din
contul de e-mail atunci când vă
aflaţi într-o zonă de roaming.

Parolă

Introduceţi parola contului.

Adresă de
e-mail

Introduceţi adresa de
e-mail a mesajelor
expediate.

8. Info notif. e-mail nou: Primiţi
informaţii de înştiinţare la
sosirea unui e-mail nou.

Adresa de
răspuns
pt. e

Introduceţi adresa de
e-mail la care să fie trimis
răspunsul.

Server mail
ieşire

Introduceţi serverul pentru
expedierea mesajelor.

Server
Email intr

Introduceţi serverul pentru
recepţionarea mesajelor.

Dim. max.
primire

Introduceţi dimensiunea
maximă a mesajelor
recepţionate. Dimensiunea
maximă nu poate depăşi
1MB.

Tipul
căsuţei de
E-mail

Selectaţi tipul de inbox
pentru e-mail, POP3 sau
IMAP4, cu ajutorul tastei
rapide din stânga.

9. Semnătură: Puteţi redacta un
text pentru semnătura ce va fi
ataşată la finalul unui e-mail.
Textul semnătură configurat
este ataşat automat sau
manual la sfârşitul e-mailului, în
momentul expedierii.
10. Prioritate: Selectaţi nivelul
de prioritate a mesajelor email (Scăzută, Normală şi
Ridicată)

Mesaje

or

5. Includeţi msj. În
redirecţionare şi răspuns:
Alegeţi dacă doriţi să includeţi
mesajul recepţionat atunci
când retrimiteţi un mesaj sau
când răspundeţi.
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Salvaţi în
server

Salv. mail
trim. în

Puncte de
acces
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Stabiliţi, cu ajutorul tastei
funcţionale stânga, dacă
doriţi să păstraţi o copie
a mesajelor pe serverul
de primire. Dacă tipul de
căsuţă poştală este setat
la IMAP4, se va salva
întotdeauna în server o
copie a mesajelor.
Selectaţi locaţia de salvare
a e-mailurilor trimise (când
tipul de căsuţă poştală
este setat la IMAP4). Când
tipul de căsuţă poştală
este POP3, e-mailurile
trimise sunt salvate
întotdeauna în telefon.
Selectaţi un punct de
acces pentru conectare la
Internet. Puteţi să selectaţi
un punct de acces
configurat cu ajutorul tastei
rapide din stânga.

Preluare
automată

Setează intervalul de
preluare din serverul de
e-mail.

Setări
avansate

Setează configuraţia
pentru conectarea la
serverul de e-mail.

Nr. port
SMTP

Introduceţi nr. portului
serverului e-mail. În
general, numărul portului
SMTP este 25.

Port server
intr.

Introduceţi nr. portului
serverului pt recepţionarea
e-mail. În general,
numărul portului serverului
pentru recepţionare
este 110(POP3) sau
143(IMAP4).

Autentificare Stabiliţi, cu ajutorul
tastei funcţionale stânga
SMTP
dacă serverul de e-mail
de intrare necesită
autentificare. Atunci când
autentificarea SMTP
este setată la Pornit,
puteţi introduce Numele
utiliz. SMTP şi parola pt.
autentificare SMTP
Nume utiliz. Introduceţi numele de
SMTP
utilizator SMTP pentru
autentificare.
Parolă
SMTP

Introduce parola SMTP
pentru autentificare.

Con.
securiz.
APOP

Activaţi sau deactivaţi
funcţia Con. Securiz.
APOP. Setaţi durata
pentru recepţionare
automată, folosind funcţia
Con. Securiz. APO

3.

Ed

1.

2.

3.

ui
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3. Apăsaţi tasta funcţională
dreapta [Salvare] pentru a
termina configurarea conturilor
e-mail.

Mesagerie video

Editarea unui cont e-mail

Mesagerie vocală

1. Selectaţi un cont de e-mail
din lista de conturi de e-mail
şi apăsaţi tasta funcţională
stânga [Opţiuni], apoi selectaţi
Editare.
2. Puteţi edita câmpurile dorite,
mutând cursorul în sus şi în
jos.
3. La finalizarea configurării,
apăsaţi tasta funcţională
centrală [Salvare] pentru a
finaliza configurarea contului
de e-mail.
Notă
Când încercaţi să modificaţi tipul
căsuţei poştale, toate e-mailurile
descărcate în prealabil vor fi
şterse.

(Meniu 5.9.4)

Trimite sau recepţionează mesaje
e-mail însoţite de un fişier video.

Mesaje

a

(Meniu 5.9.5)

Trimite sau recepţionează mesaje
mesaje e-mail însoţite de un fişier
audio.

Mesaj serviciu

(Meniu 5.9.6)

Puteţi configura setările opţiunilor,
cum ar fi mesajele Push (SI/SL).
► Primire mesaj: Dacă aţi setat
Pornit, veţi recepţiona toate
mesajele de service.
► Încărcare serviciu: Dacă aţi
setat funcţia Primire mesaj la
Pornit, veţi avea posibilitatea
de a selecta opţiunile de
încărcare a serviciului:
Prompt, Dezactivare,
Întotdeauna.
-P
 rompt: Dacă aţi setat funcţia
Încărcare serviciu la Prompt,
veţi observa o fereastră
„pop-up” care vă va solicita
confirmarea procesării mesajului
de încărcare a serviciului.
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-D
 ezactivare: Dacă aţi setat
funcţia Încărcare serviciu Ia
Dezactivare, nu veţi putea
recepţiona mesaje de încărcare
a serviciului. Mesajele de
încărcare a serviciului vor fi
anulate la sosirea în telefon.
- Întotdeauna: Dacă aţi setat
funcţia Încărcare serviciu
Ia Întotdeauna, mesajele de
încărcare a serviciului vor fi
lansate automat pe internet,
utilizând adresa URL stabilită în
prealabil în mesajul de încărcare
a serviciului.
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►

Serviciu de informaţii

(Meniu 5.9.7)

► Transmisii informative:
Setaţi starea recepţiei.

►

► Canale: Adăugaţi sau
modificaţi canale.
► Limbi: Selectaţi limba dorită
apăsând . Limba selectată
va fi afişată printr-un mesaj
informativ.
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Orange World [Meniu 6]
Meniu 6.1

favorite implicite.

Lansează navigatorul şi accesează
pagina de start a profilului activat
sau pe cea setată în opţiunile
navigatorului.

Adăugarea unui favorit

Introduceţi adresa

2. Introduceţi titlul şi adresa URL
asociată.

Puteţi introduce manual o adresă
URL şi puteţi accesa pagina WEB
asociată.

3. Apăsaţi

Meniu 6.2

►P
 entru a introduce un simbol,
apăsaţi tasta funcţională
stânga [Opţiuni] şi selectaţi
1. Inseraţi simbol din meniul
Opţiuni, pentru a afişa tabelul
simbolurilor.
►P
 entru a comuta modul de
introducere, apăsaţi tasta
funcţională stânga [Opţiuni] şi
selectaţi 2. Met. introd.

Favorite

Meniu 6.3

Puteţi salva URL-urile/Paginile
accesate recent sau favorite. Pentru
Favorite sunt disponibile opţiunile
Deschidere, Trimitere, Adăugaţi
nou, Editare, Marcare/Demarcare
sau Ştergere.
Mai multe URL-uri sunt salvate ca

1. Apăsaţi tasta funcţională stânga
[Opţiuni] şi selectaţi 2.Adăugaţi
nou din meniul Opţiuni.

Orange World

Acasă

pentru salvare.

Conectarea la un favorit dorit
Apăsaţi
sau selectaţi
Deschidere din meniul Opţiuni.
Expedierea favoritelor către alţi
utilizatori
Selectaţi Trimitere din meniul
Opţiuni. Puteţi expedia favoritele
prin Mesaj sau E-mail.
Ştergerea unui favorit
Selectaţi Ştergere din meniul
Opţiuni. Puteţi şterge mai multe
favorite utilizând opţiunea Marcare/
Demarcare.
Editarea unui favorit
Selectaţi Editare din meniul
Opţiuni. Editaţi titlul şi informaţiile
asociate cu adresa URL.
Apăsaţi
pentru salvare.
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Orange World
Orange World

Pagini salvate

Meniu 6.4

Istoric

Meniu 6.5

Setări

Meniu 6.6

Telefonul poate salva pagina
curentă ca fişier offline. Pot fi
salvate până la 20 de pagini.
Afişează lista paginilor la care v-aţi
conectat în trecut.
Puteţi să schimbaţi setările pentru
conectarea navigatorului, afişare,
securitate şi certificate.

Profiluri

(Meniu 6.6.1)

Selectaţi profilul adecvat, apăsând
. Se va activa profilul pentru
lansarea navigatorului.

Setări pentru aspect

(Meniu 6.6.2)

► Codificarea

caracterelor
Setaţi una dintre următoarele
codificări, drept codificare
implicită pentru navigator.
Automat, English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE),
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Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE),
Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF-8).
► Controlul derulării
Stabileşte viteza de derulare
a liniilor. Selectaţi din meniu: 1
linie, 2 linii sau 3 linii.
► Afişaţi imaginea
Activaţi/dezactivaţi imaginile în
timpul navigării.
Notă
Pornit acestei funcţii va întârzia
afişarea imaginilor până ce transmisia
este încheiată. Oprit acestei funcţii va
opri navigatorul să descarce imaginile
din server, asigurând o navigare mai
rapidă.

► Script Java
Alegeţi dacă doriţi ca JavaScript
să fie Pornit sau Oprit.
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(Meniu 6.6.3)

Activarea Cache-ului permite
salvarea în telefon a paginilor
accesate. Odată salvată în cache,
o pagină îşi va spori considerabil
viteza de încărcare, în momentul
unei accesări ulterioare.

Cookie

Orange World

n

Cache

(Meniu 6.6.4)

Activarea cookie permite salvarea
fişierelor transmise de server.
Dezactivarea acestei funcţii va
preveni salvarea fişierelor cookie în
telefonul dvs.

Securitate

(Meniu 6.6.5)

Listă de certificate

Certificatele pot fi vizualizate în
listă.

