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dard de cãtre un client angajat într-o activitate 
 (ii) pentru a fi utilizat împreunã cu fiºierele video 
rnizor licenþiat de materiale video. Nu se acordã 
it nicio licenþã pentru niciun fel de altã utilizare. 
informaþii referitoare la utilizarea în scopuri 
le, pot fi obþinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea 

re continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul 
iri oricãrui produs descris în acest document fãrã 
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 tehnologii sau programe ce pot face obiectul 
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Bunã
Numãr model: Nokia N81-3. Denumit în cele ce urmeazã Nokia N81.

Aparatul Nokia N81 este divertismentul mobil! 

Savuraþi muzicã ºi jocuri de înaltã calitate într-un ambalaj stilat ºi elegant, cu un ecran spectaculos de 2,4 inchi, 
cu taste dedicate pentru media ºi jocuri ºi calitate audio excepþionalã.

Cu Nokia N81 vã puteþi bucura de melodiile preferate oriunde, oricând. Nokia Music Store* vã oferã peste un milion 
de melodii pe care le puteþi rãsfoi ºi achiziþiona –prin reþea, utilizând doar aparatul N81 ºi acasã utilizând calculatorul 
compatibil. Dacã v-aþi sãturat de cabluri, conectaþi cãºtile stereo compatibile cu conexiune Bluetooth.

Experimentaþi jocuri mobile de înaltã calitate utilizând tastele dedicate pentru jocuri ºi delectaþi-vã cu grafica 
excepþionalã care vã oferã noi moduri de distracþie.

Meniul multimedia vã oferã acces direct ºi vã ajutã sã exploraþi conþinutul rapid ºi uºor. Experimentaþi iluminarea 
inteligentã a tastelor care pãstreazã tastele ascunse pânã când aveþi nevoie de acestea.

Sã înceapã distracþia!

*Pentru a verifica disponibilitatea Nokia Music Store în þara Dvs., consultaþi pagina www.nokia.com/music.
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ÞI ÎN AVION Respectaþi toate 
paratele mobile pot produce 

 în avion.

ÞI LA ALIMENTAREA CU 
ÞI Nu folosiþi aparatul în staþiile 
re cu carburant. Nu-l folosiþi în 
arburanþilor sau a substanþelor 

ÞI ÎN ZONE UNDE AU LOC 
spectaþi toate restricþiile. Nu 

atul în zone unde au loc explozii.

U GRIJÃ Folosiþi aparatul numai în 
alã, conform instrucþiunilor din 
ia produsului. Evitaþi contactul 
ena.

LIFICAT Instalarea ºi repararea 
us este permisã numai 
 calificat.

ªI ACUMULATORI Folosiþi numai 
ologate ºi acumulatori omologaþi. 
i între ele produse incompatibile.
Pentru siguranþa Dvs.
Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor 
instrucþiuni poate fi periculoasã sau ilegalã. Pentru 
informaþii suplimentare, citiþi în întregime ghidul 
utilizatorului.

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

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

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

DECONECTAÞI ÎN SPITALE Respectaþi toate 
restricþiile. Deconectaþi aparatul în apropierea 
echipamentelor medicale.

DECONECTA
restricþiile. A
interferenþe

DECONECTA
CARBURAN
de alimenta
apropierea c
chimice.

DECONECTA
EXPLOZII Re
folosiþi apar

FOLOSIÞI C
poziþie norm
documentaþ
inutil cu ant

SERVICE CA
acestui prod
personalului

ACCESORII 
accesorii om
Nu conectaþ
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aþii suplimentare despre reþele, 
 de servicii.

estui aparat, respectaþi toate 
le locale, dreptul la viaþã privatã 
le celorlalte persoane, inclusiv 

tor ar putea împiedica copierea, 
u retransmiterea unor imagini, 
onuri de apel) sau a altui tip 

ectarea la Internet ºi alte 
te. Asemeni calculatoarelor, 
us la viruºi, la mesaje ºi aplicaþii 
alte tipuri de conþinut dãunãtor. 
umai surse de încredere pentru 

licitãri de conectare, descãrcãri 
 programe. Pentru a mãri 
 luaþi în considerare posibilitatea 
alizãrii periodice a programelor 
ltor programe asemãnãtoare 
ul conectat.

tiliza orice funcþie a acestui 
ul alarmã, aparatul trebuie sã fie 
atul dacã folosirea aparatelor 
interferenþe sau pericole.
REZISTENÞA LA APÃ Aparatul 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 tuturor informaþiilor importante memorate 
în aparatul Dvs.

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

APELURI TELEFONICE ÎN CAZ 
DE URGENÞÃ Asiguraþi-vã cã funcþia de 
telefon a aparatului este pornitã ºi în stare de 
funcþionare. Apãsaþi tasta de terminare de câte 
ori este necesar pentru a ºterge afiºajul 
ºi a reveni în modul de aºteptare. Tastaþi 
numãrul de urgenþã ºi apãsaþi tasta de apelare. 
Comunicaþi locul în care vã aflaþi. Nu încheiaþi 
convorbirea pânã nu vi se permite acest lucru.

Despre aparatul Dvs.
Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru 
a fi utilizat în reþele (E)GSM 850, 900, 1800 ºi 1900 ºi 

UMTS 2100. Pentru inform
contactaþi furnizorul Dvs.

La utilizarea funcþiilor ac
legile, precum ºi obiceiuri
ºi alte drepturi legitime a
drepturile de autor. 

Protecþia drepturilor de au
modificarea, transferul sa
piese muzicale (inclusiv t
de conþinut. 

Aparatul Dvs. acceptã con
modalitãþi de conectivita
aparatul Dvs. poate fi exp
dãunãtoare, precum ºi la 
Fiþi precauþi ºi acceptaþi n
deschiderea mesajelor, so
de conþinut ºi instalãri de
siguranþa aparatului Dvs.,
instalãrii, utilizãrii ºi actu
antivirus, firewall sau a a
pe aparat ºi pe calculator

 Atenþie: Pentru a u
aparat, alta decât ceas
pornit. Nu porniþi apar
mobile poate provoca 
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isponibile în toate reþelele; este 
 sã necesite încheierea de acorduri 
vs. de servicii înainte de a putea 
. Furnizorul Dvs. de servicii vã 

 vã poate explica tarifele ce se vor 
tea avea limitãri care influenþeazã 
iza serviciile de reþea. De exemplu, 
 nu accepte toate caracterele 
or limbi.

l Dvs. de servicii sã fi solicitat ca 
ratului Dvs. sã fie dezactivate sau 
st caz, funcþiile respective nu vor fi 
atului Dvs. Este posibil ca aparatul 
þie specialã, cum ar fi diferenþe de 
 ordine a afiºãrii meniurilor ºi de 
rmaþii suplimentare, contactaþi 
ii. 

otocoalele WAP 2.0 (HTTP ºi SSL) 
oalele TCP/IP. Unele funcþii ale 
i MMS, navigarea ºi e-mailul 
ccepte aceste tehnologii.
0

Aplicaþiile Office acceptã funcþii obiºnuite Microsoft Word, 
PowerPoint ºi Excel (Microsoft Office 97, 2000 ºi XP). 
Existã formate de fiºiere ce nu pot fi vizualizate sau 
modificate.

În timpul funcþionãrii intense, cum ar fi în timpul unei 
sesiuni active de partajare video sau în timpul unei 
conexiuni de date de mare vitezã, este posibil ca aparatul 
sã se încãlzeascã. În majoritatea cazurilor, acesta este un 
lucru normal. Dacã suspectaþi faptul cã aparatul nu 
funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat 
atelier de service autorizat.

Aparatul Dvs. are preinstalate marcaje ºi legãturi cãtre 
site-uri la unor terþe pãrþi. De asemenea, aveþi posibilitatea 
sã accesaþi site-urile altor terþe pãrþi cu ajutorul 
aparatului. Site-urile terþelor pãrþi nu sunt afiliate la Nokia 
ºi Nokia nu sprijinã ºi nu îºi asumã rãspunderea pentru 
acestea. Când accesaþi aceste site-uri, trebuie sã aveþi în 
vedere aceleaºi precauþii privind siguranþa ºi conþinutul.

Este posibil ca imaginile din acest document sã difere 
de cele de pe ecranul aparatului.

Servicii de reþea
Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de serviciile 
unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. Existã 
numeroase funcþii ce necesitã funcþii speciale de reþea. 

Aceste funcþii nu sunt d
posibil ca anumite reþele
specifice cu furnizorul D
utiliza serviciile de reþea
poate oferi informaþii ºi
aplica. Unele reþele ar pu
modul în care puteþi util
unele reþele ar putea sã
ºi serviciile specifice un

Este posibil ca furnizoru
anumite funcþii ale apa
sã nu fie activate. În ace
prezente în meniul apar
Dvs. sã aibã o configura
nume ale meniurilor, de
pictograme. Pentru info
furnizorul Dvs. de servic

Acest aparat acceptã pr
care ruleazã prin protoc
acestui aparat, cum ar f
necesitã ca reþeaua sã a
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Accesorii, acumulatori 
ºi încãrcãtoare
Înainte de a scoate acumulatorul, opriþi întotdeauna 
aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor.

Verificaþi numãrul de model al oricãrui încãrcãtor, înainte 
de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat de 
a fi încãrcat de la încãrcãtorul AC-3, AC-4 sau AC-5 ºi de 
la un încãrcãtor AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 sau LCH-12 
dacã se utilizeazã cu adaptorul de încãrcãtor CA-44.

Acumulatorul destinat pentru a fi utilizat cu acest aparat 
este BP-6MT.

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

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaþi-vã 
distribuitorului Dvs. Când deconectaþi cablul de alimentare 
al oricãrui accesoriu, trageþi de ºtecher ºi nu de cablu.
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Asistenþã
Ajutor 
Când existã o aplicaþie deschisã, selectaþi Opþiuni > Ajutor 
pentru a accesa aplicaþia de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiþi instrucþiunile, pentru a comuta între 
funcþia de ajutor ºi aplicaþia deschisã în fundal, apãsaþi 
ºi menþineþi apãsatã tasta .

Pentru a deschide aplicaþia de ajutor din meniul principal, 
selectaþi Instrumente > Utilitare > Ajutor. Selectaþi aplicaþia 
doritã pentru a vizualiza lista de subiecte de ajutor.

Pregãtirea pentru utilizare
Consultaþi ghidul de pregãtire pentru utilizare pentru 
informaþii privind tastele ºi componentele ºi instrucþiuni 
privind pregãtirea aparatului ºi pentru alte informaþii 
esenþiale.

Aplicaþii suplimentare
Sunt disponibile mai multe aplicaþii furnizate de Nokia 
ºi diferiþi dezvoltatori de software terþe-pãrþi pentru 
a vã ajuta sã beneficiaþi la maxim de telefonul Nokia N81. 
Aceste aplicaþii sunt explicate în ghidurile disponibile 

pe pagina de asistenþã a produsului Nokia N81 la adresa 
www.nseries.com/support sau pe site-ul Web local Nokia.

Informaþii de asistenþã 
ºi contact Nokia
Cãutaþi la www.nseries.com/support sau pe site-ul local 
Nokia Web ultimele versiuni ale ghidurilor, informaþii 
suplimentare, materiale ce pot fi preluate din reþea ºi 
servicii în legãturã cu produsul Dvs. Nokia.

Dacã doriþi sã contactaþi serviciul de relaþii cu 
clienþii, accesaþi lista centrelor de contact Nokia la 
www.nokia.com/customerservice. Pentru servicii de 
întreþinere, verificaþi care este centrul de service 
Nokia cel mai apropiat la www.nokia.com/repair.
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sã fie deja configurate pe aparat 
vicii sau le puteþi solicita sau 
 servicii de reþea, sub forma unui 

 generale ale aparatului, cum ar 
e aºteptare ºi afiºare, consultaþi 

inutului de pe 

uteþi transfera conþinut, cum ar 
de agendã, între douã aparate 
nd o conexiune Bluetooth.

aþia pentru prima datã, puteþi 
n aparat Nokia compatibil 
1.

 fi transferat depinde de modelul 
iþi sã transferaþi conþinutul. 
 celãlalt aparat nu este 
Aparatul Nokia N81
Bun venit
Când porniþi aparatul pentru prima datã, se afiºeazã 
mesajul Bine aþi venit. Selectaþi una din urmãtoarele 
opþiuni:

Asistent setãri – pentru a configura diferite setãri, cum 
ar fi cele de e-mail

Comutare – pentru a transfera conþinut, cum ar fi 
contacte sau înregistrãri din agendã de pe un aparat Nokia 
compatibil. Consultaþi „Transferul conþinutului de pe un alt 
aparat”, la pag. 13.

Demo – pentru a vizualiza o demonstraþie despre 
aparatul Dvs.

Pentru a deschide Bine aþi venit mai târziu, apãsaþi  ºi 
selectaþi Instrumente > Utilitare > Bine aþi venit. De 
asemenea, aveþi posibilitatea sã accesaþi aplicaþiile din 
locaþiile de meniu corespunzãtoare.

Setãri
Aparatul are în mod normal setãrile pentru MMS, GPRS, 
streaming ºi Internet mobil configurate automat, pe baza 
informaþiilor oferite de furnizorul de servicii de reþea. Este 

posibil ca anumite setãri 
de cãtre furnizorul de ser
primi de la furnizorului de
mesaj special.

Pentru a modifica setãrile
fi setãrile de limbã, mod d
„Telefon”, la pag. 129.

Transferul conþ
un alt aparat
Cu aplicaþia Comutare, p
fi contacte ºi înregistrãri 
Nokia compatibile utilizâ

Atunci când utilizaþi aplic
transfera conþinut de pe u
pe aparatul Dvs. Nokia N8

Tipul de conþinut ce poate
aparatului de pe care dor
Aparatul vã notificã dacã
compatibil.
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reluarea sau trimiterea 

teþi sã selectaþi din urmãtoarele 
transfer, în funcþie de modelul 

 conþinutul între Nokia N81 
espectivul aparat acceptã 
area este bidirecþionalã. Dacã se 
n aparat, acesta va fi ºters de pe 

ele ºterse nu se pot restaura prin 

e de pe celãlalt aparat pe 
e, datele sunt transferate de pe 
tul dvs. Nokia N81. Este posibil sã 
sau sã ºtergeþi datele originale de 
ncþie de modelul aparatului.

te de pe aparatul Dvs. Nokia N81 
.

u poate transfera un articol, în 
 aparat, aveþi posibilitatea sã 
sar Nokia pe C:\Data\Nokia sau pe 
nsferaþi de acolo. Când selectaþi 
ticolele se sincronizeazã în dosarul 
ãlalt aparat, ºi invers.
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Aplicaþia Comutare poate fi utilizatã ºi fãrã cartela SIM. 
În cazul în care celãlalt aparat nu poate fi pornit fãrã 
o cartelã SIM, puteþi introduce cartela SIM proprie 
în aparatul respectiv. Dacã Nokia N81 este pornit fãrã 
o cartelã SIM, profilul deconectat se activeazã automat.
Transferul conþinutului
1 Pentru a prelua date de pe aparat, pentru prima datã, 

în Nokia N81, selectaþi Comutare telef. în aplicaþia 
Bun venit sau apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > 
Utilitare > Comutare.

2 Pentru ca aparatul Nokia N81 sã caute aparate cu 
conexiune Bluetooth, selectaþi Continuare. Dacã nu aþi 
definit încã numele pentru aparatul Nokia N81, vi se 
solicitã acest lucru. Acceptaþi numele implicit sau 
definiþi unul propriu.

3 Pentru unele modele de aparate, aplicaþia Comutare se 
trimite cãtre celãlalt aparat ca mesaj. Pentru a instala 
aplicaþia Comutare pe celãlalt aparat, deschideþi 
mesajul ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.

4 Selectaþi din listã aparatul de pe care doriþi sã 
transferaþi conþinut. Vi se solicitã sã introduceþi un cod 
pe Nokia N81. Introduceþi un cod la alegere (1-16 cifre) 
ºi selectaþi OK. Introduceþi acelaºi cod în aparatul 
celãlalt ºi selectaþi OK. Aparatele sunt acum asociate. 
Consultaþi „Asocierea aparatelor”, la pag. 81.

5 Selectaþi conþinutul pe care doriþi sã îl transferaþi.
Dupã ce transferul a pornit, aveþi posibilitatea 
sã-l anulaþi ºi sã-l continuaþi mai târziu.

Sincronizarea, p
conþinutului
Dupã primul transfer, pu
pentru a începe un nou 
celuilalt aparat: 

 pentru a sincroniza
ºi celãlalt aparat, dacã r
sincronizarea. Sincroniz
ºterge un articol de pe u
ambele aparate. Articol
sincronizare.

 pentru a prelua dat
Nokia N81. Prin preluar
celãlalt aparat pe apara
vi se solicite sã pãstraþi 
pe celãlalt aparat, în fu

 pentru a trimite da
pe celãlalt aparat al Dvs

Dacã Comutare telef. n
funcþie de tipul celuilalt
adãugaþi articolul la Do
E:\Data\Nokia ºi sã-l tra
dosarul de transferat, ar
corespunzãtor de pe cel
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multe mesaje necitite în dosarul 
je.

saj e-mail în cãsuþa poºtalã de 

is în dosarul Cãsuþã ieºire.

ate.

 de apel este setat pe Silenþios 
n alertã e-mail sunt setate 

i este blocatã.

ã.

 doua linie telefonicã (serviciu 

ãtre aparat sunt redirecþionate 
þi douã linii telefonice (serviciu 
ã linia activã.

atibil este conectat la aparat.  
iunii.

 compatibil este conectat 

 text compatibil este conectat 

ie de date. 
Utilizarea comenzilor rapide pentru a repeta transferul

Dupã un transfer de date, aveþi posibilitatea sã memoraþi 
o comandã rapidã cu setãrile de transfer, în ecranul 
principal, pentru a repeta acelaºi transfer mai târziu.

