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Ghid rapid de pornire

■ Pornirea ºi oprirea telefonului
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta Terminare pânã când telefonul porneºte 
opreºte.

■ Instalarea cartelei SIM
Pentru a deschide fanta cartelei SIM, glisaþi uºa cartelei SIM spre stânga. 
Introduceþi cartela SIM, cu contactele aurite de pe cartelã îndreptate în jos.
Utilizaþi uºa cartelei SIM pentru a împinge cartela SIM în fanta sa. Apãsaþi u
cartelei SIM pânã când auziþi un sunet distinct.

Închideþi uºa cartelei SIM glisând-o spre dreapta.

Pentru a elibera cartela SIM, glisaþi uºa cartelei SIM spre stânga. Apãsaþi uº
cartelei SIM spre interior, pânã când auziþi un sunet distinct ºi cartela SIM s
elibereazã.
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■ Efectuarea unui apel
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie din centru în modul de aºteptare, 

 
lui de 

 o 

 
saþi 

afia în 
 
iza 

tã. 
ectaþi 
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dupã care introduceþi numãrul de telefon, inclusiv prefixul zonal. Pentru a 
introduce numãrul de telefon, alegeþi cifra doritã de pe bara de caractere ºi
selectaþi Selectaþi. Repetaþi aceastã operaþie pentru fiecare cifrã a numãru
telefon. 
De asemenea, puteþi efectua un apel utilizând lista de contacte sau apãsând
datã tasta Apelare pentru a deschide lista cu numere utilizate recent.

■ Preluarea, respingerea sau terminarea unui apel
Apãsaþi tasta Apelare pentru a rãspunde la un apel primit. Pentru a respinge
apelul, apãsaþi tasta Terminare. Pentru a termina un apel în desfãºurare, apã
tasta Terminare.

■ Efectuarea unei fotografii
Selectaþi Meniu >Medii > Aparat foto > Fotograf. Telefonul salveazã fotogr
Galerie > Imagini. Pentru a face o altã fotografie, selectaþi Înapoi; pentru a
trimite fotografia ca mesaj multimedia, selectaþi Expediaþi. Pentru a vizual
opþiunile, selectaþi Opþiuni.

■ Scrierea ºi expedierea mesajelor
Selectaþi Meniu > Mesaje > Creare mesaj ºi selectaþi tipul mesajului din lis
Introduceþi mesajul. Pentru a expedia mesajul, apãsaþi tasta Apelare sau sel
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Opþiuni > Expediaþi. Introduceþi numãrul de telefon al destinatarului sau selectaþi 
Opþiuni > Cãutare pentru a cãuta numãrul de telefon în Contacte. Selectaþi 

e 
începe 

i 
pentru 

at. 
cã s-
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Opþiuni > Acceptare pentru a expedia mesajul.

■ Blocarea tastaturii (Protecþia tastaturii)
Selectaþi Meniu sau Debloc. ºi apoi apãsaþi tasta Apelare în interval de 1,5 
secunde, pentru a bloca sau debloca tastatura.

■ Schimbul de mesaje audio Nokia Xpress
Pentru a crea ºi a expedia un mesaj audio, selectaþi Meniu > Mesaj audio. S
deschide aplicaþia de înregistrare; apãsaþi tasta de selecþie centru pentru a 
înregistrarea.

Apãsaþi din nou tasta de selecþie centru pentru a opri înregistrarea. Selectaþ
Exped. pentru a introduce destinatarul. Apoi selectaþi Opþiuni > Acceptare 
a expedia mesajul.

Când telefonul primeºte un mesaj audio, se afiºeazã 1 mesaj audio recepþion
Selectaþi Redaþi pentru a deschide mesajul sau selectaþi Afiºaþi > Redaþi da
au primit mai multe mesaje. Selectaþi Opþiuni pentru a vedea opþiunile 
disponibile. Pentru a asculta mesajul mai târziu, selectaþi Ieºire.

Pentru a memora mesajul, selectaþi Opþiuni > Memor..
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■ Comenzi vocale îmbunãtãþite
Din modul de aºteptare, þineþi apãsatã tasta de selecþie jos. Se redã un ton scurt ºi 

azã o 
istei. 
tul nu 
rul.

ver > 

ver > 
mare.
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se afiºeazã textul Vorbiþi acum.

Pronunþaþi clar comanda vocalã. Dacã recunoaºterea vocii reuºeºte, se afiºe
listã cu numele gãsite. Telefonul redã comanda vocalã a numelui din capul l
Dupã o întârziere de 1,5 secunde, telefonul formeazã numãrul. Dacã rezulta
este cel scontat, defilaþi la o altã intrare ºi selectaþi-o pentru a forma numã

■ Sincronizarea de pe telefon
Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincronizare ser
Date de sincronizat. Marcaþi datele ce urmeazã a fi sincronizate ºi selectaþi 
Realizat.
Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincronizare ser
Sincronizaþi. Datele marcate ale setului activ vor fi sincronizate dupã confir
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Pentru siguranþa Dvs.

sã sau 

 dacã 

mp ce 
vehicul 

cta 

entelor 

 avion.

n 
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Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoa
ilegalã. Pentru informaþii suplimentare, citiþi în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ
Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interzisã sau
aceasta poate provoca interferenþe sau pericole.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în ti
conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un auto
trebuie sã fie siguranþa circulaþiei.

INTERFERENÞE
Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã, ceea ce le-ar putea afe
performanþele.

DECONECTAÞI ÎN SPITALE
Respectaþi toate restricþiile. Deconectaþi telefonul în apropierea echipam
medicale.

DECONECTAÞI ÎN AVION
Respectaþi toate restricþiile. Aparatele mobile pot produce interferenþe în

DECONECTAÞI LA ALIMENTAREA CU CARBURANÞI
Nu folosiþi telefonul în staþiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiþi î
apropierea carburanþilor sau a substanþelor chimice.
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DECONECTAÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII
Respectaþi toate restricþiile. Nu folosiþi telefonul în zone unde au loc explozii.

alificat.

þi între 

tuturor 

stuia 
se 

sta de 
cranul 
taþi 
re vã 
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FOLOSIÞI CU GRIJÃ
Folosiþi aparatul numai în poziþie normalã, conform instrucþiunilor din 
documentaþia produsului. Evitaþi contactul inutil cu antena.

SERVICE CALIFICAT
Instalarea ºi repararea acestui produs este permisã numai personalului c

ACCESORII ªI ACUMULATORI
Folosiþi numai accesorii omologate ºi acumulatori omologaþi. Nu conecta
ele produse incompatibile.

REZISTENÞA LA APÃ
Telefonul Dvs. nu rezistã la apã. Feriþi aparatul de umiditate.

COPII DE SIGURANÞÃ
Nu uitaþi sã faceþi copii de siguranþã sau sã pãstraþi înregistrãri scrise ale 
informaþiilor importante memorate în telefonul Dvs.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE
Când conectaþi la orice alt echipament, citiþi manualul de utilizare al ace
pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Nu conectaþi între ele produ
incompatibile.

APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENÞÃ
Asiguraþi-vã cã telefonul este pornit ºi în stare de funcþionare. Apãsaþi ta
terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a reveni la e
de pornire. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie din centru ºi tas
numãrul de urgenþã, apoi apãsaþi tasta de apelare. Comunicaþi locul în ca
aflaþi. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru.
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Informaþii generale

elele 
, 

tul la 

easul 
sirea 

e, 

ie 
orarea 
ratul 

rcaþi sã 
a, 
þii, cum 
 

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Despre aparatul Dvs.
Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în reþ
EGSM 900 ºi GSM 1800/1900. Pentru informaþii suplimentare despre reþele
contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcþiilor acestui aparat, respectaþi toate legile precum ºi drep
viaþã privatã ºi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane.

Atenþie: Pentru a utiliza orice funcþie a acestui aparat, alta decât c
alarmã, aparatul trebuie sã fie pornit. Nu porniþi aparatul dacã folo
aparatelor mobile poate provoca interferenþe sau pericole.

■ Memoria partajatã
Urmãtoarele funcþii ale acestui aparat pot folosi memoria partajatã: contacte, mesaj
comenzi vocale ºi liste de distribuire SMS, calendar ºi note cu probleme de rezolvat. 
Utilizarea uneia sau mai multora dintre aceste funcþii poate reduce spaþiul de memor
disponibil pentru celelalte funcþii care folosesc memoria partajatã. De exemplu, mem
mai multor mesaje multimedia poate ocupa întreg spaþiul de memorie disponibil. Apa
Dvs. poate afiºa un mesaj care vã informeazã cã memoria este plinã, atunci când înce
utilizaþi o funcþie care foloseºte memoria partajatã. În acest caz, înainte de a continu
ºtergeþi unele informaþii sau înregistrãri care folosesc memoria partajatã. Unele func
ar fi mesajele text, pot avea alocat un anumit spaþiu de memorie suplimentar faþã de
memoria partajatã cu alte funcþii.
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Reþineþi cã fiºierele din galerie utilizeazã o memorie separatã; pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi Galerie la pagina 72.

tecþia 
u 
eta 

er - 
a 
vaþi 
t la 

ºi este 
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■ Coduri de acces
• Codul de siguranþã (5 pânã la 10 cifre): Codul de siguranþã ajutã la pro

telefonului împotriva utilizãrii neautorizate. Codul este livrat împreunã c
telefonul Dvs. Codul predefinit este 12345. Pentru a schimba codul ºi a s
telefonul sã solicite acest cod, consultaþi Setãri siguranþã la pagina 70.

• Codul PIN (4 pânã la 8 cifre): Codul PIN (personal identification numb
numãr personal de identificare) ajutã la protejarea cartelei SIM împotriv
utilizãrii neautorizate. Poate fi livrat împreunã cu cartela SIM. Dacã acti
funcþia Solicitare cod PIN din meniul Setãri siguranþã, codul va fi solicita
fiecare pornire a telefonului. 

• Codul PIN2 (între 4 ºi 8 cifre): Acest cod poate fi livrat cu cartela SIM 
solicitat la accesarea anumitor funcþii.

• Codurile PUK ºi PUK2 (8 cifre): Codul PUK (personal unblocking key - c
personal de deblocare) este necesar pentru a schimba un cod PIN blocat.
PUK2 este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.

• Parola de restricþionare (4 cifre): Acest cod este necesar atunci când u
funcþia Serviciu barare apeluri din meniul Setãri siguranþã.

• Codul PIN modul ºi codul PIN semnãturã: Codul PIN modul este necesa
pentru accesarea informaþiilor din modulul de siguranþã. Consultaþi Mod
de siguranþã p. 95.
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Codul PIN semnãturã este necesar pentru semnãtura digitalã. Consultaþi 
Modulul de siguranþã p. 95.
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■ Servicii de reþea
Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile unui furnizor de
servicii de comunicaþii mobile. Utilizarea multor funcþii ale acestui aparat de
de funcþiile disponibile în reþeaua mobilã. S-ar putea ca serviciile de reþea s
fie disponibile în toate reþelele sau ar putea fi necesar sã încheiaþi acorduri 
specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de
Ar putea fi necesar ca furnizorul Dvs. de servicii sã vã ofere instrucþiuni 
suplimentare în ceea ce priveºte utilizarea acestor servicii ºi sã vã informeze
asupra modului de taxare. Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþe
modul în care puteþi utiliza serviciile de reþea. De exemplu, unele reþele ar pu
nu accepte toate caracterele ºi serviciile specifice unor limbi.

■ Serviciul pentru setãri de configurare
Pentru a utiliza unele dintre serviciile de reþea, cum ar fi serviciile mobile pe
Internet, MMS sau sincronizarea, telefonul Dvs. necesitã setãrile de configu
corecte. Puteþi primi setãrile direct sub forma unui mesaj de configurare, ca
care trebuie sã memoraþi setãrile respective în telefonul Dvs. Furnizorul de s
ar putea furniza un cod PIN necesar pentru memorarea setãrilor. Pentru info
suplimentare referitoare la disponibilitatea setãrilor, contactaþi operatorul D
reþea, furnizorul de servicii, cel mai apropiat distribuitor Nokia sau vizitaþi p
de asistenþã de pe site-ul Internet Nokia, www.nokia.com/support.
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Când aþi primit un mesaj de configurare, se afiºeazã Setãri config. recepþionate. 
Pentru a vizualiza setãrile primite, selectaþi Afiºaþi.
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Pentru a memora setãrile primite, selectaþi Memor.. Dacã aparatul afiºeazã
solicitarea Intr. PIN-ul pt. setãri:, introduceþi codul PIN pentru setãri ºi selec
OK. Selectaþi dacã doriþi ca aceste setãri sã fie implicite. Pentru informaþii d
disponibilitatea codului PIN, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a ignora setãrile primite, selectaþi Eliminaþi.
Pentru a vizualiza ºi edita setãrile, consultaþi Setãri configurare la pagina 6

■ Descãrcarea fiºierelor ºi a aplicaþiilor
Aveþi posibilitatea de a prelua în telefon conþinut nou, cum ar fi teme, sune
clipuri video (serviciu de reþea). Selectaþi funcþia de preluare (de exemplu, d
meniul Galerie). Pentru a accesa funcþia de preluare, consultaþi descrierea 
meniului respectiv. Pentru informaþii despre disponibilitatea anumitor servi
preþuri ºi tarife, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin 
surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor dãun

■ Informaþii despre asistenþa Nokia ºi despre contact
Cãutaþi la www.nokia.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultima ve
a acestui ghid, informaþii suplimentare, materiale ce pot fi preluate din reþe
servicii în legãturã cu produsul Dvs. Nokia.
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De pe site-ul Web puteþi obþine informaþii referitoare la utilizarea produselor ºi 
serviciilor Nokia. Dacã este necesar sã contactaþi serviciul clienþi, consultaþi lista 

tru de 
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de centre locale de contact Nokia Care, la adresa 
www.nokia.com/customerservice.

Pentru servicii de întreþinere, aflaþi unde este amplasat cel mai apropiat cen
servicii Nokia Care, la adresa www.nokia.com/repair.
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1. Pregãtirea pentru utilizare

 Acesta 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Instalarea cartelei SIM
Nu lãsaþi cartelele SIM la îndemâna copiilor mici. Pentru disponibilitate ºi informaþii 
referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactaþi distribuitorul cartelei SIM.
ar putea fi furnizorul de servicii, operatorul de reþea sau alt distribuitor.

Pentru a deschide fanta cartelei SIM, glisaþi uºa 
cartelei SIM spre stânga (1) ºi deschideþi-o (2). 

Introduceþi cartela SIM, cu contactele aurite de 
pe cartelã îndreptate în jos ºi cu muchia care are 
colþul tãiat orientatã spre interior. 
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Închideþi uºa cartelei SIM ºi apãsaþi pânã când 

e Nokia 
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auziþi un sunet distinct

Pentru a bloca uºa cartelei SIM, glisaþi-o spre 
dreapta.

Pentru a elibera cartela SIM, glisaþi uºa cartelei 
SIM spre stânga. Apãsaþi uºa cartelei SIM spre 
interior, pânã când auziþi un sunet distinct ºi 
cartela SIM se elibereazã.

■ Încãrcarea acumulatorului
Atenþie: Folosiþi numai acumulatori, încãrcãtoare ºi accesorii omologate d
pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice
aprobare sau garanþie ºi poate constitui un pericol.

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncãrcabil, care nu poate fi
înlocuit. Nu încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat deoarece aþi pute
deteriora aparatul respectiv. Nokia vã recomandã sã duceþi aparatul la cel m
apropiat atelier de service autorizat pentru înlocuirea acumulatorului.
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Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. 
Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la încãrcãtoarele AC-1, ACP-7, ACP-12 

 unui 

isã sau 
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sau LCH-12.

1. Conectaþi încãrcãtorul la o prizã de curent 
alternativ. Dacã telefonul este pornit, se 
afiºeazã pentru scurt timp textul Încarcã. Dacã 
acumulatorul este complet descãrcat, ar putea 
fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul 
de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a 
putea efectua apeluri.

2. Conectaþi firul de la încãrcãtor la conectorul din partea inferioarã a 
telefonului.

Timpul de încãrcare depinde de încãrcãtorul utilizat. De exemplu, încãrcarea
acumulator cu încãrcãtorul AC-1 necesitã pânã la 1 orã ºi 30 minute, dacã 
telefonul este în modul de aºteptare.

■ Pornirea ºi oprirea telefonului
Atenþie: Nu porniþi telefonul dacã folosirea telefoanelor mobile este interz
dacã aceasta poate provoca interferenþe sau pericole.

Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta Terminare pânã când 
telefonul porneºte sau se opreºte.