Ştergeţi sesiunea

Datele sigure ale sesiunii (WTLS/
TLS) pot fi şterse utilizând opţiunea
Anulaţi sesiunea.

Resetare

(Meniu 6.6.6)

Selectaţi această opţiune pentru
a reseta telefonul la configuraţia
iniţială a navigatorului.
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Setări [Meniu 7]
Setări

Profiluri

Meniu 7.1

Cu ajutorul profilurilor, puteţi selecta
tonul de apel sau vibraţia unui
apel în curs de recepţionare şi
puteţi configura sunetul şi volumul
tonului de sonerie, tonului tastelor
şi efectul sonor. Profilurile iniţiale
includ [Normal], [Silenţios],
[Afară], [Căşti], [Personalizat 1],
[Personalizat 2], şi [Personalizat
3]. Selectaţi un profil şi apăsaţi
pentru a-l activa. După ce aţi
apăsat tasta funcţională stânga
[Opţiuni], selectaţi meniul Editare
pentru profilurile [Normal],
[Afară], [Căşti], [Personalizat 1],
[Personalizat 2], şi [Personalizat
3] pentru a le modifica configuraţia.
Fiecare profil selectat pentru editare
are disponibilă o listă de opţiuni
diferită.
► Alertă după
Cu această opţiune, puteţi
seta modul în care veţi fi
înştiinţat în legătură cu un
apel în curs de recepţionare.
Puteţi selecta dintre [Sonerie],
[Vibraţie], [Silenţios], [Sonerie
şi vibraţie], [Sonerie după
vibraţie], [Sonerie la volum
maxim şi vibraţie].
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►S
 onerie voce
Selectaţi tonul de apel pentru
apelurile vocale recepţionate.
►S
 onerie video
Puteţi selecta tonul de
apel pentru apelurile video
recepţionate.
► Volum
Setaţi volumul tonului de apel.
► Alertă mesaj
Setaţi cât de des doriţi să fiţi
informat(ă) de către telefon cu
privire la un mesaj primit, până
când acesta este citit.
► Ton

de mesaj
Selectaţi un fişier dintre cele
personale sau dintre cele
implicite, pentru a fi redat de
telefon atunci când primiţi un
mesaj.
► Tonul tastaturii
Setează tonul ce va fi redat la
apăsarea tastelor.
► Volum tonului tastelor
Setează volumul tonurilor
tastaturii. Sunt disponibile 7
niveluri disponibile.
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► Ton de confirmare
Setează tonul ce va fi redat
de telefon pentru a confirma
diversele acţiuni.
► Sunet la pornire
Setează efectul ce va fi redat
la pornirea telefonului.
►S
 elect. sunet pornire
Setează fişierul ce va fi redat la
pornirea telefonului.
►S
 unet la oprire
Setează efectul ce va fi redat la
oprirea telefonului.

Limba

(Meniu 7.2.2)

Selectaţi limba afişată. Puteţi
selecta opţiunea Automatic pentru
a schimba limba la cea suportată
de către cartela USIM.

Mod economic

(Meniu 7.2.3)

Pornit/ Oprit

Informaţii telefon

(Meniu 7.2.4)

Această funcţie afişează numărul
de telefon al cartelei USIM, numele
modelului şi versiunea software a
telefonului mobil.

Ecran

Meniu 7.3

►S
 elect. sunet oprire
Setează fişierul ce va fi redat la
oprirea telefonului.

Acest meniu permite personalizarea
opţiunilor de afişare ale ecranelor
şi a întregii interfeţe grafice a
meniurilor.

Telefon

Tema afişajului

Autoblocare taste

Meniu 7.2
(Meniu 7.2.1)

Dacă activaţi această funcţie,
tastatura se va bIoca automat după
trecerea duratei predefinite de la
închiderea glisorului.

Setări

.

► Ton pt. clapetă
Selectaţi tonul pe care doriţi
să-l emită telefonul atunci când
îl glisaţi.

(Meniu 7.3.1)

Puteţi seta tema afişajului care va
apărea pe ecranul principal.

Ecran de start

►F
 undal: Puteţi selecta o
imagine ce va apărea pe afişajul
principal.
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► Utilizare ecran principal:
Selectaţi elementele care doriţi
să fie afişate pe ecran.

Tema telefonului

Apel efectuat

Mesaj de întâmpinare

Selectaţi imaginea care va fi afişată
la efectuarea unui apel.

Pornire

Selectaţi imaginea care va fi afişată
la pornirea telefonului.

Oprire

Selectaţi imaginea care va fi afişată
la oprirea telefonului.

Stilul meniului

(Meniu 7.3.2)

Selectaţi stilul dorit pentru meniu.
Sunt disponibile caracteristicile Stil
listă şi Stil grilă.

Font

(Meniu 7.3.3)

Setaţi stilul fontului, dimensiunea şi
culoarea fontului pentru apelare cu
tastele / .

Lumină de fundal
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(Meniu 7.3.4)

Setaţi individual durata luminii de
fundal, luminozitatea ecranului
de întâmpinare şi durata pentru
tastatură.

(Meniu 7.3.5)

5.

Portocaliu/ Negru
(Meniu 7.3.6)

Inserează un mesaj la pornirea
telefonului.

Data & Ora

Meniu 7.4

Deşi ora curentă este configurată
automat la înregistrarea telefonului
în reţea, utilizatorii pot seta ora şi
data, utilizând acest meniu. Ora
setată de utilizator este valabilă
doar cât timp telefonul este pornit.

D

1.

2.

3.

4.

Ora

1. Selectaţi Ora din lista Data & ora
şi apăsaţi .
2. Derulaţi la câmpul dorit, Oră,
Minut, sau am/pm (atunci când
aţi selectat 12 ore, 24 ore la
Formatul orei) utilizând tastele
Navigare.
3. Introduceţi Ora, şi Minute,
utilizând tastele numerice.
4. Selectaţi formatul orei cu

6.

/

.
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5)
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i

6. Apăsaţi tasta funcţională centrală
pentru a seta ora la valoarea
specificată.

Data

1. Selectaţi ‘Data’ din lista Data &
ora şi apăsaţi .
2. Selectare formatul datei
cu / .
3. Introduceţi Zi, Lună şi An
utilizând tastele numerice.

a

d

.

4. Apăsaţi tasta funcţională centrală
pentru a seta data la valoarea
specificată.

Actualizare automată
a datei/orei
Atunci când Actualizarea
automată a datei/orei este
pornită, data şi ora sunt actualizate
automat în concordanţă cu zona
de fus orart. Dacă este selectată
opţiunea Cu confirmare, Oprit, vi
se va solicita o confirmare înainte
de actualizare.

Ora de vară

Selectaţi dacă activaţi această
funcţie sau nu. Puteţi seta diferenţa
Orei de vară a oraşului selectat la
Oprit, 1 oră sau 2 ore.

Mod Avion

Setări

6)

5. Derulaţi în jos pentru a selecta
formatul indicatorului de oră de
ex. Oprit, Ceas cu cuc sau
Clopoţei.

Meniu 7.5

Dacă activaţi modul Aeronavă,
puteţi să utilizaţi telefonul fără a
vă conecta la reţeaua mobile 3G.
Telefonul wireless 3G şi semnalele
radio FM de la telefon sau de
la conexiunile Bluetooth sunt
dezactivate, dar puteţi totuşi să
efectuaţi activităţi care nu necesită
utilizarea reţelei mobile. În modul
Aeronavă, nu puteţi efectua (sau
primi) niciun apel, inclusiv apeluri
de urgenţă şi nu puteţi utiliza
alte caracteristici care necesită
acoperire de reţea.

Conectare
Bluetooth

Meniu 7.6
(Meniu 7.6.1)

Bluetooth QD ID B013211
Conexiunea Bluetooth

Telefonul dvs. este dotat cu
tehnologie fără fir Bluetooth, care
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permite conectarea telefonului
dvs., fără ajutorul cablurilor, la un
dispozitiv Bluetooth, cum ar fi un
kit Mâini Libere, un PC, PDA, la
un alt afişaj sau la alte telefoane.
Puteţi, de exemplu, să purtaţi o
conversaţie printr-un kit Mâini
Libere Bluetooth fără fir sau puteţi
naviga pe Internet, fiind conectat
fără fir, prin telefonul mobil. Puteţi,
de asemenea, să faceţi schimb,
de exemplu, de cărţi de vizită,
elemente din calendar sau imagini.
Observaţii
Vă recomandăm ca telefonul şi
dispozitivul Bluetooth prin care
comunicaţi să se alfe la o distanţă
de maxim 10 metri. Conexiunea
este îmbunătăţită dacă nu există
obiecte solide între telefonul dvs. şi
dispozitivele Bluetooth.

1. Primii paşi
•M
 eniu → 7 .Setări → 6.
Conectare → 1. Bluetooth →
1. Activare/Dezactivare
Pentru a utiliza funcţia Bluetooth,
trebuie mai întâi să setaţi funcţia
Activare.
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2. Configurarea setărilor
Bluetooth

- A
v

• Meniu → 7. Setări → 6.
Conectare → 1. Bluetooth →
4. Setări
-V
 izib.dispoz.dvs.: Setaţi
[Vizibil. dispoz. dvs.] la
[Afişare tuturor] pentru ca alte
dispozitive să-l poată detecta
pe al dvs. atunci când caută
un dispozitiv Bluetooth. Dacă
selectaţi [Ascuns], celelalte
dispozitive nu vor putea detecta
telefonul dvs. atunci când caută
un dispozitiv Bluetooth.
-N
 ume dispozitv: Puteţi denumi
sau redenumi dispozitivul dvs.
Acest nume va fi afişat pe
ecranul celorlaltor aparate.
Numele telefonului dvs. va
apărea altor dispozitive numai
când [Vizibil. dispoz. dvs.] este
setată la [Afişare tuturor].
- Servicii acceptate: Puteţi să
vizualizaţi lista de dispozitive,
cum sunt căştile şi kiturile „Mâini
libere” acceptate de acest
telefon cu Bluetooth.