Pentru a edita comanda rapidã, mergeþi la aceasta 
ºi selectaþi Opþiuni > Setãri comandã rapidã. De 
exemplu, aveþi posibilitatea sã creaþi sau sã redenumiþi 
comanda rapidã.

Dupã fiecare transfer se afiºeazã un jurnal de transfer. 
Pentru a vizualiza jurnalul unui transfer anterior, mergeþi 
la comanda rapidã din ecranul principal ºi selectaþi 
Opþiuni > Vizualizare jurnal.
Gestionarea conflictelor de transfer

Dacã un articol de transferat a fost editat pe ambele 
aparate, aparatul încearcã sã îmbine automat modificãrile. 
Dacã acest lucru nu este posibil, existã un conflict 
de transfer. Selectaþi Verif. unul câte unul, 
Prioritate acest telefon sau Prioritate alt telefon pentru 
a rezolva conflictul. Pentru instrucþiuni suplimentare, 
selectaþi Opþiuni > Ajutor.

Indicatori esenþiali
 Aparatul este utilizat într-o reþea GSM.

 Aparatul este utilizat într-o reþea UMTS 
(serviciu de reþea).

 Aveþi unul sau mai 
Cãsuþã intrare din Mesa

 Aþi primit un nou me
la distanþã.

 Existã mesaje de trim

 Aveþi apeluri neprelu

 Afiºat dacã Tip sunet
ºi Ton alertã mesaj ºi To
pe Oprit.

 Tastatura aparatulu

 Existã o alarmã activ

 Este utilizatã cea de-a
de reþea).

 Toate apelurile c
cãtre alt numãr. Dacã ave
de reþea), un numãr indic

 Un set cu cascã comp
indicã întreruperea conex

 Un dispozitiv inductiv
la aparat.

 Un Telefon pentru
la aparat.

 Este activã o transmis
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rgere Navi™ 
 tasta de parcurgere.

gere pentru a vã deplasa prin 
) ºi pentru a selecta articole 

ncþionalitatea suplimentarã 
 ºi selectaþi Instrumente > 

iþã de navigare > 
ctivare. 

tru a naviga rapid prin listele din 
er ºi pentru a naviga în meniul 
etul de marginea tastei de 
 sau antiorar.

ri, în loc sã utilizaþi tasta de 
itatea sã utilizaþi tastele numerice, 
ul rapid la aplicaþii. De exemplu, 

saþi  pentru a deschide Mesaje.
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 Este activã o conexiune de pachete de date GPRS.  
indicã o conexiune în aºteptare ºi  indicã o conexiune 
disponibilã.

 Este activã o conexiune de pachete de date pe 
o porþiune a reþelei care acceptã EDGE.  indicã 
o conexiune în aºteptare ºi  indicã o conexiune 
disponibilã. Pictogramele indicã faptul cã o conexiune 
EDGE este disponibilã în reþea, dar aparatul nu utilizeazã 
în mod necesar EDGE pentru transferul de date.

 Este activã o conexiune de pachete de date UMTS.  
indicã o conexiune în aºteptare ºi  indicã o conexiune 
disponibilã.

 Aþi setat aparatul sã caute reþele LAN fãrã fir ºi existã 
o reþea LAN fãrã fir disponibilã. Consultaþi „Reþea LAN fãrã 
fir”, la pag. 77.

 Existã o conexiune LAN fãrã fir activã într-o reþea 
codificatã.

 Existã o conexiune LAN fãrã fir activã într-o reþea 
necodificatã.

 Este activatã conexiunea Bluetooth.

 Se transmit date printr-o conexiune Bluetooth. Dacã 
indicatorul este afiºat cu intermitenþã, aparatul încearcã 
sã se conecteze la alt aparat.

 Este activã o conexiune USB.

Tasta de parcu
Denumitã în continuare

Utilizaþi tasta de parcur
meniuri ( , , , 
( ). Pentru a activa fu
a rotiþei Navi™, apãsaþi 
Setãri > General > Rot
Rotiþã de navigare > A

Utilizaþi rotiþa Navi pen
galerie ºi din music play
multimedia. Miºcaþi deg
parcurgere, în sens orar

 Indicaþie! În meniu
parcurgere, aveþi posibil

 ºi  pentru acces
în meniul principal, apã
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ului ºi al 

reºte nivelul volumului în timpul 
ascultaþi un sunet, apãsaþi tasta 

ermite sã vorbiþi ºi sã ascultaþi 
nþã, fãrã a trebui sã duceþi 

aparatul la ureche atunci când 
arece volumul sonor poate 

în timpul unei convorbiri, 
are difuzor. 

rul, selectaþi Opþiuni > 
Meniul multimedia
Din meniul multimedia, 
aveþi acces rapid ºi uºor la 
conþinutul multimedia, jocuri, 
cele mai importante contacte 
ºi cele mai recente repere 
ºi marcaje Internet. 
Încercaþi-l, de exemplu, 
pentru imagini ºi muzicã.

Pentru a deschide sau 
a închide meniul multimedia, 
apãsaþi . Pentru 
a parcurge filele, utilizaþi 
tasta de parcurgere sau 
funcþionalitatea roþii Navi. Pentru a reveni la meniul 
multimedia dintr-o aplicaþie deschisã, apãsaþi .

Pentru a schimba ordinea dalelor, selectaþi 
Opþiuni > Aranjare dale.

LED economizor de energie
Dupã activarea protecþiei de ecran, ecranul este dezactivat 
pentru a economisi energia acumulatorului. Un LED se 
aprinde intermitent pentru a indica faptul cã aparatul este 
pornit, dar în modul de veghe. 

Pentru a dezactiva LED-ul, consultaþi „Mod de veghe”, 
la pag. 125.

Controlul volum
difuzorului
Pentru a creºte sau a desc
unui apel activ sau când 
de volum.

Difuzorul încorporat vã p
la telefon de la micã dista
telefonul la ureche.

 Atenþie: Nu þineþi 
utilizaþi difuzorul, deo
fi extrem de puternic. 

Pentru a utiliza difuzorul 
selectaþi Opþiuni > Activ

Pentru a dezactiva difuzo
Activ. microreceptor.
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-54, conectaþi telecomanda 
i ºi apoi conectaþi setul cu 
comandã.

 includ microfon. Pentru 
aþi un astfel de set cu cascã 
icrofonul aparatului.

-54 are reglaje pentru volumul 
ilizate la reglarea volumului numai 
rea video.

ccesorii pentru receptor, 
o Adapter AD-54, pentru 
l unui apel, folosiþi tasta volum 

ratei de 
 acumulatorului
 conexiunea Bluetooth, reþeaua 
ile de pachete e date sau cele care 
uncþii sã se execute în fundal în 
ncþii, solicitã suplimentar 
 durata de funcþionare.

l de funcþionare a aparatului, 
 Bluetooth atunci când nu 
, setaþi Conexiune date pach. 
sar pentru ca aparatul sã utilizeze 
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Setul cu cascã
Puteþi conecta un set 
cu cascã compatibil sau 
o pereche de cãºti 
compatibile la conectorul 
Nokia AV (3,5 mm) al 
aparatului. Este posibil 
sã fie nevoie sã selectaþi 
modul cablului.

Nu conectaþi la aparat 
produse care creeazã un semnal de ieºire, deoarece este 
posibil sã deterioreze aparatul. Nu conectaþi surse de 
tensiune la conectorul Nokia AV.

Atunci când conectaþi orice dispozitiv extern sau set cu 
cascã, altele decât cele omologate de Nokia pentru a fi 
utilizate cu conectorul Nokia AV, acordaþi atenþie sporitã 
nivelului volumului.

Atenþie: Când utilizaþi setul cu cascã, abilitatea 
Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusã. 
Nu utilizaþi setul cu cascã dacã acest lucru vã poate 
periclita siguranþa.

Pentru a optimiza performanþele audio, ataºaþi apãrãtorile 
la cascã.

Pentru a utiliza un set cu cascã sau o pereche de 
cãºti cu o telecomandã compatibilã, de exemplu, 

Nokia Audio Adapter AD
la conectorul aparatulu
cascã sau cãºtile la tele

Unele seturi cu cascã nu
apeluri telefonice, utiliz
cu o telecomandã sau m

Nokia Audio Adapter AD
multimedia care sunt ut
pentru melodii sau reda

Cînd utilizaþi anumite a
de exemplu, Nokia Audi
a regla olumul în timpu
a aparatului.

Prelungirea du
funcþionare a
Funcþiile care utilizeazã
LAN fãrã fir ºi conexiun
permit unor asemenea f
timpul utilizãrii altor fu
acumulatorul ºi îi reduc

Pentru a prelungi timpu
deconectaþi conexiunea
o utilizaþi. De asemenea
la valoarea Dacã e nece
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 în categorii din cataloage în 
i furnizori de servicii. Este posibil 
tra cost, dar, în mod normal, pot 

grame
 ale programelor prin care oferã 
îmbunãtãþite sau performanþã 
uteþi solicita aceste actualizãri 
i pentru PC Nokia Software 
za software-ul aparatului, aveþi 
 Software Updater ºi de un PC 
e operare Microsoft Windows 
et cu bandã largã ºi un cablu de 
nexiunea între aparat ºi PC.

þii ºi pentru a 
ftware Updater, vizitaþi 
update sau site-ul 

rile de software prin reþea sunt 
osibil sã solicitaþi actualizãri prin 
nsultaþi „Manager aparate” 

 la pag. 84.

erifica versiunea software-ului 
troduceþi *#0000# în modul de 
conexiunea de pachete de date numai când porniþi 
o aplicaþie care are nevoie de aceasta. Consultaþi „Pachete 
de date”, la pag. 135.

Pentru a închide aplicaþiile pe care nu le utilizaþi ºi care 
se executã în fundal, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta 

, selectaþi aplicaþiile din listã ºi apãsaþi .

Hãrþi
Apãsaþi  ºi selectaþi Hãrþi. Cu un receptor GPS extern 
cu Bluetooth ºi Hãrþi, puteþi vizualiza pe hartã locul în 
care vã aflaþi, rãsfoi hãrþi ale diferitelor oraºe ºi þãri, cãuta 
adrese ºi diverse puncte de interes ºi planifica trasee de 
la un loc la altul.

De asemenea, puteþi achiziþiona servicii suplimentare, 
cum ar fi ghidurile oraºelor ºi serviciile de navigaþie cu 
îndrumare vocalã. 

Pentru informaþii suplimentare privind aplicaþia, consultaþi 
www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Preluare 
Preluare (serviciu de reþea) este un magazin de conþinut 
mobil disponibil pe aparat. Puteþi parcurge, prelua ºi 
instala articole, precum aplicaþii ºi fiºiere media, de pe 
Internet ºi le puteþi instala pe aparat. 

Apãsaþi  ºi selectaþi Preluare. 

Articolele sunt organizate
dosare furnizate de diferiþ
ca unele articole sã fie con
fi prelizualizate gratuit.

Actualizãri pro
Nokia produce actualizãri
caracteristici noi, funcþii 
crescutã. Este posibil sã p
prin intermediul aplicaþie
Updater. Pentru a actuali
nevoie de aplicaþia Nokia
compatibil, cu sistemul d
2000 sau XP, acces Intern
date compatibil pentru co

Pentru mai multe informa
prelua aplicaþia Nokia So
www.nokia.com/software
Web local Nokia.

În cazul în care actualizã
acceptate de reþea, este p
intermediul aparatului. Co
ºi „Actualizãri programe”,

 Indicaþie! Pentru a v
de pe aparatul dvs., in
aºteptare.
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lodii sau a unui 

 deschide music player din meniul 
. Consultaþi „Meniul 

 17.

aþi Muzicã > Music player.
 Podcasturi.

 pentru a naviga la melodia sau 
e care doriþi sã-l ascultaþi.

l selectat sau lista de fiºiere, 

a, 

rea, 

ainte 
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Muzicã
Music player
Music player acceptã formate de fiºiere cum ar fi .aac, 
.aac+, .eaac+, .mp3, .wav ºi .wma. Music player nu 
acceptã în mod obligatoriu toate caracteristicile sau 
toate variantele unui format de fiºier. 

Aveþi posibilitatea sã folosiþi Music player ºi pentru 
a asculta episoade de podcast. Podcastul este o metodã 
de furnizare a conþinutului audio sau video prin Internet 
utilizând tehnologiile RSS sau ATOM pentru redate 
pe aparate mobile ºi PC-uri.

 Atenþie: Ascultaþi muzica la un volum sonor 
moderat. Expunerea continuã la un volum sonor ridicat 
vã poate afecta auzul. Nu þineþi aparatul la ureche 
atunci când folosiþi difuzorul, deoarece volumul poate 
fi foarte puternic.

Pentru a adãuga melodii pe aparat, consultaþi „Transfer 
muzicã”, la pag. 23.

Pentru mai multe informaþii privind protejarea drepturilor 
de autor, consultaþi „Administrarea drepturilor digitale”, 
la pag. 102.

Redarea unei me
episod podcast

 Indicaþie! Pentru a
multimedia, apãsaþi 
multimedia”, la pag.

1 Apãsaþi  ºi select
2 Selectaþi Muzicã sau
3 Selectaþi categoriile

la episodul podcast p
4 Pentru a reda fiºieru

apãsaþi .

Pentru a trece redarea 
în pauzã, apãsaþi  
ºi pentru a relua redare
apãsaþi  din nou. 
Pentru a întrerupe reda
apãsaþi .

Pentru a derula rapid în
sau înapoi, apãsaþi ºi 
menþineþi apãsatã tasta
sau .
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ã muzicã de redat în ecranul 
Muzicã.

uzica disponibilã pe aparat. 
toatã muzica. Pentru a vizualiza 
i Albume, Interpreþi, Genuri sau 
ualiza listele de redare, selectaþi 

lioteca dupã ce aþi acutalizat 
þiuni > Reîmprospãtare.

ona liste de redare, în meniul 
 redare. Urmãtoarele liste de 
 mai des redate, Redate recent 

e listei de redare, selectaþi 
 redare.
are
eare listã de redare.
entru lista de redare ºi 
Pentru a merge la urmãtorul articol, apãsaþi tasta . 
Pentru a reveni la începutul articolului, apãsaþi . 
Pentru a sãri la articolul anterior, apãsaþi  din nou 
în decurs de 2 secunde de la începerea unei melodii sau 
podcast.

Pentru a activa ºi dezactiva modul aleatoriu de redare 
( ), selectaþi Opþiuni > Aleator. 

Pentru a repeta articolul curent ( ), toate articolele 
( ) sau pentru a dezactiva funcþia de repetare, selectaþi 
Opþiuni > Repetare.

Dacã redaþi podcasturi, funcþiile aleator ºi repetare sunt 
dezactivate automat.

Pentru a regla volumul, utilizaþi tasta de volum.

Pentru a modifica tonalitatea redãrii muzicii, selectaþi 
Opþiuni > Egalizator.

Pentru a modifica balansul ºi efectul stereo sau pentru 
a amplifica baºii, selectaþi Opþiuni > Setãri audio.

Pentru a urmãri o vizualizare în timpul redãrii, selectaþi 
Opþiuni > Afiºare vizualizare.

Pentru a reveni în modul de aºteptare ºi a lãsa playerul 
sã ruleze în fundal, apãsaþi tasta de terminare sau pentru 
a comuta pe altã aplicaþie deschisã, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta .

Meniu muzicã
Pentru a selecta mai mult
Redare în curs, selectaþi 

Meniul muzicã afiºeazã m
Toate melodiile afiºeazã 
melodiile sortate, selectaþ
Compozitori. Pentru a viz
Liste de redare.

Pentru a reîmprospãta bib
Music player, selectaþi Op

Liste de redare
Pentru a vizualiza ºi gesti
muzicã, selectaþi Liste de
redare apar automat: Cele
ºi Adãugate recent.

Pentru a vizualiza detaliil
Opþiuni > Detalii listã de
Crearea unei liste de red
1 Selectaþi Opþiuni > Cr
2 Introduceþi un nume p

selectaþi OK.
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lecta o melodie ºi a o insera în 
sta de parcurgere.

 podcasturile disponibile pe 

olecþia dupã ce aþi actualizat 
pþiuni > Reîmprospãtare.

u trei stãri: niciodatã redat, parþial 
e.

þial redat, la urmãtoarea redare 
iþie de redare.

t redat niciodatã sau a fost redat 
 la început.

liu cu music player
 reþea localã fãrã fir (WLAN) puteþi 
u cu aparate compatibile. Reþeaua 
 sã redaþi la distanþã conþinut 
 N81 pe un aparat compatibil. 
ia fiºiere de pe aparatul Nokia N81 
ibil cu UPnP activat. Pentru mai 
ltaþi „Reþea de domiciliu”, la 

iciliu cu Galerie”, la pag. 56.
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3 Selectaþi Da pentru a adãuga melodii acum sau 
Nu pentru a adãuga melodii mai târziu.

4 Dacã aþi selectat Da, selectaþi interpreþii pentru a gãsi 
melodiile pe care doriþi sã le includeþi în lista de redare. 
Apãsaþi  pentru a adãuga articole. Pentru a afiºa 
lista de melodii sub titlul unui interpret, apãsaþi . 
Pentru a ascunde lista de melodii, apãsaþi .

5 Dupã ce aþi realizat selecþiile, selectaþi Realizat. 

Pentru a adãuga ulterior mai multe melodii, în timp 
ce vizualizaþi lista de redare, selectaþi Opþiuni > 
Adãugare melodii.

Pentru a adãuga melodii, albume, interpreþi, genuri ºi 
compozitori la o listã de redare din diferite ecrane ale 
meniului muzicã, selectaþi un articol ºi Opþiuni > 
Adãug. în listã redare > Listã redare memoratã sau 
Listã de redare nouã.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listã de redare, selectaþi 
Opþiuni > Eliminare. Aceasta nu duce la ºtergerea 
melodiei de pe aparat, ci doar la ºtergerea acesteia din lista 
de redare.