Dacã telefonul solicitã un cod PIN sau codul de siguranþã, 
defilaþi la cifra doritã din bara de caractere ºi selectaþi-o. 
Repetaþi aceastã operaþie pentru fiecare cifrã a codului. 
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Dacã introduceþi un caracter incorect, selectaþi ªtergeþi pentru a-l ºterge. 
Selectaþi Opþiuni > Acceptare pentru a confirma codul corect.

i 

tena 
n nivel 
lui cu 
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Consultaþi ºi Solicitare cod PIN din capitolele Setãri siguranþã la pagina 70 º
Coduri de acces la pagina 18.

■ Poziþia normalã de funcþionare
Aparatul Dvs. dispune de o antenã internã. Folosiþi aparatul numai în 
poziþia sa normalã de funcþionare.

Observaþie: Ca ºi în cazul oricãrui aparat de emisie radio, 
nu atingeþi antena în mod inutil când aparatul este pornit. Contactul cu an
afecteazã calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea aparatului la u
de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal. Evitarea contactu
zona în care se aflã antena în timpul utilizãrii aparatului optimizeazã 
performanþele antenei ºi durata de viaþã a acumulatorului.
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■ Curea de purtare
Legaþi cureaua dupã cum se vede în imagine ºi strângeþi-o.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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2. Telefonul Dvs.
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■ Taste ºi conectori

• Receptor (1)

• Afiºaj ºi oglindã (2)

• Tastã de selecþie sus, tastã de selecþie jos, tastã centralã de selecþie (3)
Funcþiile acestor taste depinde de textul explicativ afiºat pe ecran în dre
acestor taste. Consultaþi Modul de aºteptare p. 29.

• Rozeta NaviTM (4)
Utilizaþi rozeta pentru parcurgerea barei de caractere când se introduc t
numere, la defilarea în diferite liste ºi la rãsfoirea mesajelor. Consultaþi R
p. 29.

• Tasta Terminare (5) încheie un apel activ ºi abandoneazã orice funcþie. P
pornire ºi oprire, þineþi apãsatã tasta Terminare.
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 set cu 
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• Cu tasta Apelare (6) se formeazã numãrul de telefon ºi se rãspunde la un
În modul de aºteptare, se afiºeazã lista ultimelor numere apelate.

• Indicator luminos pulsator (7)

• Obiectivul aparatului foto (8)

• Bliþul aparatului foto (9)

• Microfon (10)

• Conector pentru accesorii (11) utilizat, de exemplu, pentru a conecta un
cascã

• Conector pentru încãrcãtor (12)

• Difuzor (13)

• Fanta cartelei SIM (14)
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■ Rozetã
Puteþi utiliza rozeta pentru a introduce caractere ºi pentru a 

 un 

 
ntru 
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, 
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parcurge diferite liste ºi mesaje.

Pentru a utiliza rozeta, rotiþi-o în sens orar sau antiorar.

Tasta de selecþie centru se aflã în centrul rozetei.

Pentru a utiliza rozeta:

Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie din centru pentru a introduce
numãr de telefon.

Rotiþi rozeta pentru a defila la o cifrã din bara de caractere afiºatã în partea
inferioarã a ecranului, apoi selectaþi Selectaþi. Repetaþi aceastã operaþie pe
fiecare cifrã a numãrului de telefon.

Pentru a apela numãrul de telefon, apãsaþi tasta Apelare sau selectaþi Opþiu
Apelaþi.

Pentru a memora numãrul de telefon împreunã cu un nume, selectaþi Opþiu
Memoraþi, apoi introduceþi literele numelui una câte una din bara de caract
apoi selectaþi Opþiuni > Acceptare.

■ Modul de aºteptare
Când telefonul este pregãtit pentru utilizare ºi nu aþi tastat nici un caracter
telefonul se aflã în modul de aºteptare.
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• Nivelul semnalului din reþeaua celularã (1)

• Numele reþelei sau emblema operatorului (2)
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prin 
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• Nivelul de încãrcare al acumulatorului (3)

• Tasta de selecþie sus (4) este Mergeþi
• Tasta de selecþie centru (5) este Meniu
• Tasta de selecþie jos (6) poate fi Nume

Consultaþi ºi Indicatori importanþi la pagina 30.

Imaginea de fundal ºi protectorul de ecran
Puteþi seta telefonul sã afiºeze o imagine de fundal ºi un protector de ecran
se aflã în meniul principal. Consultaþi Setãri afiºaj la pagina 59.

Economisirea energiei
Pentru a economisi energie, iluminarea ecranului ºi a tastaturii este dezacti
dupã o anumitã perioadã de timp. Indicatorul luminos pulsator indicã faptu
telefonul este pornit. Prima apãsare pe o tastã activeazã iluminarea afiºajul

De asemenea, prin dezactivarea indicatorului luminos pulsator (Efecte ilum
se economiseºte energie. Consultaþi Profiluri la pagina 58.

Indicatori importanþi
Aþi primit unul sau mai multe mesaje text sau multimedia. Consulta
Citirea ºi trimiterea unui rãspuns la un mesaj SMS sau la un e-mail 
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SMS p. 41 sau Citirea unui mesaj multimedia ºi trimiterea unui rãspuns  
p. 46.
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Tastatura telefonului este blocatã. Consultaþi Blocarea tastaturii 
(protecþia tastaturii) p. 32.

Telefonul nu sunã la primirea unui apel sau a unui mesaj text dacã 
opþiunea Alertã intrare apel este setatã pe Dezactivatã ºi opþiunea 
alertã mesaj este setatã, de asemenea, pe Dezactivat. Consultaþi Se
sunetului p. 59.

Funcþia Ceas alarmã este setatã pe Activat. Consultaþi Ceas alarmã

Dacã este selectat modul de conectare (E)GPRS Conex. permanentã
serviciul (E)GPRS este disponibil, indicatorul este afiºat în partea di
stânga sus a ecranului. Consultaþi Conexiune de date în pachete p. 

Dupã ce s-a stabilit conexiunea (E)GPRS, indicatorul este afiºat în p
din stânga sus a ecranului. Consultaþi Conexiune de date în pachete
ºi Rãsfoirea paginilor p.89.

Conexiunea (E)GPRS este întreruptã (în aºteptare) (de exemplu cân
primeºte sau se efectueazã un apel în timpul conexiunii (E)GPRS).

Indicator Tehnologia radio Bluetooth. Consultaþi Tehnologia radio 
Bluetooth p. 62.

Difuzorul a fost activat. Consultaþi Opþiuni în timpul unei convorbir
p. 36.
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Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. Consultaþi Setãri 
siguranþã  p. 70.
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, ,  
La telefon este conectat un set cu cascã, un sistem fãrã comenzi ma
un dispozitiv de cuplare în buclã sau un accesoriu similar.

■ Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii)
Puteþi bloca tastatura pentru a preveni apãsarea accidentalã a tastelor.

Selectaþi Meniu sau Debloc., apoi tasta Apelare în interval de 1,5 secunde, p
a bloca sau a debloca tastatura. Dacã funcþia Blocare taste este setatã pe 
Activare, selectaþi Debloc. ºi apãsaþi tasta Apelare în interval de 1,5 secund
introduceþi codul de siguranþã.

Orice apel intrat poate fi tratat în mod normal când tastatura este blocatã. 
terminaþi sau respingeþi apelul, tastatura se blocheazã automat.

Pentru Autoblocare taste ºi Blocare taste, consultaþi Setãri telefon p. 66.

Observaþie: Când este activatã protecþia tastaturii, efectuarea de apeluri cã
numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. poate fi posibilã. Pen
detalii, consultaþi Apeluri telefonice în caz de urgenþã p. 110.



33

3. Funcþii de apelare
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■ Efectuarea unui apel
1. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie din centru în modul de aºte

dupã care introduceþi numãrul de telefon, inclusiv prefixul zonal. Pentru
introduce numãrul de telefon, defilaþi la cifra doritã din bara de caracter
selectaþi-o . Repetaþi aceastã operaþie pentru fiecare cifrã a numãrului d
telefon. Dacã introduceþi un caracter incorect, selectaþi ªtergeþi pentru
ºterge.

Pentru apeluri internaþionale, introduceþi caracterul + pentru codul de a
internaþional, codul þãrii, prefixul zonal fãrã primul 0, dacã este necesar,
numãrul de telefon.

2. Apãsaþi tasta Apelare pentru a apela numãrul.

3. Apãsaþi tasta Terminare pentru a termina convorbirea sau pentru a anul
încercarea de apelare.

Efectuarea unui apel utilizând contactele
Pentru a cãuta un nume sau numãr de telefon memorat în Contacte, consul
Cãutarea unui contact  p. 53. Apãsaþi tasta Apelare pentru a apela numãrul

Apelarea unui numãr format recent
În modul de aºteptare, apãsaþi o datã tasta Apelare pentru a accesa lista ult
20 de numere apelate recent. Defilaþi la numãrul sau numele dorit ºi apãsaþ
Apelare pentru a apela numãrul.
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Apelarea curierului vocal
În modul de aºteptare, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie din centru, 

Nokia 
esaje 

l de 
n lista 
 

sta de 
in lista 

setarea 

bazaþi 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

selectaþi 1 ºi apãsaþi tasta Apelare. Consultaþi ºi Schimbul de mesaje audio 
Xpress  p.48. Dacã reþeaua acceptã aceastã funcþie, indicatorul anunþã noi m
vocale. Selectaþi Ascultaþi pentru a apela numãrul curierului Dvs. vocal. 

Efectuarea unui nou apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reþea)
În timpul unei convorbiri, selectaþi Opþiuni > Apel nou. Introduceþi numãru
telefon sau selectaþi Opþiuni > Cãutaþi pentru a cãuta numãrul de telefon î
de contacte. Selectaþi Apelaþi sau apãsaþi tasta Apelare. Primul apel trece în
aºteptare. Pentru a comuta între cele douã apeluri, apãsaþi tasta Apelare.

■ Apelare vocalã îmbunãtãþitã
Puteþi efectua un apel telefonic pronunþând numele care este memorat în li
contacte. O comandã vocalã este adãugatã automat la toate înregistrãrile d
de contacte din telefon.

Efectuarea unui apel prin apelare vocalã
Dacã o aplicaþie trimite sau primeºte date utilizând o conexiune de date în 
pachete, închideþi aplicaþia înainte de a utiliza apelarea vocalã.

Înainte de a utiliza comenzile vocale, reþineþi cã acestea sunt specifice limbii. Pentru 
limbii, consultaþi Limbã redare vocalã în Setãri telefon p. 66.

Observaþie: Utilizarea comenzilor vocale s-ar putea dovedi dificilã în zone 
zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenþã, astfel cã nu trebuie sã vã 
numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile.
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1. Din modul de aºteptare, þineþi apãsatã tasta de selecþie jos. Se redã un ton 
scurt ºi se afiºeazã textul Vorbiþi acum.
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Dacã utilizaþi un set cu cascã compatibil prevãzut cu buton, apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul setului cu cascã pentru a iniþia apelarea vocal

2. Pronunþaþi clar comanda vocalã. Dacã recunoaºterea vocii reuºeºte, se af
o listã cu numele gãsite. Telefonul redã comanda vocalã a numelui din c
listei. Dupã o întârziere de 1,5 secunde, telefonul formeazã numãrul; sau
rezultatul nu este cel scontat, defilaþi la o altã intrare ºi selectaþi-o pent
forma numãrul. Consultaþi Comenzi vocale îmbunãtãþite, p. 61.

■ Preluarea sau respingerea unui apel primit
Apãsaþi tasta Apelare pentru a rãspunde la apel. Dacã doriþi sã dezactivaþi s
de apel, selectaþi Silenþios.
Pentru a respinge apelul, apãsaþi tasta Terminare. Apelul respins este deviat
aþi activat funcþia Deviaþi dacã este ocupat. Consultaþi Setãri apel p. 66.

Apel în aºteptare
Puteþi rãspunde la un apel în timp ce sunteþi angajat într-o altã convorbire,
aþi activat funcþia Serviciu de apel în aºteptare din meniul Setãri apeluri (ser
de reþea). Pentru a rãspunde la apelul aflat în aºteptare, selectaþi Rãsp. sau 
apãsaþi tasta Apelare. Primul apel trece în aºteptare.
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■ Opþiuni în timpul unei convorbiri
Multe dintre opþiunile pe care le puteþi utiliza în timpul unei convorbiri sunt 

tacte, 

þi sau 

 cu 

 

elul 
m/

ce 
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servicii de reþea. Pentru disponibilitate, contactaþi operatorul Dvs. de reþea.

Opþiunile de apelare sunt Volum, Mut sau Microfon activ, Cod numeric, Con
Meniu, Înregistraþi, Blocare taste, Difuzor sau Telefon.

Opþiunile pentru serviciile de reþea sunt Rãspundeþi ºi Respingeþi, Suspenda
Reluaþi, Apel nou, Conferinþã, Terminaþi, Term. toate apelurile ºi cele care 
urmeazã:

Expediaþi DTMF - pentru a expedia serii de tonuri

Comutaþi - pentru a comuta între apelul activ ºi cel aflat în aºteptare

Transferaþi - pentru a conecta un apel în aºteptare cu apelul activ, simultan
deconectarea Dvs.

Apel privat - pentru a purta o conversaþie privatã în cadrul unui apel pentru
conferinþã

Pentru informaþii suplimentare, consultaþi ghidul utilizatorului pentru mod
Dvs. de telefon din secþiunea de asistenþã de pe site-ul Nokia www.nokia.co
support.

Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci când utilizaþi difuzorul, deoare
volumul sonor poate fi extrem de puternic. 
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4. Scrierea textului
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Când scrieþi, de exemplu, un mesaj, puteþi introduce litere, numere ºi caract
speciale selectându-le din bara de caractere afiºatã în partea inferioarã a 
ecranului. Defilaþi la caracterul dorit ºi selectaþi-l.

Pentru a accelera selectarea puteþi utiliza metoda predictivã de introducere
caracterelor, în cadrul cãreia cel mai frecvent utilizate caractere sunt plasat
începutul listei de caractere. Caracterele sugerate de funcþia de predicþie de
de caracterele selectate anterior. Dacã nu utilizaþi funcþia de predicþie, carac
sunt afiºate în ordine alfabeticã.

Caracterele disponibile diferã în funcþie de limba selectatã în meniul Limbã
telefon. Consultaþi Setãri telefon p. 66.

Pe lângã introducerea caracterelor, puteþi utiliza bara de caractere ºi pentru
urmãtoarele:

• Pentru a activa funcþia de predicþie, selectaþi . Pentru a dezactiva func
predicþie, selectaþi . 

Dacã funcþia de predicþie a caracterelor este activã, indicatorul  este 
în partea superioarã a ecranului, iar caracterele sugerate sunt afiºate în 
albastru.

• Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului sau numãrului scris, selectaþ
rotiþi rozeta. Pentru a continua scrierea, selectaþi Contin..

• Pentru a introduce un spaþiu, selectaþi spaþiul din bara de caractere.
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• Pentru a introduce litere mari, selectaþi .

• Pentru a introduce litere mici, selectaþi .

.

i ºi 

n bara 

barei).

e în 
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• Pentru a introduce caractere accentuate, selectaþi .

• Pentru a introduce numere, selectaþi .

• Pentru a introduce caractere speciale, selectaþi .

Sunt disponibile ºi alte opþiuni în Opþiuni.

Pentru a accepta un text sau un numãr scris, selectaþi Opþiuni > Acceptare

■ Indicaþii pentru scrierea textului
Pentru scrierea textului sunt disponibile ºi urmãtoarele funcþii:

Pentru a ºterge un caracter la stânga cursorului, selectaþi ªtergeþi. Selectaþ
þineþi apãsat pe ªtergeþi pentru a ºterge mai repede caracterele din partea 
stângã.

Pentru a ºterge simultan toate caracterele când scrieþi un mesaj, selectaþi 
Opþiuni > ªtergeþi textul.

Selectaþi Opþiuni > Luping activat pentru a vã deplasa la primul caracter di
de caractere dacã rotiþi rozeta spre dreapta la sfârºitul barei (sau la ultimul 
caracter de pe bara de caractere dacã rotiþi rozeta spre stânga la începutul 

Pentru a schimba limba de introducere a textului, selectaþi Opþiuni > Scrier
limba ºi selectaþi o limbã.
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5. Utilizarea meniului
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Telefonul oferã o gamã largã de funcþii, care sunt grupate în meniuri. 

Majoritatea funcþiilor de meniu sunt însoþite de un scurt text explicativ. Pen
vedea textul explicativ, defilaþi la funcþia de meniu doritã ºi aºteptaþi.

Aveþi posibilitatea sã activaþi sau sã dezactivaþi textul explicativ, utilizând f
Activare texte ajutor din meniul Setãri telefon. Consultaþi Setãri telefon p. 6

■ Accesarea unei funcþii de meniu
1. Din modul de aºteptare, selectaþi Meniu.