3.
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Observaţii
Atunci când utilizaţi tehnologia
Bluetooth, securitatea telefonului se
reduce. De aceea, vă recomandăm
să setaţi vizibilitatea Bluetooth la
Ascuns după efectuarea configurării
sau după asocierea dispozitivului.
În cazul fişierelor recepţionate prin
Bluetooth, indiferent de dispozitivele
asociate, puteţi alege dacă doriţi
să acceptaţi sau să respingeţi
conexiunea, după ce aţi verificat
detaliile expeditorului.

3. Căutarea şi asocierea unui
dispozitiv nou
<Căutare dispozitiv nou>
Căutaţi dispozitive noi utilizând
următorul meniu.
• Meniu → 7. Setări → 6.
Conectare → 1. Bluetooth →
2. Căutaţi dispozitiv nou

2. Ecranul afişează mesajul
“Căutare dispozitive”. Vor fi
găsite dispozitivele Bluetooth
aflate pe o rază de maxim 10
metri.

Setări

e

- Adresa dvs.: Funcţie pentru
verificarea adresei Bluetooth.

3. Dacă sunt găsite dispozitive
Bluetooth, acestea vor fi afişate
pe ecran. Dacă nu sunt găsite
dispozitive Bluetooth, veţi fi
întrebat(ă) dacă doriţi să repetaţi
căutarea.
4. Procedura de asociere
- Apăsaţi . Se va afişa o
fereastră care vă va solicita să
introduceţi parola.
- După ce aţi creat o parolă
(formată din 1 până la 16
caractere), utilizatorul celuilalt
dispozitiv trebuie să introducă
parola pentru asociere.
Utilizatorul celuilalt dispozitiv
trebuie să ştie parola pentru a
se putea autentifica.
► KU380 acceptă următoarele
servicii Bluetooth

<Dispozitive asociate>

- Profil Căşti

1. Pentru a căuta un dispozitiv
Bluetooth pentru asociere,
apăsaţi Adăugaţi dispozitiv nou.

- Profil Mâini libere
- Profil Obiect Push
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- Profil Transfer fişiere

<Asocierea dispozitivelor>

<Ş

- Profil Reţea dial-up

1. Pentru a căuta un dispozitiv
Bluetooth pentru împerechere,
apăsaţi Adăugaţi dispozitiv
nou.

1.

- Profil port serial
Opţiuni
► Adăugaţi dispozitiv nou:
Utilizând acest meniu puteţi să
asociaţi un dispozitiv Bluetooth
nou cu telefonul.
► Redenumire
1. Dacă doriţi să lansaţi
conexiunea cu dispozitivul
selectat, selectaţi Conectare.
2. Dacă doriţi să închideţi
conexiunea cu dispozitivul
selectat, selectaţi
Deconectare.
► Ştergere: Utilizând acest
meniu puteţi şterge dispozitivul
Bluetooth asociat.
► Ştergeţi tot: Utilizând acest
meniu puteţi şterge toate
dispozitivele Bluetooth
asociate.
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2. Ecranul afişează mesajul
“Căutare dispozitive”. Vor fi
găsite dispozitivele Bluetooth
aflate pe o rază de maxim 10
metri.
3. Dacă sunt găsite dispozitive
Bluetooth, acestea vor fi afişate
pe ecran. Dacă nu sunt găsite
dispozitive Bluetooth, veţi fi
întrebat(ă) dacă doriţi să căutaţi
din nou.
4. Procedura de asociere
- Apăsaţi . Se va afişată o
fereastră în care vi se va solicita
să introduceţi parola.
- După ce aţi creat o parolă
(formată din 1 până la 16
caractere), utilizatorul celuilalt
dispozitiv trebuie să introducă
parola pentru asociere.
Utilizatorul celuilalt dispozitiv
trebuie să ştie parola pentru a
se putea autentifica.

2.

<T
B

1.

1. Selectaţi un dispozitiv ce
urmează a fi deconectat din
meniul Dispozitive asociate.
2. Puteţi şterge un dispozitiv,
apăsând tasta Ştergere sau
selectând Opţ. → Ştergere.
Pentru a şterge toate
dispozitivele asociate, selectaţi
Opţ. → Ştergeţi tot.
<Transmiterea datelor utilizând
Bluetooth>
1. Pentru a transmite date din
telefon către un alt dispozitiv
Bluetooth, selectaţi mai întâi
aplicaţia în care se află datele
dorite. De ex., pentru trimite date
din Fişierele Mele către un alt
dispozitiv selectaţi: Meniu → 6.
Fişierele mele → 1. Imagini/
2. Sunete/ 3. Video/ 5. Date
Bluetooth/ 6. Alte fişiere / 7.
Memorie externă → Selectaţi
datele ce urmează a fi trimise →
Trimitere → 3. Bluetooth.

2. Transmiterea datelor
1) Este afişat ultimul dispozitiv
găsit. Dacă dispozitivul dorit
nu se află în listă, selectaţi
[React.].
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<Ştergerea dispozitivelor>

2) Selectaţi de pe afişaj
dispozitivul către care doriţi să
trimiteţi datele şi apăsaţi .
3) Dacă de pe dispozitivul asociat
este selectat [Da] pentru
[Solicitare de conectare de
la], datele sunt transmise.

Sincronizare

(Meniu 7.6.2)

Cu ajutorul serviciului de
sincronizare puteţi, în cazul
îoperatorul de reţea suportă
această facilitate, să sincronizaţi
informaţiile dintr-un telefon
(Contacte, Calendar, De făcut şi
Memento) cu cele aflate în server,
prin intermediul reţelei mobile.

Conectare

1. Selectaţi Conectare şi apoi
apăsaţi .
2. Conectaţi-vă la server cu profilul
de server selectat şi animaţia de
sincronizare se va afişa în timpul
sincronizării.
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Selectaţi Jurnale, apoi apăsaţi
pentru a vizualiza ultima operaţiune
de sincronizare efectuată.

Server sincronizare

1. Selectaţi Centrul sincr. server,
apoi apăsaţi .
2. Acest meniu permite configurarea
profilului pentru un server de
sincronizare.
► Numele profilului:
Introduceţi numele profilului.
► Adresă Host: Contactaţi
furnizorul de servicii.
► SyncML proxy: Contact your
service provider.
► Nume de utilizator:
Introduceţi ID-ul de
utilizator pentru serverul de
sincronizare.
► Parolă: Introduceţi parola.
► Contacte: Selectaţi dacă
doriţi sau nu sincronizarea
contactelor.
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► Numele contactului:
Introduceţi numele din baza
de date de contacte pentru
acces la server.
► Calendar: Selectaţi dacă
doriţi să sincronizaţi
calendarul.
► Numele calendarului:
Introduceţi numele din baza
de date a contactelor pentru
acces la server.
► Obiectiv: Selectaţi dacă
doriţi sau nu sincronizarea
obiectivelor.
► Nume pentru Obiecti:
Introduceţi numele din baza
de date a obiectivelor pentru
acces la server.
► Memento: Selectaţi dacă
doriţi sau nu sincronizarea
mementourilor.
► Nume pt. memento:
Introduceţi numele din baza
de date de memento-uri
pentru acces la server.
► Tipul sincronizării: Selectaţi
mai jos tipul de sincronizare.

u

aţi
.

-M
 anual
Sincronizarea este realizată
numai când este iniţializată
explicit de utilizator.

- Copie de siguranţă
Telefonul trimite toate datele
din baza de date pe server.
Se aşteaptă ca serverul să
înlocuiască toate datele din
baza de cate destinaţie cu
datele trimise de telefon.
Aceasta înseamnă că telefonul
suprascrie toate datele din
baza de date a serverului.

- Automat
Aplicaţia va iniţializa automat
sincronizarea, pe baza
preferinţelor definite (fie un
memento obişnuit, fie după
efectuarea modificărilor.)

- Restaurare
Serverul trimite toate datele
din baza de date în telefon.
Se aşteaptă ca telefonul
să înlocuiască toate datele
din baza de date destinaţie
cu datele trimise de server.
Aceasta înseamnă că serverul
suprascrie datele din baza de
date a telefonului.
► Punct de acces: Selectaţi
un punct de acces care va
fi utilizat pentru conexiunea
de date.

Setări
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-N
 ormal
Telefonul şi serverul trebuie
să schimbe informaţii despre
datele modificate.

- Frecvenţă sincr.
Selectaţi preferinţele de
sincronizare automată dacă
optaţi pentru modul de
sincronizare automată.

Mod Conexiune USB

(Meniu 7.6.3)

Activaţi modul de conexiune USB
pentru a-l utiliza în diverse ocazii.
Dacă utilizaţi o funcţie de stocare
masivă, cum ar fi un card de
memorie USB, atunci selectaţi
funcţia Dispozitiv USB de stocare
masivă. Funcţia Dispozitiv USB
de stocare masivă este disponibilă
doar pentru cardul extern de
memorie.
Dacă utilizaţi servicii de transfer
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de date, cum ar fi aplicaţia pentru
computer PC Suite, selectaţi, din
acest meniu, funcţia Servicii de
date.

Modul reţelei

Reţea

(Meniu 7.6.4)

► Automat: Caută toate reţelele
conectabile.

Selectaţi între Automat şi Manual.

► UMTS: Caută numai reţelele
care suportă 3G. (Cu excepţia
Elveţiei)

Selectaţi reţeaua

► Automat: Caută reţeaua în
mod automat şi înregistrează
telefonul. Opţiunea este
recomandată pentru cel mai
bun serviciu şi calitate.
► Manual: Toate reţelele
2G(GSM) şi 3G(UMTS)
disponibile sunt afişate iar
dvs. puteţi selecta una dintre
ele pentru înregistrare. Dacă
înregistrarea în reţea a
eşuat, toate reţelele curente
disponibile sunt afişate din nou
şi puteţi selecta o altă reţea
pentru înregistrare.
Notă
Dacă telefonul dvs. pierde semnalul,
veţi fi avertizat(ă) prin intermediul
unui mesaj pop-up, urmând ca dvs.
să selectaţi reţeaua disponilă.
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Puteţi alege, din meniul Selectaţi
reţea, ce tip de reţea va căuta
telefonul.