Pentru a rearanja melodiile dintr-o listã de redare, mergeþi 
la melodia pe care doriþi s-o mutaþi ºi selectaþi Opþiuni > 

Reord. listã. Pentru a se
noua poziþie, utilizaþi ta

Podcast
Meniul Podcast afiºeazã
aparat.

Pentru a reîmprospãta c
Music player, selectaþi O

Episoadele de podcast a
redat ºi redat în întregim

Dacã un episod este par
se reia de la ultima poz

Dacã un episod nu a fos
în întregime, se redã de

Reþea de domici
Cu arhitectura UPnP ºi o
crea o reþea de domicili
de domiciliu vã permite
stocat în aparatul Nokia
De asemenea, puteþi cop
pe un dispozitiv compat
multe informaþii, consu
pag. 85 ºi „Reþea de dom
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rosoft Windows XP 

ã a aplicaþiei Windows 
nformaþii detaliate privind 
indows Media Player, accesaþi 
e pe site-ul Web Nokia.
 6.7 sau mai recent

 de pe calculator
 diferite pentru a transfera 

ul pe calculator ca unitate de 
sã pe care puteþi transfera orice 
þi conexiunea printr-un cablu 
in conexiune Bluetooth. În cazul 
 USB, selectaþi Transfer date 
re.
elodii cu aplicaþia Windows 
þi cablul USB compatibil ºi 
 drept mod de conectare.

 Music Manager din Nokia 
blul USB compatibil ºi selectaþi 
e conectare.
Redarea la distanþã a unei melodii sau a unui 
podcast
1 Apãsaþi  ºi selectaþi Muzicã > Music player.
2 Selectarea unei melodii sau unui podcast.
3 Selectaþi categoriile în meniurile urmãtoare pentru 

a naviga pânã la melodia sau episodul podcast pe care 
doriþi sã-l ascultaþi.

4 Selectaþi melodia sau podacstul pe care doriþi 
sã-l ascultaþi ºi selectaþi Opþiuni > Redare > 
Redare prin reþea dom..

5 Selectaþi aparatul pe care este redat fiºierul.

Copierea melodiilor sau podcasturilor fãrã fir
Pentru a copia sau transfera fiºiere media de pe aparat pe 
un alt aparat compatibil, cum ar fi un PC compatibil UPnP, 
selectaþi un fiºier ºi Opþiuni > Copiere pe reþea dom. 
sau Mutare pe reþea dom.. Partajarea conþinutului 
nu trebuie activatã.

Transfer muzicã
Puteþi transfera muzicã de pe un calculator compatibil sau 
de pe alte dispozitive compatibile utilizând un cablu USB 
compatibil sau o conexiune Bluetooth. Pentru informaþii 
detaliate, consultaþi „Conexiunea Bluetooth”, la pag. 79.

Cerinþe PC pentru transferul de muzicã:

• Sistem de operare Mic
(sau mai recent)

• O versiune compatibil
Media Player. Pentru i
compatibilitatea cu W
secþiunea Nokia N81 d

• Nokia Nseries PC Suite

Transferul de muzicã
Puteþi utiliza trei metode
muzicã:
• Pentru a vedea aparat

stocare externã în ma
fiºiere de date, realiza
USB compatibil sau pr
în care utilizaþi cablul
drept mod de conecta

• Pentru a sincroniza m
Media Player, conecta
selectaþi Player media

• Pentru a utiliza Nokia
PC Suite, conectaþi ca
PC Suite drept mod d
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ã spaþiu de memorie suficient pe 
 manualã, puteþi selecta melodiile 
re doriþi sã le mutaþi, copiaþi 

aþi aparatul, trebuie sã introduceþi 
zat drept nume al aparatului 
edia Player.
nual selecþii:
 conectat la Windows 

aþi aparatul din panoul 
 în care sunt conectate 

 albumele în panoul listã pentru 
a ºterge melodii sau albume, 
in listã ºi faceþi clic pe 

ul listã conþine toate fiºierele pe 
ronizaþi ºi cã este spaþiu suficient 
ui. Faceþi clic pe Start Sync. 
ronizarea.

atã
nea implicitã de transfer de fiºiere 
er, faceþi clic pe sãgeata de sub 
 propriu ºi faceþi clic pe Set up 
M
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Modurile Stocare în masã ºi Player media se pot utiliza 
doar cu fiºierele amplasate pe cartela de memorie a 
aparatului.

Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, 
apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > USB > 
Mod USB.

Dacã transferaþi melodii utilizând modul de transfer 
Transfer date sau PC Suite, trebuie sã reîmprospãtaþi 
biblioteca de pe aparat dupã actualizarea selecþiei de 
melodii de pe aparat. Pentru a reîmprospãta biblioteca, 
în Meniu muzicã, selectaþi Opþiuni > Reîmprospãtare.

Atât Windows Media Player, cât ºi Nokia Music Manager 
din Nokia Nseries PC Suite au fost optimizate pentru 
transferul fiºierelor de muzicã. Pentru mai multe informaþii 
privind transferul de muzicã cu Nokia Music Manager, 
consultaþi ghidul de utilizare al Nokia Nseries PC Suite.

Transferul de muzicã prin Windows 
Media Player
Funcþiile de sincronizare a melodiilor pot sã varieze între 
versiuni diferite ale aplicaþiei Windows Media Player. 
Pentru mai multe informaþii, consultaþi ghidul ºi ajutorul 
Windows Media Player.

Sincronizarea manualã
Dupã ce conectaþi aparatul la un calculator compatibil, 
Windows Media Player selecteazã sincronizarea manualã 

în cazul în care nu exist
aparat. Cu sincronizarea
ºi listele de redare pe ca
sau ºtergeþi.

Prima datã când conect
un nume care va fi utili
în aplicaþia Windows M
Pentru a transfera ma
1 Dupã ce aparatul s-a

Media Player, select
de navigare în cazul
mai multe aparate.

2 Trageþi melodiile sau
sincronizare. Pentru 
selectaþi un articol d
Remove from list.

3 Verificaþi dacã pano
care doriþi sã le sinc
în memoria aparatul
pentru a începe sinc

Sincronizare autom
Pentru a modifica opþiu
în Windows Media Play
Sync, selectaþi aparatul



M
uz

ic
ã

25

usic Store, apãsaþi  selectaþi 
entru instrucþiuni suplimentare, 
 principalã.

ãsi mai multã muzicã în diferite 
uzicã, selectaþi Opþiuni > 
zicã din playerul de muzicã.

e muzicã
te sã introduceþi urmãtoarele 

aþi punctul e acces care va 
ea la magazinul de muzicã.

uteþi sã editaþi setãrile selectând 

ilitatea sã accesaþi Nokia 
compatibil la adresa 
a principalã, selectaþi 
uplimentare.

uzicã > Radio. 

dio pentru prima datã, 
emoraþi posturi locale.

 pe un radio FM obiºnuit cu 
uri memorate sau cu informaþii 
Sync. Bifaþi sau debifaþi caseta de selectare Sync this 
device automatically.

În cazul în care caseta de selectare Sync this device 
automatically este bifatã ºi conectaþi aparatul, biblioteca 
muzicalã a aparatului se actualizeazã automat în 
concordanþã cu listele de redare selectate în Windows 
Media Player.

Dacã nu a fost selectatã nicio listã de redare, întreaga 
bibliotecã muzicalã a calculatorului este selectatã pentru 
sincronizare. Reþineþi faptul cã cã este posibil ca biblioteca 
muzicalã de pe PC sã conþinã mai multe fiºiere decât pot fi 
stocate pe aparat. Pentru mai multe informaþii, consultaþi 
ajutorul Windows Media Player.

Listele de redare de pe aparat nu se sincronizeazã cu listele 
de redare din Windows Media Player.

Nokia Music Store 
În Nokia Music Store (serviciu de reþea) puteþi cãuta, 
parcurge ºi cumpãra muzicã de preluat pe aparat. Pentru 
a cumpãra muzicã, trebuie sã vã abonaþi la acest serviciu.

Pentru a verifica disponibilitatea Nokia Music Store în þara 
Dvs., vizitaþi pagina www.nokia.com.

Pentru a accesa Nokia Music Store, trebuie saã aveþi un 
punct de acces Internet valabil pe aparat. Pentru mai multe 
informaþii, consultaþi „Puncte de acces”, la pag. 132.

Pentru a deschide Nokia M
Muzicã > Mag. muzicã. P
selectaþi Ajutor în pagina

 Indicaþie! Pentru a g
categorii din meniul m
Gãsire în Magazin mu

Setãri magazin d
Este posibil sã vi se solici
setãri:

Pct. acces impl. – Select
fi utilizat pentru conectar

În magazinul de muzicã, p
Opþiuni > Setãri.

De asemenea, aveþi posib
Music Store de pe un PC 
music.nokia.com. În pagin
Help pentru instrucþiuni s

Radio 
Apãsaþi  ºi selectaþi M

Când deschideþi Visual Ra
un asistent vã ajutã sã m

Puteþi utiliza aplicaþia ca
cãutare automatã ºi post
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 manual frecvenþa, selectaþi 
ualã.

at posturi de radio, pentru a merge 
rat sau la cel anterior, selectaþi 
þi una din tastele media  

 apãsaþi tastele de volum. 

ul de radio utilizând difuzorul, 
ivare difuzor. 

i muzica la un volum sonor 
continuã la un volum sonor ridicat 
l. Nu þineþi aparatul la ureche 

difuzorul, deoarece volumul poate 

rile disponibile în funcþie de loc, 
a posturilor (serviciu de reþea).

l pe care tocmai îl ascultaþi în lista 
þi Opþiuni > Memorare post. 
M
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vizuale pe afiºaj privind programul de radio, dacã selectaþi 
posturi care oferã servicii Visual Radio. Serviciul 
Visual Radio utilizeazã pachete de date (serviciu de reþea). 
Puteþi sã ascultaþi radio FM în timp ce utilizaþi 
alte aplicaþii.

Puteþi sã vizualizaþi cea mai recentã listã de posturi care 
oferã Visual Radio la adresa http://www.visualradio.com. 

Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio, este posibil 
ca operatorii ºi posturile de radio din zona în care vã aflaþi 
sã nu accepte Visual Radio.

Pentru a verifica disponibilitatea ºi tarifele serviciului 
ºi pentru a vã abona la acest serviciu, luaþi legãtura 
cu furnizorul de servicii. 

În mod normal, aveþi posibilitatea sã efectuaþi sau sã 
preluaþi un apel în timp ce ascultaþi radio. Sonorul 
aparatului radio se opreºte în timpul unui apel activ.

Ascultarea aparatului de radio
Calitatea unei recepþii radio depinde de capacitatea de 
acoperire a postului de radio în zona în care vã aflaþi.

Aparatul de radio FM lucreazã cu o altã antenã decât cea 
a aparatului mobil. Pentru ca funcþia de radio FM sã 
funcþioneze corespunzãtor, trebuie sã ataºaþi la aparat 
un set cu cascã compatibil sau un alt accesoriu.

Apãsaþi  ºi selectaþi Muzicã > Radio. Pentru a iniþializa 
o cãutare de post radio, selectaþi  sau  sau apãsaþi 
ºi menþineþi apãsatã una din tastele media:  sau 

. Pentru a schimba
Opþiuni > Cãutare man

Dacã anterior aþi memor
la urmãtorul post memo

 sau  sau apãsa
sau .

Pentru a regla volumul,

Pentru a asculta aparat
selectaþi Opþiuni > Act

 Atenþie: Ascultaþ
moderat. Expunerea 
vã poate afecta auzu
atunci când folosiþi 
fi foarte puternic.

Pentru a vizualiza postu
selectaþi Opþiuni > List

Pentru a memora postu
de posturi radio, selecta
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radio cu serviciul Visual Radio, 
 Pornire serviciu vizual. 

e postului de radio, selectaþi 
.

i ºi din urmãtoarele opþiuni:

ru a selecta dacã doriþi ca 
e redat un sunet.

ctaþi Da pentru a porni automat 
d selectaþi un post de radio 
ciul Visual Radio.

þi punctul e acces utilizat pentru 
l Radio. Nu este nevoie de un 
tiliza aplicaþia ca un radio 

i regiunea în care vã aflaþi. 
ã numai dacã nu aþi avut 
entul pornirii aplicaþiei.

t puteþi cãuta, descoperi, face 
ua podcasturi prin reþea. De 
Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, 
selectaþi Opþiuni > Posturi.

Pentru a reveni la modul e aºteptare ºi a lãsa aparatul de 
radio FM sã fucnþioneze în fundal, selectaþi Opþiuni > 
Redare în fundal.

Vizualizare conþinut vizual
Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru 
postul de radio ascultat, selectaþi  sau Opþiuni > 
Pornire serviciu vizual. Dacã identitatea serviciului vizual 
nu a fost memoratã pentru postul de radio, introduceþi-o 
sau selectaþi Preluare pentru a-l cãuta în lista posturilor 
(serviciu de reþea).

Dupã ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual, afiºajul 
va prezenta conþinutul vizual curent.

Posturi de radio memorate
Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, 
selectaþi Opþiuni > Posturi.

Pentru a asculta un post de radio memorat, selectaþi 
Opþiuni > Post > Ascultare. Pentru a viziona conþinutul 

vizual oferit de postul de 
selectaþi Opþiuni > Post >

Pentru a modifica detaliil
Opþiuni > Post > Editare

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãr

Sunet de pornire – Pent
la pornirea aplicaþiei sã fi

Autostart serviciu – Sele
serviciul Visual Radio cân
memorat care oferã servi

Punct de acces – Selecta
conexiunea de date Visua
punct de acces pentru a u
FM obiºnuit.

Zona curentã – Selectaþ
Aceastã setare este afiºat
acoperirea reþelei în mom

Nokia Podcast 
Cu aplicaþia Nokia Podcas
abonament pentru ºi prel
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 Definiþi serviciul de cãutare 
at la Cãutare.

e preluare, apãsaþi  ºi selectaþi 
þiuni > Setãri > Preluare. Definiþi 

i locul unde doriþi sã memoraþi 
lizarea optimã a spaþiului de 
artela de memorie.

– Definiþi frecvenþa cu care vor 
ile.

i – Definiþi data urmãtoarei 

– Definiþi ora urmãtoarei 

au loc numai dacã este selectat 
es ºi aplicaþia Nokia Podcast 
aplicaþia Nokia Podcast nu ruleazã, 
u este activatã.

– Definiþi dimensiunea memoriei 
a podcasturilor.

efiniþi ce se va întâmpla dacã 
ta de preluare.

u preluarea automatã de 
 transmiterea de cantitãþi mari de 
M
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asemenea, puteþi reda, gestiona ºi partaja podcasturi audio 
ºi video cu aparatul.

Pentru a deschide Nokia Podcast, apãsaþi  ºi selectaþi 
Muzicã > Podcast.

Setãri
Înainte de a utiliza aplicaþia Nokia Podcast, stabiliþi 
setãrile pentru conexiune ºi preluare.

Metoda de conectare recomandatã este LAN fãrã fir 
(WLAN): Verificaþi la furnizorul de servicii condiþiile ºi 
tarifele pentru serviciile de date înainte de a utiliza alte 
conexiuni. De exemplu, un plan de date cu tarif fix permite 
transferuri mari de date în schimbul unei taxe lunare.

Pentru a cãuta reþela LAN rãrã fir în raza de acoperire, 
apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Mgr. con. > Reþele WLAN disponibile. 

Pentru a crea un punct de acces la Internet într-o reþea, 
selectaþi Opþiuni > Definire pct. acces.

Setãri de conexiune
Pentru a edita setãrile de conexiune, apãsaþi  
ºi selectaþi Muzicã > Podcast > Opþiuni > Setãri > 
Conexiune. Definiþi urmãtoarele:

Punct de acces implicit – Selectaþi punctul de acces 
pentru definirea conexiunii la Internet.

URL serviciu cãutare –
podcasturi ce va fi utiliz

Setãri de preluare
Pentru a edita setãrile d
Muzicã > Podcast > Op
urmãtoarele:

Memorare în – Definiþ
podcasturile. Pentru uti
stocare, se recomandã c

Interval de actualizare
fi actualizate podcastur

Data urmãt. actualizãr
actualizãri automate.

Ora urmãt. actualizãri
actualizãri automate.

Actualizãrile automate 
un anumit punct de acc
ruleazã. În cazul în care 
actualizarea automatã n

Limitã de preluare (%)
utilizate pentru preluare

Dacã se dep. limita – D
preluãrile depãºesc limi

Setarea aplicaþiei pentr
podcasturi poate implica
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ãugaþi un podcast la Podcasturi 

nouã, selectaþi Opþiuni > 

eb al podcastului, selectaþi 
ginã Web (serviciu de reþea).

 unui podcst, selectaþi Opþiuni > 

l sau podcasturile selectatate 
tibil, selectaþi Opþiuni > 

zã.

ãsiþi noi episoade de podcast 

arele, apãsaþi  ºi selectaþi 
ctoare.

e modificã. Selectaþi dosarul de 
ctualiza (serviciu de reþea). Când 
imbã, apãsaþi din nou tasta de 
chide.

ele mai bune podcasturi aºiºate 
te sau temã. 
date prin reþea furnizorului de servicii. Contactaþi 
furnizorul Dvs. de servicii pentru informaþii referitoare la 
tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a reveni la setãrile implicite, selectaþi Opþiuni > 
Restaurare implicite în ecranul Setãri.

Cãutare
Cãutarea vã ajutã sã gãsiþi podcasturi dupã cuvinte cheie 
sau dupã titlu.

Motorul de cãutare utilizeazã serviciul de cãutare 
podcasturi configurat în Podcast > Opþiuni > Setãri > 
Conexiune > URL serviciu cãutare.

Pentru a cãuta podcasturi, apãsaþi , selectaþi Muzicã > 
Podcast > Cãutare ºi introduceþi cuvintele de cãutare.