2. Defilaþi la meniul principal dorit (de exemplu Setãri) ºi selectaþi-l.

3. Dacã meniul conþine submeniuri, selectaþi submeniul dorit (de exemplu 
apeluri).

Dacã submeniul selectat conþine alte submeniuri (de exemplu Reapelare
automatã), repetaþi acest pas.

4. Selectaþi funcþia doritã.

Selectaþi Înapoi pentru a reveni la nivelul anterior din meniu sau selectaþi Ie
sau apãsaþi tasta Terminare pentru a reveni la modul de aºteptare.
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6. Schimb de mesaje
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Serviciile pentru mesaje pot fi utilizate numai dacã sunt acceptate de reþeau
sau de cãtre furnizorul de servicii (servicii de reþea). 

Observaþie: Când expediaþi mesaje, telefonul Dvs. poate afiºa Mesaj expedi
Aceasta este o indicaþie cã mesajul a fost expediat de aparat la numãrul cen
de mesaje programat în aparatul Dvs. Aceasta nu este o indicaþie cã mesaju
recepþionat de destinatar. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mes
consultaþi furnizorul Dvs. de servicii.

■ Mesaje de tip text (SMS)
Aparatul Dvs. poate expedia ºi recepþiona mesaje text a cãror lungime depã
limita normalã de 160 caractere. Dacã mesajul Dvs., care poate conþine ºi im
depãºeºte 160 caractere, va fi expediat sub forma unei serii de douã sau mai
mesaje (mesaj multiplu). Facturarea se poate baza pe numãrul de mesaje obi
care sunt necesare pentru un mesaj text multiplu.

În partea superioarã a ecranului puteþi vedea indicatorul de lungime a mesa
care numãrã înapoi de la 160. De exemplu, 10/2 înseamnã cã mai puteþi adã
10 caractere pentru ca textul sã fie expediat sub forma a douã mesaje. Reþin
utilizarea caracterelor speciale (unicod), cum sunt ã, â, º, þ, poate solicita ma
spaþiu.

Înainte de a putea trimite un mesaj, este necesar sã memoraþi unele setãri p
mesaje. Consultaþi Setãrile pentru mesaje text ºi de e-mail prin SMS la pagi
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Observaþie: Numai telefoanele care dispun de facilitatea pentru mesaje imagine 
pot recepþiona ºi afiºa astfel de mesaje.

l. 
ediaþi 

at 

i cu 

n 

ºarea 
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Funcþia pentru mesaje de tip text utilizeazã memoria partajatã. Consultaþi 
Memoria partajatã p. 17.

Scrierea ºi expedierea mesajelor
Selectaþi Meniu > Mesaje > Creare mesaj > Mesaj text. Introduceþi mesaju
Pentru a expedia mesajul, apãsaþi tasta Apelare sau selectaþi Opþiuni > Exp
ºi selectaþi din urmãtoarele opþiuni:

Utilizate recent - Pentru a expedia mesajul cãtre un numãr de telefon utiliz
recent

Cãtre nr. de telefon - Pentru a introduce numãrul de telefon al destinatarulu
ajutorul rozetei

Cãtre mai mulþi - Pentru a expedia mesajul cãtre mai mulþi destinatari

Cãtre adr. de e-mail - Pentru a expedia mesajul ca mesaj e-mail

Prin profil expediere - Pentru a selecta un profil predefinit de expediere a 
mesajelor

Apoi selectaþi Opþiuni >Acceptare pentru a expedia mesajul.

Citirea ºi trimiterea unui rãspuns la un mesaj SMS sau la u
e-mail prin SMS
Când primiþi un mesaj text sau un e-mail prin SMS, pe ecran se afiºeazã 
indicatorul  ºi numãrul de mesaje noi urmat de mesaje recepþionate. Afi
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cu intermitenþã a pictogramei  indicã faptul cã memoria este complet 
ocupatã. Înainte de a putea primi mesaje noi, trebuie sã ºtergeþi unele mesaje mai 
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vechi.

1. Selectaþi Afiºaþi pentru a vizualiza noul mesaj sau selectaþi Ieºire pentru
vizualiza mai târziu. Dacã aþi primit mai multe mesaje, selectaþi mesajul
care doriþi sã-l citiþi. Mesajele text sau de e-mail prin SMS necitite sunt 
indicate prin .

2. În timpul vizualizãrii mesajului, selectaþi Opþiuni ºi vizualizaþi opþiunile 
disponibile.

3. Selectaþi Rãspundeþi ºi apoi selectaþi tipul de mesaj utilizat pentru a rãsp
Când rãspundeþi la un mesaj de e-mail prin SMS, confirmaþi sau editaþi a
de e-mail ºi subiectul. Apoi scrieþi mesajul Dvs. de rãspuns.

4. Pentru a expedia mesajul, apãsaþi tasta Apelare sau selectaþi Opþiuni > 
Expediaþi. Selectaþi Opþiuni > Acceptare pentru a expedia mesajul la nu
de telefon afiºat.

Dosarele Curier intrãri ºi Articole expediate
Telefonul memoreazã mesajele text ºi multimedia primite în dosarul Curier i
iar mesajele text ºi multimedia expediate în dosarul Articole expediate. Mes
text sunt indicate prin .

Mesajele text pe care doriþi sã le expediaþi mai târziu pot fi memorate într-u
din dosarele Mes. text memorate, Dosarele mele sau ªabloane.
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ªabloane
Telefonul Dvs. cuprinde ºabloane text, marcate cu , precum ºi ºabloane 
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imagine, marcate cu .

Pentru a accesa lista ºabloanelor, selectaþi Meniu > Mesaje > Mesaje 
memorate > Mesaje text > ªabloane.

Dosarul Mesaje memorate ºi Dosarele mele
Pentru a vã organiza mesajele, mutaþi unele dintre ele în dosarul Mesaje 
memorate sau adãugaþi noi dosare pentru mesajele Dvs. Pentru a muta un a
mesaj într-un dosar selectat, selectaþi Opþiuni > Mutare mesaj.

Pentru a adãuga sau a ºterge un dosar, selectaþi Meniu > Mesaje > Mesaje
memorate > Mesaje text > Dosarele mele. Dacã nu aþi memorat nici un dos
pânã la momentul respectiv, selectaþi Adãugaþi. În caz contrar, selectaþi 
Opþiuni >Adãugaþi dosarul. Pentru a ºterge un dosar, defilaþi la dosarul pe c
doriþi sã-l ºtergeþi ºi selectaþi Opþiuni > ªtergeþi dosarul.

■ Mesaje multimedia (MMS)
Observaþie: Numai aparatele care dispun de caracteristici compatibile pent
mesaje multimedia pot recepþiona ºi afiºa astfel de mesaje.

Un mesaj multimedia poate conþine text, sunet ºi o imagine sau un clip vide
Telefonul acceptã mesaje multimedia cu dimensiunea maximã de 300 KB. D
mesajul conþine o imagine în format compatibil, telefonul o poate micºora la
pentru ca aceasta sã încapã pe suprafaþa ecranului.
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Funcþia de mesaje multimedia utilizeazã memoria partajatã. Consultaþi Memoria 
partajatã p. 17.
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dacã funcþia Permiteþi rec. multim. este setatã pe Da sau În reþeaua proprie
operatorul sau furnizorul Dvs. de servicii vã poate taxa pentru fiecare mesaj
care îl primiþi. Setarea implicitã pentru recepþia mesajelor multimedia este 
general activatã. Consultaþi Setãri pentru mesaje multimedia la pagina 51.

Schimbul de mesaje multimedia acceptã urmãtoarele formate:

• Imagine: JPEG, GIF, WBMP, BMP ºi PNG.

• Sunet: Tonuri în format MIDI polifonic scalabil (SP-MIDI), audio AMR, su
de apel monofonice ºi tonuri ACC/MP3.

• Clipuri video în format 3gp cu rezoluþie imagine SubQCIF ºi QCIF ºi sune
format AMR.

Telefonul nu acceptã în mod obligatoriu toate variantele de format de fiºier
menþionate anterior. Dacã un mesaj recepþionat conþine obiecte neaccepta
acestea pot fi înlocuite cu numele fiºierului ºi cu textul Formatul obiectului
neagreat.

Nu puteþi primi mesaje multimedia dacã un apel este în desfãºurare.

Deoarece livrarea mesajelor multimedia poate sã nu reuºeascã dintr-o 
multitudine de motive, nu vã bazaþi numai pe aceste mesaje în cazul unor 
comunicãri foarte importante.
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Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia
Pentru setãrile aferente mesajelor multimedia, consultaþi Setãri pentru mesaje 
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multimedia la pagina 51. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de me
multimedia ºi modalitatea de abonare la acesta, contactaþi operatorul Dvs. 
reþea sau furnizorul Dvs. de servicii.

Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, trans
sau retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conþinut.

1. Selectaþi Meniu > Mesaje > Creare mesaj > Mesaj multimedia.

2. Introduceþi mesajul. Consultaþi Scrierea textului p. 37.

Pentru a insera un fiºier în mesaj, selectaþi Opþiuni > Inserare ºi selectaþ
de fiºier pe care doriþi sã-l inseraþi.

Pentru a muta partea cu text la începutul sau la sfârºitul mesajului, sele
Opþiuni > Textul la început sau Textul la sfârºit.

Telefonul Dvs. acceptã expedierea ºi primirea de mesaje multimedia care
conþin mai multe pagini (diapozitive). Pentru a insera un diapozitiv în me
selectaþi Opþiuni > Inserare > Diapozitiv. Fiecare diapozitiv poate conþin
o imagine ºi un clip sonor.

Dacã mesajul conþine mai multe diapozitive, selectaþi Opþiuni  Preceden
diap., Urmãtorul diapozitiv sau Listã diapozitive pentru a deschide diapo
dorit. Pentru a seta intervalul dintre cadre (diapozitive), selectaþi Opþiun
Cronom. diapozitiv.

Pot fi disponibile ºi urmãtoarele opþiuni: ªtergeþi pentru a ºterge din me
imagine, un diapozitiv sau un clip sonor, Previzualizaþi sau Memoraþi me
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În Mai multe opþiuni pot fi disponibile urmãtoarele opþiuni: Inseraþi contactul, 
Inseraþi numãrul, Detalii mesaje ºi Editare subiect.
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3. Pentru a expedia mesajul, apãsaþi tasta Apelare sau selectaþi Opþiuni > 
Expediere cãtre pentru a selecta una dintre opþiunile de expediere:Utiliz
recent, Cãtre nr. de telefon, Cãtre adr. de e-mail sau Cãtre mai mulþi.

4. Tastaþi numãrul de telefon al destinatarului (sau adresa de e-mail) sau 
selectaþi Opþiuni > Cãutare pentru a-l cãuta în Contacte. Selectaþi Opþi
Acceptare. Mesajul este mutat în dosarul Cãsuþã ieºiri în vederea expedi
timpul expedierii mesajului multimedia, se afiºeazã indicatorul animat 
puteþi utiliza alte funcþii ale telefonului. Dacã expedierea nu reuºeºte, m
va rãmâne în dosarul Cãsuþã ieºiri ºi puteþi încerca sã-l reexpediaþi mai t

Citirea unui mesaj multimedia ºi trimiterea unui rãspuns
Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi mesaje. Mesajele pot co
programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau 
calculatorului Dvs.

Când telefonul primeºte un mesaj multimedia, se afiºeazã indicatorul anima
Când s-a primit mesajul, se afiºeazã  ºi Mesaj multimedia recepþionat.

Afiºarea cu intermitenþã a pictogramei  indicã faptul cã memoria pentru
mesaje multimedia este complet ocupatã. Consultaþi Memoria pentru mesa
multimedia este plinã p. 47.

Observaþie: Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepþi
afiºa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcþie de a
care îl recepþioneazã.
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1. Selectaþi Afiºaþi pentru a vizualiza mesajul sau Ieºire pentru a-l vizualiza mai 
târziu.
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2.  Pentru a citi mesajul mai târziu: Selectaþi Meniu > Mesaje > Curier intr
Mesajele multimedia necitite se marcheazã cu .

3. Parcurgeþi lista pentru a vedea mesajul. Selectaþi Opþiuni pentru a acces
opþiunile disponibile.

Dosarele Curier intrãri, Curier ieºiri, Mesaje memorate ºi 
Mesaje expediate
Telefonul memoreazã mesajele multimedia primite în dosarul Curier intrãri.
Mesajele multimedia care nu au fost încã expediate sunt mutate în dosarul C
ieºiri. Aveþi posibilitatea sã memoraþi mesajele multimedia în dosarul Mesa
multimedia din Mesaje memorate. Mesajele multimedia care au fost expedi
sunt memorate în dosarul Articole expediate, dacã opþiunea Mem. mes. exp
este setatã pe Da. Consultaþi Setãri pentru mesaje multimedia p. 51. Mesaj
multimedia sunt marcate prin .

Memoria pentru mesaje multimedia este plinã
Când aveþi un nou mesaj multimedia în aºteptare iar memoria pentru mesaj
plinã, indicatorul  se aprinde cu intermitenþã iar pe ecran se afiºeazã Me
multimedia plinã, afiº. mesajul în aºtept.. Pentru a vizualiza mesajul în aºtep
selectaþi Afiºaþi. Pentru a memora mesajul, selectaþi Opþiuni > Memoraþi 
mesajul. Pentru a ºterge mesaje mai vechi, selectaþi dosarul ºi apoi mesajele
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ce urmeazã a fi ºterse. Pentru a ignora mesajul în aºteptare, selectaþi Ieºire > Da. 
Dacã selectaþi Nu, puteþi vizualiza mesajul.
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■ Schimbul de mesaje audio Nokia Xpress
Acesta este un serviciu pentru mesaje multimedia care vã permite sã creaþi 
expediaþi mesaje vocale într-un mod convenabil. Înainte de a utiliza acest 
serviciu, trebuie activat serviciul pentru schimb de mesaje multimedia.

Crearea ºi expedierea unui mesaj audio
1. Selectaþi Meniu > Mesaj audio. Se deschide aplicaþia de înregistrare. Pe

utiliza aplicaþia de înregistrare, consultaþi Înregistrator vocal p. 78. 

2. Când opriþi înregistrarea, pe ecran apare textul Mesaj gata de utilizat. Se
Exped. ºi din urmãtoarele opþiuni:

Utilizate recent - Pentru a expedia mesajul cãtre un numãr de telefon ut
recent

Cãtre nr. de telefon - Pentru a introduce numãrul de telefon

Cãtre adr. de e-mail - Pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarul

Cãtre mai mulþi - Pentru a expedia mesajul cãtre mai mulþi destinatari

Apoi selectaþi Opþiuni >Acceptare ºi mesajul va fi expediat.

3. Dacã nu doriþi sã expediaþi mesajul imediat, selectaþi Opþiuni ºi apoi sele

Redaþi - pentru a verifica mesajul înainte de a-l expedia

Volum - pentru a mãri sau a micºora volumul sonor al înregistrãrii
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Difuzor - pentru a devia sunetul cãtre difuzor

Înlocuire clip audio - pentru a înregistra un nou mesaj
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Memoraþi mesajul - pentru a memora mesajul în Galerie

Memorare clip sonor - pentru a memora un clip sonor din mesaj

Editare subiect - pentru a edita conþinutul mesajului

Detalii mesaje - pentru a vedea detaliile mesajului

Primirea unui mesaj audio
Când telefonul primeºte un mesaj audio, se afiºeazã 1 mesaj audio recepþion
Selectaþi Redaþi pentru a deschide mesajul sau selectaþi Afiºaþi > Redaþi da
au primit mai multe mesaje. Selectaþi Opþiuni pentru a vedea opþiunile 
disponibile. Pentru a asculta mesajul mai târziu, selectaþi Ieºire.

Pentru a memora mesajul, selectaþi Opþiuni > Memorare clip sonor ºi select
dosarul în care doriþi sã memoraþi mesajul.

■ Mesaje informative
Prin intermediul serviciului de reþea pentru mesaje informative, este posibil
primiþi de la furnizorul Dvs. de servicii mesaje pe diverse teme. Aceste mesa
include, de exemplu, informaþii despre condiþiile meteo ºi de trafic. Contact
furnizorul Dvs. de servicii pentru a afla temele disponibile ºi numãrul de acc
ele.
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■ Comenzi pentru servicii
Selectaþi Meniu > Mesaje > Comenzi servicii. Introduceþi ºi trimiteþi cãtre 
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furnizorul Dvs. de servicii cereri de servicii (cunoscute ºi sub denumirea de 
comenzi USSD), cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reþea.

■ ªtergerea tuturor mesajelor dintr-un dosar
Pentru a ºterge toate mesajele dintr-un dosar, selectaþi Meniu > Mesaje > 
ªtergeþi mesaje. Selectaþi dosarul din care doriþi sã ºtergeþi mesajele ºi Da p
a confirma acþiunea. În cazul în care dosarul conþine mesaje necitite, telefo
întreabã dacã doriþi sã le ºtergeþi ºi pe acestea.