►

►

►

► GSM 900/1800: Caută numai
reţelele care suportă banda
GSM 900/1800.

►

► GSM 1900: Caută numai
reţelele care suportă banda
GSM 1900.

P

Liste preferate

Dacă reţeaua este căutată automat,
puteţi adăuga o reţea preferată
la care să se conecteze. Sunt
disponibile următoarele opţiuni.
► Adăugaţi nou: puteţi adăuga
o reţea nouă, utilizând
următoarele opţiuni:
-C
 ăutare: selectaţi una dintre
listele de reţele memorate în
telefon.
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► Ştergere: Şterge reţeaua
selectată.
► Editare: Modificaţi informaţiile
reţelei selectate.
► Mutaţi în sus: Mută în sus
reţeaua selectată.
► Mutaţi în jos: Mută în jos
reţeaua selectată.

Puncte de acces

(Meniu 7.6.5)

Acest meniu afişează listele
punctelor de acces. Puteţi crea
profiluri noi, puteţi şterge sau edita
utilizând meniul Opţiuni. Reţineţi
că nu puteţi şterge sau edita
configurările iniţiale. Puteţi edita
următoarele obiecte de configurare,
prin selectarea tastei funcţionale
dreapta.

Titlul
conexiunii

Numele profilului pt.
Punct de Acces.

Purtător

Alegeţi din listă purtătorul.
Setare implicită: “UMTS/
GPRS”)

Autentificare

Alegeţi autentificarea din
listă. (setare implicită:
“Fără autentificare”)

Purtător

Informaţie furnizată de
operator.

Autentificare

Informaţie furnizată de
operator.

APN

Numele APN pentru
accesarea reţelei.
Informaţii furnizate de
operator. (
[Opţiuni]
Indisponibil pentru APN)

Setări

e

- Introduceţi reţea nouă:
introduceţi prefixul de ţară
(MCC), prefixul de reţea
(MNC) şi RAT.

► Apăsaţi tasta Confirmare
pentru a salva schimbările.

Setări streaming

(Meniu 7.6.6)

Dacă doriţi să efectuaţi diverse
setări de reţea pentru redarea
conţinutului streaming, acestea sunt
disponibile în cadrul acestei opţiuni.
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Setări
Setări Java

(Meniu 7.6.7)

Setări

Activarea unui profil

1. Mutaţi cursorul în dreptul
profilului pe care doriţi să îl
activaţi.

Puteţi edita şi şterge un profil,
selectând opţiunile Editare şi
Ştergere din meniul Opţiuni.

2. Apăsaţi

Securitate

.

Adăugaţi nou

1. Selectaţi Adăugaţi nou din
meniul Opţiuni. Următoarele
setări trebuie să fie configurate.
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2. Apăsaţi
[Salvaţi] pentru a
salva modificările configuraţiei.

Numele
serviciului

Introduceţi numele contului
pentru profil.

Mod de
conectare

Alegeţi din lista cu moduri
de conectare. (Modul
implicit este TCP cu Proxy)

Adresă IP

Introduceţi adresa IP
Gateway WAP livrată de
operator. (de ex. 193. 230.
161. 231).

Port server
proxy

Detaliile portului sunt
livrate de către operator,
în funcţie de Modul de
conectare.

Punct de
acces

Selectaţi din lista cu
puncte de acces. (Pentru
mai multe detalii despre
adăugarea sau editarea
unui punct de acces nou,
vezi pag. 76)

Meniu 7.7

Solicitaţi cod PIN

Atunci când solicitarea este
setată la Pornit, vi se va solicita
introducerea codului PIN la fiecare
pornire a telefonului.
Notă

►A
 păsaţi tasta funcţională stânga
în fereastra de introducere a
codului PIN, pentru a reveni la
etapa anterioară.

► 3 introduceri greşite ale codului

PIN vor bloca parola PIN. Va
trebui să introduceţi codul PUK
(Cheia de deblocare PIN) pentru
a reconfigura codul PIN.

►P
 uteţi introduce codul PUK

de maxim 10 ori. (Notă: Dacă
introduceţi codul PUK în mod
incorect de 10 ori, cartela USIM
va fi blocată şi va trebui să fie
înlocuită).
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e

poate fi dezactivată din setările
operatorului, nu veţi putea alege
acest element al meniului.

Blocare telefon

Puteţi bloca telefonul dvs. Sunt
disponibile următoarele 4 funcţii de
blocare.
La activare: Blochează telefonul
în momentul în care este pornit.
La schimbarea USIM-ului:
Blochează telefonul atunci când
cartela USIM a fost schimbată.
Imediat:
Blochează telefonul imediat.
Fără:
Dezactivează funcţia pentru
blocare.
Vi se va solicita codul de securitate
pentru a confirma selecţia.
►P
 entru deblocarea telefonului,
vi se va solicita introducerea
codului de securitate.

Schimbaţi coduri

Puteţi schimba codurile PIN, PIN2,
parola telefonului şi parola pentru
restricţionarea apelurilor.

Setări

7

►D
 acă solicitarea codului PIN nu

Cod PIN
PIN reprezintă abrevierea pentru
Personal Identification Number
(Număr Personal de Identificare).
Codul PIN este folosit la
restricţionarea utilizării neautorizate
a telefonului.
Procedura de schimbare a
codului PIN
1. Selectaţi codul PIN din lista
Schimbaţi coduri şi apăsaţi

.

2. Introduceţi codul PIN curent şi
apăsaţi .
3. Introduceţi noul cod PIN, şi
apăsaţi .
4. Introduceţi încă o dată noul cod
PIN, şi apăsaţi .
► În cazul în care noul cod PIN
diferă de cel de la pasul 3,
procedura se reia cu pasul 3.
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Setări
Setări

5. Atunci când codul PIN este
schimbat corect, se va afişa
mesajul PIN schimbat. Dacă la
pasul 2 introduceţi un cod PIN
incorect, procedura va fi reluată
de la acelaşi pas, iar numărul de
încercări rămase se va diminua
cu 1.
6. Apăsaţi tasta funcţională stânga
în fereastra de introducere a
codului PIN, pentru a reveni la
etapa anterioară.
Notă
Trei introduceri greşite ale codului
PIN vor duce la invalidarea codului.
În acest caz, va trebui introdus
codul PUK (Cheia de deblocare
PIN) pentru a reconfigura codul
PIN. Puteţi introduce codul PUK de
maxim 10 ori. (Notă: Dacă introduceţi
codul PUK în mod incorect de 10 ori,
cartela USIM va fi blocată şi va trebui
să fie înlocuită).

Codul PIN2 este utilizat la
restricţionarea utilizării neautorizate,
la fel ca şi codul PIN. Procedura de
schimbare a codului PIN2 este la fel
cu cea a codului PIN. 3 introduceri
incorecte ale codului PIN2
invalidează codul PIN2. În acest
caz, trebuie să introduceţi codul
PUK2 pentru a putea utiliza din
nou codul PIN2. Numărul maxim
de încercări pentru introducerea
codului PUK2 este 10, la fel ca
şi pentru PUK1. 10 introduceri
eronate ale codului PUK2 vor anula
codul PIN2.
Cod de securitate
Codul de securitate este utilizat
pentru a schimba parola telefonului
mobil. Numărul maxim de încercări
permise pentru schimbare nu este
limitat ca în cazul codurilor PIN şi
PIN2.

Manager memorie

Meniu 7.8

Cod PIN2
PIN2 reprezintă abrevierea pentru
la Personal Identification Number 2
(Număr Personal de Identificare 2).
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Memorie telefon comună

Această funcţie afişează starea
memoriei telefonului mobil.
Deoarece funcţia analizează întreg
sistemul de fişiere, sunt necesare
câteva secunde.
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Memorie telefon rezervată

Această funcţie afişează starea
memoriei rezervate. Conţinuturile
obişnuite sunt Mesaj text,
Contacte, Calendar, De făcut,
Memento, Alarme, Lista
apelurilor, Favorite, Diverse. De
asemenea, oferă o reprezentare
clară a memoriei actuale comparată
cu memoria utilizată de fiecare
obiect.

Resetare

Meniu 7.9

Selectaţi această opţiune pentru
a reseta telefonul la configuraţia
prestabilită. Vi se va solicita
introducerea codului de securitate.

Setări
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Memorie USIM

Această funcţie afişează starea
memoriei cardului USIM.

Memorie externă

Această funcţie indică starea
memoriei cardului de memorie
extern. Funcţia mai afişează
statistici despre memoria utilizată şi
memoria liberă.

Setările locaţiei primare pt.
stocări

Puteţi selecta locaţia pentru
salvarea fişierului descărcat:
Memoria telefonului sau Memoria
externă.

g
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Apelare [Meniu 8]
Apelare

Efectuare apel video

Meniu 8.1

(Meniu 8.2.4)

Din acest meniu puteţi efectua un
apel video. Pentru detalii, consultaţi
paginile 27 şi 28.

Permite vizionarea apelurilor
nepreluate, efectuarea unui apel,
trimiterea unui mesaj şi salvarea
numărului în Contacte.

Lista apelurilor

Duratele apelurilor

Toate apelurile

Meniu 8.2

Meniu 8.3

Permite afişarea apelurilor
nepreluate, a celor primite şi a
celor efectuate. Puteţi efectua un
apel sau puteţi trimite un mesaj
către numărul selectat din listă. De
asemenea, puteţi salva numărul în
Contacte.

Afişaţi duratele apelurilor în funcţie
de felul acestora. Apăsaţi tasta
funcţională stânga [Opţiuni] pentru
a selecta iniţializare parţială sau
completă. De asemenea, apăsaţi
tasta funcţională dreapta [Ştergere]
pentru a iniţia tipul de durată
selectat. Iniţerea va solicita Codul
de securitare.

Efectuate

Sunt disponibile următoarele
contoare:

(Meniu 8.2.1)

(Meniu 8.2.2)

Permite afişarea apelurilor
efectuate, efectuarea unui apel,
trimiterea unui mesaj şi salvarea
numărului în Contacte.