 Indicaþie! Cãutarea cautã titlul ºi cuvintle cheie ale 
podcastului în descrieri, nu acautã episoade anume. 
Subiectele generale, cum ar fi fotbal sau hip-hop, dau, 
în general, rezultate mai bune decât un anume 
interpret sau o anume echipã.

Pentru a vã abona la un canal sau la canale marcate ºi 
a le adãuga la Podcasturi, selectaþi Opþiuni > Abonare. 

De asemenea, puteþi sã ad
selectându-l.

Pentru a porni o cãutare 
Cãutare nouã. 

Pentru a accesa site-ul W
Opþiuni > Deschidere pa

Pentru a vizualiza detaliile
Descriere. 

Pentru a trimite podcastu
cãtre un alt aparat compa
Expediere.

Opþiunile disponibile varia

Directoare
Directoarele vã ajutã sã g
la care sã vã abonaþi.

Pentru a deschide Directo
Muzicã > Podcast > Dire

Conþinutul Directoarele s
director dorit pentru a-l a
culoarea dosarului se sch
parcurgere pentru a-l des

Directoarele pot conþine c
dupã dosare de popularita
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re. Deschideþi Primite pentru a vã 
de adãugat la Podcasturi.

 un podcast din Directoare, 
d URL-ul, aveþi posibilitatea sã 
i sã redaþi episoade în Podcasturi.

sturile la care v-aþi abonat, 
casturi. Pentru a vedea titluri 
lor (un episod este un anume fiºier 
ctaþi titlul podcastului. 

ea, selectaþi titlul episodului. 
ntinua preluarea episodului 

ectaþi Opþiuni > Preluare sau 
veþi posibilitatea sã preluaþi mai 
.

nui podcat în timpul preluãrii sau 
, selectaþi Podcasturi > Opþiuni > 

mplet pot fi gãsite în dosarul 
i afiºate decât dupã 
ecii de muzicã.

riazã.
M
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Pentru a deschide dosarul dorit, apãsaþi tasta de 
parcurgere. Se afiºeazã o listã de podcasturi.

Pentru a vã abona la un podcast, selectaþi titlul ºi apãsaþi 
tasta de parcurgere. Dupã ce v-aþi abonat la episoade din 
podcast, aveþi posibilitata sã le preluaþi, sã le gestionaþi 
ºi sã le redaþi în Podcasturi.

Pentru a adãuga un director sau un dosar nou, selectaþi 
Opþiuni > Nou > Director Web sau Dosar. Introduceþi 
un titlu, URL-ul fiºierului .opml (Outline Processor Markup 
Language) ºi selectaþi Realizat.

Pentru a edita dosarul selectat, legãtura Web sau 
directorul Web, selectaþi Opþiuni > Editare.

Pentru a importa un fiºier.opml memorat pe aparat, 
selectaþi Opþiuni > Import fiºier OPML. Selectaþi locaþia 
fiºierului ºi importaþi-l.

Pentru a trimite un dosar diector ca mesaj multimedia sau 
prin conexiune Bluetooth, selectaþi dosarul ºi Opþiuni > 
Expediere.

Când primiþi un mesaj cu un fiºier.opml trimis prin 
conexiune Bluetooth, deschieþi fiºierul pentru a-l memora 

în Primite din Directoa
abona la orice legãturã 

Preluare
Dupã ce v-aþi abonat la
Cãutare sau introducân
gestionaþi, sã preluaþi º

Pentru a vizualiza podca
selectaþi Podcast > Pod
individuale ale episoade
media din podcast), sele

Pentru a începe preluar
Pentru a prelua sau a co
selectat sau marcat, sel
Continuare preluare. A
multe episoade simultan

Pentru a reda pãrþi ale u
dupã o preluare parþialã
Redare mostrã.

Podcasturile preluate co
Podcasturi, dar nu vor f
reîmprospãtarea bibliot

Opþiunile disponibile va
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castului selecat, selectaþi 

st preluat sau podcasturile 
ectaþi Opþiuni > ªtergere.

l selectat sau podcasturile 
at compatibil ca fiºier.opml ca 
n conexiune Bluetooth, selectaþi 

e ºi a trimite simultan 
ectate, selectaþi Opþiuni > 
rcaþi podcasturile dorite ºi 
 alege acþiunea doritã.

Web al podcastului (serviciu 
ni > Deschidere paginã Web.

sibilitatea de a interacþiona 
ntarii ºi vot. Pentru a vã conecta 
acest lucru, selectaþi Opþiuni > 
Redarea ºi gestionarea podcasturilor
Pentru a afiºa episoadele disponibile din podcastul 
selectat, selectaþi Opþiuni > Deschidere. Sub fiecare 
episod, veþi vedea formatul fiºierului, dimensiunea ºi ora 
încãrcãrii.

Dupã preluarea completã a unui podcast, pentru a reda 
episodul întreg, selectaþi Podcasturi > Opþiuni > Redare 
sau apãsaþi  ºi selctaþi Muzicã > Music player > 
Podcasturi.

Pentru a actualiza podcastul selectat sau podcasturile 
marcate cu un nou episod, selectaþi Opþiuni > Actualizare.

Pentru a opri actualizarea unui podcast selecat sau a unor 
podcasturi marcate, selectaþi Opþiuni > Oprire 
actualizare. 

Pentru a adãuga un podcast nou introducând URL-ul 
la podcast, selectaþi Opþiuni > Podcast nou.

Dacã nu aveþi un punct de acces definit sau dacã în timpul 
unei conexiuni de pachete de date vi se solicitã sã 
introduceþi yun nume de utilizator ºi o parolã, luaþi 
legãtura cu furnizorul de servicii.

Pentru a edita URL-ul pod
Opþiuni > Editare.

Pentru a ºterge un podca
marcate de pe aparat, sel

Pentru a trimite podcastu
marcate cãtre un alt apar
mesaj multimedia sau pri
Opþiuni > Expediere.

Pentru a actualiza, a ºterg
un grup de podcasturi sel
Marcare/Anul. marc. ma
selectaþi Opþiuni pentru a

Pentru a deschide site-ul 
de reþea), selectaþi Opþiu
Unele podcasturi oferã po
cu alþi autori ºi prin come
la Internet pentru a face 
Vizualizare comentarii.
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Jocuri
Aparatul Nokia N81 este compatibil cu jocurile N-Gage™. Cu N-Gage puteþi prelua ºi juca jocuri de cea mai înaltã calitate, 
cu mai mulþi jucãtori.

Aparatul conþine una dintre urmãtoarele aplicaþii:
• Aplicaþia Discover N-Gage –cu aceastã aplicaþia de previzualizare puteþi obþine informaþii despre urmãtoarele 

jocuri N-Gage, puteþi încercaþi versiunile demonstrative ale jocurilor ºi puteþi prelua ºi instala aplicaþia N-Gage 
completã în momentul în care aceasta devine disponibilã

• Aplicaþia N-Gage –Aplicaþia completã vã oferã acces la experianþa N-Gage totalã, înlocuind aplicaþia 
Discover N-Gage din meniu. Puteþi gãsi jocuri noi, puteþi încerca ºi cumpãra jocuri, gãsi alþi jucãtori ºi accesa 
punctaje, evenimente, puteþi purta conversaþii chat ºi altele. Este posibil ca unele funcþii sã nu fie disponibile 
în momentul instalãrii programelor software pe aparat; verificaþi actualizãrile programelor software la adresa 
www.n-gage.com.

Apãsaþi  ºi selectaþi Jocuri pentru a începe.

Pentru experienþa completã N-Gage, aveþi nevoie de acces Internet pe aparat, prin reþeaua celularã sau reþeaua radio 
LAN. Contactaþi furnizorul de servicii pentru mai multe informaþii referitoare la serviciile de transmisii de date. 

Pentru informaþii suplimentare, vizitaþi www.n-gage.com.
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iºa o listã cu contactele ale cãror 
roduse.

dãuga ºi a edita fiºe de contact, 
ia Nokia Contacts Editor, 
series PC Suite. 

afie în miniaturã la o fiºã de 
e contact ºi selectaþi Opþiuni > 
ugare foto mini.. Fotografia în 
nci când primiþi un apel de la 

ul vocal, selectaþi o fiºã de 
are indic. vocal. Consultaþi 
 114.

þii de contact, selectaþi fiºa de 
o expediaþi ºi Opþiuni > 
n mesaj text, Prin multimedia, 
tooth. Consultaþi „Mesaje”, 

datelor utilizând o conexiune 

mprima fiºele de contact 
atibilã, echipatã Basic 
 conexiune Bluetooth 

450 Mobile Printer sau 
 selectaþi Opþiuni > Imprimare.
Contacte (agenda telefonicã) 
Apãsaþi  ºi selectaþi Contacte. În Contacte puteþi sã 
memoraþi ºi sã actualizaþi informaþiile de contact. Puteþi 
sã adãugaþi un sunet personal de apel sau o fotografie în 
miniaturã la o fiºã de contact. De asemenea, puteþi crea 
grupuri de contact, care vã permit sã expediaþi mesaje text 
sau mesaje e-mail cãtre mai mulþi destinatari simultan. 
Puteþi adãuga la contacte informaþiile de contact (cãrþi de 
vizitã) primite. Informaþiile de contact pot fi expediate 
numai cãtre aparate compatibile ºi pot fi primite numai 
de la astfel de aparate.

Pentru a vizualiza spaþiul ocupat de contacte, grupuri ºi 
memoria disponibilã din Contacte, selectaþi Opþiuni > 
Informaþii contacte.

Memorarea ºi editarea numelor 
ºi numerelor
1 Selectaþi Opþiuni > Contact nou.
2 Completaþi câmpurile pe care le doriþi ºi selectaþi 

Realizat.

Pentru a edita fiºele de contact din Contacte, alegeþi fiºa 
de contact pe care doriþi sã o editaþi ºi selectaþi Opþiuni > 
Editare. De asemenea, puteþi sã cãutaþi contactul dorit 
introducând primele litere ale numelui în câmpul de 

cãutare. Pe ecran se va af
nume încep cu literele int

 Indicaþie! Pentru a a
puteþi utiliza ºi aplicaþ
disponibilã în Nokia N

Pentru a adãuga o fotogr
contact, deschideþi fiºa d
Editare > Opþiuni > Adã
miniaturã este afiºatã atu
contactul respectiv.

Pentru a asculta indicativ
contact ºi Opþiuni > Red
„Apelarea vocalã”, la pag.

Pentru a expedia informa
contact pe care doriþi sã 
Exped. carte vizitã > Pri
Prin e-mail sau Prin Blue
la pag. 37 ºi „Expedierea 
Bluetooth”, la pag. 81.

 Indicaþie! Pentru a i
pe o imprimantã comp
Print Profile (BPP), prin
(cum ar fi HP Deskjet
HP Photosmart 8150),
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actelor
numere de pe o cartelã SIM pe 
electaþi Contacte > Opþiuni > 
SIM, numele pe care doriþi sã le 
re în Contacte.

 pe cartela SIM, în Contacte, 
 doriþi sã le copiaþi ºi Opþiuni > 
 Opþiuni > Copiere > 
 copiate numai câmpurile fiºei 
 cartela Dvs. SIM.

ncroniza contactele Dvs. cu un 
l utilizând Nokia Nseries PC Suite. 

alte servicii SIM
 informaþii referitoare la utilizarea 
contactaþi distribuitorul cartelei 
furnizorul de servicii sau alt 

Contacte > Opþiuni > 
or SIM pentru a vedea numele 
e cartela SIM. În directorul SIM 
 copia numere în contacte ºi puteþi 

 a numerelor fixe ce pot fi apelate, 
tacte SIM > Contacte apel. nr. 
e afiºatã numai dacã este 
s. SIM.
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Pentru a adãuga un contact la un grup, selectaþi Opþiuni > 
Adãugare la grup (opþiunea apare doar dacã aþi creat un 
grup). Consultaþi „Crearea grupurilor de contacte”, la 
pag. 35.

Pentru a vedea cãrui grup îi aparþine un contact, selectaþi 
contactul ºi Opþiuni > Aparþine grupurilor.
Pentru a ºterge o fiºã de contact din Contacte, selectaþi 
o fiºã ºi apãsaþi . 

Numere ºi adrese implicite
Puteþi atribui unei fiºe de contact numere sau adrese 
implicite. În acest mod, dacã un contact are mai multe 
numere sau adrese, puteþi apela sau expedia cu uºurinþã 
un mesaj cãtre acel contact, la un anumit numãr de telefon 
sau la o anumitã adresã. De asemenea, numãrul implicit 
este utilizat ºi pentru apelarea vocalã.
1 În Contacte, selectaþi un contact.
2 Selectaþi Opþiuni > Implicite.
3 Selectaþi un articol implicit la care doriþi sã adãugaþi un 

numãr sau o adresã, apoi selectaþi Atribuire.
4 Selectaþi un numãr sau o adresã pe care doriþi sã 

o setaþi ca implicitã.

Numãrul sau adresa presetatã este subliniatã pe cartela de 
contact.

Copierea cont
Pentru a copia nume ºi 
aparat, apãsaþi , ºi s
Contacte SIM > Dosar 
copiaþi Opþiuni > Copie
Pentru a copia contacte
selectaþi numele pe care
Copiere în dir. SIM sau
În directorul SIM. Sunt
de contact acceptate de

 Indicaþie! Puteþi si
calculator compatibi

Director SIM ºi 
Pentru disponibilitate ºi
serviciilor cartelei SIM, 
SIM. Acesta ar putea fi 
distribuitor.

Apãsaþi  ºi selectaþi 
Contacte SIM > Direct
ºi numerele memorate p
puteþi adãuga, edita sau
efectua apeluri.

Pentru a vizualiza o listã
selectaþi Opþiuni > Con
fixe. Aceastã setare est
acceptatã de cartela Dv
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net de apel. Se deschide o listã 

pel pe care doriþi sã-l utilizaþi 
idual sau pentru membrii 
þi, de asemenea, utiliza un 

de apel.

act sau un membru al grupului, 
apel selectat (dacã numãrul 
preunã cu apelul ºi dacã aparatul 

e apel, selectaþi Sunet implicit 
l.

ilor de contacte
 pentru a deschide lista 

rup nou. 
u grup sau utilizaþi-l pe cel 
. 

þiuni > Adãugare membri.
pãsaþi  pentru a-l marca. 
ulþi membri simultan, repetaþi 

u toate contactele pe care doriþi 

 adãuga contactele la grupul 
Pentru a restricþiona apelurile de pe aparat cãtre anumite 
numere de telefon, selectaþi Opþiuni > Activ. apel. nr. 
fixe. Aveþi nevoie de codul PIN2 pentru a activa ºi 
dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita 
contactele care au numere fixe de apelare. Contactaþi 
furnizorul de servicii dacã nu aveþi acest cod. Pentru a 
adãuga numere noi la lista numerelor fixe ce pot fi apelate, 
selectaþi Opþiuni > Contact SIM nou. Pentru a utiliza 
aceste funcþii este necesar codul PIN2.

Când utilizaþi funcþia Apelare numere fixe, conexiunile 
de pachete de date nu sunt posibile, exceptând situaþia în 
care trimiteþi mesaje text printr-o conexiune de pachete de 
date. În acest caz, numãrul centrului de mesaje ºi numãrul 
de telefon al destinatarului trebuie incluse în lista de 
apelare a numerelor fixe.

Când este activatã apelarea numerelor fixe, pot fi posibile 
apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat în 
aparatul Dvs.

Adãugarea sunetelor de apel 
pentru contacte
Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un 
grup de contacte, efectuaþi urmãtoarele:
1 Apãsaþi  pentru a deschide o fiºã de contact sau 

pentru a accesa lista de grupuri ºi a selecta un grup de 
contacte.

2 Selectaþi Opþiuni > Su
cu sunete de apel.

3 Selectaþi sunetul de a
pentru contactul indiv
grupului selectat. Pute
videoclip drept sunet 

Când vã apeleazã un cont
aparatul redã sunetul de 
apelantului este trimis îm
Dvs. îl recunoaºte).

Pentru a ºterge sunetul d
din lista cu sunete de ape

Crearea grupur
1 În Contacte, apãsaþi 

grupurilor.
2 Selectaþi Opþiuni > G
3 Scrieþi un nume pentr

implicit ºi selectaþi OK
4 Selectaþi grupul ºi Op
5 Alegeþi un contact ºi a

Pentru a adãuga mai m
aceastã operaþie pentr
sã le adãugaþi.

6 Selectaþi OK pentru a
respectiv.
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Pentru a redenumi un grup, selectaþi Opþiuni > 
Redenumire, introduceþi noul nume ºi selectaþi OK.

Eliminarea membrilor dintr-un grup
1 În lista grupurilor, selectaþi grupul pe care doriþi sã-l 

modificaþi.
2 Mergeþi la contact ºi selectaþi Opþiuni > 

ªtergere din grup.
3 Selectaþi Da pentru a elimina contactul din grup.
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 mesajele e-mail preluate 
a. Consultaþi „E-mail”, la pag. 45.

orate aici mesajele ciornã care 
.

l mesaj trimis, excluzând 
exiune Bluetooth, se memoreazã 
mãrul mesajelor de memorat, 
 pag. 47.

jele ce urmeazã a fi trimise sunt 
þã ieºire, de exemplu când 
riei de acoperire a reþelei.

sibilitatea sã solicitaþi reþelei 
 livrare pentru mesajele text ºi 
 trimis (serviciu de reþea).

pedia solicitãri de servicii 
 de comenzi USSD), cum ar fi 
viciilor de reþea, cãtre furnizorul 
ni > Comandã servicii în 
je.

iciu de reþea) vã permite sã 
teme, cum ar fi vremea sau 
furnizorul de servicii. Contactaþi 
 în legãturã cu subiectele 
Mesaje 
Apãsaþi  ºi selectaþi Mesaje (serviciu de reþea).