■ Setãri pentru mesaje
Setãrile pentru mesaje afecteazã expedierea, primirea ºi vizualizarea mesaje

Setãrile pentru mesaje text ºi de e-mail prin SMS
Selectaþi Meniu > Mesaje > Setãri mesaje > Mesaje text.

Profil expediere - În cazul în care cartela Dvs. SIM acceptã mai multe seturi 
profiluri pentru mesaje, selectaþi setul pe care doriþi sã-l utilizaþi.

Mem. mes. expediate > Da - Seteazã telefonul pentru a memora mesajele te
expediate în dosarul Articole expediate.

Reexp. automatã - Pentru a activa sau a dezactiva reexpedierea automatã.
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Setãri pentru mesaje multimedia
Dacã funcþia Permiteþi rec. multim. este setatã pe Da sau În reþeaua proprie, 
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operatorul sau furnizorul Dvs. de servicii vã poate taxa pentru fiecare mesaj
care îl primiþi. Setarea implicitã pentru recepþia mesajelor multimedia este 
general activatã.

Selectaþi Meniu > Mesaje > Setãri mesaje > Mesaje multimedia ºi din 
urmãtoarele opþiuni:

Mem. mes. expediate > Da - pentru a seta ca telefonul sã memoreze mesaje
multimedia expediate în dosarul Articole expediate

Rapoarte remitere > Da - pentru a cere reþelei sã vã trimitã rapoarte de rem
mesajelor Dvs. (serviciu de reþea)

Cron. implic. diapoz. - pentru a defini temporizarea implicitã la afiºarea 
diapozitivelor din mesajele multimedia

Permiteþi rec. multim.. - Selectaþi Da, În reþeaua proprie sau Nu, pentru a ut
serviciul multimedia. Dacã funcþia Permiteþi rec. multim. este setatã pe Da s
reþeaua proprie, operatorul sau furnizorul Dvs. de servicii vã poate taxa pen
fiecare mesaj pe care îl primiþi. Setarea implicitã pentru recepþia mesajelor 
multimedia este în general activatã.

Intr. mes. multimedia - Selectaþi Extrageþi pentru a seta telefonul sã preia 
automat mesajele multimedia nou primite sau selectaþi Respingeþi dacã nu
sã primiþi mesaje multimedia. Aceastã setare nu este afiºatã dacã funcþia 
Permiteþi rec. multim. este setatã pe Nu.
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Setãri configurare - Selectaþi Configurare ºi furnizorul implicit de servicii pentru 
preluarea mesajelor multimedia. Selectaþi Cont pentru a vedea conturile oferite de 
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furnizorul de servicii. Dacã este afiºat mai mult de un cont, selectaþi-l pe ce
care doriþi sã-l utilizaþi. Puteþi primi setãrile sub forma unui mesaj de config
de la furnizorul de servicii. Pentru a primi setãrile într-un mesaj de configur
consultaþi Serviciul pentru setãri de configurare p. 19. Pentru a introduce m
setãrile, consultaþi Setãri configurare p. 68.

Permiteþi reclame - pentru a alege dacã permiteþi recepþia mesajelor definit
reclame. Aceastã setare nu este afiºatã dacã funcþia Permiteþi rec. multim. e
setatã pe Nu.

Setarea mãrimii scrisului
Pentru a selecta mãrimea scrisului la citirea ºi scrierea mesajelor, selectaþi 
Meniu > Mesaje > Setãri mesaje > Alte setãri > Mãrime corp literã.

Contor mesaje
Pentru a vizualiza câte mesaje aþi expediat ºi aþi recepþionat, selectaþi Men
Mesaje > Contor mesaje. Selectaþi Mesaje expediate sau Mesaje recepþiona
selectaþi Resetaþi contoarele pentru a goli contoarele.
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7. Contacte
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Puteþi memora nume ºi numere de telefon (contacte) în memoria telefonulu
memoria cartelei SIM. În memoria telefonului se pot memora nume ºi nume
Fiecãrui nume îi pot fi asociate diferite detalii, cum ar fi note text ºi indicati
vocale. Puteþi, de asemenea, sã ataºaþi o imagine contactului. Contacte util
memoria partajatã. Consultaþi Memoria partajatã p. 17.

Numele ºi numerele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate prin 

■ Setãri pentru contacte
Selectaþi Meniu > Contacte > Setãri > Memorie în uz, Afiºare contacte sau 
memorie.

■ Cãutarea unui contact
Selectaþi Meniu > Contacte > Nume >Opþiuni > Cãutaþi.

■ Memorarea numelor ºi a numerelor de telefon 
(Adãugare contact)

Selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Adãug. contact nou. Intro
numele ºi selectaþi Opþiuni > Acceptare. Apoi introduceþi numãrul de telefo
selectaþi din nou Opþiuni > Acceptare.
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■ Memorarea, editarea sau ºtergerea detaliilor
Puteþi memora, edita sau ºterge din lista de contacte a telefonului diferite tipuri 

 cu un 
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de numere de telefon, imagini ºi scurte articole de text.

Primul numãr memorat este setat automat ca numãr implicit ºi este marcat
cadru în jurul indicatorului pentru tipul de numãr (de exemplu ). Când 
selectaþi un nume din contacte (de exemplu, pentru a efectua un apel), va fi
utilizat numãrul implicit dacã nu selectaþi alt numãr.

1. Asiguraþi-vã cã memoria în uz este Telefon sau Telefon ºi SIM.

2. Alegeþi din memoria internã a telefonului numele memorat la care doriþ
adãugaþi un nou detaliu ºi selectaþi Detalii, alegeþi detaliul dorit ºi selec
din urmãtoarele opþiuni:

Afiºaþi - pentru a vizualiza detaliile contactului selectat

Adãugaþi detalii - pentru a adãuga la contact mai multe detalii

Editaþi numãrul - pentru a edita numãrul de telefon selectat

Editaþi nume - pentru a edita numele selectat

Editaþi detalii - pentru a edita detaliul selectat

ªtergeþi - pentru a ºterge detaliul selectat

Expediaþi mesaj - pentru a expedia un mesaj cãtre numãrul selectat

Setaþi ca implicit - pentru a seta numãrul selectat ca numãr implicit

Modificaþi tipul - pentru a modifica tipul numãrului selectat

Copiaþi numãrul - pentru a copia numãrul selectat
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Exped. carte vizitã - pentru a expedia o carte de vizitã cãtre numãrul selectat

Modificare imagine - pentru a modifica imaginea ataºatã contactului

lectat
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Memorare în Galerie - pentru a memora imaginea în galerie

ªtergeþi contactul - pentru a ºterge toate detaliile unui contact

Red. etichetã vocalã - pentru a asculta indicativul vocal al contactului se

■ Copierea contactelor
Puteþi copia nume ºi numere de telefon din memoria telefonului în memoria
cartelei SIM ºi invers. Reþineþi cã nu se copiazã pe cartela SIM nici un articol
text stocat în memoria internã a telefonului, cum ar fi adresele de e-mail.

1. Selectaþi Meniu > Contacte > Nume > Opþiuni > Copiaþi.

2. Selectaþi direcþia de copiere; Din telefon pe cartela SIM sau De pe cartela
în telefon.

3. Selectaþi Pe rând, Copiaþi tot sau Numere implicite. Dacã selectaþi Pe rân
defilaþi la numele pe care doriþi sã îl copiaþi ºi selectaþi Copiaþi. Dacã co
din telefon pe cartela SIM, se afiºeazã Numere implicite. Se copiazã num
numerele implicite. 

4. Pentru a selecta dacã doriþi sau nu sã pãstraþi numele ºi numerele origin
memoria din care se face copierea, selectaþi Pãstraþi originalul sau Muta
originalul. Dacã selectaþi Copiaþi tot sau Numere implicite, selectaþi Da c
afiºeazã Copiaþi contactele? sau Mutaþi contactele?.
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■ Expedierea ºi recepþionarea unei cãrþi de vizitã
Când aþi primit o carte de vizitã, selectaþi Afiºaþi > Memor. pentru a memora 
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cartea de vizitã în memoria telefonului. Pentru a ignora cartea de vizitã, sel
Ieºire > Da.

Pentru a expedia o carte de vizitã, cãutaþi numele ºi numãrul de telefon pe c
doriþi sã le trimiteþi în Contacte, selectaþi Detalii > Opþiuni > Exped. carte 
vizitã > Prin multimedia, Prin mesaj text (serviciu de reþea) sau Prin Bluetoo
Numãr predefinit sau Toate detaliile.
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Telefonul înregistreazã numerele de telefon corespunzãtoare apelurilor 
nepreluate, recepþionate ºi iniþiate, precum ºi durata aproximativã a apelur
Dvs. Apelurile sunt înregistrate numai dacã reþeaua acceptã aceste funcþii, 
telefonul este pornit ºi dacã se aflã în aria de acoperire.

Dacã selectaþi Opþiuni într-unul din meniurile Apeluri nepreluate, Apeluri 
recepþionate ºi Numere formate, puteþi vedea data ºi ora la care a avut loc a
puteþi edita sau ºterge numãrul de telefon din listã, puteþi memora numãru
Contacte sau puteþi trimite un mesaj la numãrul respectiv.

■ Contoare ºi cronometre
Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri
servicii poate diferi în funcþie de caracteristicile reþelei, de rotunjiri, taxe º.a

Selectaþi Meniu > Jurnal > Durata apelului, Contor pachete de date sau Cro
conexiune pachete de date pentru informaþii aproximative privind comunic
recente.
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9. Setãri
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■ Profiluri
Telefonul Dvs. dispune de diferite grupuri de setãri, numite ºi profiluri, în ca
cãrora puteþi particulariza sunetele telefonului corespunzãtoare diferitelor 
evenimente ºi ambianþe.

Selectaþi Meniu > Setãri > Profiluri ºi un profil.

Pentru a activa profilul ales, selectaþi Activaþi.

Pentru a personaliza profilul, selectaþi Personalizaþi ºi setarea pe care doriþi
modificaþi. Pentru setãrile tonurilor, consultaþi Setãrile sunetului p. 59. Sele
Efecte iluminare pentru a activa indicatorul luminos pulsator, dacã telefonu
pornit ºi dacã iluminarea afiºajului este opritã. Pentru a redenumi un profil,
selectaþi Numele profilului. Profilul General nu poate fi redenumit.

Pentru a seta profilul sã fie activ pentru o anumitã perioadã de timp de pânã
de ore, selectaþi Cronometrat ºi setaþi ora de expirare a acestei setãri de pro

■ Teme
O temã este un pachet care poate include un protector de ecran, o imagine 
fundal, un sunet de apel ºi o schemã de culoare, pentru particularizarea 
telefonului Dvs. pentru anumite evenimente ºi ambianþe.

Selectaþi Meniu > Setãri > Teme. Pentru a activa o temã, selectaþi Selectaþ
pentru a vizualiza dosarul Teme din Galerie. Deschideþi dosarul ºi defilaþi la 
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temã. Selectaþi Opþiuni > Aplicaþi tema. Pentru a prelua teme noi, selectaþi 
Preluãri teme.
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■ Setãrile sunetului
Puteþi modifica setãrile profilului activ selectat.

Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri sunet ºi din urmãtoarele opþiuni: Alertã in
apel, Sunet de apel, Volumul soneriei, Alertã vibrare, Sunet alertã mesaj, Tas
sonore ºi Sunete de avertizare. Gãsiþi aceleaºi setãri în meniul Profiluri. Con
Profiluri p. 58. Selectaþi Alertaþi pentru pentru a seta telefonul sã sune num
apeluri de la numere de telefon ce aparþin unui anumit grup selectat de ape
Defilaþi la grupul de apelanþi pe care doriþi sã îl selectaþi sau selectaþi Toate
apelurile > Marcaþi.

■ Setãri iluminare
Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri iluminare > Activaþi sau Dezactivaþi, pent
activa sau a dezactiva efectele de iluminare.

■ Setãri afiºaj 
Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri afiºaj.

Imagine fond - pentru a se afiºa o imagine de fundal când telefonul se aflã î
modul de aºteptare
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Protecþie ecran - pentru a alege ca protector de ecran o animaþie sau o imagine 
staticã din Graficã. Selectaþi Interval ºi timpul dupã care se activeazã protectorul 
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de ecran. Selectaþi Activaþi pentru a activa protectorul de ecran.

Scheme culori - pentru a schimba culoarea anumitor componente de pe afiº

Cul. lit. stare inactivã - pentru a schimba culoarea textului în modul de aºte

Emblemã operator - pentru a seta telefonul sã afiºeze emblema operatorulu
(serviciu de reþea)

■ Setãri pentru orã ºi datã
Selectaþi Meniu > Setãri > Setãrile orei ºi datei.

Ceas - pentru a seta telefonul sã afiºeze ceasul în modul de aºteptare, pentr
regla ora exactã ºi pentru a selecta fusul orar ºi formatul orei

Data - pentru a seta telefonul sã afiºeze data în modul de aºteptare, pentru a
data corectã ºi pentru a selecta formatul datei ºi separatorul acesteia

Actual. autom. a orei - pentru a seta telefonul sã actualizeze automat ora ºi
conform fusului orar al zonei în care vã aflaþi (serviciu de reþea).

■ Comenzi rapide personale
Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteþi accesa rapid funcþiile frecve
utilizate ale telefonului.
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Tastã selecþie jos
Selectaþi Meniu > Setãri > Comenzi rapide personale > Tastã de selecþie jos 
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pentru a aloca o funcþie a telefonului, dintr-o listã predefinitã, pentru a fi ac
cu tasta de selecþie jos. Consultaþi Modul de aºteptare p. 29. Acest meniu n
afiºat în variantele anumitor operatori.

Comenzi vocale îmbunãtãþite
Telefonul are o caracteristicã de recunoaºtere vocalã, care vã permite sã 
pronunþaþi comenzi vocale pentru a apela numere ºi a efectua funcþii din te

Înainte de a utiliza comenzile vocale, reþineþi cã acestea sunt specifice limbii. Pentru 
limbii, consultaþi Limbã redare vocalã din Setãri telefon, p. 66.

Comenzile vocale sunt ataºate automat la funcþiile telefonului iar numele 
contactului este transformat automat într-un indicativ vocal. Pentru a activ
executa o comandã vocalã, consultaþi Efectuarea unui apel prin apelare voc
p. 34.

Pentru a gestiona comenzile vocale, selectaþi Meniu > Setãri > Comenzi rap
personale > Comenzi vocale, defilaþi la o funcþie din telefon ºi selectaþi Opþ
selectaþi din urmãtoarele opþiuni:

Editaþi - pentru a schimba comanda vocalã a unei funcþii din telefon ºi a intr
noul nume

Eliminare - pentru a dezactiva comanda vocalã ataºatã funcþiei selectate

Adãugare totalã - pentru a activa comenzile vocale ale tuturor funcþiilor 
telefonului din lista de comenzi vocale.
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Eliminare totalã - pentru a dezactiva comenzile vocale ale tuturor funcþiilor 
telefonului din lista de comenzi vocale.
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■ Conectivitate
Puteþi conecta telefonul la un dispozitiv compatibil, utilizând o conexiune 
Bluetooth. Puteþi defini, de asemenea, setãrile pentru conexiuni dial-up de d
pachete.

Tehnologia radio Bluetooth
Acest aparat corespunde specificaþiei Bluetooth 1.1 ºi acceptã 
urmãtoarele profiluri: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push 
Profile, File Transfer Profile ºi Dial Up Networking Profile. Pentru a 
asigura interoperabilitatea între dispozitivele cu tehnologie radio 
Bluetooth, utilizaþi accesoriile aprobate de Nokia pentru acest model. 
Consultaþi producãtorii celorlalte aparate pentru a determina gradul 
de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea 
sistemului Bluetooth. Verificaþi acest lucru la autoritãþile locale sau la furnizorul de s

Funcþiile care utilizeazã sistemul Bluetooth sau folosirea acestor funcþii în fundal în 
utilizãrii altor funcþii solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã a ac

Tehnologia Bluetooth permite stabilirea conexiunilor radio între aparate 
electronice aflate la o distanþã de maxim 10 metri unul de celãlalt. O conex
Bluetooth poate fi utilizatã pentru a expedia imagini, clipuri video, texte, cã
vizitã, note de agendã sau pentru a vã conecta prin radio la aparate compat
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care utilizeazã tehnologia Bluetooth, cum sunt computerele. Nu toate 
computerele care utilizeazã tehnologia Bluetooth sunt neapãrat compatibile.
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Stabilirea unei conexiuni Bluetooth
1. Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth.