Primite

(Meniu 8.2.3)

Afişează apelurile primite dar
permite şi efectuarea unui apel,
trimiterea unui mesaj precum şi
salvarea numărului în Contacte.
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Pierdute

Toate apelurile

(Meniu 8.3.1)
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Afişează durata tuturor apelurilor.

Efectuate

(Meniu 8.3.2)

Afişează durata apelurilor efectuate.

Primite

(Meniu 8.3.3)

Afişează durata apelurilor primite.

2.

3.

4)

e
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e]

(Meniu 8.3.4)

Afişează durata ultimului apel în
ore/minute /secunde.

Volumul datelor
transferate
Meniu 8.4
Verificaţi volumul de date trimise,
primite şi totalul acestora.

Apăsaţi tasta funcţională stânga
[Ştergeţi tot] pentru a selecta
iniţializarea parţială sau iniţializarea
completă. De asemenea, apăsaţi
tasta funcţională dreapta [Ştergere]
pentru a iniţia tipul de volum
selectat. Iniţerea va solicita Codul
dvs. de securitate.

Costurile apelurilor

Meniu 8.5

1)

1. Această funcţie afişează costul
ultimului apel şi al tuturor
apelurilor.

2)

2. Pentru iniţializare, apăsaţi tasta
funcţională dreapta [Ştergere] şi
introduceţi codul PIN2 o dată.

e.

3)

3. La setarea costului de apel,
puteţi selecta fie Unităţi, fie
Valută. În funcţie de setarea
dvs., costul apelului va fi afişat în

timpul unui apel. (Dacă reţeaua
şi cartela USIM suportă Costul
apelurilor (AOC).
4. În configurarea Setaţi limita,
selectaţi Pornit pentru a
configura costul limită. Atunci
când acesta este configurat
şi costurile apelului ajung la
această limită, efectuarea unui
apel nu va mai fi permisă.

Apelare

3

Ultimul apel

Redirecţionarea
apelurilor
Meniu 8.6
Aici găsiţi meniurile pentru
redirecţionarea apelurilor vocale
şi video.

Dacă apăsaţi , puteţi să activaţi
meniul Redirecţionare apel.

Apeluri vocale

Toate apelurile vocale
Când sună ocupat
Când nu răspundeţi
Când nu vă aflaţi în aria de
acoperire
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Apelare
Apelare

1. Când lista numerelor nu
există
Comută la un editor pentru
introducerea unui număr
de redirecţionare. Puteţi
să introduceţi numărul de
redirecţionare a unui apel
direct sau puteţi să-l căutaţi
în agenda telefonică. Dacă
apăsaţi
[Redirecţionare],
telefonul va trimite solicitarea
către furnizorul de servicii, după
introducerea numărului. În timp
ce se aşteaptă răspunsul de
la reţea, se afişează mesajul
Solicitare şi o animaţie.
2. Când lista numerelor există
Afişează meniul Către alt număr
care include lista de numere. În
timp ce se aşteaptă răspunsul
de la reţea este afişat mesajul
solicitare şi o animaţie.
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3. Meniul Opţiuni
Atunci când este activată
opţiunea Toate apelurile vocale,
la selectarea meniului Opţiuni
din partea de jos a meniului se
vor afişa meniurile Dezactivare,
Dezactivaţi tot, Vizualizaţi
starea şi Ştergeţi lista. Meniul
Vizualizaţi starea afişează
setările reţelei.

Dacă selectaţi acest meniu, se
va afişa mesajul de solicitare şi
o animaţie. Apoi, se vor afişa
setările reţelei în momentul în
care sunt primite informaţiile
de la reţea. Dacă selectaţi
meniul Dezactivare, numerele
de redirecţionare a apelului
înregistrate în reţea sunt şterse,
după confirmarea utilizatorului.
Din meniul Ştergeţi lista se
şterge toată lista numerelor de
redirecţionare.

2.

3.

Apeluri video

Toate apelurile video
1. Când lista de numere nu
există
Comută la un editor pentru
introducerea unui număr
de redirecţionare. Puteţi
să introduceţi numărul de
redirecţionare a unui apel
direct sau puteţi să-l căutaţi
în agenda telefonică. Dacă
apăsaţi
[Redirecţionare],
telefonul va trimite solicitarea
către operator, după introducerea
numărului. În timp ce se aşteaptă
răspunsul de la reţea, se
afişează mesajul de solicitare şi
o animaţie.

C

1.

3. Meniul Opţiuni
După activarea meniului Toate
apelurile video, Selectarea
meniului Opţiuni, de la baza
meniurilor, afişează Activare,
Dezactivare, Dezactivaţi tot,
Vizualizaţi starea şi meniurile
listelor de ştergere. Dacă
selectaţi meniul Dezactivare,
numerele de redirecţionare a
apelului înregistrate în reţea
sunt şterse după confirmarea
utilizatorului. Selectarea
meniului Dezactivaţi tot va
afişa rezultatul operaţiei după
afişarea mesajului de cerere
şi a animaţiei. Meniul Goliţi
lista va şterge lista numerelor
destinaţie pentru redirecţionare.
Cănd sună ocupat
1. Când lista de numere nu
există
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.

2. Când lista de numere există
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile voce.
3. Când este selectat meniul
Opţiuni
Activează şi utilizează
meniul Când sună ocupat.
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.

Apelare

ea
tă

2. Când lista de numere există
Afişează meniul Către alt
număr care include lista de
numere. În timp ce se aşteaptă
răspunsul de la reţea este
afişat mesajul de solicitare şi o
animaţie.

Când nu răspundeţi
1. Când lista de numere nu
există
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.
2. Atunci când este selectat
Către alt număr
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.
3. Atunci când este selectat
meniul Opţiuni
Activează şi operează
meniul Când nu răspundeţi.
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale cu
excepţia faptului că utilizatorul
poate configura timpul de
întârziere din meniul Setaţi
durata de aşt. din lista
meniurilor.
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Apelare
Apelare

Când nu vă aflaţi în aria de
acoperire
1. Când lista de numere nu
există
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.
2. Când lista de numere există
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.
3. Când este selectat meniul
Opţiuni
Activează şi operează
meniul Dacă sună ocupat.
Funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile vocale.

Restricţionarea
apelurilor
Meniu 8.7
Sunt disponibile meniurile pentru
restricţionarea apelurilor vocale şi
video.

Meniurile constau în Apeluri
vocale, Apeluri video şi meniurile
Apeluri vocale şi Apeluri video au
următoarele meniuri secundare:
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Meniul Restricţionarea apelurilor
este format din meniurile secundare
Toate apelurile efectuate, Apeluri
internaţionale efectuate, Apeluri
internaţionale efectuate către

ţara de reşedinţă, Toate apelurile
primite şi Apeluri primite în
străinătate.

2.

Meniul Toate apelurile efectuate
restricţionează efectuarea
tuturor apelurilor, meniul Apeluri
internaţionale efectuate
restricţionează efectuarea apelurilor
internaţionale, iar meniul Apeluri
internaţionale efectuate,către
ţara de reşedinţă restricţionează
efectuarea apelurilor internaţionale
cu excepţia ţării de reşedinţă
PLMN. Meniul Toate apelurile
primite respinge toate apelurile
primite iar meniul Apeluri primite
în străinătate respinge toate
apelurile primite în roaming.

Apeluri vocale
Apeluri video

Toate apelurile efectuate
1. Când funcţia este selectată
se va recepţiona de la utilizator
Parola de restricţionare şi se va
activa serviciul de restricţionare
în reţea. În timpul aşteptării
rezultatului, se afişează mesajul
de solicitare şi animaţia. Când
reţeaua răspunde, se afişează
rezultatul.
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Apeluri internaţionale efectuate

2. La selectarea meniului Opţiuni,
se activează meniul Apeluri
internaţionale. Acesta
funcţionează la fel ca meniul
Toate apelurile efectuate.

Apelare

or

2. La selectarea meniului
Opţiuni se activează meniul
Apeluri efectuate. Selectaţi
opţiunile meniului din meniurile
secundare. Vor fi afişate
meniurile Dezactivare,
Dezactivaţi tot, Vizualizaţi
starea şi Modificaţi parola.
Meniul Dezactivare dezactivează
restricţionarea după introducerea
de către utilizator a parolei de
restricţionare. Meniul Dezactivaţi
tot dezactivează toate serviciile
de restricţionare configurate
în reţea, după introducerea
de către utilizator a parolei de
restricţionare. Meniul Vizualizaţi
starea permite utilizatorului să
observe configurarea curentă
a reţelei. Selectarea meniului
Vizualizaţi starea duce la
afişarea mesajului de cerere şi
la afişarea rezultatului, atunci
când reţeaua răspunde. Meniul
Parola de restricţionare permite
utilizatorului schimbarea parolei
curente.

Apeluri internaţionale efectuate
către ţara de reşedinţă
1. Când este selectat , va
funcţiona la fel ca meniul
Apeluri efectuate.
2. La selectarea meniului Opţiuni,
se activează meniul Apeluri
internaţionale efectuate, cu
excepţia ţării de reşedinţă.
Acesta funcţionează la fel ca
meniul Apeluri efectuate.
All incoming
1. Când este selectat , va
funcţiona la fel ca meniul
Apeluri efectuate.
2. La selectarea meniului Opţiuni,
se activează meniul Toate
apelurile primite. Acesta
funcţionează la fel ca meniul
Apeluri efectuate.

1. Când este selectat , va
funcţiona la fel ca şi meniul
Apeluri efectuate.
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Apelare
Apeluri primite în străinătate

Apelare

1. Când este selectat , va
funcţiona la fel ca meniul Apeluri
efectuate.
2. La selectarea meniului Opţiuni,
se activează meniul Apeluri
primite în străinătate. Acesta
funcţionează la fel ca meniul
Apeluri efectuate.