  Important: Procedaþi cu precauþie când 
deschideþi mesaje. Mesajele e-mail pot conþine programe 
de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod aparatului sau 
calculatorului Dvs. 

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot 
recepþiona ºi afiºa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj 
poate fi diferit în funcþie de aparatul care îl recepþioneazã.

Pentru a crea un nou mesaj, selectaþi Mesaj nou.

Mesaje conþine urmãtoarele dosare:

 Cãsuþã intrare –Sunt memorate aici mesajele 
primite, cu excepþia mesajelor e-mail ºi a celor provenite 
din transmisia celularã. Mesajele e-mail sunt stocate în 
Cãsuþã poºtalã.

 Dosarele mele – Pentru a organiza mesajele în dosare.

 Indicaþie! Pentru a evita rescrierea mesajelor pe care 
le expediaþi frecvent, folosiþi textele din dosarul de 
ºabloane. De asemenea, puteþi crea ºi memora ºabloane 
proprii.

 Cãsuþã poºtalã – Pentru a vã conecta la cãsuþa 
poºtalã de la distanþã în vederea preluãrii mesajelor e-mail 

noi sau pentru a vizualiza
anterior, fãrã a vã conect

Ciorne – Sunt mem
nu au fost încã expediate

 Expediate – Ultimu
mesajele trimise prin con
aici. Pentru a modifica nu
consultaþi „Alte setãri”, la

 Cãsuþã ieºire – Mesa
stocate temporar în Cãsu
aparatul se aflã în afara a

 Rapoarte – Aveþi po
sã vã trimitã un raport de
multimedia pe care le-aþi

Pentru a introduce ºi a ex
(cunoscute ºi sub numele
comenzi de activare a ser
de servicii, selectaþi Opþiu
ecranul principal al Mesa

Transmisie celularã (serv
primiþi mesaje pe diverse 
condiþiile de trafic, de la 
furnizorul Dvs. de servicii
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activa modul de introducere 
 predicþie, apãsaþi rapid de douã 

edierea mesajelor
un mesaj multimedia sau a scrie 
e sã aveþi setãrile de conectare 
ãri e-mail”, la pag. 41 ºi „E-mail”, 

mita mãrimea mesajelor MMS. 
 depãºeºte aceastã limitã, s-ar 
icºoreze pentru a o putea expedia 

 ºi din urmãtoarele opþiuni:
 a expedia un mesaj text
 pentru a expedia un mesaj 

ru a expedia un mesaj audio 
ia care conþine un clip audio)
xpedia un e-mail
saþi  pentru a selecta 
urile din lista de contacte sau 
 de telefon sau adresa de e-mail 
tru a adãuga punct ºi virgulã (;) 
estinatarilor, apãsaþi . De 
pia ºi insera numãrul sau adresa 
M
es
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disponibile ºi cu numerele de acces ale acestora. 
În ecranul principal al Mesaje, selectaþi Opþiuni > 
Transmisie celularã.

Mesajele de transmisie celularã nu pot fi recepþionate 
în reþelele UMTS. O conexiune de pachete de date poate 
împiedica recepþia transmisiei celulare.

Scrierea textului
ABC, abc ºi Abc indicã modul de scriere selectat. 123 
indicã modul numeric.

Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere ºi 
cu cifre, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Pentru 
a comuta între diferitele moduri de reprezentare 
a caracterelor, apãsaþi .

Pentru a introduce o cifrã când vã aflaþi în modul de scriere 
litere, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta numericã doritã.

 este afiºat când scrieþi un text utilizând modul 
tradiþional de introducere a textului, iar  atunci 
când utilizaþi modul de introducere a textului cu funcþia 
de predicþie.

Utilizaþi funcþia de predicþie pentru a predictive text, you 
can enter any letter with a single keypress. Modul de 
introducere a textului cu funcþia de predicþie se bazeazã pe 
un dicþionar încorporat la care puteþi adãuga cuvinte noi.

Pentru a activa sau dez
a textului cu funcþia de
ori tasta .

Scrierea ºi exp
Înainte de a putea crea 
un mesaj e-mail, trebui
corecte. Consultaþi „Set
la pag. 45.

Reþeaua mobilã poate li
Dacã imaginea inseratã
putea ca aparatul sã o m
prin MMS.

1 Selectaþi Mesaj nou
Mesaj text – pentru
Mesaj multimedia –
multimedia (MMS)
Mesaj audio – pent
(un mesaj multimed
E-mail – pentru a e

2 În câmpul Cãtre apã
destinatarii sau grup
introduceþi numãrul
a destinatarului. Pen
în scopul separãrii d
asemenea, puteþi co
din clipboard.
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sibil ca aparatul Dvs. sã 
esajul Dvs. a fost expediat cãtre 
esaje programat în aparat. Este 

. sã nu semnaleze dacã mesajul 
nat la destinaþia doritã. Pentru 
d serviciile de mesaje, consultaþi 
icii.

edierea mesajelor text având 
ai mare decât limita prevãzutã 
esajele mai lungi vor fi expediate 
uã sau mai multe mesaje. S-ar 
e servicii sã vã taxeze în mod 
e ce folosesc accente sau alte 
rele din unele limbi ocupã mai 
el numãrul de caractere ce pot 
gur mesaj. 

xpedia într-un mesaj multimedia 
format .mp4 sau care depãºesc 
ptatã de reþeaua mobilã.

bina imagini, videoclipuri, 
prezentare pe care o puteþi 
i mesaj multimedia. Începeþi 
ltimedia ºi selectaþi Opþiuni > 
eastã opþiune este afiºatã numai 
S este setat pe Asistat sau Liber. 
ltimedia”, la pag. 44.
3 În câmpul Subiect, introduceþi subiectul mesajului 
multimedia sau e-mail. Pentru a schimba câmpurile 
vizibile, selectaþi Opþiuni > Câmpuri de adresã.

4 În câmpul mesajului, 
scrieþi mesajul. Pentru 
a introduce un ºablon, 
selectaþi Opþiuni > 
Inserare sau 
Inserare obiect > ªablon.

5 Pentru a adãuga un obiect 
media la un mesaj 
multimedia, selectaþi 
Opþiuni > Inserare 
obiect > Imagine, 
Clip audio sau Video clip.

6 Pentru a face o nouã 
fotografie sau a înregistra clipuri audio sau video 
pentru un mesaj multimedia, selectaþi Opþiuni > 
Inserare obiect nou > Imagine, Clip audio sau 
Video clip. Pentru a introduce un cadru nou într-un 
mesaj, selectaþi Cadru.
Pentru a vedea aspectul mesajului multimedia, 
selectaþi Opþiuni > Previzualizare.

7 Pentru a anexa un fiºier la un e-mail, selectaþi 
Opþiuni > Inserare > Imagine, Clip audio, Video clip, 
Notã sau Altul pentru alte tipuri de fiºiere. Fiºierele 
ataºate la mesajele e-mail sunt marcate prin .

8 Pentru a expedia mesajul, selectaþi Opþiuni > 
Expediere sau apãsaþi tasta de apelare.

 Observaþie: Este po
semnaleze faptul cã m
numãrul centrului de m
posibil ca aparatul Dvs
a fost sau nu recepþio
mai multe detalii privin
furnizorul Dvs. de serv

Aparatul Dvs. acceptã exp
un numãr de caractere m
pentru un singur mesaj. M
sub forma unei serii de do
putea ca furnizorul Dvs. d
corespunzãtor. Caracterel
semne, precum ºi caracte
mult spaþiu, limitând astf
fi expediate printr-un sin

Este posibil sã nu puteþi e
videoclipuri memorate în 
limita de dimensiune acce

 Indicaþie! Puteþi com
clipuri audio ºi într-o 
expedia sub forma unu
crearea unui mesaj mu
Creare prezentare. Ac
dacã Mod creare MM
Consultaþi „Mesaje mu
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e media incluse în mesajul 
pþiuni > Obiecte.

prezentare multimedia, este afiºat 
a reda prezentarea, selectaþi 

ioneze multe tipuri de mesaje care 
ãrþile de vizitã, sunetele de apel, 
registrãri din agendã ºi notificãri 

uteþi primi setãri din partea 
au din partea departamentului 
istrarea informaþiilor, sub forma 
re.

 din mesaj, selectaþi Opþiuni 
oare.

ii Web
b sunt notificãri (de exemplu, 
þine un mesaj text sau o legãturã. 
 abonament, luaþi legãtura cu 
ii.
M
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Cãsuþa intrare — 
recepþionarea mesajelor 
În dosarul Cãsuþã intrare,  indicã un mesaj text necitit, 

 un mesaj multimedia necitit,  un mesaj audio 
necitit,  date recepþionate prin conexiune Bluetooth.

Când primiþi un mesaj, în modul de aºteptare se afiºeazã 
 ºi textul 1 mesaj nou. Pentru a deschide mesajul, 

selectaþi Afiºare. Pentru a deschide un mesaj în Cãsuþã 
intrare, mergeþi la acesta ºi apãsaþi . Pentru a rãspunde 
la un mesaj recepþionat, selectaþi Opþiuni > Rãspuns.

Mesaje multimedia
 Important: Procedaþi cu precauþie când deschideþi 

mesaje. Obiectele din mesajele multimedia pot conþine 
programe de virusare sau pot fi dãunãtoare în alt mod 
aparatului sau calculatorului Dvs. 

Este posibil sã primiþi un mesaj de notificare care vã 
semnaleazã faptul cã existã un mesaj multimedia în 
aºteptare în centrul de mesaje multimedia. Pentru iniþierea 
unei conexiuni de pachete de date, în vederea preluãrii 
mesajului pe aparat, selectaþi Opþiuni > Preluare.

Când deschideþi un mesaj multimedia ( ), este posibil 
ca pe ecran sã aparã o imagine ºi un mesaj. Este afiºat 
indicatorul  dacã mesajul respectiv conþine sunete 
sau  dacã acesta conþine videoclipuri. Pentru a reda 
clipul audio sau video, selectaþi indicatorul corespunzãtor.

Pentru a vedea obiectel
multimedia, selectaþi O

Dacã mesajul conþine o 
indicatorul . Pentru 
indicatorul.

Date ºi setãri
Aparatul poate sã recepþ
conþin date, cum ar fi c
sigle ale operatorului, în
e-mail. De asemenea, p
furnizorului de servicii s
companiei pentru admin
unui mesaj de configura

Pentru a memora datele
ºi opþiunea corespunzãt

Mesaje de servic
Mesajele de serviciu We
titluri de ºtiri) ºi pot con
Pentru disponibilitate ºi
furnizorul Dvs. de servic
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i poºtale
talã, veþi fi întrebat dacã doriþi 
poºtalã (Vã conectaþi la cãsuþa 

suþa poºtalã ºi a prelua mesajele 
cestora, selectaþi Da. Când 
dul conectat, sunteþi 
a cãsuþa poºtalã de la distanþã 
e.

ul deconectat mesajele e-mail 
i Nu.

mail nou, selectaþi Mesaj nou > 
al mesaje sau Opþiuni > 
ãsuþa poºtalã. Consultaþi 
esajelor”, la pag. 38.

lor e-mail
conectat, selectaþi Opþiuni > 
 o conexiune la cãsuþa poºtalã de 

are e-mail ºi una dintre 
conexiunea, selectaþi Opþiuni > 
schide un mesaj e-mail, apãsaþi 
Cãsuþa poºtalã 

Setãri e-mail
 Indicaþie! Utilizaþi Asistent de setãri pentru a defini 

setãrile pentru cãsuþa poºtalã. Apãsaþi  ºi selectaþi 
Instrumente > Utilitare > Asist. setãri.

Pentru a utiliza e-mail-ul trebuie sã aveþi un punct de 
acces la Internet (IAP) valid pe aparat ºi sã definiþi corect 
setãrile pentru e-mail. Consultaþi „Puncte de acces”, 
la pag. 132.

Dacã selectaþi Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje 
ºi nu aþi configurat contul de e-mail, vi se cere sã faceþi 
acest lucru. Pentru a configura setãrile de e-mail cu 
ajutorul ghidului pentru cãsuþa poºtalã, selectaþi Start. 
Consultaþi ºi „E-mail”, la pag. 45.

Trebuie sã aveþi un cont de e-mail separat. Urmaþi 
instrucþiunile primite de la furnizorul de cãsuþã poºtalã de 
la distanþã ºi de servicii Internet (ISP).

Când creaþi o nouã cãsuþã poºtalã, numele pe care i-l daþi 
înlocuieºte Cãsuþã poºtalã în ecranul principal Mesaje. 
Puteþi avea maxim ºase cãsuþe poºtale.

Accesarea cãsuþe
Când accesaþi cãsuþa poº
sã vã conectaþi la cãsuþa 
poºtalã?).

Pentru a vã conecta la cã
e-mail noi sau antetele a
vizualizaþi mesajele în mo
conectat în permanenþã l
printr-o conexiune de dat

Pentru a vizualiza în mod
preluate anterior, selectaþ

Pentru a crea un mesaj e-
E-mail în ecranul princip
Mesaj nou > E-mail în c
„Scrierea ºi expedierea m

Preluarea mesaje
Dacã sunteþi în modul de
Conectare pentru a iniþia
la distanþã.

Selectaþi Opþiuni > Prelu
opþiuni. Pentru a închide 
Deconectare. Pentru a de
tasta de parcurgere . 
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ru preluarea automatã a mesajelor 
nsmiterea de volume mari de date 
i de servicii. Contactaþi furnizorul 
formaþii referitoare la tarifele 

date.

elor e-mail
tul unui mesaj e-mail din aparat, 
i în cãsuþa poºtalã de la distanþã, 
gere. În ªtergere mesaj din:, 
.

pie a antetelor mesajelor e-mail 
 distanþã. Deºi ºtergeþi conþinutul 
jului e-mail rãmâne în aparatul 
eþi ºi antetul, trebuie mai întâi sã 

din cãsuþa poºtalã de la distanþã ºi 
 între aparatul Dvs. ºi cãsuþa 
entru a actualiza starea.

j e-mail din aparat ºi din cãsuþa 
ctaþi Opþiuni > ªtergere. În 
lectaþi Telefon ºi server.

a unui e-mail din aparat ºi din 
l e-mail marcat pentru a fi ºters 
e ( ) ºi selectaþi Opþiuni > 
M
es

aj
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1 Dacã aveþi o conexiune activã cu o cãsuþã poºtalã de 
la distanþã, selectaþi Opþiuni > Preluare e-mail ºi 
dintre opþiunile urmãtoare:
Noi – pentru a prelua toate mesajele noi
Selectate – pentru a prelua numai mesajele care au 
fost marcate
Toate – pentru a prelua toate mesajele din cãsuþa 
poºtalã
Pentru a întrerupe preluarea mesajelor, selectaþi 
Anulare.

2 Dacã doriþi sã închideþi conexiunea ºi sã vizualizaþi 
mesajele e-mail în modul deconectat, selectaþi 
Opþiuni > Deconectare.

3 Pentru a deschide un mesaj e-mail, apãsaþi . Dacã 
mesajul e-mail nu a fost preluat ºi dacã sunteþi în 
modul deconectat, sunteþi întrebat dacã doriþi sã 
preluaþi mesajul din cãsuþa poºtalã.

Pentru a vizualiza un fiºier ataºat la e-mail, deschideþi 
mesajul ºi selectaþi fiºierul ataºat indicat prin . Dacã 
fiºierul ataºat are un indicator estompat, acesta nu a fost 
preluat în aparat; selectaþi Opþiuni > Preluare.

Preluarea automatã a mesajelor e-mail
Pentru a prelua mesajele în mod automat, selectaþi 
Opþiuni > Setãri e-mail > Preluare automatã. Pentru 
mai multe informaþii, consultaþi „Preluare automatã”, 
la pag. 46.

Setarea aparatului pent
e-mail poate implica tra
prin reþeaua furnizorulu
Dvs. de servicii pentru in
aferente transmisiei de 

ªtergerea mesaj
Pentru a ºterge conþinu
mesajul rãmânând totuº
selectaþi Opþiuni > ªter
selectaþi Numai telefon

Aparatul realizeazã o co
din cãsuþa poºtalã de la
mesajului, antetul mesa
Dvs. Dacã doriþi sã ºterg
ºtergeþi mesajul e-mail 
sã realizaþi o conexiune
poºtalã de la distanþã p

Pentru a ºterge un mesa
poºtalã la distanþã, sele
ªtergere mesaj din:, se

Pentru a anula ºtergere
server, selectaþi mesaju
la urmãtoarea conectar
Anulare ºtergere.
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ile marcate cu Trebuie definit 
espectaþi instrucþiunile primite 
rvicii. Puteþi obþine setãrile de 
 sub forma unui mesaj de 

de mesaje sau punctele de 
e aparat de cãtre furnizorul de 
u le puteþi schimba, crea, edita 

esaje > Opþiuni > Setãri > 
arele:

ru a vizualiza o listã cu toate 
efinite.

entru a utiliza funcþia de 
n alt sistem de codificare atunci 
 disponibilã, selectaþi Accept 

electaþi centrul de mesaje care 
miterea mesajelor text.

þi dacã doriþi ca reþeaua sã vã 
re a mesajelor (serviciu de reþea).
Deconectarea de la cãsuþa poºtalã
Dacã sunteþi în modul conectat, pentru a întrerupe 
conexiunea de transmisie de date cãtre cãsuþa poºtalã 
de la distanþã, selectaþi Opþiuni > Deconectare.

Ascultarea mesajelor
Puteþi asculta mesajele audio, mail, multimedia ºi text din 
Cãsuþã intrare.

Pentru a asculta un mesaj, selectaþi-l, apoi selectaþi 
Opþiuni > Ascultare. 