2. Pentru a activa funcþia Bluetooth, selectaþi Bluetooth > Activat.

3. Selectaþi Cãutaþi accesoriile audio pentru a cãuta aparatele audio Blueto
compatibile ºi a selecta aparatul pe care doriþi sã-l conectaþi la telefon s
selectaþi Terminale legate pentru a cãuta toate aparatele Bluetooth afla
zonã. Dacã lista este goalã, selectaþi Nou pentru a afiºa orice aparat Blue
aflat în raza de acþiune. Alegeþi un aparat ºi selectaþi Asociaþi.

4. Introduceþi parola Bluetooth a aparatului pentru a-l asocia (a-l „împerec
conectaþi aparatul la telefon pentru a începe sã îl utilizaþi. Este necesar s
introduceþi aceastã parolã numai la prima conectare la respectivul apara

Conexiunea Bluetooth
Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth. Selectaþi din urmãto
opþiuni:

Terminal activ - pentru a vedea care din conexiunile Bluetooth este activã la
momentul respectiv. Dacã doriþi sã închideþi conexiunea cãtre aparatul sele
selectaþi Deconectaþi.
Terminale legate - pentru a vizualiza lista dispozitivelor Bluetooth care sun
prezent asociate cu telefonul. Defilaþi la dispozitivul dorit. 
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Selectaþi Opþiuni pentru a accesa opþiunile disponibile, în funcþie de starea 
aparatului ºi a conexiunii Bluetooth. Selectaþi Alocaþi nume scurt pentru a atribui 
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aparatului selectat un nume specific (vizibil numai pentru Dvs.). Selectaþi C
aut., fãrã conf. > Da dacã doriþi ca telefonul sã se conecteze automat la apa
ales sau Nu dacã doriþi ca telefonul sã cearã mai întâi aprobarea Dvs. Select
ªtergeþi legãtura dacã doriþi sã ºtergeþi asocierea cu aparatul selectat. Selec
Asociere terminal nou dacã doriþi sã asociaþi un alt aparat. O conexiune acti
Bluetooth este marcatã prin indicatorul  afiºat în partea superioarã a 
ecranului. 

Setãri Bluetooth
Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Bluetooth > Setãri Bluetooth pe
defini vizibilitatea telefonului Dvs. faþã de alte aparate Bluetooth. Selectaþi
Vizibilitate telefon ºi Vizibil tuturor pentru a face telefonul vizibil pentru toa
aparatele Bluetooth sau Ascuns pentru a face telefonul vizibil numai pentru
aparatele asociate. Dacã este posibil, utilizaþi modul Ascuns. Selectaþi Num
telefon pentru a schimba numele Bluetooth al telefonului Dvs.

Date în pachete
Sistemul GPRS (general packet radio service - serviciu de transmisie prin rad
datelor sub formã de pachete) este un serviciu de reþea care permite utilizar
telefoanelor mobile pentru transmiterea ºi recepþionarea datelor prin interm
unei reþele bazate pe Internet Protocol (IP). EGPRS (enhanced GPRS) este sim
cu GPRS însã permite conexiuni mai rapide. Pentru mai multe informaþii pri
disponibilitatea serviciului (E)GPRS ºi viteza de transfer a datelor, modul de
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abonare ºi tarifele, contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. Memoraþi setãrile 
(E)GPRS pentru fiecare aplicaþie folositã cu (E)GPRS.

e date 

 
 fie 

þeaua 

i 

i 
în 

i 
 ºi din 

ilizaþi

s

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

 Conexiune de date în pachete
Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date >Conex. pach. d
ºi din urmãtoarele opþiuni:

Când e nevoie - pentru a seta ca înregistrarea ºi conectarea la (E)GPRS sã fie
stabilite atunci când aplicaþia care utilizeazã (E)GPRS are nevoie de ele ºi sã
închise odatã cu închiderea aplicaþiei

Conex. permanentã - pentru a seta telefonul sã se înregistreze automat în re
de date prin pachete, la pornirea acestuia

Serviciile GPRS ºi EGPRS nu sunt indicate separat; indicatorii pentru GPRS º
EGPRS sunt identici.

 Setãrile modemului pentru date în pachete
Puteþi conecta telefonul la un PC compatibil printr-o conexiune Bluetooth º
puteþi utiliza apoi telefonul ca modem pentru a permite conectarea la date 
pachete de pe PC.

Pentru a defini setãrile pentru conexiuni de date în pachete din PC, selectaþ
Meniu > Setãri > Conectivitate > Pachete de date > Setãri pachete de date
urmãtoarele opþiuni:

Punct activ de acces - pentru a activa punctul de acces pe care doriþi sã-l ut

Editaþi punctul activ de acces - pentru a modifica setãrile punctului de acce
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De asemenea, puteþi efectua setãrile serviciului de date în pachete (access point 
name - numele punctului de acces) de pe calculatorul Dvs. utilizând programul 
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Nokia Modem Options. Consultaþi Nokia PC Suite p. 101. Dacã aþi efectuat s
atât pe calculator cât ºi pe telefonul Dvs., vor fi utilizate setãrile din calcula

■ Setãri apel
Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri apeluri ºi din urmãtoarele opþiuni:

Deviere apel (serviciu de reþea) - Pentru detalii, contactaþi furnizorul Dvs. de
servicii.

Reapelare automatã > Activatã - Telefonul face maxim 10 încercãri de cone
a apelului, dupã o încercare de apelare nereuºitã.

Serviciu de apel în aºteptare > Activaþi - Reþeaua vã anunþã atunci când prim
apel în timp ce aveþi o convorbire în desfãºurare (serviciu de reþea). Consult
Apel în aºteptare p. 35.

Sumar dupã apel > Afiºat - Telefonul afiºeazã pentru scurt timp, dupã fieca
convorbire, durata ºi costul aproximativ al acesteia (serviciu de reþea).

Exp. identit. proprie (serviciu de reþea) - Selectaþi Da sau Setat de reþea.

■ Setãri telefon
Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri telefon ºi din urmãtoarele opþiuni:

Setãri limbã > Limbã telefon - pentru a seta limba de afiºare din telefon

Setãri limbã > Scriere în limba - pentru a seta limba de editare a textului în t
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Setãri limbã > Limbã redare vocalã - pentru a selecta o limbã disponibilã pentru 
redare vocalã
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Spaþiu memorie - Defilaþi pentru a vizualiza spaþiul liber în memorie, spaþiu
memorie total utilizat ºi spaþiul de memorie utilizat de fiecare funcþie din li

Autoblocare taste - pentru a seta blocarea automatã a tastaturii dupã o per
de timp prestabilitã, atunci când telefonul Dvs. se aflã în modul de aºteptar
s-a utilizat nici una din funcþiile acestuia

Blocare taste - Introduceþi codul de siguranþã ºi selectaþi Activare pentru a 
telefonul sã solicite codul de siguranþã la deblocarea tastaturii.

Când este activatã protecþia tastaturii, se pot efectua totuºi apeluri cãtre nu
oficial de urgenþã. Consultaþi Blocarea tastaturii (protecþia tastaturii) p. 32

Afiºare info celulã > Activatã - pentru a primi informaþii din reþea, în funcþi
reþeaua celularã utilizatã (serviciu de reþea)

Mesaj întâmpinare - Introduceþi mesajul care doriþi sã fie afiºat pentru scur
la pornirea telefonului. Pentru a memora nota, selectaþi Opþiuni >Memor..

Selecþie operator > Automatã - Telefonul selecteazã automat una din reþele
celulare disponibile în zona în care vã aflaþi. Activând opþiunea Manualã, av
posibilitatea de a selecta o reþea care are un acord de accesibilitate cu oper
Dvs. de reþea.

Confirm. acþiunile SIM - Consultaþi Serviciu SIM p. 99.

Activare texte ajutor - pentru a seta telefonul sã afiºeze textele explicative

Sunet de pornire - pentru a seta telefonul sã emitã un sunet la pornire
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■ Setãri accesorii
Meniul de setãri pentru accesorii este afiºat numai dacã telefonul a fost conectat 
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la un accesoriu mobil compatibil, cum ar fi un încãrcãtor sau o unitate de op
fãrã comenzi manuale.

Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri accesorii. Puteþi selecta un meniu de acce
dacã respectivul accesoriu este sau a fost conectat la telefon. În funcþie de 
accesoriu, puteþi selecta unele din urmãtoarele opþiuni: Profil predefinit sau
Rãspuns automat.

■ Setãri configurare
Unele dintre serviciile de reþea necesitã setãri de configurare corecte în tele
Obþineþi setãrile de la furnizorul de servicii sub forma unui mesaj de configu
sau introduceþi manual setãrile Dvs. personale. Pot fi memorate în telefon s
de configurare pentru pânã la 10 furnizori de servicii ºi ele pot fi administra
acest meniu.

Pentru a memora setãrile de configurare recepþionate prin mesaj de configu
expediat de cãtre un furnizor de servicii, consultaþi Serviciul pentru setãri d
configurare la pagina 19.

Setãrile pot fi vizualizate ºi editate parþial ºi din diferite aplicaþii.

Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri configurare ºi din urmãtoarele opþiuni:

Configurare implicitã - pentru a vizualiza lista furnizorilor de servicii memo
telefon (furnizorul implicit de servicii este evidenþiat) ºi pentru a selecta alt
furnizor de servicii ca fiind implicit. Defilaþi la un furnizor de servicii ºi selec
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Detalii pentru a vizualiza lista cu aplicaþiile acceptate. Pentru a ºterge un furnizor 
de servicii din listã, selectaþi Opþiuni > ªtergeþi.
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Activ. setul implicit în toate aplicaþiile - pentru a seta aplicaþiile sã utilizeze
setãrile de la furnizorul implicit de servicii

Punct acces preferat - pentru a selecta alt punct de acces. În mod normal, u
punctul de acces de la operatorul de reþea preferat.

Conectare suport furnizor servicii - pentru a prelua setãrile de configurare d
furnizorul Dvs. de servicii, dacã aceastã funcþie este acceptatã de furnizorul
servicii.

Setãri configurãri personale - pentru a adãuga noi conturi personale pentru
diverse servicii ºi pentru a le activa. Pentru a adãuga un nou cont personal d
aþi adãugat încã nici un cont, selectaþi Adãugaþi; în caz contrar, selectaþi 
Opþiuni > Adãugaþi. Selectaþi tipul serviciului, apoi selectaþi ºi introduceþi f
parametru necesar. Parametrii diferã în funcþie de tipul de serviciu selectat.
Pentru a ºterge sau a activa un cont personal, defilaþi la el ºi selectaþi Opþiu
ªtergeþi sau Activaþi.

Introducerea manualã a setãrilor
Pentru a introduce, a vizualiza ºi a edita manual setãrile, selectaþi Meniu >
Setãri > Setãri configurare > Setãri configurãri personale.

Pentru a adãuga o nouã configuraþie, selectaþi Adãugaþi sau selectaþi Opþiu
Adãugaþi. Selectaþi unul din tipurile de aplicaþii din listã ºi introduceþi toate
setãrile necesare. Pentru a activa setãrile, selectaþi Înapoi > Opþiuni > Acti
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Pentru a vizualiza sau pentru a edita setãrile definite de utilizator, selectaþi 
aplicaþia pe care doriþi sã o vizualizaþi ºi setarea pe care doriþi sã o editaþi.
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■ Setãri siguranþã
Când sunt active funcþii care restricþioneazã apelurile (cum ar fi restricþionarea apelu
grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixate), pot fi, totuºi, posibile apelur
numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs.

Selectaþi Meniu > Setãri > Setãri siguranþã ºi din urmãtoarele opþiuni:

Solicitare cod PIN - pentru a seta telefonul sã solicite codul Dvs. PIN la fieca
pornire. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitãrii codului PIN.

Serviciu barare apeluri pentru a restricþiona apelurile intrate ºi apelurile efe
de pe telefonul Dvs. (serviciu de reþea). Este necesarã o parolã de barare.

Apeluri permise pentru a limita apelurile de pe telefonul Dvs. numai la nume
de telefon selectate, dacã aceastã funcþie este acceptatã de cartela Dvs. SIM

Gr. de utilizat. închis pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteþ
ºi de la care puteþi primi apeluri (serviciu de reþea).

Nivel de siguranþã. - Dacã selectaþi Telefon, telefonul solicitã codul de sigur
ori de câte ori este introdusã o nouã cartelã SIM în telefon.

Dacã selectaþi Memorie, telefonul solicitã codul de siguranþã atunci când es
selectatã memoria cartelei SIM ºi doriþi sã schimbaþi memoria în uz.

Coduri acces   - pentru a schimba codul de siguranþã, codul PIN, codul PIN2 
parola de barare.

Cod în uz - pentru a selecta dacã va fi activ codul PIN sau codul UPIN
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■ Restabilirea setãrilor producãtorului
Pentru a readuce unele setãri ale meniurilor la valorile lor iniþiale, selectaþi 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Meniu > Setãri > Reveniþi la setãrile din fabricã.
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10. Galerie
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În acest meniu puteþi gestiona graficã, imagini, clipuri video, 
înregistrãri ºi sunete. Aceste fiºiere sunt organizate în dosare.

Telefonul Dvs. acceptã un sistem de gestionare a drepturilor digitale (DRM -
digital rights management) pentru a proteja conþinutul achiziþionat. Înainte
achiziþionare, verificaþi întotdeauna condiþiile de livrare ºi cheia de activare
oricãrui tip de conþinut, deoarece acestea ar putea fi taxate.

Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau 
retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conþinut.

1. Selectaþi Meniu > Galerie. Se afiºeazã o listã cu dosare. 

2. Defilaþi la dosarul dorit ºi selectaþi Deschid. pentru a vizualiza lista fiºier
din dosar sau selectaþi Opþiuni pentru a accesa opþiunile disponibile.

3. Dacã aþi deschis un dosar, alegeþi fiºierul pe care doriþi sã îl vizualizaþi ºi
selectaþi Deschid.; sau selectaþi Opþiuni pentru a utiliza una din funcþiil
disponibile.
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11. Media
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Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, 
modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inc
sunete de apel) sau a altui tip de conþinut.

■ Aparatul foto
Aveþi posibilitatea sã faceþi fotografii sau sã înregistraþi clipuri video cu aju
aparatului foto încorporat de 2 megapixeli. Obiectivul aparatului foto ºi bliþ
aflã pe partea din spate a telefonului, iar afiºajul telefonului funcþioneazã c
vizor. Aparatul foto realizeazã fotografii în format JPEG ºi clipuri video în fo
3GP. 

Când înregistraþi sau folosiþi imagini sau video clipuri, respectaþi legislaþia localã, obi
locale precum ºi drepturile la viaþã privatã ºi alte drepturi ale celorlalte persoane.

Efectuarea unei fotografii
Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. Nu utilizaþi bliþul îndrepta
asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiþi bliþul când f
fotografie.

Selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto > Fotograf.. Telefonul salveazã fotog
în Galerie > Imagini. Pentru a face o altã fotografie, selectaþi Înapoi; pentru
trimite fotografia ca mesaj multimedia, selectaþi Expediaþi. Pentru a vizual
opþiunile, selectaþi Opþiuni.
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În condiþii de iluminare redusã sau pentru a utiliza bliþul aparatului foto, selectaþi 
Opþiuni > Activare mod nocturn sau Activare bliþ.
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Înregistrarea unui clip video
Selectaþi Meniu > Medii > Aparat foto. Pentru a selecta modul video, defila
stânga sau la dreapta sau selectaþi Opþiuni > Video ºi selectaþi Înregist.. Pe
întrerupe înregistrarea, selectaþi Pauzã; pentru a relua înregistrarea, selecta
Contin.. Pentru a opri înregistrarea, selectaþi Stop. Telefonul memoreazã 
înregistrarea în Galerie > Clipuri video. Pentru a vizualiza opþiunile, selectaþ
Opþiuni.

■ Media player
Cu aplicaþia de redare media (media player) puteþi vizualiza, reda ºi prelua f
cum ar fi imagini, clipuri audio sau video ºi imagini animate. De asemenea, 
vizualiza în flux clipuri video compatibile de pe un server de reþea (serviciu d
reþea). 

Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Deschideþi Galeria, Marcaje, Mer
adresã sau Preluãri media. 

Configurarea telefonului pentru un serviciu de redare în fl
Puteþi obþine setãrile de redare în flux sub formã de mesaj de configurare, d
furnizorul care vã oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi. Pentru a primi s
serviciului prin mesaj de configurare, consultaþi Serviciul pentru setãri de 
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configurare la pagina 19. Consultaþi ºi Setãri configurare la pagina 68. De 
asemenea, puteþi edita setãrile cu Nokia PC Suite.
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Selectaþi Meniu > Medii > Media player > Setãri flux ºi din urmãtoarele op

Configurare - pentru a activa o configurare.

Cont - pentru a activa un cont.

■ Aplicaþia de redare muzicã
Telefonul include o aplicaþie de redare a muzicii pentru a asculta piese muz
înregistrãri sau alte fiºiere de sunet MP3 sau AAC, pe care le-aþi transferat î
telefon cu aplicaþia Nokia Audio Manager. Fiºierele de muzicã sunt detectat
adãugate automat în lista implicitã de piese.