Numere cu apelare
fixă
Meniu 8.8
►P
 ornire/ Oprire

- Pornit: Selectaţi dacă doriţi
să activaţi FDN sau nu. Este
necesară autentificarea PIN2.
- Oprit: Selectaţi dacă doriţi
să activaţi FDN sau nu. Este
necesară autentificarea PIN2.
► Listă FDN: Afişează lista
curentă a numerelor cu apelare
fixă. Puteţi edita, adăuga, sau
şterge numere cu apelare
fixă. Pentru editarea listei este
necesară autentificarea PIN2.
Informaţiile de configurare sunt
salvate în USIM.
Informaţiile salvate în cartela
USIM sunt utilizate atunci când
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funcţia Numere cu apelare
fixă restricţionează apelurile
efectuate.

Apel în aşteptare

Meniu 8.9

► Activare: Activează serviciul
Apel în aşteptare. Selectând
această funcţie, se va afişa
mesajul de solicitare şi
animaţia. În momentul în care
reţeaua răspunde, se afişează
rezultatul.
► Dezactivare: Dezactivează
serviciul Apel în aşteptare.
Selectând această funcţie, se
va afişa mesajul de solicitare şi
animaţia. În momentul în care
reţeaua răspunde, se afişează
rezultatul.
► Vizualizaţi starea: Afişează
starea serviciului Apel în
aşteptare. Selectând acest
element, se va afişa mesajul
de solicitare şi animaţia. În
momentul în care reţeaua
răspunde, se afişează
rezultatul.
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Puteţi seta respingerea apelurilor
primite.
1. Selectaţi Pornit în meniul
Respingere apel pentru a
activa respingerea apelurilor.
Va fi afişată lista meniurilor de
respingere.
2. Setaţi opţiunea dorită pentru
respingerea apelurilor din lista
meniului Respingere apel.
► Toate apelurile: Respinge
toate apelurile.
► Contacte: Respinge apelurile
primite din partea numerelor
salvate în Contacte.
► Grupuri: Puteţi specifica ce
apeluri să fie respinse cu
ajutorul grupurilor salvate în
Contacte.
► Necunoscut: Respinge
apelurile din partea numerelor
nesalvate în Contacte.
► Fără ID apelant: Respinge
apelurile fără informaţii CLI.

Trimitere nr. Propriu

► Setat de către reţea:
Configurat cu setarea iniţială
determinată de operator.
► Pornit: Configurat să trimită
numărul propriu la efectuarea
unui apel.

Apelare

9

Setări comune Meniu 8.10

► Oprit: Configurat să nu trimită
numărul dvs. la efectuarea
unui apel.

Reapelare automată

Permite setarea funcţiei de
reapelare automată atunci când
încercarea de a apela pe cineva
a eşuat.

Mod de răspuns

Permite setarea metodei de
răspuns. Puteţi alege între Apăsaţi
tasta Trimitere, Ridicaţi clapeta şi
Apăsaţi orice tastă.

Bip Minut

Determină apariţia unui sunet, din
minut în minut, atunci când vorbiţi
la telefon.
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Apelare
Mod de răspuns BT
Apelare

► Mâini libere: Preluaţi un apel
utilizând setul Bluetooth de
căşti cu microfon, atunci când
acesta e conectat.
► Telefon: Dacă apăsaţi tasta
telefonului
ca să preluaţi un
apel, puteţi vorbi prin telefon.
Dacă apăsaţi tasta setului
Bluetooth de căşti cu microfon
pentru a prelua un apel, puteţi
vorbi, utilizând setul de căşti
Bluetooth căşti cu microfon.
Aceasta este selecţia iniţială
a modului de răspuns. În timp
ce vorbiţi, puteţi comuta de la
telefon la setul Bluetooth de
căşti cu microfon şi invers.

Salvaţi număr nou

În acest meniu, salvaţi numărul de
telefon când terminaţi un apel, în
cazul în care numărul de telefon
nu este deja salvat în agenda
telefonică.

Setări apel video

Când glisorul este deschis, puteţi
să setaţi dacă apelul se va încheia
sau nu.
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Setări apel video

Meniu 8.11

Puteţi seta afişajul ecranului atunci
când efectuaţi / primiţi un apel
video.
► Utilizaţi imagine privată:
Hotărâţi dacă doriţi să afişaţi
imaginea proprie sau nu.

C

Ac
fo
co
al
pe

►S
 electaţi imagine privată:
Selectaţi imaginea statică ce
va fi afişată.
► Oglindă: Selectaţi dacă doriţi
să activaţi sau nu efectul de
oglindă.
-P
 ornit: Displays the image
flipped sPornit: Afişează
imaginea în oglindă.
- Oprit: Afişează imaginea reală.
►D
 imensiunea imaginii dvs.:
Selectaţi dimensiunea imaginii
proprii.
►P
 oziţia imaginii dvs.: Selectaţi
poziţia în care va fi afişată
imaginea dvs.

1.

i

Cameră foto

Meniu 9.1

Această aplicaţie permite captarea de imagini statice. Puteţi capta o
fotografie la dimensiunea dorită, pe care să o folosiţi ulterior pentru
contactele din agenda telefonică, pentru ecranul de start sau pentru multe
alte scopuri. După ce a fost capturată, imaginea statică poate fi folosită
pentru Mesaj, E-mail sau Bluetooth .

Cameră

1

Cameră [Meniu 9]

Luminozitate: De la –2,0 la 2,0 în paşi de 0,5. Cu cât
nivelul este mai ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.

.

i

Opţiuni
Apăsaţi

Preluaţi

Înapoi

pentru a fotografia.

1. Apăsaţi tasta funcţională stânga [Opţ.] pentru afişarea următoarelor
elemente:
► Rulaţi între opţiunile meniului cu

/

.

►S
 electaţi valoarea dorită cu
/
şi confirmaţi selectarea cu tasta
funcţională dreapta [Selectare] sau .
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Cameră
Meniu

Cameră

90

Accesaţi

Descriere

Meniu

Este accesat directorul
imagini proprii iar fotografiile existente sunt afişate
miniatural. Puteţi afişa
fotografii apăsând
. De
asemenea, puteţi trimite
fotografiile prin Mesaj, email sau Bluetooth.

Mod
nocturn

Puteţi efectua fotografii de
calitate noaptea, selectând
Pornit.

Foto
cadru

Puteţi aplica unul dintre cele
10 efecte de cadru atunci
când fotografiaţi (disponibile
doar pentru dimensiunea
Alegeţi cadrul)

Cronometru

Puteţi întârzia momentul
fotografierii. Fără, 3
secunde, 5 secunde,
10 secunde. “
” este
afişat în momentul activării
cronometrului.

Efect

Fără, Alb-negru, Negativ,
Sepia

Sunet

Selectaţi sunetul pt.
declanşare.

Memorie

Selectaţi memoria dorită,
Telefon sau Extern.

Oglindă

Puteţi activa efectul oglindă
selectând Pornit.

Schimbaţi
camera

Comutaţi între Intern şi
Extern.

Dimensiune

1280x960, 640x480,
320x240, Fundal, 176x144,
Contact

Calitate

Super-fin, Fin, Standard

Fotografiere
secvenţială

Unu, Trei, Şase, Nouă
(Notă: Funcţia Fotografiere
secvenţială depinde de
dimensiune).

Luminozitate

De la –2,0 la 2,0 în paşi
de 0,5. Cu cât nivelul este
mai mare, cu atât este mai
iluminat ecranul.

Balans
tonuri de
alb

Puteţi regla tonul fundalului
fotografiei conform vremii.
Auto, Lumină diurnă, Nori,
Iluminare, Interior

Descriere

2.

3.

4.

3. Focalizaţi aparatul foto pe subiectul pe care doriţi să-l fotografiaţi şi
apăsaţi .
pentru a salva fotografia. Aceasta va fi salvată în directorul
4. Apăsaţi
Imagini din Fişierele Mele.

Cameră

e

e

2. După efectuarea acestor setări, apăsaţi tasta funcţională dreapta
[Închidere].

Notă
Apăsaţi tasta funcţională dreapta [Înapoi] pentru a reveni la modul de
previzualizare, fără a salva fotografia.

ă
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Cameră
Cameră

Cameră video

Meniu 9.2

Această aplicaţie vă permite să înregistraţi clipuri video. Din acest meniu
puteţi reda fişierele video salvate. După înregistrare, clipurile video pot fi
trimise prin mesageria multimedia, prin e-mail sau prin Bluetooth.

M

A

Luminozitate: De la –2,0 la 2,0 în intervale de 0,5. Cu cât
nivelul este mai ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.

Di

C

Lu

B
to
d

Opţiuni
Apăsaţi

Înreg.

Înapoi

pentru a înregistra imaginea.

1. Apăsaţi tasta funcţională stânga Opţ. şi setaţi mediul dorit astfel:
► Rulaţi între opţiunile meniului cu

/

.

►S
 electaţi valoarea dorită cu
/
şi confirmaţi selecţia cu tasta
funcţională Stânga [Selectare] sau .
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Meniu

Dimensiune

Descriere

Meniu

Este accesat directorul
Videoclipuri iar clipurile
existente sunt afişate
miniatural. Puteţi viziona
videoclipuri apăsând
.
De asemenea, puteţi trimite
clipurile prin Mesaj, Email sau
Bluetooth.

Nocturn

Puteţi efectua fotografii de
calitate noaptea selectând
Pornit.

Efect

Fără, Alb-negru, Negativ,
Sepia

Durată

Selectaţi durata dorită pentru
înregistrare.
MMS, 30sec., 1min., 2min.,
5min., 60min.

176x144, 128x96

Calitate

Super-fin, Fin, Standard

Luminozitate

De la –2,0 la 2,0 în paşi
de 0,5. Cu cât nivelul este
mai mare, cu atât este mai
iluminat ecranul.

Balans
tonuri
de alb

Puteţi regla tonul fundalului
videoclipului conform situaţiei:
Auto, Lumină diurnă, Nori,
Iluminare, Interior

Descriere

Cameră

Accesaţi

Memorie Selectaţi memoria dorită,
Telefon sau Extern.
Oglindă

Puteţi activa efectul de
oglindă selectând Pornit.

Sunet

Alegeţi dacă doriţi să
înregistraţi cu sunet sau fără.