Vizualizarea mesajelor de pe 
o cartelã SIM
Înainte de a vedea mesajele SIM, trebuie sã le copiaþi într-
un dosar din aparatul Dvs.
1 În ecranul principal al Mesaje, selectaþi Opþiuni > 

Mesaje SIM.
2 Selectaþi Opþiuni > Marcaj/Anul. marcaj > Marcare 

sau Marcare în totalitate pentru a marca mesajele.
3 Selectaþi Opþiuni > Copiere. Se deschide o listã de 

dosare.
4 Pentru a începe copierea, selectaþi un dosar ºi OK. 

Pentru a vizualiza mesajele, deschideþi dosarul.

Setãri mesaje
Completaþi toate câmpur
sau cu un asterisc roºu. R
de la furnizorul Dvs. de se
la furnizorul de servicii ºi
configurare.

Unele sau toate centrele 
acces pot fi configurate p
servicii ºi este posibil sã n
sau ºterge.

Mesaje text
Apãsaþi  ºi selectaþi M
Mesaj text ºi din urmãto

Centre de mesaje – Pent
centrele de mesaje text d

Codificare caractere – P
conversie a caracterelor î
când aceastã opþiune este
parþial.

Centru mesaje în uz – S
va fi utilizat pentru trans

Primire raport – Selecta
trimitã rapoarte de remite



4

 Selectaþi punctul de acces care 
xiune preferatã.

Selectaþi modul în care doriþi sã 
 primi mesaje automat în reþeaua 
ectaþi Aut. în reþeaua orig.. În 
omiciliu, primiþi o notificare care 

mit un mesaj pe care îl puteþi 
esaje multimedia.

e domiciliu, expedierea ºi 
 multimedia ar putea costa 

 multimedia > Întotdea. autom., 
mat o conexiune activã de pachete 
mesajul, atât în reþeaua mobilã de 
xternã.

 Selectaþi dacã doriþi sã respingeþi 
 un expeditor anonim.

ificaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje 

aþi dacã doriþi ca starea mesajului 
 jurnal (serviciu de reþea).

 Selectaþi dacã doriþi ca aparatul 
e de remitere pentru mesajele 
M
es

aj
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Valabilitate mesaj – Selectaþi intervalul de timp în care 
centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care 
prima încercare eºueazã (serviciu de reþea). Dacã mesajul 
nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va 
fi ºters din centrul de mesaje.

Mesaj expediat ca – Luaþi legãtura cu furnizorul de 
servicii pentru a afla dacã centrul de mesaje poate sã 
realizeze conversia mesajelor text în alte formate.

Conexiune preferatã – Selectaþi conexiunea ce va fi 
utilizatã.

Rãsp. acelaºi centru – Selectaþi dacã doriþi ca mesajul de 
rãspuns sã fie expediat utilizând acelaºi numãr al centrului 
de mesaje text (serviciu de reþea).

Mesaje multimedia
Apãsaþi  ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > 
Mesaj multimedia ºi din urmãtoarele:

Mãrime imagine – Definiþi dimensiunea imaginii într-un 
mesaj multimedia.

Mod creare MMS – Dacã selectaþi Asistat, aparatul vã 
informeazã dacã încercaþi sã expediaþi un mesaj care ar 
putea sã nu fie acceptat de cãtre destinatar. Dacã selectaþi 
Restricþionat; aparatul împiedicã expedierea mesajelor 
care ar putea sã nu fie acceptate. Pentru a include conþinut 
în mesaje fãrã notificãri, selectaþi Liber.

Punct de acces în uz –
va fi utilizat drept cone

Preluare multimedia –
primiþi mesaje. Pentru a
mobilã de domiciliu, sel
afara reþelei mobile de d
vã informeazã cã aþi pri
prelua din centrul de m

În afara reþelei mobile d
recepþionarea mesajelor
mai mult.

Dacã selectaþi Preluare
aparatul realizeazã auto
de date pentru a prelua 
domiciliu, cât ºi în cea e

Prel. mesaje anonime –
mesajele provenite de la

Primire reclame – Spec
multimedia de reclamã.

Primire raport – Select
expediat sã fie afiºatã în

Fãrã trimitere raport –
sã nu expedieze rapoart
recepþionate.
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uceþi numele de utilizator 
furnizorul de servicii.

la. Dacã lãsaþi necompletat acest 
 când încercaþi sã vã conectaþi 
tanþã.

roduceþi adresa IP sau numele 
e recepþioneazã mesajele e-mail.

electaþi un punct de acces 
ccess point). Consultaþi „Puncte 

Introduceþi un nume pentru 

iniþi protocolul de e-mail 
 de servicii pentru cãsuþa poºtalã. 
AP4. Aceastã setare nu poate 

lectaþi opþiunea de siguranþã 
a securitãþii conexiunii la cãsuþa 

ntru conexiune.

mai pentru POP3) – Utilizaþi 
 codificarea parolelor expediate 

a distanþã în timpul conectãrii 
Valabilitate mesaj – Selectaþi intervalul de timp în care 
centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care 
prima încercare eºueazã (serviciu de reþea). Dacã mesajul 
nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va 
fi ºters din centrul de mesaje.

E-mail
Apãsaþi  ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > 
E-mail.

Pentru a selecta cãsuþa poºtalã pe care doriþi sã 
o utilizaþi pentru expedierea mesajelor e-mail, selectaþi 
Cãsuþã poºtalã în uz ºi o cãsuþã poºtalã.

Pentru a ºterge de pe aparat o cãsuþã poºtalã ºi mesajele 
din aceasta, mergeþi la cãsuþa poºtalã ºi apãsaþi .

Pentru a crea o cãsuþã poºtalã nouã, selectaþi Opþiuni > 
Cãsuþã poºt. nouã.

Selectaþi Cãsuþe poºtale ºi o cãsuþã poºtalã pentru 
a modifica urmãtoarele setãri: Setãri conexiune, 
Setãri utilizator, Setãri de preluare ºi Preluare 
automatã.

Setãri conexiune
Pentru a edita setãrile mesajelor e-mail recepþionate, 
selectaþi Mesaje e-mail intrate ºi dintre opþiunile 
urmãtoare:

Nume utilizator – Introd
pe care l-aþi primit de la 

Parolã – Introduceþi paro
câmp, vi se solicitã parola
la cãsuþa poºtalã de la dis

Server rec. mesaje – Int
de gazdã al serverului car

Punct de acces în uz – S
la Internet (IAP, Internet a
de acces”, la pag. 132.

Nume cãsuþã poºtalã – 
cãsuþa poºtalã.

Tip cãsuþã poºtalã – Def
recomandat de furnizorul
Opþiunile sunt POP3 ºi IM
fi modificatã.

Siguranþã (porturi) – Se
utilizatã pentru asigurare
poºtalã de la distanþã.

Port – Definiþi un port pe

Conectare prin APOP (nu
cu protocolul POP3 pentru
cãtre serverul e-mail de l
la cãsuþa poºtalã.
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Selectaþi dacã doriþi sã expediaþi 
ail în cãsuþa poºtalã proprie.

lectaþi dacã doriþi sã adãugaþi 
 e-mail.

 Selectaþi dacã doriþi sã primiþi 
(un sunet, o notã ºi un indicator de 
 recepþionaþi un mesaj nou.

at – Definiþi ce pãrþi ale mesajului 
umai titluri, Limitã mãrime 

ataº. (POP3).

 Definiþi câte mesaje noi se preiau 

ai pentru IMAP4) – Definiþi calea 
re se face abonament.

 (numai pentru IMAP4) – Abonaþi-
uþa poºtalã de la distanþã ºi 
sarele respective.

tru a prelua automat pe aparat 
ecepþionaþi mesaje e-mail noi în 
anþã, selectaþi Actualizare autom. 
ie.
M
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Pentru a edita setãrile mesajelor e-mail expediate, 
selectaþi Mes. e-mail de expediat ºi dintre opþiunile 
urmãtoare:

Adresa mea e-mail – Introduceþi adresa e-mail oferitã 
de furnizorul de servicii.

Server exp. mesaje – Introduceþi adresa IP sau numele 
de gazdã al serverului care expediazã mesajele e-mail. Veþi 
putea utiliza numai serverul de ieºire pentru mesaje e-mail 
al furnizorului de servicii. Pentru informaþii suplimentare, 
contactaþi furnizorul Dvs. de servicii.

Setãrile pentru Nume utilizator, Parolã, Punct de acces în 
uz, Siguranþã (porturi) ºi pentru Port sunt similare celor 
din Mesaje e-mail intrate.

Setãri utilizator
Numele meu – Introduceþi numele propriu. Numele Dvs. 
înlocuieºte adresa de e-mail în aparatul destinatarului, 
în cazul în care aparatul destinatarului acceptã aceastã 
funcþie.

Expediere mesaj – Definiþi modul în care mesajul e-mail 
va fi expediat de pe aparatul Dvs. Selectaþi Imediat pentru 
ca aparatul sã se conecteze la cãsuþa poºtalã atunci când 
selectaþi Expediere mesaj. Dacã selectaþi La urm. 
conectare, mesajul e-mail va fi expediat când conexiunea 
cu cãsuþa poºtalã de la distanþã va fi disponibilã.

Exp. copie cãtre sine –
o copie a mesajului e-m

Introd. semnãturã – Se
o semnãturã la mesajele

Alerte e-mailuri noi –
notificãri de e-mail nou 
e-mail nou) atunci când

Setãri de preluare
Mesaje e-mail de prelu
e-mail vor fi preluate: N
(POP3) sau Mes. ºi fiº. 

Cantitate de preluat –
din cãsuþa poºtalã.

Cale dosar IMAP4 (num
cãtre dosarele pentru ca

Abonamente la dosare
vã la alte dosare din cãs
preluaþi conþinut din do

Preluare automatã
Notificãri e-mail – Pen
anteturile atunci când r
cãsuþa poºtalã de la dist
sau Numai reþea propr
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 doriþi sã recepþionaþi mesaje de 

 care doriþi sã primiþi mesajele: 
ele.

ctaþi dacã aparatul cautã 
telor noi ºi le memoreazã fãrã 
sta subiectelor.

esaje > Opþiuni > Setãri > 
:

electaþi dacã doriþi sã memoraþi 
ultimedia sau e-mail expediate, 

Definiþi câte mesaje expediate 
în dosarul Expediate. Când se 
hi mesaj este ºters.

 locul în care doriþi sã memoraþi 
lefon sau Memorie de masã.
Preluare mesaje e-mail – Pentru a prelua automat 
anteturile mesajelor e-mail noi din cãsuþa poºtalã de la 
distanþã la perioade de timp specificate, selectaþi Activatã 
sau Numai reþea proprie. Definiþi când ºi cât de des sunt 
preluate mesajele.

Notificãri e-mail ºi Preluare mesaje e-mail nu pot 
fi active simultan.

Setarea aparatului pentru preluarea automatã a mesajelor 
e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date 
prin reþeaua furnizorului de servicii. Contactaþi furnizorul 
Dvs. de servicii pentru informaþii referitoare la tarifele 
aferente transmisiei de date.

Mesaje de serviciu Web
Apãsaþi  ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > 
Mesaj serviciu. Selectaþi dacã doriþi sã primiþi mesaje de 
serviciu. Dacã doriþi sã setaþi aparatul sã activeze automat 
browserul ºi sã stabileascã o conexiune cu reþeaua pentru 
a prelua conþinutul la primirea unui mesaj de serviciu, 
selectaþi Descãrcare mesaje > Automat.

Transmisia celularã
Contactaþi furnizorul de servicii în legãturã cu subiectele 
disponibile ºi cu numerele de acces corespunzãtoare. 
Apãsaþi  ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > 
Transmisie celularã ºi din urmãtoarele:

Recepþie –Selectaþi dacã
transmisie celularã.

Limbã –Selectaþi limba în
Toate, Selectate, sau Alt

Detectare subiect – Sele
automat numerele subiec
a le asocia un nume, în li

Alte setãri
Apãsaþi  ºi selectaþi M
Altele ºi din urmãtoarele

Memorare mes. exp. – S
o copie a mesajelor text, m
în dosarul Expediate.

Nr. mesaje memorate – 
sunt memorate simultan 
atinge limita, cel mai vec

Memorie în uz – Definiþi
podcasturile. Memorie te
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layer, iar melodiile ºi clipurile 
c player. Consultaþi „RealPlayer”, 
layer”, la pagina 20.

 sau videoclipuri, în dosarul 
aþi pictograma preluare. Se 
uteþi selecta un marcaj pe 
pentru preluarea de articole.

lipuri
rile înregistrate cu aparatul 
ã în dosarul Imagini ºi video din 

maginile ºi videoclipurile vã pot fi 
aj multimedia, ca fiºiere anexate la 
conexiune Bluetooth. Pentru 
e sau un videoclip recepþionat 
layer, trebuie memorat întâi.

gini ºi video. Imaginile ºi 
jate într-o buclã, în ordinea datei. 
fiºiere.

nea, pentru a o apropia, apãsaþi 
cran. Factorul de mãrire/micºorare 
orat permanent.
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Galerie 
Pentru a memora ºi organiza imagini, videoclipuri, clipuri 
audio, liste de redare ºi legãturi de streaming sau pentru 
a partaja fiºiere cu alte aparate compatibile UPnP, prin 
intermediul reþelei LAN fãrã fir, apãsaþi  ºi selectaþi 
Galerie.

 Indicaþie! Pentru a deschide titlul imaginii din meniul 
multimedia, apãsaþi . Consultaþi „Meniul 
multimedia”, la pag. 17.

Vizualizarea ºi parcurgerea 
fiºierelor
Selectaþi Imagini ºi video , Melodii , Lifeblog , 
Clipuri audio , Leg. streaming , Prezentãri  sau 
Toate fiºierele  ºi apãsaþi  pentru a-l deschide. 
Conþinutul dosarului Imagini ºi video este afiºat în modul 
peisaj.

Aveþi posibilitatea sã parcurgeþi ºi sã deschideþi dosare ºi 
sã marcaþi, sã copiaþi ºi sã mutaþi elemente în dosare. De 
asemenea, puteþi sã creaþi albume ºi sã marcaþi, sã copiaþi 
ºi sã adãugaþi elemente în albume.

Pentru a deschide un fiºier, apãsaþi . Videoclipurile, 
fiºierele .ram ºi legãturile de streaming se deschid ºi se 

redau cu aplicaþia RealP
audio cu aplicaþia Musi
la pagina 94 ºi „Music p

Pentru a prelua imagini
Imagini ºi video, select
deschide browserul ºi p
care doriþi sã-l utilizaþi 

Imagini ºi videoc
Fotografiile ºi videoclipu
foto-video se memoreaz
Galerie. De asemenea, i
expediate printr-un mes
mesaje e-mail sau prin 
a putea vedea o imagin
în Galerie sau în Real p

Selectaþi Galerie > Ima
videoclipurile sunt aran
Se afiºeazã numãrul de 

Când se deschide imagi
tastele de joc de lângã e
a imaginii nu este mem
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nte activã
o, puteþi utiliza bara de 
comandã rapidã pentru a selecta 
strumente activã este disponibilã 
t o imagine sau un videoclip. 

tivã, parcurgeþi în sus sau în 
electaþi-le apãsând tasta de 
onibile pot sã varieze în funcþie 
ã aþi selectat o imagine sau un 
uteþi sã definiþi dacã bara de 
izibilã permanent pe ecran sau 
 de tastã.

trumente activã sã fie vizibilã 
i > Afiºare pictograme.

trumente activã sã fie vizibilã 
de ea, selectaþi Opþiuni > 
entru a activa bara de 
þi .

rele opþiuni:

pul selectat

ginea sau videoclipul selectat

ginea sau videoclipul selectat

 sau a ºterge un articol din Coºul 
„Coº de imprimare”, la pag. 50. 

ginile din Coºul de imprimare
Pentru a roti imaginea selectatã spre stânga sau spre 
dreapta, selectaþi Opþiuni > Rotire > Stânga sau Dreapta.

Pentru a edita un videoclip sau o fotografie, selectaþi 
Opþiuni > Editare. Se deschide un editor de imagini sau un 
editor de videoclipuri. Consultaþi „Editarea videoclipurilor”, 
la pag. 51. Consultaþi „Editarea imaginilor”, la pag. 50. 

Pentru a crea un videoclip compus, selectaþi videoclipul în 
galerie ºi selectaþi Opþiuni > Editare. Consultaþi „Editarea 
videoclipurilor”, la pag. 51.

Pentru a imprima imaginile pe o imprimantã compatibilã 
sau pentru a le stoca înainte de imprimare, selectaþi 
Opþiuni > Imprimare. Consultaþi „Imprimarea imaginilor”, 
la pag. 54. De asemenea, puteþi marca imagini pentru 
o imprimare ulterioarã în Coºul de imprimare din Galerie. 
Consultaþi „Coº de imprimare”, la pag. 50.

Pentru a adãuga o imagine sau un videoclip la un album 
din galerie, selectaþi Opþiuni > Albume > Adãugare la 
album.

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal, 
selectaþi-o ºi Opþiuni > Utilizare imagine > Set. ca 
imagine fundal.

Pentru a ºterge o imagine sau un videoclip, din bara de 
instrumente activã, selectaþi ªtergere. Consultaþi „Bara de 
instrumente activã”, la pag. 49.

Pentru a comuta din Galerie la aparatul foto-video, 
apãsaþi tasta de captare.