Redarea pieselor muzicale
1. Selectaþi Meniu > Medii > Redare muzicã. Se afiºeazã detaliile primei p

din lista implicitã de piese.

Pentru a utiliza tastele grafice , ,  sau  de pe afiºaj, defilaþi l
stânga sau la dreapta la tasta doritã ºi selectaþi-o.

2. Pentru a reda o piesã, defilaþi la piesa doritã ºi selectaþi .

Pentru a sãri la începutul piesei urmãtoare, selectaþi . Pentru a sãri la
începutul piesei anterioare, selectaþi  de douã ori.

Pentru a derula înapoi în piesa curentã, selectaþi ºi menþineþi apãsat 
Pentru a derula înainte în piesa curentã, selectaþi ºi menþineþi apãsat 
Eliberaþi tasta când aþi ajuns la poziþia doritã.
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3. Pentru a opri redarea, selectaþi .
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volum sonor ridicat vã poate afecta auzul. Nu þineþi aparatul la ureche atu
când utilizaþi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de putern

Setãrile aplicaþiei de redare muzicã
În meniul Redare muzicã pot fi disponibile urmãtoarele opþiuni:

Volum - pentru a modifica nivelul volumului sonor, apãsaþi tasta de navigar
stânga sau la dreapta.

Red. prin Bluetooth - pentru a stabili o conexiune la un accesoriu audio utili
conexiune Bluetooth.

Lista pieselor - pentru a vizualiza toate piesele disponibile în lista de piese. P
a reda o piesã, defilaþi la piesa doritã ºi selectaþi Redaþi. Selectaþi Opþiuni >
toate piesele sau Schimb. listã piese pentru a reîmprospãta lista pieselor (de
exemplu, dupã adãugarea altor piese în listã) sau pentru a schimba lista de 
care se afiºeazã la deschiderea meniului Redare muzicã, dacã în telefon sun
disponibile mai multe liste de piese.

Opþiuni redare > Aleatorie > Activatã - pentru a reda piesele din listã în ord
aleatorie. Selectaþi Repetitivã > Piesa curentã sau Toate piesele pentru a re
mod repetat piesa curentã sau întreaga listã de piese muzicale.

Difuzor sau Cascã - pentru a asculta redarea muzicalã prin intermediul difuz
sau al unui set cu cascã compatibil conectat la telefon.
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Indicaþie: Când utilizaþi un set cu cascã, pentru a sãri la piesa urmãtoare 
apãsaþi butonul setului cu cascã.

 

u 
i este 

et cu 
ãu 
 
ctiv în 
edii > 
ã aþi 
t deja 
0.

u a 
at 
i când 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Expediaþi - pentru a trimite fiºierul selectat utilizând MMS sau o conexiune
Bluetooth.

Preluãri muzicã - pentru a vã conecta la un serviciu de browser în legãturã c
piesa curentã. Aceastã funcþie este disponibilã numai când adresa serviciulu
inclusã în piesã.

Stare memorie - pentru a vedea spaþiul de memorie liber ºi cel folosit.

■ Radio
Pentru a asculta posturi de radio pe telefonul Dvs., conectaþi la telefon un s
cãºti compatibil. Dacã setul cu cãºti este conectat direct la telefon, cablul s
funcþioneazã ca o antenã, aºadar lãsaþi-l sã atârne liber. Nivelul calitativ al
recepþiei unui post de radio depinde de acoperirea pe care o are postul respe
zona în care vã aflaþi. Pentru a porni aparatul de radio, selectaþi Meniu > M
Radio. Sunt afiºate numãrul locaþiei postului, numele postului de radio (dac
memorat postul), precum ºi frecvenþa de emisie a acestuia. Dacã aþi memora
posturi de radio, cãutaþi ºi selectaþi o locaþie a unui post de radio de la 1 la 2

Acordarea posturilor radio ºi memorarea acestora
Când radioul este pornit, selectaþi  sau  ºi selectaþi Selectaþi pentr
modifica frecvenþa radio în paºi de 0,05 MHz sau selectaþi ºi menþineþi apãs
Selectaþi pentru a porni cãutarea posturilor. Cãutarea este întreruptã atunc
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este gãsit un post de radio. Pentru a memora un post de radio, selectaþi Opþiuni > 
Memoraþi canalul. Introduceþi numele postului ºi selectaþi Opþiuni > Acceptare.
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Utilizarea aparatului de radio
Când aparatul de radio este pornit, selectaþi  sau  pentru a defila la 
anterior sau urmãtor sau selectaþi Opþiuni ºi din urmãtoarele opþiuni:

Opriþi - pentru a opri aparatul de radio

Volum - pentru a seta volumul sonor al aparatului de radio

Canale - pentru a vizualiza lista posturilor de radio. Selectaþi Opþiuni pentr
redenumi sau a ºterge postul de radio.

Difuzor (sau Cascã) - pentru a asculta postul de radio în difuzor (sau în setu
cascã). Menþineþi conectat la telefon setul cu cascã. Firul setului cu cascã 
funcþioneazã ca antenã pentru radio.

Setaþi frecvenþa. - Introduceþi frecvenþa postului de radio pe care doriþi sã-l
ascultaþi. Puteþi introduce o frecvenþã cuprinsã între 87,5 MHz ºi 108,0 MH
Pentru a seta frecvenþa, selectaþi Opþiuni >Acceptare.

■ Înregistrator vocal
Puteþi înregistra porþiuni de conversaþie, sunete sau o convorbire activã, tim
60 minute. Aceastã funcþie poate fi utilizatã, de exemplu, pentru a înregistr
nume ºi un numãr de telefon pentru a le utiliza ulterior.

Funcþia de înregistrare nu poate fi utilizatã atunci când este activã o transmisie de da
o conexiune GPRS.
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Înregistrarea
1. Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare voce.
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2. Pentru a porni înregistrarea, utilizaþi rozeta pentru a evidenþia butonul v
Înregistrare  ºi selectaþi-l cu tasta de selecþie din centru. Pentru a începe
înregistrarea în timpul unei convorbiri, selectaþi Opþiuni > Înregistraþi. Î
ce înregistraþi o convorbire, toþi participanþii aud un slab semnal sonor la
fiecare 5 secunde.

3. Pentru a întrerupe înregistrarea, utilizaþi rozeta pentru a evidenþia buton
Pauzã  ºi selectaþi-l cu tasta de selecþie din centru. Pentru a relua înregis
selectaþi butonul Înregistrare  din nou.

4. Pentru a termina înregistrarea, utilizaþi rozeta pentru a evidenþia butonu
virtual Stop  ºi selectaþi-l cu tasta de selecþie din centru. Înregistrarea es
memoratã în dosarul Înregistrãri din meniul Galerie.

5. Pentru a asculta ultima înregistrare, selectaþi Opþiuni > Redare ultimul î

6. Pentru a expedia ultima înregistrare, selectaþi Opþiuni > Expediere ultim

Lista cu înregistrãri
Selectaþi Meniu > Medii > Înregistrare voce > Opþiuni > Listã înregistrãri. S
afiºeazã lista cu dosarele din Galerie. Deschideþi dosarul Înregistrãri pentru
vedea lista cu înregistrãri. Selectaþi Opþiuni pentru a selecta unele opþiuni p
fiºierele din Galerie. Consultaþi Galerie la pagina 72.
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12. Organizator
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■ Ceas alarmã
Puteþi seta telefonul sã declanºeze alarma la ora doritã. Selectaþi Meniu > 
Organizator > Ceas alarmã. 

Pentru a seta alarma, selectaþi Orã alarmã ºi introduceþi ora pentru alarmã. P
a schimba ora alarmei când aceasta este deja setatã, selectaþi Activat. Selec
Repetare alarmã pentru a seta telefonul sã sune alarma în zilele selectate a
sãptãmânii.

Selectaþi Sunet alarmã ºi sunetul implicit de alarmã. Pentru a personaliza su
alarmei, selectaþi un sunet din lista sunetelor de apel sau din Galerie.

Oprirea alarmei
Telefonul emite un sunet de alarmã ºi afiºeazã intermitent textul Alarma! ºi
curentã. Selectaþi Stop pentru a opri alarma. Dacã lãsaþi alarma sã sune tim
un minut sau dacã selectaþi Amânaþi, alarma se opreºte pentru circa 10 min
dupã care începe din nou sã sune.

Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce aparatul este oprit, acesta por
automat ºi începe sã emitã sunetul de alarmã. Dacã selectaþi Stop, aparatul vã întrea
dacã doriþi sã-l activaþi pentru apeluri. Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau Da pe
efectua ºi a primi apeluri. Nu selectaþi Da dacã folosirea telefonului mobil poate prov
interferenþe sau pericole.
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■ Agendã
Agenda utilizeazã memoria partajatã. Consultaþi Memoria partajatã p. 17.
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Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. 

Ziua curentã este marcatã printr-un chenar. Dacã existã note pentru ziua 
respectivã, aceastã zi se afiºeazã îngroºat. Pentru a vizualiza notele zilei, se
Afiºaþi. Pentru a vizualiza o sãptãmânã, selectaþi Opþiuni > Afiºare sãptãm
Pentru a vizualiza o singurã notã, selectaþi Afiºaþi.
Alte opþiuni pentru vizualizarea agendei pot fi crearea, ºtergerea, editarea, 
mutarea ºi repetarea unei note; copierea unei note într-o altã zi; sau exped
unei note cãtre agenda unui alt telefon compatibil, ca notã, ca mesaj text sa
mesaj multimedia. În meniul Setãri puteþi seta data, ora, fusul orar, formatu
sau al orei ºi prima zi a sãptãmânii. În cadrul opþiunii Autoºtergere note, pu
seta telefonul sã ºteargã automat notele vechi dupã o perioadã specificatã 
timp.

Pentru a ºterge toate notele din agendã, selectaþi vizualizarea lunarã sau 
sãptãmânalã ºi Opþiuni > ªt. toate notele.

Adãugarea unei note în agendã
Selectaþi Meniu > Organizator > Agendã. Defilaþi la data doritã ºi selectaþi
Opþiuni > Notaþi. Puteþi selecta unul din urmãtoarele tipuri de notã:  ªe

 Apel,  Zi de naºtere,  Memo sau  Memento.
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Alarmã pentru o notã
Telefonul emite bipuri ºi afiºeazã nota. Cu o notã de apelare  afiºatã pe ecran, 
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apãsaþi tasta Apelare pentru a apela numãrul afiºat. Pentru a opri alarma ºi
vizualiza nota, selectaþi Afiºaþi. Dacã selectaþi Amânaþi, telefonul va declan
nou alarma peste 10 minute. Pentru a opri alarma fãrã a vizualiza nota, sele
Ieºire.

■ Lista cu probleme de rezolvat
Puteþi memora o notã pentru o sarcinã pe care o aveþi de rezolvat, puteþi se
un nivel de prioritate pentru notã ºi puteþi marca nota ca fiind rezolvatã du
aþi finalizat-o. Puteþi sorta notele dupã prioritate sau dupã datã. Lista de re
utilizeazã memoria partajatã. Consultaþi Memoria partajatã p. 17.

Selectaþi Meniu > Organizator > De rezolvat.

Pentru a scrie o notã, selectaþi Adãugaþi sau selectaþi Opþiuni > Adãugaþi. 
Introduceþi nota ºi selectaþi Opþiuni > Memoraþi. Selectaþi nivelul de priori
data ºi ora limitã ºi dacã doriþi o alarmã pentru notã. Pentru a edita nota, af
ºi selectaþi Editaþi.
Sau defilaþi la o notã ºi selectaþi Afiºaþi sau selectaþi Opþiuni pentru a vede
opþiunile disponibile.
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■ Note
Puteþi utiliza aceastã aplicaþie pentru a scrie ºi expedia note cãtre aparate 

 
17.

otã. 

a 

il, de 
 

zaþi 

ce sã 
rii din 

l de 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

compatibile, utilizând conexiunea radio Bluetooth, SMS sau MMS. Aplicaþia
pentru note utilizeazã memoria partajatã. Consultaþi Memoria partajatã p.

Selectaþi Meniu > Organizator > Note. 

Pentru a adãuga o notã, selectaþi Scr. notã sau selectaþi Opþiuni > Scriere n
Introduceþi nota ºi selectaþi Opþiuni > Memoraþi.

Sau defilaþi la o notã ºi selectaþi Afiºaþi sau selectaþi Opþiuni pentru a vede
opþiunile disponibile pentru note.

■ Sincronizarea
Sincronizaþi agenda, datele din contacte ºi notele cu un alt aparat compatib
exemplu un telefon mobil, un calculator compatibil sau un server Internet la
distanþã (serviciu de reþea).

Dacã aþi memorat date pe serverul Internet la distanþã, puteþi sã vã sincroni
telefonul prin iniþierea sincronizãrii din telefonul Dvs. De asemenea, puteþi 
sincroniza datele din contacte, din agenda de lucru ºi din note pentru a le fa
corespundã cu cele din calculatorul Dvs. compatibil, prin iniþierea sincronizã
calculator. Contactele de pe cartela SIM nu sunt sincronizate.

Sincronizare din telefon
Înainte de a face sincronizarea din telefon, este necesar sã vã abonaþi la un 
serviciu de sincronizare ºi sã obþineþi setãrile de configurare de la furnizoru
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servicii. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea ºi setãrile 
serviciului de sincronizare, contactaþi furnizorul de servicii. 
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Pentru a iniþia sincronizarea din telefon:

1. Activaþi setãrile conexiunii necesare pentru sincronizare. Consultaþi Setã
pentru sincronizarea din telefon p. 84.

2. Selectaþi Meniu > Setãri >Conectivitate >Transfer date >Sincronizare 
server > Date de sincronizat. Marcaþi datele ce urmeazã a fi sincronizate
selectaþi Realizat.

3. Selectaþi Meniu > Setãri >Conectivitate >Transfer date >Sincronizare 
server > Sincronizaþi. Datele marcate ale setului activ sunt sincronizate 
confirmare.

Setãri pentru sincronizarea din telefon
Este posibil sã primiþi setãrile de sincronizare sub forma unui mesaj de 
configurare. Pentru informaþii suplimentare privind disponibilitatea ºi setãr
serviciului de sincronizare, contactaþi furnizorul de servicii. Pentru primirea
setãrilor într-un mesaj de configurare, consultaþi Serviciul pentru setãri de 
configurare p. 19. Pentru a introduce manual setãrile, consultaþi Setãri 
configurare p. 68.

Selectaþi Meniu > Setãri >Conectivitate >Transfer date >Sincronizare serv
Setãri sincronizare. Selectaþi Configurare, defilaþi la furnizorul de servicii ale
setãri doriþi sã le activaþi ºi selectaþi-l. Selectaþi Cont pentru a vedea contur
oferite de furnizorul de servicii. Dacã este afiºat mai mult de un cont, select
pe cel pe care doriþi sã-l utilizaþi.
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Sincronizarea de pe un calculator compatibil
Pentru a sincroniza contactele, agenda ºi notele de pe un calculator compatibil, 
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utilizaþi o conexiune Bluetooth. De asemenea, este necesar ca programul No
Suite al telefonului sã fie instalat pe calculator. Iniþiaþi sincronizarea de pe 
calculator, utilizând Nokia PC Suite. Asiguraþi-vã cã telefonul se aflã în mod
aºteptare ºi cã ora ºi data au fost setate.

Sincronizarea de pe un server
Pentru a utiliza un server Internet la distanþã, este necesar sã vã abonaþi la 
serviciu de sincronizare. Pentru informaþii suplimentare ºi pentru setãrile ne
pentru acest serviciu, contactaþi furnizorul de servicii. Este posibil sã primiþ
setãrile sub forma unui mesaj de configurare. Consultaþi Serviciul pentru se
configurare p. 19 ºi Setãri configurare p. 68.

Dacã aþi memorat date pe serverul Internet la distanþã, pentru a vã sincroni
telefonul, iniþiaþi sincronizarea din telefonul Dvs.

Selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Sincron. server. 
În funcþie de setãri, selectaþi Iniþializare sinc. sau Iniþializ. copiere.

Prima încercare de sincronizare sau cea de dupã o sincronizare întreruptã p
dura pânã la 30 de minute, în cazul în care contactele sau agenda sunt com
ocupate.
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Sincronizarea aparat-la-aparat
Pentru a copia sau a sincroniza date din telefonul Dvs., este necesar ca numele 
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aparatului ºi setãrile sã fie în lista de parteneri din Contacte transfer. Dacã 
recepþionaþi date de la un alt aparat (de exemplu de la un telefon mobil 
compatibil), partenerul este adãugat automat la listã, utilizând datele de co
ale celuilalt aparat. Elementele iniþiale din listã sunt Sincron. server ºi 
Sincronizare PC.