Schimbaţi
camera

Puteţi comuta fie pe Intern fie
pe Extern.
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Cameră
Cameră

2. După ce aţi terminat de efectuat setările, apăsaţi tasta funcţională
dreapta [Închidere].
3. Focalizaţi camera pe subiectul pe care doriţi să îl înregistraţi şi apăsaţi
pentru a începe înregistrarea. Apăsaţi
pentru a opri înregistrarea.
► Puteţi trece înregistrarea în modul pauză, apăsând tasta funcţională
dreapta [Pauză].

C

C
că

1.

pentru a salva videoclipul. Va fi salvat în directorul
4. Apăsaţi
Videoclipuri din Fişierele Mele.
Notă
Apăsaţi tasta funcţională din dreapta [Înapoi] pentru a reveni la modul
de previzualizare, fără a salva videoclipul.

2.
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Organizator [Meniu
Meniu

.1

Consultarea unei programări şi
căutarea
1. Vizualizare lunară
Puteţi consulta organizatorul
în modul de afişare lunară.
Cursorul se află la data curentă
iar datele înregistrate sunt
marcate. Programarea salvată
pentru data indicată de poziţia
cursorului este reprezentată
printr-o casetă gri. Apăsând tasta
scurtătură
, vă deplasaţi la
anul precedent, dacă apăsaţi
tasta
, vă deplasaţi la anul
următor iar dacă apăsaţi tasta
vă deplasaţi la ziua curentă.
Apăsând tasta
, vă deplasaţi
la luna precedentă iar dacă
apăsaţi tasta
, vă deplasaţi la
luna următoare. Dacă apăsaţi
vă veţi deplasa la calendarul
săptămânal. Puteţi muta data
utilizând
/
/ / .
2. Afişare detaliată
Puteţi consulta o afişare
detaliată, care cuprinde întregul
conţinut al unui eveniment
definit de utilizator. Puteţi
expedia evenimentul către un

alt telefon sau către o pagină
Internet prin SMS (Mesaj text)
Mesaj multimedia, E-mail sau
Bluetooth.

Eveniment nou
Puteţi adăuga un eveniment nou.
Puteţi să configuraţi data iniţială,
data finală, conţinutul, tipul de
eveniment, repetarea şi alarma
programării.

Organizator

Calendar

]

► Setare categ.: Întâlnire,
Aniversare, Zi de naştere
► Setaţi repetarea: O dată,
Zilnic, Săptămânal, Lunar,
Anual, Setări utilizator
► Setaţi alarma: Fără alarmă,
La timp, Cu 15 min. înainte,
Cu 30 min. înainte, Cu 1 oră
înainte, Cu 1 zi înainte, Cu 3
zile înainte, Cu 1 săpt. înainte

Ştergerea tuturor programărilor
Cu această funcţie puteţi şterge
toate programările ale căror
moment a expirat.
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Organizator
Organizator

Setarea şi resetarea vacanţei

data, descrierea şi prioritatea
obiectivului. Când aţi terminat de
completat intrarea, apăsaţi tasta
centrală [Salvare] pentru a salva
intrarea.

Data selectată va fi afişată cu roşu.
Pentru a anula un concediu, apăsaţi
tasta funcţională stânga [Opţiuni] şi
selectaţi Ştergeţi concediul.

Afişarea detaliată şi Editarea

Puteţi seta sau reseta perioadele
de vacanţă. Apăsaţi tasta
funcţională stânga [Opţiuni] şi
selectaţi Setaţi concediul.

Înştiinţări ale programărilor

Dacă utilizatorul a configurat
setarea alarmei, alarma specificată
va suna. Dacă ora de înştiinţare
este precedentă orei de început a
programării, puteţi reseta alarma.

De făcut

Meniu

Puteţi afişa, edita şi adăuga
obiective. Obiectivele sunt afişate
în ordine cronologică. Obiectivele
completate şi cele necompletate
sunt afişate diferit.

Adăugare
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Pentru a adăuga o activitate,
apăsaţi tasta funcţională
stânga [Opţiuni] din ecranul de
administrare a listei obiectivelor,
apoi selectaţi opţiunea Adăugaţi
eveniment nou. Introduceţi apoi

.2

A

Pentru a vizualiza conţinutul detaliat
al activităţii, poziţionaţi cursorul pe
elementul dorit din lista Sarcini şi
apoi apăsaţi. Puteţi trimite, edita şi
şterge o activitate utilizând tasta
funcţională stânga [Opţiuni].

Setarea stării obiectivului

Obiectivele setate ca fiind Finalizate
sunt afişate în lista De rezolvat, sub
cele Nefinalizate, fiind întretăiate
de două linii încrucişate. Puteţi
seta obiectivele Finalizate ca fiind
Nefinalizate, prin selectarea funcţiei
Opţiuni.

Memento

Meniu

.3

Utilizând funcţia de administrare
a memento-ului, puteţi vizualiza şi
gestiona conţinuturile mementourilor salvate şi puteţi adăuga noi
memento-uri.
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Pentru a adăuga un memento
nou, apăsaţi tasta funcţională
stânga [Adăugare] sau [Adăugaţi
memento nou] în meniul Opţiuni.
Introduceţi conţinutul memento-ului.
Puteţi să salvaţi memento-ul în
listă prin apăsarea tastei centrale
[Salvare].

Editarea şi ştergerea mementourilor
Selectaţi memento-ul dorit şi
apăsaţi pe
pentru a vedea
conţinutul acestuia. Puteţi să editaţi
sau să ştergeţi conţinutul unui
memento utilizând tasta funcţională
stânga [Opţiuni]. Puteţi să reveniţi
la ecranul de administrare a
mementourilor prin apăsarea tastei
funcţionale dreapta [Înapoi]. Puteţi
selecta Mai multe sau Toate
mementourile utilizând opţiunea
Marcare/Demarcare şi apoi puteţi
şterge un memento utilizând
opţiunea Ştergere.

Memento secret
		
Meniu

Puteţi scrie un memento privat
pentru a păstra confidenţialitatea
informaţiilor.

.4

Pentru utilizarea acestui meniu
trebuie să introduceţi un cod de
securitate.

Adăugarea unui memento
privat

Pentru a adăuga un memento
nou, apăsaţi tasta funcţională
stânga [Adăugare] sau [Opţiuni].
Introduceţi conţinutul memento-ului.
Puteţi să salvaţi memento-ul în
listă prin apăsarea tastei centrale
[Salvare].

Organizator

at

Adăugarea memento-urilor

Editarea şi ştergerea unui
memento privat

Selectaţi mementoul dorit şi apăsaţi
pe
pentru a vedea conţinutul
acestuia. Puteţi să editaţi sau să
ştergeţi conţinutul unui memento
utilizând tasta funcţională stânga
[Opţiuni]. Reveniţi la ecranul de
administrare a memento-urilor prin
apăsarea tastei funcţionale dreapta
[Înapoi]. Selectaţi Mai multe sau
Toate mementourile utilizând
opţiunea Marcare/Demarcare
şi ştergeţi un memento utilizând
opţiunea Ştergere.
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Organizator
Organizator

Găsiţi data

Meniu

.5

Puteţi aloca date şi nume unei zile
de naştere. Aveţi posibilitatea de
a verifica numărul de zile rămase
până la evenimentul respectiv sau
pe cele trecute de la acea dată.

Setări
Calendar

Meniu
(Meniu

.6
.6.1)

Puteţi să modificaţi configuraţiile de
vizualizare a calendarului.
► Vizualizare implicită: Setează
valoarea implicită pentru
vizualizarea unui calendar:
Afişare pe luni sau Afişare pe
săptămâni.
►O
 ra de început a săpt.: 1:00
AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00
AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:00
AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00
AM, 11:00 AM, 12:00 PM
► Săptămâna începe: Setează
ziua implicită de începere a
săptămânii: Duminică sau
Luni.
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Copie de siguranţă,
Calendar & De făcut

(Meniu

.6.2)

Când introduceţi un card de
memorie extern, puteţi să creaţi
copii de siguranţă ale calendarului
sau ale obiectivelor salvate în
telefon.

Restaurare Calendar şi
elemente
(Meniu

.6.3)

Puteţi să resetaţi copiile de
siguranţă ale calendarului şi ale
obiectivelor atunci când introduceţi
un card de memorie extern.

Status memorie

(Meniu

.6.4)

Afişaţi informaţiile despre memoria
disponibilă pentru calendar,
obiective, memento-uri şi mementouri secrete.

Ştergeţi tot

(Meniu

Selectaţi acest meniu pentru a
şterge un fişier înregistrat.

.6.5)
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5)

Dacă setaţi alarma, în bara
indicatoare se va afişa simbolul
. Alarma setată va suna la ora
stabilită. Apăsaţi
pentru a opri
alarma. Apăsaţi tasta funcţională
dreapta [Amânare] şi alegeţi
intervalul de amânare. Sunetul
alarmei se va opri şi va fi reluat
după durata de Amânare
selectată. Puteţi configura până la
5 alarme:
1. Selectaţi alarma dorită pentru
configurare. Dacă nu există nicio
alarmă setată, apăsaţi tasta
funcţională dreapta [Adaugă] şi
adăugaţi o alarmă nouă.
2. Setaţi/Anulaţi alarma: Setaţi
sau anulaţi alarma, folosind
opţiunile pentru oprirea alarmei
sau pentru setarea orei la care
doriţi să sune alarma.
3. Introduceţi ora alarmei:
Introduceţi ora alarmei,
specificând Ora şi Min. Alegeţi
“AM” sau “PM” , dacă pentru
telefon este setat formatul cu
12 ore.

4. S
 etaţi modul de repetare:
Selectaţi modul de repetare
dorit, utilizând / sau
selectaţi un mod din listă,
apăsând tasta funcţională stânga
[Listă].