Bara de instrume
În dosarul Imagini ºi vide
instrumente activã drept 
diferite sarcini. Bara de in
numai dupã ce aþi selecta

În bara de instrumente ac
jos la diferite articole ºi s
parcurgere. Opþiunile disp
de ecranul curent sau dac
videoclip. De asemenea, p
instrumente activã este v
este activatã la o apãsare

Dacã doriþi ca bara de ins
pe ecran, selectaþi Opþiun

Dacã doriþi ca bara de ins
numai când aveþi nevoie 
Ascundere pictograme. P
instrumente activã, apãsa

Selectaþi una din urmãtoa

 pentru a reda videocli

 pentru a expedia ima

 pentru a încãrca ima

 /  pentru a adãuga
de imprimare. Consultaþi 

 pentru a vizualiza ima
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teþi sã gestionaþi uºor imaginile ºi 
vizualiza lista albumelor, selectaþi 
uni > Albume > 

ine sau un videoclip la un album 
aginea sau la videoclipul respectiv 
lbume > Adãugare la album. Se 
e. Selectaþi albumul în care doriþi 

u videoclipul. De asemenea, aveþi 
n nou album.

 dintr-un album, apãsaþi . 
 dosarul Imagini ºi video 

bum, în ecranul listã albume, 
um nou.

inilor
 dupã fotografiere sau pe cele deja 
lectaþi Opþiuni > Editare. 

icare efect pentru a deschide 
lecta diferite opþiuni de editare 

e. Puteþi decupa ºi roti imaginea, 
ea, culorile, contrastul ºi rezoluþia 
ii efecte, text, clip art sau un cadru.
Ga
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 pentru a începe o prezentare de imagini cu imaginile 
proprii

 pentru a ºterge imaginea sau videoclipul selectat

 pentru a imprima imaginea vizualizatã

Opþiunile disponibile pot varia în funcþie de ecranul în 
care vã aflaþi.

Coº de imprimare
Puteþi marca imagini în Coºul de imprimare ºi le puteþi 
imprima mai târziu pe o imprimantã compatibilã sau la 
un laborator de imprimare compatibil, dacã este disponibil. 
Consultaþi „Imprimarea imaginilor”, la pag. 54. Imaginile 
marcate sunt indicate prin  în dosarul Imagini ºi video 
ºi în albume.

Pentru a marca o imagine în vederea imprimãrii ulterioare, 
selectaþi imaginea ºi Adãug. la Coº imprim. din bara de 
instrumente activã.

Pentru a vizualiza imaginile din coºul de imprimare, 
selectaþi Vizual. Coº imprimare din bara de instrumente 
activã sau selectaþi  din dosarul Imagini ºi video 
(opþiune disponibilã numai dupã ce aþi adãugat imagini 
în coºul de imprimare).

Pentru a ºterge o imagine din coºul de imprimare, selectaþi 
o imagine din dosarul Imagini ºi video sau dintr-un album 
ºi Eliminare din Coº imprimare din bara de instrumente 
activã.

Albume
Cu ajutorul albumelor pu
videoclipurile. Pentru a 
Imagini ºi video > Opþi
Vizualizare albume. 

Pentru a adãuga o imag
din galerie, mergeþi la im
ºi selectaþi Opþiuni > A
deschide o listã de album
sã adãugaþi imaginea sa
posibilitatea sã creaþi u

Pentru a ºterge un fiºier
Fiºierul nu este ºters din
din Galerie.

Pentru a crea un nou al
selectaþi Opþiuni > Alb

Editarea imag
Pentru a edita imaginile
memorate în Galerie, se

Selectaþi Opþiuni > Apl
o grilã de unde puteþi se
indicate prin pictogram
puteþi regla luminozitat
ºi puteþi adãuga imagin
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tile
l de imagini:
agine în mod ecran complet, 

reveni la modul de vizualizare 
u pe .
e în sensul acelor de ceasornic 
 sau .
 depãrta, apãsaþi  sau .
gine mãritã, parcurgeþi în sus, în 
re dreapta.

lipurilor
i în Galerie ºi pentru a crea 
geþi un videoclip ºi selectaþi 
binare, Schimbare sunet, 
pare. Consultaþi „Galerie”, 

matele de fiºier 3gp ºi .mp4 
ele .aac, .amr, .mp3 ºi .wav. 
ar, toate funcþiile unui format 
ele formatelor de fiºiere.

nt memorate automat în Imagini 
ile sunt memorate pe cartela de 
Decuparea imaginii
Pentru a decupa o imagine, selectaþi Opþiuni > Aplicare 
efect > Decupare. Pentru a decupa manual imaginea, 
selectaþi Manual sau selectaþi un raport de aspect 
predefinit din listã. Dacã selectaþi Manual, îmn colþul 
stânga sus al imaginii, se afiºeazã o cruciuliþã. Utilizaþi 
tasta de parcurgere pentru a selecta zona pe care doriþi sã 
o decupaþi ºi selectaþi Fixare. O altã cruciuliþã se afiºeazã 
în colþul dreapta jos. Selectaþi din nou zona pe care doriþi 
sã o decupaþi. Pentru a regla prima zonã selectatã, 
selectaþi Înapoi. Zonele selectate formeazã un dreptunghi 
care delimiteazã imaginea decupatã.

Dacã aþi selectat un raport de aspect predefinit, selectaþi 
colþul din stânga sus al zonei ce urmeazã sã fie decupatã. 
Pentru a redimensiona zona evidenþiatã, utilizaþi tasta de 
parcurgere. Pentru a bloca zona selectatã, apãsaþi . 
Pentru a schimba poziþia zonei respective în cadrul 
fotografiei, utilizaþi tasta de parcurgere. Pentru a selecta 
zona pe care doriþi sã o decupaþi, apãsaþi .

Reducerea efectului de ochi roºii
Pentru a reduce efectul de ochi roºii dintr-o imagine, 
selectaþi Opþiuni > Aplicare efect > Red. efect ochi roºii. 
Poziþionaþi crucea pe ochi ºi apãsaþi . Pe ecran se 
afiºeazã o buclã. Pentru a redimensiona bucla în funcþie de 
dimensiunea ochiului, utilizaþi tasta de parcurgere. Pentru 
a reduce efectul de ochi roºii, apãsaþi .

Comenzi rapide u
Comenzi rapide în editoru
• Pentru a vizualiza o im

apãsaþi . Pentru a 
normal, apãsaþi din no

• Pentru a roti o imagin
sau invers, apãsaþi 

• Pentru a apropia sau a
• Pentru a deplasa o ima

jos, spre stânga sau sp

Editarea videoc
Pentru a edita videoclipur
videoclipuri compuse, ale
Opþiuni > Editare > Com
Adãugare text sau Decu
la pag. 48.

Editorul video acceptã for
ºi fiºiere audio cu format
Nu acceptã, în mod neces
de fiºier sau toate variant

Videoclipurile compuse su
ºi video în Galerie. Clipur
memorie.



5

l selectat de la început, selectaþi 

i din videoclip se includ în 
ntru a defini punctele de început 
, mergeþi la punctul dorit din 
þiuni > Marcaj start sau 
 edita punctul de început sau 
ate, mergeþi la marcajul dorit ºi 
ere. Puteþi apoi sã mutaþi marcajul 
oi în cronologie.

arcajele, selectaþi Opþiuni > 
ajele.

deoclipul, selectaþi Opþiuni > 
Pentru a vã deplasa în cronologie, 
au spre dreapta.

eoclipului, selectaþi Pauzã. Pentru 
oclipului, selectaþi Opþiuni > 
 la ecranul de decupare videoclip, 

icãrile ºi a reveni la Galerie, 
Ga
le
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Adãugarea imaginilor, a videoclipurilor, 
sunetului ºi textului
Aveþi posibilitatea sã adãugaþi imagini, videocipuri ºi text 
ºa un videoclip selectat din Galerie pentru a crea 
videoclipuri compuse.

Pentru a combina o imagine sau un videoclip cu videoclipul 
selectat, în dosarul Imagini ºi video, selectaþi Opþiuni > 
Editare > Combinare > Imagine sau Videoclip. Selectaþi 
fiºierul dorit.

Pentru a adãuga un clip audio nou ºi a înlocui sunetul 
original al videoclipului, selectaþi Opþiuni > Editare > 
Schimbare sunet ºi un clip audio. 

Pentru a adãuga text la începutul sau la sfârºitul unui 
videoclip, selectaþi Opþiuni > Editare > Adãugare text, 
introduceþi textul pe care doriþi sã-l adãugaþi ºi selectaþi 
OK. Selectaþi apoi locul în care doriþi sã adãugaþi sunetul. 
Început sau Sfârºit.

Decupare videoclip
Aveþi posibilitatea sã decupaþi videoclipul ºi sã adãugaþi 
marcaje de început ºi de sfârºi pentru a exclude pãrþi din 
videoclip. În dosarul Imagini ºi video, selectaþi Opþiuni > 
Editare > Decupare.

Pentru a reda videoclipu
Opþiuni > Redare.

Pentru a selecta ce pãrþ
videoclipul compus ºi pe
ºi de sfârºit ale acestora
videoclip ºi selectaþi Op
Marcaj sfârºit. Pentru a
de sfârºit al pãrþii select
apãsaþi tasta de parcurg
selectat înainte sau înap

Pentru a elimina toate m
ªtergere > Toate marc

Pentru a previzualiza vi
Redare secv. marcatã. 
parcurgeþi spre stânga s

Pentru a opri redarea vid
a continua redarea vide
Redare. Pentru a reveni
selectaþi Înapoi.

Pentru a memora modif
selectaþi Realizat.
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ormat .mp4 , este posibil sã nu 
un mesaj multimedia. Pentru 
ier pentru videoclip, mergeþi la 
aþi Opþiuni > Editare > 
uþie > Compatibil MMS. 
al al editorului video, selectaþi 
re ºi introduceþi un nume pentru 
orat în format .3gpp ºi poate fi 

ultimedia. Formatul de fiºier al 
e modificã.

i
tivã, selectaþi Start serie de 
ualiza o serie de imagini pe 
ini începe de la fiºierul selectat. 
rele opþiuni:

ria de imagini în pauzã

lua redarea seriei de imagini, 

e seria de imagini

le, apãsaþi  (anterior) sau  
ibilã numai când 

e dezactivat).
Editare videoclipuri în vederea 
expedierii
Pentru a expedia un videoclip, selectaþi Opþiuni > 
Expediere > Prin multimedia, Prin e-mail, 
Prin Bluetooth sau Publicare pe Web. Luaþi legãtura cu 
furnizorul de servicii de reþea pentru detalii referitoare 
la dimensiunea maximã a unuimesaj multimedia care 
poate fi trimis.

Dacã doriþi sã expediaþi un videoclip care depãºeºte 
mãrimea maximã admisã pentru mesaje multimedia de 
furnizorul de servicii, puteþi expedia videoclipul utilizând 
tehnologia fãrã fir Bluetooth. Consultaþi „Expedierea 
datelor utilizând o conexiune Bluetooth”, la pag. 81. De 
asmenea, aveþi posibilitatea sã transferaþi videoclipuri pe 
un PC compatibil prin conexiune Bluetooth sau utilizând 
un cablu de date USB compatibil.

De asemenea, puteþi decupa videoclipul pentru a-l expedia 
într-un mesaj multimedia. În ecranul principal al editorului 
video, selectaþi Opþiuni > Film > Editare pentru MMS. 
Durata ºi dimensiunea videoclipului este afiºatã pe ecran. 
Pentru a edita dimensiunea videoclipului, parcurgeþi spre 
dreapta sau spre stânga. Când clipul are dimensiunea 
corespunzãtoare pentru a fi expediat, selectaþi Opþiuni > 
Expediere prin MMS.

Dacã videoclipul este în f
puteþi sã-l expediaþi într-
a schimba formatul de fiº
acesta în Galerie ºi select
Opþiuni > Setãri > Rezol
Reveniþi la ecranul princip
Opþiuni > Film > Memora
clip. Videoclipul este mem
expediat într-un mesaj m
videoclipului original nu s

Serie de imagin
În bara de instrumente ac
imagini ( ) pentru a viz
tot ecranul. Seria de imag
Selectaþi una din urmãtoa

Pauzã – pentru a trece se

Continuare – pentru a re
dacã a fost întreruptã

Sfârºit – pentru a închid

Pentru a parcurge imagini
(urmãtor) (opþiune dispon
Zoom ºi panoramare est
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ea, apãsaþi . Pentru a depãrta 

u 90 de grade în sensul acelor de 
ntrar, apãsaþi  sau . Pentru 
e grade, apãsaþi  sau .

odurile ecran complet ºi ecran 

aginilor
ni cu Tipãr. imagine, selectaþi 
sã o imprimaþi ºi opþiunea de 
paratul foto-video, editorul de 
 vizualizare a imaginilor.

pentru a imprima imagini utilizând 
ompatibil, o reþea LAN fãrã fir sau 

t imagini în format .jpeg. 
 aparatul foto-video sunt 
ormat .jpeg.

 imprimantã compatibilã cu 
blul de date înainte de a selecta 
ºi verificaþi dacã modul cablului 
agine sau Solicitare conectare. 
. 83.
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Pentru a regla ritmul seriei de imagini, înainte de a începe 
seria, selectaþi Opþiuni > Serie de imagini > Setãri > 
Perioadã între imagini.

Pentru ca seria de imagini sã treacã lin de la o imagine la 
alta ºi pentru a permite galeriei sã apropie ºi sã depãrteze 
imaginea în mod aleatoriu, selectaþi Zoom ºi panoramare.

Pentru a adãuga sunet la seria de imagini, selectaþi 
Opþiuni > Serie de imagini > Setãri ºi dintre urmãtoarele:

Muzicã – Selectaþi Activatã sau Dezactivatã.

Melodie – Selectaþi un fiºier de muzicã din listã.

Pentru a mãri sau micºora volumul, utilizaþi tasta de volum 
a aparatului.

Prezentãri
Cu ajutorul prezentãrilor, puteþi vizualiza fiºiere SVG 
(scalable vector graphics, graficã vectorialã scalabilã), 
cum ar fi desene animate ºi hãrþi. Imaginile SVG îºi menþin 
aspectul când sunt imprimate sau vizualizate pe ecrane de 
dimensiuni ºi rezoluþii diferite.

Pentru a vizualiza graficã vectorialã scalabilã, selectaþi 
Prezentãri, mergeþi la o imagine ºi selectaþi Opþiuni > 
Redare. Pentru a trece redarea în pauzã, selectaþi 
Opþiuni > Pauzã.

Pentru a apropia imagin
imaginea, apãsaþi .

Pentru a roti imaginea c
ceasornic sau în sens co
a roti imaginea cu 45 d

Pentru a comuta între m
normal, apãsaþi .

Imprimarea im
Pentru a imprima imagi
imaginea pe care doriþi 
imprimare din galerie, a
imagini sau aplicaþia de

Utilizaþi Tipãr. imagine 
un cablu de date USB c
o conexiune Bluetooth.

Nu puteþi imprima decâ
Fotografiile realizate cu
memorate automat în f

Pentru imprimarea pe o
PictBridge, conectaþi ca
opþiunea de imprimare 
este setat pe Tipãrire im
Consultaþi „USB”, la pag
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tã implicitã, selectaþi Opþiuni > 

nea hârtiei, selectaþi 
nea hârtiei din listã ºi OK. 
a reveni la ecranul anterior.

uteþi comanda fotografii online, 
gazin de unde le puteþi ridica 
teþi comanda diverse produse cu 
r fi cãnile sau suporturile pentru 

bile depind de furnizorul de 

ne, trebuie sã aveþi instalat 
igurare pentru serviciul de 
 obþine de la furnizorii de servicii 
ã Poze online.

ntare privind aplicaþia, consultaþi 
 sau site-ul Web local Nokia.

e
line, puteþi partaja imagini ºi 
line compatibile, jurnale Web 
servicii de partajare online 
i posibilitatea sã încãrcaþi 
Selectarea imprimantei
Când folosiþi prima oarã Tipãr. imagine dupã selectarea 
imaginii se afiºeazã lista imprimantelor compatibile 
disponibile. Selectaþi o imprimantã. Imprimanta este 
setatã ca fiind imprimanta implicitã.

Dacã aþi conectat o imprimantã compatibilã PictBridge 
utilizând un cablu de conectare Nokia compatibil, 
imprimanta este automat afiºatã.

Dacã imprimanta implicitã nu este disponibilã, este afiºatã 
lista imprimantelor disponibile.

Pentru a schimba imprimanta implicitã, selectaþi 
Opþiuni > Setãri > Imprimantã implicitã.

Previzualizare imprimare
Dupã ce selectaþi imprimanta, imaginile selectate se 
afiºeazã utilizând aspectele predefinite. Pentru a schimba 
aspectul, apãsaþi  sau  pentru a parcurge aspectele 
disponibile pentru imprimanta selectatã. Dacã imaginile 
nu încap pe o singurã paginã, apãsaþi  sau  pentru 
a afiºa paginile suplimentare.

Setãri imprimare
Opþiunile disponibile diferã în funcþie de posibilitãþile 
echipamentului de imprimare selectat.

Pentru a seta o impriman
Imprimantã implicitã.

Pentru a selecta dimensiu
Mãrime hârtie, dimensiu
Selectaþi Anulare pentru 

Poze online
Cu aplicaþia Poze online p
direct acasã sau la un ma
ulterior. De asemenea, pu
imaginea selectatã, cum a
mouse. Produsele disponi
servicii.

Pentru a utiliza Poze onli
cel puþin un fiºier de conf
imprimare. Fiºierele se pot
de imprimare care accept

Pentru informaþii suplime
www.nseries.com/support

Partajare onlin
Cu aplicaþia Partajare on
videoclipuri în albume on
compatibile sau prin alte 
compatibile pe Web. Aveþ
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or media memorate pe 

i, videoclipuri ºi clipuri audio 
 le reda pe un alt aparat conectat 

 cum ar fi un televizor compatibil, 
ãtor:
o imagine, un videoclip sau un clip 

Afiºare prin reþea dom..
ompatibil pe care este redat 
nile sunt redate atât pe celãlalt 
þeaua de domiciliu, cât ºi pe 
rile ºi clipurile audio sunt redate 

arat.

i memorate în Galerie prin Media 
ompatibilã UPnP, selectaþi 
in Galerie. Consultaþi „Imprimarea 
u este necesar ca opþiunea Part. 