Pentru a adãuga la listã un nou partener (de exemplu un nou aparat), select
Meniu > Setãri > Conectivitate > Transfer date > Opþiuni > Adãug. ctct. 
transfer > Sincron. telefon sau Copiere telefon ºi introduceþi setãrile în 
conformitate cu tipul de transfer.

Pentru a edita setãrile de copiere ºi sincronizare, selectaþi un contact din lis
parteneri ºi selectaþi Opþiuni > Editare.

Pentru a ºterge un partener, selectaþi un contact din lista de parteneri ºi sel
Opþiuni > ªtergere apoi confirmaþi ªtergeþi contactul transfer?. Nu puteþi º
Sincron. server sau Sincronizare PC.

Transferul de date cu un aparat compatibil
Pentru sincronizare se utilizeazã tehnologia radio Bluetooth. Celãlalt apara
în modul de aºteptare.

Pentru a iniþia transferul de date, selectaþi Meniu > Setãri > Conectivitate
Transfer date ºi selectaþi partenerul de transfer din listã, altul decât Sincron.
sau Sincronizare PC. Datele selectate sunt copiate sau sincronizate, în 
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conformitate cu setãrile. ªi celãlalt dispozitiv trebuie sã fie activat pentru 
recepþionarea datelor.
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Transferul de date fãrã cartelã SIM
Telefonul Dvs. permite transferarea datelor când cartela SIM nu este introdu

Porniþi telefonul fãrã a avea introdusã o cartelã SIM ºi selectaþi Transf. ºi se
din urmãtoarele opþiuni:

Contacte transfer - pentru a selecta din lista de parteneri un contact, altul d
Sincron. server ºi Sincronizare PC, pentru a transfera date din telefonul Dvs.
Telefonul porneºte o sesiune de sincronizare sau de copiere.

Recepþionare date > Prin Bluetooth - pentru a recepþiona date de la celãlalt
telefon
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13. Web
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Puteþi accesa diferite servicii mobile de Internet prin intermediul browser-u
telefonul Dvs.

Verificaþi la furnizorul de servicii ale cãrui servicii doriþi sã le utilizaþi, 
disponibilitatea acestor servicii, preþurile ºi sistemele de tarifare ale acestor

Cu browser-ul din telefon, puteþi vizualiza servicii care utilizeazã pe paginil
limbajul Wireless Mark-Up Language (WML) sau HyperText Markup Langua
extensibil (XHTML). Aspectul poate fi diferit datoritã dimensiunii ecranului.
Reþineþi cã este posibil sã nu puteþi vizualiza toate detaliile paginilor Intern

Important: Folosiþi numai servicii în care aveþi încredere ºi care vã
asigurã o siguranþã ºi o protecþie adecvatã împotriva programelor 
dãunãtoare.

■ Configurarea telefonului pentru un serviciu
Este posibil ca telefonul Dvs. sã conþinã setãri pentru servicii. Setãri suplime
pot fi recepþionate ca mesaj de configurare de la operatorul de reþea sau 
furnizorul de servicii care oferã serviciul pe care doriþi sã îl utilizaþi.

Pentru a primi setãrile serviciului într-un mesaj de configurare, consultaþi 
Serviciul pentru setãri de configurare  p. 19 ºi Setãri configurare  p. 68.

Pentru informaþii suplimentare ºi pentru setãrile adecvate, contactaþi furniz
de servicii care vã oferã serviciul pe care doriþi sã-l utilizaþi.
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■ Conectarea la un serviciu
Asiguraþi-vã cã setãrile de Internet ale serviciului pe care doriþi sã-l utilizaþi sunt 
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activate. Pentru activarea setãrilor, selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãr
configurare > Configurare ºi setul de configurare pe care doriþi sã îl activaþ

Pentru a realiza o conectare la Internet, utilizaþi una din urmãtoarele metod

• Deschideþi pagina de pornire (de exemplu prima paginã a furnizorului de
servicii): Selectaþi Meniu, apoi selectaþi Web ºi Home.

• Selectaþi un marcaj al serviciului: Selectaþi Meniu > Web > Marcaje ºi 
selectaþi marcajul. Dacã marcajul nu funcþioneazã cu setãrile active ale 
serviciului, activaþi un alt set de setãri ale serviciului ºi încercaþi din nou

• Selectaþi ultima adresã URL: Selectaþi Meniu > Web > Ultima adresã.

• Introduceþi adresa serviciului:

Selectaþi Meniu > Web > Mergeþi la adresã. Introduceþi adresa serviciul
selectaþi Opþiuni > Acceptare.

■ Rãsfoirea paginilor
Dupã ce vã conectaþi la un serviciu, puteþi începe sã rãsfoiþi paginile acestu
Funcþiile tastelor telefonului pot fi diferite de la un serviciu la altul. Urmãriþ
textele explicative de pe ecranul telefonului. Pentru informaþii suplimentare
contactaþi furnizorul de servicii.

Dacã aþi selectat GPRS ca purtãtor de date, în colþul din stânga sus al ecran
afiºeazã  în timpul rãsfoirii. Dacã primiþi un apel sau un mesaj text sau da
efectuaþi un apel în timpul unei conexiuni (E)GPRS, în partea stângã sus a 
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ecranului se afiºeazã  pentru a semnala suspendarea conexiunii (E)GPRS 
(trecerea ei în aºteptare). Dupã un apel, de exemplu, telefonul încearcã sã 
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restabileascã respectiva conexiune (E)GPRS.

Utilizarea tastelor telefonului în timpul rãsfoirii
• Utilizaþi rozeta pentru a parcurge pagina.

• Pentru a selecta un articol evidenþiat, apãsaþi tasta Apelare sau selectaþ
Opþiuni pentru a alege opþiunea de deschidere a legãturii.

• Pentru a introduce litere, numere sau caractere speciale, apãsaþi tasta de
selecþie din centru ºi selectaþi pe rând caracterele de pe barã.

Opþiuni în timpul rãsfoirii
Selectaþi Opþiuni, dupã care pot fi disponibile urmãtoarele opþiuni: Home, 
Adãugaþi marcaj, Marcaje, Opþiuni pagini, Istorie, Preluãri, Alte opþiuni, 
Reîncãrcaþi ºi Renunþaþi. Furnizorul de servicii vã poate oferi ºi el alte opþiu

Apelare directã
Browser-ul acceptã funcþii pe care le puteþi accesa în timpul rãsfoirii. Puteþ
efectua un apel vocal ºi puteþi memora un nume ºi un numãr de telefon din
paginã.

■ Memoria de arhivare (temporarã)
Pentru a goli memoria de arhivare folosiþi una din urmãtoarele metode:



91

• În timpul rãsfoirii, selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Goliþi arhiva

• În modul de aºteptare, selectaþi Meniu > Web > Goliþi arhiva.
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Arhiva este o locaþie de memorie utilizatã pentru stocarea temporarã a datelor. Dacã
încercat sã accesaþi sau aþi accesat informaþii confidenþiale ce necesitã introducerea
parole, goliþi arhiva dupã fiecare utilizare. Informaþiile sau serviciile pe care le-aþi ac
sunt stocate în arhivã.

■ Deconectarea de la un serviciu
Pentru a înceta rãsfoirea (navigarea) ºi a încheia conectarea, selectaþi Opþiu
Renunþaþi. Sau apãsaþi de douã ori tasta Terminare sau apãsaþi ºi menþineþi
apãsatã tasta Terminare.

■ Setãri aspect
În timpul rãsfoirii selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Setãri aspect sau, în mo
aºteptare, selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri aspect. Selectaþi din 
urmãtoarele opþiuni:

Cuprindere text. - Dacã selectaþi Activatã, textul va continua pe rândul urm
Dacã selectaþi Dezactivatã, textul este trunchiat.

Afiºaþi imaginile. - Dacã selectaþi Nu, imaginile din paginã nu se afiºeazã.

Alerte - Selectaþi Alertã pt. con. neasig. > Da pentru a seta telefonul sã aver
atunci când o conexiune sigurã devine neasiguratã pe parcursul navigãrii. 
Selectaþi Alertã pt. elem. neas. > Da pentru a seta telefonul sã vã avertizeze 
când o paginã sigurã conþine un element neasigurat. Aceste alerte nu garan
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o conexiune securizatã. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi Siguranþa 
browser-ului p. 95.
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Codificare caractere - pentru a selecta setul de caractere pe care le utilizea
telefonul când afiºeazã pagini de browser ce nu conþin aceastã informaþie s
pentru a selecta dacã veþi utiliza întotdeauna codificarea UTF-8 când exped
adresã Internet cãtre un telefon compatibil.

■ Fiºiere auxiliare
Un fiºier auxiliar („cookie”) este un set de date pe care site-ul îl stocheazã în
memoria de arhivã a browser-ului din telefon. Aceste date pot fi, de exempl
informaþiile Dvs. de utilizator sau setãrile Dvs. preferate de rãsfoire. Fiºierele
auxiliare („cookies”) sunt memorate pânã când goliþi memoria de arhivã. 
Consultaþi Memoria de arhivare (temporarã) p. 90.

În timpul rãsfoirii selectaþi Opþiuni > Alte opþiuni > Siguranþã > Setãri fiº. 
auxiliare sau, în modul de aºteptare, selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setã
siguranþã > Fiºiere auxiliare > Permiteþi sau Respingeþi.

■ Marcaje
În timpul rãsfoirii selectaþi Opþiuni > Marcaje sau, în modul de aºteptare, 
selectaþi Meniu > Web > Marcaje. Defilaþi la marcajul pe care doriþi sã îl ut
ºi selectaþi-l pentru a realiza conexiunea la pagina asociatã cu marcajul. Sa
selectaþi Opþiuni pentru a vizualiza titlul ºi adresa marcajului selectat, pent
edita sau a ºterge marcajul selectat, pentru a-l expedia direct cãtre un alt te
sub formã de marcaj sau de mesaj text sau pentru a crea alt marcaj.
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Este posibil ca aparatul Dvs. sã conþinã marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia 
nu garanteazã ºi nu aprobã aceste site-uri. Când accesaþi aceste site-uri, trebuie sã aveþi în 
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vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul ca ºi pentru orice alt site.

Primirea unui marcaj
Când primiþi un marcaj (expediat sub formã de marcaj), se afiºeazã 1 marca
recepþionat. Selectaþi Afiºaþi pentru a vizualiza marcajul. Pentru a memora
marcajul, selectaþi Memor.. Pentru a vedea detaliile, selectaþi Opþiuni > Af
Pentru a ignora marcajul, selectaþi ªtergeþi. 

■ Preluarea fiºierelor
Pentru a prelua mai multe sunete, graficã, clipuri video sau teme în telefonu
(serviciu de reþea), selectaþi Meniu > Web > Preluãri.

Selectaþi Preluãri sunete, Preluãri graficã, Preluãri video sau Preluãri teme.

Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte programe care provin
surse ce asigurã siguranþã ºi protecþie adecvatã împotriva programelor 
dãunãtoare.

Pentru informaþii despre disponibilitatea anumitor servicii, preþuri ºi tarife, 
contactaþi furnizorul Dvs. de servicii. 

■ Stocare servicii
Telefonul poate recepþiona mesaje ale serviciului (notificãri) expediate de 
furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de reþea). Mesajele de serviciu sunt notif
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referitoare, de exemplu, la titluri de ºtiri, ºi pot conþine un mesaj text sau o adresã 
a unui serviciu.
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Pentru a accesa Stocare servicii, când aþi primit un mesaj al serviciului, sele
Afiºaþi. Dacã selectaþi Ieºire, mesajul este mutat în Stocare servicii. Pentru 
accesa Stocare servicii mai târziu, selectaþi Meniu > Web > Stocare servicii

Pentru a accesa Stocare servicii în timpul rãsfoirii, selectaþi Opþiuni > Alte 
opþiuni > Stocare servicii. Defilaþi la mesajul dorit, selectaþi Preluaþi pentru
activa browser-ul ºi a prelua conþinutul marcat, selectaþi Opþiuni > Detalii p
a afiºa informaþii detaliate referitoare la notificarea serviciului sau selectaþ
ªtergeþi pentru a-l ºterge.

Setãri stocare servicii
Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri stocare servicii ºi din urmãtoarele 
opþiuni:

Mesaje servicii > Activatã (sau Dezactivatã) - pentru a seta telefonul sã prim
(sau sã nu primeascã) notificãri ale serviciului.

Filtru mesaje > Activatã - pentru a seta telefonul sã recepþioneze notificãri
serviciului numai de la autori aprobaþi de cãtre furnizorul de servicii. Pentru
vizualiza lista autorilor aprobaþi, selectaþi Canale protejate.

Conectare automatã. - Dacã aþi setat telefonul sã primeascã mesaje ale serv
ºi selectaþi Activare, telefonul activeazã automat browser-ul din modul de 
aºteptare, dupã ce a recepþionat un mesaj al serviciului.
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■ Siguranþa browser-ului
Funcþiile de siguranþã pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile 
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bancare sau cumpãrãturile online. Pentru astfel de conexiuni, aveþi nevoie d
certificate de siguranþã ºi, eventual, de un modul de siguranþã ce poate fi 
disponibil pe cartela Dvs. SIM. Pentru informaþii suplimentare, contactaþi 
furnizorul de servicii.

Modulul de siguranþã
Modulul de siguranþã poate conþine certificate precum ºi coduri private ºi p
Scopul modulului de siguranþã este de a îmbunãtãþi serviciile de protecþie p
aplicaþii care necesitã conectarea browser-ului, permiþându-vã sã utilizaþi o
semnãturã digitalã. Certificatele sunt memorate în modulul de siguranþã de
furnizorul de servicii.

Selectaþi Meniu > Web > Setãri > Setãri siguranþã > Setãri modul de sigura
din urmãtoarele opþiuni:

Detaliile modulului de siguranþã - pentru a afiºa titlul modulului de siguran
starea acestuia, producãtorul ºi numãrul de serie

Solic. PIN modul sigur. - pentru a seta telefonul sã solicite codul PIN modul 
când utilizaþi servicii oferite de modulul de siguranþã

Modificare cod PIN modul siguranþã - pentru a schimba codul PIN modul, da
aceastã acþiune este permisã de modulul de siguranþã

Modificare cod PIN semnãturã - pentru a schimba codul PIN semnãturã

Consultaþi ºi Coduri de acces  p. 18.
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Certificate
Existã trei tipuri de certificate: certificate de server, certificate de autorizare ºi 
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certificate utilizator.

• Telefonul utilizeazã un certificat de server pentru a stabili o conexiune d
siguranþã sporitã cu serverul de conþinut. Telefonul primeºte certificatul
server de la furnizorul de servicii înainte de stabilirea conexiunii, iar 
valabilitatea respectivului certificat este verificatã folosind certificatele
autorizare memorate în telefon. Certificatele de server nu sunt memorat

Pe parcursul conexiunii, dacã transmisia datelor între telefon ºi serverul 
conþinut este codificatã, este afiºat indicatorul de securitate 

Pictograma de siguranþã nu indicã faptul cã transmisia de date între poa
acces ºi serverul de conþinut (sau locul unde se aflã stocate resursele soli
este sigurã. Securizarea transmisiei de date între poarta de acces ºi serve
conþinut este realizatã de cãtre furnizorul de servicii.

• Certificatele de autorizare sunt utilizate de unele servicii, cum sunt servi
bancare, pentru verificarea valabilitãþii altor certificate. Certificatele de
autorizare pot fi memorate în modulul de siguranþã de cãtre furnizorul d
servicii sau pot fi preluate din reþea, dacã serviciul acceptã folosirea 
certificatelor de autorizare.

• Certificatele utilizator sunt emise cãtre utilizatori de o autoritate de 
certificare. Certificatele utilizator sunt necesare, de exemplu, la crearea 
semnãturi digitale ºi ele asociazã utilizatorul cu un cod privat specific di
modul de siguranþã.
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Important: Chiar dacã utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile 
implicate în conexiunile la distanþã ºi în instalarea aplicaþiilor, aceste certificate 
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trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranþã mãritã. Existe
unui certificat nu oferã, în sine, nici un fel de protecþie; managerul de certif
trebuie sã conþinã certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a 
beneficia de siguranþã mãritã. 

Certificatele au o perioadã de valabilitate limitatã. Dacã este afiºat un mes
indicã faptul cã certificatul a expirat sau cã nu este încã valabil, chiar dacã
certificatul ar trebui sã fie valabil, verificaþi dacã ora ºi data sunt corect set
aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setãri ale certificatului, trebuie sã vã asiguraþi c
încredere în proprietarul certificatului respectiv ºi cã certificatul aparþine în
adevãr proprietarului specificat.