Alarme

2)

Alarme [Meniu 0]

5. S
 etaţi sunetul alarmei:
Deschideţi lista prin apăsarea
tastei funcţionale stânga
[Editare] şi selectaţi sunetul.
6. Introduceţi memento:
Introduceţi numele alarmei.
7. Amânare: Setaţi durata pentru
amânarea alarmei.
8. După ce aţi încheiat setările
alarmei, apăsaţi tasta
funcţională dreapta [Salv.].
Notă
Alarma se va declanşa chiar dacă
telefonul este oprit.
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Mai multe [Meniu #]
Mai multe

Meniu rapid

Meniu #.1

Puteţi să specificaţi funcţii pentru
salvarea în meniul rapid. Dacă
salvaţi funcţiile utilizate frecvent în
meniul rapid, puteţi să lansaţi rapid
funcţiile prin simpla apăsare a tastei
respective.

Calculator

Meniu #.2

Aveţi la dispoziţie un calculator
care poate să adune, să scadă,
să înmulţească, să împartă şi să
efectueze anumite funcţii ştiinţifice.
(+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg, rad)
1. Apăsaţi tasta funcţională stânga
[Funcţie].
2. Selectaţi funcţia dorită.
Introduceţi numerele utilizând
tastele numerice şi selectaţi
operaţiile utilizând
/
/ / .
Puteţi introduce un punct zecimal,
apăsând
. Când apăsaţi tasta
, caracterele sunt şterse pe rând, în
ordine inversă. Când ţineţi apăsată
tasta , toate caracterele sunt
şterse deodată.
După terminarea calculului şi
afişarea rezultatului pe ecran,
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apăsarea unui simbol salvează
rezultatul în simbol şi continuă
calculul.

Convertor

Meniu #.3

Folosind acest meniu, puteţi
converti mai multe măsuri, cum ar
fi: Valută, Suprafaţă, Lungime,
Greutate, Temperatură, Volum şi
Viteză.
1. Selectaţi meniul unităţii.
2. Utilizatorul poate modifica rata
de schimb, utilizând meniul
opţiunilor.
3. Introduceţi rata curentă de
schimb apoi convertiţi unitatea
monetară.
4. Se afişează valoarea unităţilor.
5. Apăsaţi [Resetare] pentru a goli
câmpul curent de introducere.
6. Pentru a părăsi funcţia de
conversie, apăsaţi tasta [Înapoi].
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Meniu #.4

Puteţi afişa orele din principalele
oraşe ale lumii.
1. Selectaţi o localitate dorită drept
bază, utilizând tasta funcţională
stânga Opţiuni → Adăugaţi
localitate sau Opţiuni →
Adăugaţi localitate → Apăsaţi
tasta funcţională stânga [Hartă].
2. Schimbaţi localitatea utilizând
tasta funcţională stânga Opţiuni
→ Selectaţi oraşul sau Schimbaţi
localitatea curentă.
3. Puteţi să realizaţi trecerea la ora
de vară utilizând tasta funcţională
stânga Opţiuni → Ora de vară.
4. Puteţi să selectaţi modul Ceas
analogic din Opţiuni → Ceas
analogic.

Set aplicaţii SIM
(serviciu USIM) Meniu #.5
În funcţie de disponibilitatea
suportului pentru serviciile SAT
(de ex. Aplicaţiile unelte USIM) al
cartelei USIM, acest meniu (Meniul
#. 5) poate fi diferit.
Dacă serviciile SAT sunt suportate
de cartela USIM, acest meniu va

avea numele specific operatorului,
fiind salvat în cartela USIM, de ex.
“Special”. În acest caz vă rugăm
să consultaţi informaţiile livrate
împreună cu cartela USIM pentru
instrucţiuni suplimentare legate de
utilizarea opţiunilor respective.

Reportofon

Mai multe

3

Ora în lume

Meniu #.6

1. Apăsaţi tasta funcţională
stânga [Opţiuni] pentru
afişarea meniului ce precedă
înregistrarea.
2. Selectaţi obiectul dorit al
meniului, cu tastele
/
apăsaţi .

şi

► Durata: Setează durata
înregistrării pentru un MMS:
Dimensiune mesaj MMS,
30 sec, sau 1 min.
► Calitate: Selectaţi calitatea
dorită a înregistrării, alegând
între Super fin, Fin sau
Normal.
► Accesaţi directorul
Sunete: Deschide directorul
de înregistrări vocale din
Sunete.
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Mai multe
Mai multe

3. Apăsarea tastei
porneşte
înregistrarea. La începerea
înregistrării, pe ecran se afişează
durata de înregistrare. Pentru
a anula înregistrarea, apăsaţi
Înapoi.
4. Atunci când terminaţi
înregistrarea, apăsaţi tasta
pentru a ieşi. Fişierul înregistrat
este salvat în mod automat în
directorul Înregistrări vocale din
Fişierele Mele. Dacă apăsaţi din
nou pe
puteţi începe o nouă
înregistrare vocală.
5. Apăsaţi tasta funcţională stânga
şi selectaţi opţiunile ulterioare
înregistrării vocale.
6. Selectaţi meniul dorit, utilizând
tastele
/
şi apăsaţi .
► Redare: Redă înregistrarea
vocală.
► Trimitere: Trimiteţi fişierul
înregistrat. Alegeţi dintre
Mesaj, E-mail, sau Bluetooth
utilizând tastele
/
şi
apăsaţi .
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► Fişier: Puteţi să schimbaţi
numele unui fişier şi să
vizualizaţi informaţiile despre
acesta.
► Ştergere: Selectaţi acest
meniu pentru a şterge un
fişier înregistrat.
► Utilizaţi ca: Puteţi să setaţi
fişierul înregistrat ca sunet
de apel vocal sau sunet de
apel video.
► Accesaţi directorul
Sunete: Deschide directorul
Înregistrări Vocale din
Fişierele Mele.
7. Apăsaţi tasta funcţională dreapta
pentru a închide fereastra
meniului secundar.

Pe
ac

Ad

Ac
pe
ba
câ
ac
se

Ac

C
M
co

C

D
co
de
Te
co
în

l

Pentru telefonul dvs. mobil sunt disponibile diverse accesorii. Puteţi alege
aceste opţiuni în funcţie de necesităţile personale de comunicare.

Adaptor de călătorie
Acest încărcător
permite încărcarea
bateriilor atunci
când nu vă aflaţi
acasă sau la
serviciu.

După conectarea căştilor şi a
controlerului, introduceţi capătul
controlerului în mufa jack pentru
căşti din partea dreaptă a
telefonului.

Accesorii

e

Accesorii

Notă

► Utilizaţi întotdeauna numai

accesorii originale LG.

Acumulator standard

► Nerespectarea acestei

recomandări poate anula garanţia.

► Accesoriile pot să difere în funcţie

de regiune; pentru informaţii
suplimentare, contactaţi compania
sau agentul local de servicii.

a

Combinaţie de microfon cu căşti
Mâini Libere şi dispozitiv de
control pentru player muzical
Căşti stereo
Dispozitiv de
control: buton
de Răspuns şi
Terminare, control Music Player,
control volum, buton de Plasare
în aşteptare şi microfon.
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Date tehnice
Informaţii Generale

Date tehnice

Numele produsului: KU380
Sistem: GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA 2100
Greutate netă: 67,5g
(fără baterie)
Temperatura de funcţionare
Maxim: +55°C (Normal) /
+45°C (Încărcare)
Minim: -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

KU380
QUICK REFERENCE GUIDE

➊
➋

➌

1. Earpiece
2. VGA Camera
3. LCD screen
4. Navigation keys

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE
This guide is the instruction for foreingers.

➍

5. Alpha numeric keys

➎

Entering text
Left soft key/ Right soft key
Performs the function indicated
at the bottom of the display.
Confirm key
Selects menu options and
confirms actions.
Send key
Dials a phone number and
answers a call.

]

]

In standby mode: Shows a
history of calls made,
received, and missed.

You can enter alphanumeric characters using the keypad.
For example, storing names in Contacts, writing a message,
creating a personal greeting or scheduling events in the calendar
all require entering text.
The following text input methods are
available with the handset.

T9 mode
This mode lets you enter words with only one keystroke per letter.
Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes
known as predictive text. If you press
key for a long time,
you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with
the required letter once, twice, three or four times until the letter is
displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Sending Text/ Multimedia Message

Using the Camera

You can write and edit a message containing a
combination of text, image, video and audio.

Camera

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go
to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the
message. The message will automatically be saved
in the Sent Items folder. If the message has not been
sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

This application enables you to take a still picture. You can take
a picture in the size you want, and use it for the address book
photo, home screen and other more general purposes. Once
taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth
.
➊

Options

Take

Back

➋
➊ Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher
the level, the brighter the screen.
➋ Press
to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus with
/ .
] Select the desired value with
/
and confirm the
selection with
.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press
.
4. Press
to save the picture. It is saved in the Pictures folder
of My Files.

Video camera
This application enables you to record a video clip. You can play and
watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can
be sent by Message, Email or Bluetooth.
➊

Options

Rec.

➋

Back

➊ Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The
higher the level, the brighter the screen.
➋ Press the
to record the image.
1. Press the left soft key to access Options and set the
desired environment as follows.
] Move between the options menus with
/ .
] Select the desired value with
/
and
confirm the selection with
.
2. After finishing all the settings, press the right soft
key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and
press
.
4. Press
to save the picture. It is saved in the
Pictures folder of My Files.

Orange Music
Orange Music

Artists

You can enjoy the music by connecting Orange Music.

You can view and play music sorted by Artists.

Recently played

Albums

This menu shows the last 20 tracks that were played.
And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be
displayed. You can activate media player on playing
through Now playing menu.

You can view and play music sorted by Albums.

Music Store
You can save the contents downloaded from network in
this folder.

Genres
You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks
If you want to play the music continuously and
randomly, select this option.

All tracks
You can view all the music files stored in the
phone/external memory.

Playlists
You can create your own playlists by choosing tracks
from the All tracks menu list.

Orange World
Home
You can launch the web browser and access the
homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address
You can manually enter a URL address and access the
associated web page.

Bookmarks
You can store frequently accessed or favourite
URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or
Delete operations can be performed on Bookmarks.
Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages
The phone can save the page on display as an offline file.
Up to 20 pages can be saved.

History
You can view the list of the pages you've already
connected.

Settings
You can change the settings for browser connectivity
and display.

MEMO

MEMO

