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Semnal. audio citeºte txt de pe ecran permiþându-vã sã 
utilizaþi câteva funcþii de bazã ale aparatului fãrã a privi 
ecranul. Selectaþi una din urmãtoarele funcþii:

Apeluri recente—Ascultaþi informaþii despre apelurile 
nepreluate ºi despre cele primite, despre numerele 
formate ºi despre apelurile frecvente.

Contacte—Ascultaþi informaþii despre înregistrãrile 
din contacte. Parcurgeþi în jos pentru a gãsi un contact. 
Parcurgeþi spre dreapta pentru a deschide lista grupurilor. 
Pentru a apela un contact, apãsaþi tasta de apelare. Nu 
utilizaþi aceastã funcþie dacã aveþi mai mult de 500 de 
înregistrãri în Contacte.

Cãsuþã vocalã—Apelare cãsuþã vocalã (serviciu de reþea).

Formare nr.—Formare numãr. Pentru a introduce un 
numãr, parcurgeþi în sus sau în jos. Când auziþi cifra 
corectã, apãsaþi tasta de parcurgere. Continuaþi sã 
selectaþi fiecare cifrã pânã când aþi introdus tot numãrul. 
Pentru a apela numãrul, apãsaþi tasta de apelare.

Ceas—Ascultaþi ora curentã. Pentru a asculta data, 
parcurgeþi în jos.

Pentru a asculta mai multe opþiuni, selectaþi Opþiuni.

Vorbire 

În Vorbire aveþi posibilitatea sã selectaþi limba ºi vocea 
utilizate pentru citirea mesajelor. Pentru a regla viteza 
ºi volumul vorbirii, selectaþi Setãri voce.

Vocea depinde de limbã. Când schimbaþi limba, vocea 
se schimbã în vocea implicitã pentru limba respectivã. 
Selectaþi o altã voce pentru limbã, dacã doriþi.

Pentru a vizualiza toate vocile diaponibile pentru limba 
selectataã, parcurgeþi spre dreapta. Pentru a reda o voce, a 
vizualiza informaþii despre aceasta sau pentru a o ºterge, 
selectaþi Opþiuni > Redare voce, Detalii voce sau 
ªtergere.