Semnãturã digitalã
Puteþi aplica semnãturi digitale cu telefonul Dvs., în cazul în care cartela Dv
dispune de un modul de siguranþã. Semnãtura poate fi urmãritã înapoi pânã
Dvs. prin utilizarea codului privat din modulul de siguranþã ºi a certificatulu
utilizator care a fost folosit la aplicarea semnãturii. Utilizarea semnãturii di
poate fi echivalentã cu semnãtura Dvs. depusã pe o facturã, pe un contract 
alt document. 

Pentru a aplica semnãtura digitalã, selectaþi o legãturã de pe o paginã, de 
exemplu titlul cãrþii pe care doriþi sã o cumpãraþi ºi preþul acesteia. Se afiºe
textul ce urmeazã a fi semnat (de exemplu, suma ºi data).
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Verificaþi dacã textul antetului este Citiþi ºi dacã este afiºatã pictograma 
semnãturii digitale .
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Observaþie: Dacã nu apare pictograma semnãturii digitale, rezultã
existã o încãlcare a sistemelor de siguranþã ºi nu trebuie sã introdu
nici un fel de date personale, cum ar fi codul Dvs. PIN pentru semnã

Pentru a semna textul, citiþi mai întâi întregul text, apoi selectaþi Semnaþi.

S-ar putea ca textul sã nu încapã într-un singur ecran. Din acest motiv, înai
a semna, asiguraþi-vã cã aþi parcurs ºi aþi citit tot textul.

Selectaþi certificatul utilizator pe care doriþi sã-l utilizaþi. Introduceþi codul
semnãturã (consultaþi Coduri de acces la pagina 18).
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14. Serviciu SIM
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În afarã de funcþiile disponibile în telefon, cartela SIM vã poate oferi servici
suplimentare care pot fi accesate din acest meniu, care este afiºat numai da
este acceptat de cartela SIM. Numele ºi conþinutul meniului depind de carte
SIM.

Pentru disponibilitate, preþuri ºi informaþii referitoare la utilizarea serviciilo
contactaþi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi operatorul reþelei, 
furnizorul de servicii sau alt distribuitor.

În funcþie de operator. Pentru a seta telefonul sã afiºeze mesajele de confirm
trimise între telefon ºi reþea când utilizaþi serviciile SIM, selectaþi Meniu > 
Setãri > Setãri telefon > Confirm. acþiunile SIM > Da.

Accesarea acestor servicii poate necesita expedierea unor mesaje sau efectu
unui apel telefonic, pentru care puteþi fi taxat.
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15. Introducere numãr
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Aceastã funcþie vã permite sã accesaþi starea de introducere numãr, în care
efectua un apel sau puteþi realiza alte operaþii cu numãrul de telefon pe car
introdus.

Selectaþi Meniu > Cod numeric ºi introduceþi numãrul dorit. Selectaþi Opþiu
din urmãtoarele opþiuni:

Memor. - pentru a adãuga numãrul în lista de contacte

Mutaþi cursorul - pentru a trece în modul cursor

Adãug. la contact - pentru a adãuga numãrul la un contact care este deja 
memorat în agenda Dvs. telefonicã

Expediaþi text - pentru a crea un mesaj ºi a-l expedia cãtre acest numãr

Apelaþi - pentru a efectua un apel cãtre acest numãr
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16. Conectarea la calculator
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Puteþi trimite ºi primi mesaje de e-mail ºi puteþi avea acces la Internet dacã
telefonul Dvs. este conectat la un calculator compatibil printr-o conexiune 
Bluetooth. Puteþi utiliza telefonul împreunã cu o gamã largã de aplicaþii pen
conectare la calculator sau pentru transmisii de date. Cu Nokia PC Suite put
sincroniza contactele, agenda ºi notele între telefonul Dvs. ºi un calculator 
compatibil sau un server Internet la distanþã (serviciu de reþea).

Puteþi gãsi mai multe informaþii ºi fiºiere de preluat în secþiunea de asistenþ
pe site-ul Nokia, la www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite
Nokia PC Suite conþine urmãtoarele aplicaþii:

• Add contacts
Creaþi contacte ºi editaþi detaliile contactelor.

• Backup 
Realizaþi copii de siguranþã ºi restauraþi în mod comod fiºiere din telefon

• Connect to the Internet
Conectaþi calculatorul la Internet cu ajutorul conexiunii la reþea a telefo
Dvs.
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• Create ringing tones
Realizaþi conversia sunetelor de apel MIDI în sunete de apel polifonice 
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scalabile.

• Create wallpapers
Realizaþi conversia imaginilor în imagini de fundal, mesaje multimedia º
portrete pentru contacte compatibile cu telefonul.

• File manager 
Gestionaþi contactele, imaginile, clipurile ºi fiºierele audio.

• Send text messages
Expediaþi mesaje text de pe calculator.

• Store images
Preluaþi automat imagini ºi clipuri video noi de pe telefonul Dvs. de fieca
datã când vã conectaþi.

• Synchronize 
Sincronizaþi contactele, elementele din agendã ºi din lista de rezolvat ºi 

• View multimedia
Redaþi pe calculator mesaje multimedia ºi fiºiere audio ºi video.

Protecþia dreptului de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau 
retransmiterea unor imagini, sunete de apel sau a altui tip de conþinut.
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(E)GPRS, HSCSD ºi CSD
Cu telefonul Dvs. puteþi utiliza serviciile de date (E)GPRS (enhanced GPRS), GPRS 
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(general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched data) ºi C
(circuit switched data, Date GSM).

Pentru informaþii referitoare la disponibilitate ºi la modalitatea de abonare 
serviciile pentru transmisii de date, contactaþi operatorul Dvs. de reþea sau 
furnizorul de servicii.

Utilizarea serviciilor HSCSD descarcã mai repede acumulatorul telefonului d
apelurile normale vocale ºi de date. Ar putea fi necesar sã conectaþi telefonu
încãrcãtor pe durata transferului de date.

Consultaþi Setãrile modemului pentru date în pachete la pagina 65.

■ Aplicaþii pentru comunicaþii de date
Pentru informaþii privind aplicaþiile pentru comunicaþii de date, consultaþi 
documentaþia livratã cu acestea.

Nu sunt recomandate efectuarea unui apel sau rãspunsul la un apel pe dura
conectãrii la calculator, deoarece acestea ar putea perturba funcþionarea.

Pentru a obþine performanþe mai bune pe durata apelurilor de date, plasaþi 
telefonul pe o suprafaþã stabilã, cu tastatura îndreptatã în jos. În timpul ape
de date, nu miºcaþi telefonul þinându-l în mânã.
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17. Informaþii despre acumulator
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■ Încãrcarea ºi descãrcarea
Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncãrcabil, care nu poate fi înlocuit. 
încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat, deoarece aþi putea deteriora aparatul 
respectiv. Duceþi aparatul la cel mai apropiat atelier de service pentru înlocuirea 
acumulatorului.

Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oarã sau dacã acumulatoru
fost folosit pentru o perioadã îndelungatã de timp, ar putea fi necesar sã conectaþi 
încãrcãtorul ºi apoi sã-l deconectaþi ºi sã-l reconectaþi pentru a începe încãrcarea.

Deconectaþi încãrcãtorul de la priza de alimentare ºi de la aparat atunci când nu îl ut
Nu lãsaþi un acumulator complet încãrcat conectat la încãrcãtor, deoarece supraîncã
ar putea scurta durata sa de viaþã. Dacã nu este utilizat, un acumulator complet încã
va descãrca în timp.

Dacã acumulatorul este complet descãrcat, ar putea fi necesare câteva minute înaint
indicatorul de încãrcare sã aparã pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Câteva reguli practice referitoare la accesorii
• Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

• Când deconectaþi cablul de alimentare al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi 
cablu.

• Verificaþi periodic dacã accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate co
funcþioneazã corespunzãtor.

• Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie fãcutã numai de personal calificat.
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Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Suges
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide
impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. Dacã apar
Dvs. se udã, scoateþi acumulatorul ºi lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte d
acumulatorul la loc.

• Nu încercaþi sã scoateþi acumulatorul din aparat. Nokia vã recomandã sã duceþi a
la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru înlocuirea acumulatorului.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sal
mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta via
dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anum
componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperaturã
normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora 
cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poat
deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solven
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.
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• Utilizaþi încãrcãtoarele numai în interior.

• Utilizaþi o lavetã moale, curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele (cum ar fi lentilele 
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aparatului foto, ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei).

• Folosiþi numai antena livratã împreunã cu aparatul sau o antenã de schimb aprob
Antenele neautorizate, modificãrile sau completãrile neautorizate, ar putea deter
aparatul ºi ar putea încãlca reglementãrile referitoare la aparatele de radioemisie

• Creaþi întotdeauna o copie de siguranþã a datelor pe care doriþi sã le pãstraþi (cum
contactele sau notele de agendã) înainte de a trimite aparatul la un atelier de ser

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât ºi pentru 
acumulator, încãrcãtor ºi orice tip de accesoriu. Dacã aparatul nu funcþioneazã 
corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþ
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siguranþã

Aparatul Dvs. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. N
lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

■ Mediul de utilizare
Reþineþi cã trebuie respectate reglementãrile speciale în vigoare în zona în care vã af
cã trebuie sã închideþi întotdeauna aparatul Dvs. dacã utilizarea acestuia este interzi
dacã poate provoca interferenþe sau pericole. Folosiþi aparatul numai în poziþiile sale
normale de funcþionare. Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radi
frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de utilizare, la ureche, sau dacã este am
la o distanþã de cel puþin 1,5 cm (5/8 in) faþã de corp. Dacã telefonul este purtat pe co
într-un toc de purtare, într-o agãþãtoare la centurã sau în alt suport, aceste suportur
trebuie sã conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la distanþa faþã de
specificatã mai sus.

Pentru a transmite fiºiere de date sau mesaje, acest aparat necesitã o conexiune de b
calitate cu reþeaua. În unele cazuri, transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poat
întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. Asiguraþi-vã cã sunt 
respectate instrucþiunile referitoare la distanþele de separaþie menþionate mai sus pâ
terminarea transmisiei.

Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Unele materiale metalice pot fi atrase de a
Nu plasaþi cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea 
aparatului, deoarece informaþiile memorate pe acestea ar putea fi ºterse.



108

■ Echipamente medicale
Folosirea oricãrui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate 
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influenþa funcþionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzãtor. Pentr
dacã sunt protejate corespunzãtor faþã de semnalele RF sau dacã aveþi alte întrebãri,
adresaþi-vã unui medic sau producãtorului echipamentului respectiv. Opriþi aparatul
unitãþi sanitare dacã regulamentul afiºat prevede acest lucru. Spitalele sau unitãþile 
sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Stimulatoare cardiace
Producãtorii de stimulatoare cardiace recomandã menþinerea unei distanþe minime d
15,3 cm (6 þoli) între un telefon mobil ºi stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibil
interferenþã cu stimulatorul. Aceste recomandãri sunt în concordanþã cu cercetãrile 
independente ºi recomandãrile Wireless Technology Research. Persoanele cu stimula
cardiace:

• þineþi întotdeauna aparatul la o distanþã mai mare de 15,3 cm (6 þoli) de stimulat
cardiac;

• nu trebuie sã poarte aparatul în buzunarul de la piept; 

• trebuie sã þinã aparatul la urechea opusã stimulatorului, pentru a reduce la minim
pericolul de interferenþã.

Dacã suspectaþi orice fel de interferenþe, opriþi aparatul ºi îndepãrtaþi-l de Dvs.

Proteze auditive
Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacã apar 
interferenþe, consultaþi furnizorul Dvs. de servicii.
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■ Autovehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzãtor, 
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cum ar fi sisteme de injecþie electronicã, sisteme electronice de frânare antipatinaj 
(antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informa
suplimentare, consultaþi producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instala
reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializ
Instalarea ºi depanarea necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce
anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Verificaþi în mod regulat dacã toate 
accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect ºi 
funcþioneazã corespunzãtor. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi lichide ºi gaze inflamab
materiale explozive în acelaºi compartiment cu aparatul, cu subansamble sau acceso
acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reþineþi cã acesta se umflã cu 
deosebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deas
airbagului sau în zona de acþiune a acestuia. Dacã accesoriile telefonului mobil din in
autovehiculului sunt instalate necorespunzãtor ºi airbagul se umflã, acestea pot cauz
vãtãmãri grave.

Este interzisã utilizarea aparatului în timpul cãlãtoriei cu avionul. Opriþi aparatul îna
a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcþionarea avio
poate perturba reþeaua de telefonie mobilã ºi poate contraveni legii.

■ Zone cu pericol de explozie
Închideþi aparatul în orice zonã cu pericol de explozie ºi respectaþi toate indicatoarel
instrucþiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi s
sã opriþi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explo
incendii care pot duce la vãtãmãri corporale sau chiar la deces. Opriþi aparatul în staþ
alimentare cu carburant, precum ºi în apropierea pompelor de carburant de la atelier
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auto. Conformaþi-vã restricþiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de 
carburanþi, zone de depozitare ºi de distribuire a carburanþilor, în incinta combinatelor 
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chimice sau în locurile unde se efectueazã lucrãri cu explozibili. Zonele cu medii cu p
de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ ca
vapoarelor, unitãþi de transfer ºi stocare a substanþelor chimice, autovehicule alimen
gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) ºi zone în care aerul conþine substan
chimice sau particule ca praf de cereale, praf obiºnuit sau pulberi metalice.

■ Apeluri telefonice în caz de urgenþã
Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcþioneazã utilizân
semnale radio, reþele radio, reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utili
Din acest motiv, nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în toate împreju
Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã exclusiv pe un aparat mobil pentru efectu
unor comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã medicalã.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã:
1. Dacã telefonul nu este pornit, porniþi-l. Verificaþi dacã nivelul semnalului este ad

Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã sã fie introdusã corect în aparat

2. Apãsaþi tasta Terminare de câte ori este necesar pentru a ºterge afiºajul ºi a pregã
telefonul pentru apeluri.

3. Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de selecþie din centru ºi selectaþi pe rând cifrel
numãrului de urgenþã valabil în zona Dvs. (de ex. 112, 911 sau alt numãr oficial d
urgenþã) de pe bara de caractere. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþ
zona în care vã aflaþi.

4. Apãsaþi tasta Apelare.

Dacã sunt activate anumite funcþii, ar putea fi necesar sã dezactivaþi mai întâi aceste
înainte de a efectua un apel de urgenþã. Dacã aparatul are activat unul din profilurile
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deconectat sau avion, înainte de a putea efectua un apel de urgenþã trebuie sã schimbaþi 
profilul pentru a activa funcþia telefon. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi acest ghid 
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sau contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenþã fãrã a avea introdusã o c
SIM
Pentru a efectua un apel în caz de urgenþã fãrã a avea cartela SIM introdusã în telefon
apãsatã tasta Apelare timp de 1,5 secunde. Sunteþi întrebat dacã doriþi sã efectuaþi u
de urgenþã.

Când efectuaþi un apel în caz de urgenþã, furnizaþi toate informaþiile necesare cât ma
posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul un
accident. Nu încheiaþi convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru.

■ Informaþii privind certificarea (SAR)
Acest aparat mobil îndeplineºte recomandãrile cu privire la expunerea la unde radio

Aparatul Dvs. mobil este un emiþãtor ºi un receptor radio. El este conceput pentru a n
depãºi limitele de expunere la unde radio prevãzute în recomandãrile internaþionale.
recomandãri au fost elaborate de organizaþia ºtiinþificã independentã ICNIRP ºi includ
de siguranþã menite a asigura protecþia tuturor persoanelor, independent de vârstã º
de sãnãtate.

Recomandãrile cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de m
cunoscutã sub numele de Specific Absorption Rate (ratã specificã de absorbþie) sau S
Limita SAR specificatã în recomandãrile ICNIRP este 2,0 watt/kilogram (W/kg) calcul
valoare medie pe 10 grame de þesut. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate folosind p
standard de utilizare ºi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de p
în toate benzile de frecvenþã testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate a
valoarea maximã deoarece aparatul este conceput sã utilizeze numai puterea strict ne



112

pentru accesarea reþelei. Aceastã putere depinde de diferiþi factori, de exemplu de cât de 
aproape vã aflaþi de releu. Valoarea maximã SAR conform recomandãrilor ICNIRP pentru 
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utilizarea aparatului la ureche este 0,65 W/kg

Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere la radio frecvenþã dacã este fol
poziþie normalã de utilizare, la ureche, sau dacã este amplasat la o distanþã de cel pu
cm faþã de corp. Dacã telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agã
la centurã sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie sã conþinã metale ºi trebuie s
asigure plasarea telefonului la o distanþã de cel puþin 1,5 cm faþã de corp.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile S
sã difere în funcþie de cerinþele naþionale de raportare ºi testare, precum ºi de banda 
reþea. Informaþii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaþiilor despre pro
www.nokia.com.
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