.

upã criterii diferite, selectaþi 
ru a sorta fiºierele gãsite, selectaþi 
.
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conþinut, sã memoraþi mesaje neterminate ca schiþe 
pentru a le continua ulterior ºi sã vizualizaþi conþinutul 
albumelor. Tipurile de conþinut acceptate depind de 
furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza aplicaþia Partajare online, trebuie sã 
vã abonaþi la acest serviciu la un furnizor de servicii de 
partajare a imaginilor online ºi sã vã creaþi un cont nou. 
De obicei vã puteþi abona la un serviciu prin intermediul 
paginii Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii 
privind abonamentul la serviciu, contactaþi furnizorul. 
Pentru mai multe informaþii referitoare la furnizorii de 
servicii compatibili, consultaþi paginile de asistenþã pentru 
produs la adresa www.nseries.com/support sau site-ul 
Web local Nokia.

Pentru informaþii suplimentare privind aplicaþia, consultaþi 
www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Reþea de domiciliu cu Galerie
Cu arhitectura UPnP ºi o reþea localã fãrã fir (WLAN) 
puteþi crea o reþea de domiciliu cu aparatele compatibile. 
Reþeaua de domiciliu vã permite sã vizualizaþi conþinutul 
stocat în aparatul Nokia N81 la distanþã, pe un dispozitiv 
compatibil. De asemenea, puteþi copia fiºiere între aparatul 
Nokia N81 ºi un dispozitiv UPnP activat compatibil. Pentru 
mai multe informaþii, consultaþi „Reþea de domiciliu”, la 
pag. 85 ºi „Reþea de domiciliu cu music player”, la pag. 22.

Afiºarea fiºierel
aparat
Pentru a selecta imagin
memorate pe aparat ºi a
la reþeaua de domiciliu,
procedaþi în modul urm
1 În Galerie, selectaþi 

audio.
2 Selectaþi Opþiuni > 
3 Selectaþi un aparat c

fiºierul media. Imagi
aparat conectat la re
aparat, iar videoclipu
numai pe celãlalt ap

Pentru a imprima imagin
dom. cu o imprimantã c
opþiunea de imprimare d
imaginilor”, la pag. 54. N
conþinut sã fie activatã

Pentru a cãuta fiºiere d
Opþiuni > Cãutare. Pent
Opþiuni > Sortare dupã
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Copierea fiºierelor media
Pentru a copia sau transfera fiºiere media de pe aparat 
pe alte dispozitive compatibile, cum ar fi un computer 
compatibil UPnP, selectaþi un fiºier în Galerie ºi Opþiuni > 
Mutare ºi copiere > Copiere pe reþea dom. sau 
Mutare pe reþea dom.. Nu este necesar ca opþiunea 
Part. conþinut sã fie activatã.

Pentru a copia sau transfera fiºiere de pe celãlalt aparat 
pe aparatul propriu, selectaþi un fiºier de pe celãlalt aparat 
ºi Opþiuni > Copiere pe/în > Memoria telefonului sau 
Memorie de masã. Part. conþinut nu e necesar sã fie 
activatã.
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, reþineþi urmãtoarele:
âini pentru a þine aparatul 

rafii fãcute cu zoom digital este 
a unei fotografii fãcute fãrã acesta.
trece în modul de economisire 
r-un interval de câteva secunde nu 
ãsare de tastã. Pentru a continua 
pãsaþi .

, procedaþi astfel:
atul 
 

Dacã 
ste în 

i 
oto 
nte 

rafie cu aparatul principal, apãsaþi 
ratul pânã când nu este memoratã 
Ap
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Aparat foto-video
Aparatul Nokia N81 are douã aparate foto-video, un 
aparat de înaltã rezoluþie în partea din spate (aparatul 
principal în mod peisaj) ºi un aparat foto-video de rezoluþie 
mai micã, în partea din faþã (aparatul secundar în mod 
portret). Puteþi utiliza ambele aparate pentru fotografii 
ºi pentru înregistrãri video.

Aparatul Dvs. acceptã o rezoluþie a imaginii captate 
de 1600 x 1200 pixeli atunci când se utilizeazã aparatul 
foto-video prinncipal. Rezoluþia imaginilor prezentate 
în acest ghid poate apãrea în mod diferit.

Imaginile ºi videoclipurile sunt memorate automat în 
dosarul Imag. ºi video din Galerie. Aparatele foto-video 
realizeazã imagini în format .jpeg. Videoclipurile se 
înregistreazã în format de fiºier MPEG-4 cu extensia .mp4 
sau în format 3GPP cu extensia .3gp, (calitate Partajare). 
Consultaþi „Setãri video”, la pag. 67.

Aveþi posibilitatea sã trimiteþi imagini ºi videoclipuri 
în mesaje multimedia, ca ataºare la e-mail sau utilizând 
conexiunea Bluetooth sau LAN fãrã fir. De asemenea, 
le puteþi încãrca în propriul album online compatibil. 
Consultaþi „Partajare online”, la pag. 55.

Fotografierea
Când faceþi o fotografie
• Folosiþi-vã ambele m

nemiºcat.
• Calitatea unei fotog

mai slabã decât cea 
• Aparatul foto-video 

acumulator dacã înt
s-a efectuat nicio ap
sã faceþi fotografii, a

Când faceþi o fotografie
1 Pentru a activa apar

foto-video principal,
apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta . 
aparatul foto-video e
Mod video, selectaþ
Comutare în mod f
din bara de instrume
activã.

2 Pentru a face o fotog
. Nu miºcaþi apa

imaginea. 
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 sau MMS 0,3 M - Redusã
fiºeazã numãrul estimat de 
uteþi face cu setarea de calitate 
flatã în uz (contorul nu apare 
imaginii).
emoria aparatului ( ) ºi pentru 
) afiºeazã unde se memoreazã 

nte activã
ã oferã comenzi rapide cãtre 

nainte ºi dupã fotografiere sau 
ip. Mergeþi la articole ºi 
 tastei . De asemenea, puteþi 
ara de instrumente activã 
Pentru a apropia sau a depãrta imaginea, utilizaþi tasta de 
volum a aparatului.

Pentru a face reglaje de luminã ºi culoare înainte 
a face o fotografie, utilizaþi tasta de parcurgere pentru 
a parcurge bara de intrumente activã. Consultaþi „Reglarea 
culorii ºi luminozitãþii”, la pag. 62. Este posibil ca 
memorarea imaginii captate sã dureze mai mult dacã 
modificaþi setãrile de zoom, luminã ºi culoare.

Pentru a activa aparatul foto-video din faþã, Opþiuni > 
Utilizare foto-video sec.. Pentru a face o fotografie, 
apãsaþi . Pentru a apropia sau a depãrta, apãsaþi  
sau .

Pentru a lãsa aparatul foto-video deschis în fundal ºi 
a utiliza alte aplicaþii, apãsaþi . Pentru a reveni 
la aparatul foto-video, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã 
tasta .

Indicatoarele aparatului de fotografiat
În vizorul aparatului de fotografiat se afiºeazã 
urmãtoarele:
1 Indicatorul pentru modul actual de înregistrare.
2 Bara de instrumente activã. Consultaþi „Bara de 

instrumente activã”, la pag. 59.

3 Indicatorul 
pentru nivelul 
de încãrcare 
a acumulatorului.

4 Indicatorul 
de rezoluþie 
a imaginii aratã 
calitatea imaginii, 
astfel: Imprim. 
2 M - Mare, 
Imprim. 1 M - Medie

5 Contorul de imagini a
fotografii pe care le p
actualã, în memoria a
în timpul înregistrãrii 

6 Indicatoarele pentru m
cartela de memoria (
imaginile.

Bara de instrume
Bara de instrumente activ
diferite articole ºi setãri î
înregistrarea unui videocl
selectaþi-le prin apãsarea
defini când va fi vizibilã b
pe ecran.



6

pensarea de expunere 

ibilitatea (numai pentru imagini)

tre modul video ºi imagine

ã pentru a reflecta starea curentã 

t varia în funcþie de modul de 
l în care vã aflaþi.

arei de instrumente active din 
ag. 60, „Dupã înregistrarea unui 

„Bara de instrumente activã”, 

re
grafie, selectaþi urmãtoarele din 
ivã (opþiune disponibilã numai 
aptatã este Activare în setãrile 
t):
traþi fotografia, selectaþi ªtergere.
ginea, apãsaþi tasta de apelare sau 
 Pentru mai multe informaþii, 
 la pag. 37, „Conexiunea 
9 ºi „Partajare online”, la pag. 55. 
este disponibilã în timpul unei 
 asemenea, puteþi expedia 
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Dacã doriþi ca bara de instrumente activã sã fie vizibilã 
înainte ºi dupã fotografiere sau înregistrarea unui 
videoclip, selectaþi Opþiuni > Afiºare pictograme. Pentru 
a vizualiza bara de instrumente activã numai atunci când 
aveþi nevoie de aceasta, selectaþi Opþiuni > Ascundere 
pictograme. Numai indicatorul de captare ºi indicatorul 
nivelului de încãrcare a acumulatorului vor fi afiºate pe 
ecran. Pentru a activa bara de instrumente activã, apãsaþi 

. Bara de instrumente devine vizibilã timp de 5 secunde.

Înainte de a face o fotografie sau a înregistra un videoclip, 
în bara de instrumente activã, selectaþi dintre urmãtoarele 
opþiuni:

 pentru a selecta scena

 pentru a selecta modul bliþului (numai pentru imagini)

 pentru a activa autodeclanºatorul (numai pentru 
imagini). Consultaþi „Apãreþi în fotografie — 
autodeclanºator”, la pag. 64.

 pentru a activa modul secvenþial (numai pentru 
imagini). Consultaþi „Fotografierea secvenþialã”, la pag. 63.

 pentru a selecta efectul de culoare

 pentru a afiºa sau a ascunde grila vizorului (numai 
pentru imagini)

 pentru a regla balansul de alb

 pentru a activa com
(numai pentru imagini).

 pentru a regla sens

 pentru a comuta în

Pictogramele se schimb
a setãrii.

Opþiunile disponibile po
înregistrare ºi de ecranu

Consultaþi ºi opþiunile b
„Dupã fotografiere”, la p
videoclip”, la pag. 66 ºi 
la pag. 49 din Galerie.

Dupã fotografie
Dupã ce aþi fãcut o foto
bara de instrumente act
dacã Afiºare imagine c
aparatului de fotografia
• Dacã nu doriþi sã pãs
• Pentru a trimite ima

selectaþi Expediere.
consultaþi „Mesaje”,
Bluetooth”, la pag. 7
Aceastã opþiune nu 
convorbiri active. De
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 principale, selectaþi Opþiuni > 
rele opiuni:

im. 2 M - Mare 
mprim. 1 M - Medie (rezoluþie 
3 M - Redusã (rezoluþie 
 imprimaþi imaginea, selectaþi 
 Imprim. 1 M - Medie. Pentru 
MS, selectaþi MMS 0,3 M - 

onibile doar în cazul utilizãrii 

lectaþi dacã doriþi sã memoraþi 
in galerie. Dacã selectaþi Da, 
lbume disponibile.

 – Selectaþi Activare dacã doriþi 
registratã dupã fotografiere sau 
ã faceþi imediat urmãtoarea 

 Pentru a defini numele implicit 
ate.

ai aparatul foto-video 
inuu) permite creºterea linã ºi 
propiere de la zoom digital la 
at (cu pauzã) permite trecerea 
ului de apropiere la punctele de 

tal extins Dezactivat permite un 
 în timp ce se pãstreazã rezoluþia 
imaginea cãtre un interlocutor în timpul unei 
convorbiri active. Selectaþi Trimitere la apelant 
(opþiune disponibilã numai în timpul unei 
convorbiri active).

• Pentru a marca imagini pentru Coºul de imprimare 
în vederea unei imprimãri ulterioare, selectaþi 
Adãugare la Coº imprimare.

• Pentru a expedia fotografia la un album online 
compatibil, selectaþi Publicare în ... (disponibil numai 
dacã aþi configurat un cont pentru un album online 
compatibil. Consultaþi „Partajare online”, la pag. 55).

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal înmodul 
de aºteptare activã, selectaþi Opþiuni > Setare ca imag. 
fundal.

Pentru a seta imaginea ca imagine de apel pentru un 
contact, selectaþi Opþiuni > Set. ca imag. apel cont..

Setãrile aparatului de fotografiat
Existã douã tipuri de setãri pentru aparatul de fotografiat: 
setãri barã de instrumente activã ºi setãri principale. 
Pentru a utiliza setãrile barei de instrumente active, 
consultaþi „Reglarea culorii ºi luminozitãþii”, la pag. 62. 
Setãrile barei de instrumente active revin la valorile 
implicite dupã ce închideþi aparatul foto-video, dar setãrile 
principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi 
din nou.

Pentru a modifica setãrile
Setãri ºi una din urmãtoa

Calitate imagine – Impr
(rezoluþie 1600 x 1200), I
1152 x 864) sau MMS 0,
640 x 480). Dacã doriþi sã
Imprim. 2 M - Mare sau
a trimite imaginea prin M
Redusã.

Aceste rezoluþii sunt disp
aparatului principal.

Adãugare la album – Se
imaginea într-un album d
se va deschide o listã de a

Afiºare imagine captatã
sã vizualizaþi imaginea în
Dezactivare dacã doriþi s
fotografie.

Nume implicit imagine –
pentru imaginile înregistr

Zoom digital extins (num
principal) –Activat (cont
continuã a factorului de a
zoom digital extins, Activ
în pauzã a creºterii factor
zoom digital ºi zoom digi
factor limitat de apropiere
imaginii.
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þi din listã situaþia curentã de 
ne permite aparatului foto-video 
ulorile.

(numai pentru imagini) – În cazul 
ubiect întunecat pe un fundal 
 zãpada, reglaþi timpul de expunere 
ru a compensa luminozitatea 
cte deschise pe un fundal 
u -2.

lecta modul bliþului. Consultaþi 

i un efect de culoare din listã.

ru imagini) – Creºteþi 
i de iluminare slabã pentru 
inere a unor imagini neclare sau 
sibil ca o sensibilitate crescutã sã 
inilor.

tru a reflecta setãrile realizate, 
 în ce mod vor afecta acestea 

purile.

azã în funcþie de aparatul foto-

revin la valorile implicite când 
video.

ouã, setãrile de culoare ºi 
ite de cele ale scenei selectate. 
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Sunet fotografiere – Pentru a selecta sunetul pe care 
doriþi sã îl auziþi atunci când faceþi o fotografie.

Memorie în uz – Selectaþi locul unde vor fi memorate 
imaginile.

Restab. set. foto-video – Selectaþi Da pentru a reveni 
la valorile implicite ale setãrilor aparatului foto-video.

Bliþ
Bliþul poate fi utilizat numai cu camera principalã.

Pãstraþi o distanþã de siguranþã atunci când utilizaþi bliþul. 
Nu utilizaþi bliþul îndreptat asupra unor persoane sau 
animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiþi bliþul când 
faceþi o fotografie.

Camera foto-video are un bliþ cu LED pentru condiþii 
de iluminare slabã. Pentru aparatul de fotografiat sunt 
disponibile urmãtoarele moduri ale bliþului: Automat 
( ), R. ochi roºii ( ), Activat ( ) ºi Dezactivat ( ). 

Pentru a schimba modul bliþului, selectaþi din bara de 
instrumente activã modul dorit.

Reglarea culorii ºi luminozitãþii
Pentru a permite reproducerea mai fidelã a culorilor ºi 
a luminozitãþii în aparat sau pentru a adãuga efecte 
imaginilor ºi videoclipurilor, utilizaþi tasta de parcurgere 
pentru a parcurge bara de instrumente activã ºi selectaþi 
din urmãtoarele opþiuni:

Balans de alb – Selecta
iluminare. Aceastã opþiu
sã reproducã mai fidel c

Compensare expunere 
în care fotografiaþi un s
foarte deschis, cum ar fi
la +1 sau chiar +2 pent
fundalului. Pentru subie
întunecat, utilizaþi -1 sa

Mod bliþ – Pentru a se
„Bliþ”, la pag. 62.

Ton culoare – Selectaþ

Sensibilitate (doar pent
sensibilitatea în condiþi
scãderea riscului de obþ
prea întunecate. Este po
creascã granulaþia imag

Ecranul se modificã pen
astfel încât puteþi vedea
fotografiile sau videocli

Setãrile disponibile vari
video selectat.

Setãrile de configurare 
închideþi aparatul foto-

Dacã selectaþi o scenã n
luminozitate sunt înlocu
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ecvenþialã
 este disponibilã numai pentru 
ipal.

o-video sã înregistreze ºase sau 
rie (dacã existã suficient spaþiu 
 de instrumente activã, selectaþi 
entru a înregistra ºase fotografii 
care se vor face fotografii. 
egistrate depinde de memoria 

afii, apãsaþi . Pentru a opri 
lare. Pentru a face mai mult de 

menþineþi apãsatã tasta . 
a, eliberaþi tasta. Numãrul de 
inde de memoria disponibilã.

rval de timp între fotografii, 
i intervalul de timp. Pentru 
saþi . Pentru a opri 
xpirarea perioadei de timp, 

.

e, acestea se afiºeazã pe ecran 
a o fotografie, apãsaþi  pentru 
lizat o perioadã de timp pentru 
rafie înregistratã este afiºatã 
Consultaþi „Scene”, la pag. 63. Aveþi posibilitatea sã 
modificaþi setãrile de configurare dupã selectarea scenei, 
dacã este necesar.

Scene
O scenã vã ajutã sã gãsiþi setãrile corecte de culoare ºi 
luminozitate pentru mediul curent. Setãrile pentru fiecare 
scenã au fost configurate pentru un anumit stil sau mediu. 

Scenele sunt disponibile doar în cazul utilizãrii aparatului 
principal.

În bara de instrumente activã, selectaþi din urmãtoarele 
opþiuni:

Scene video

Automat ( ) (implicit) ºi Noapte ( )

Scene imagini

Automat ( ) (implicit), Def. de utiliz. ( ), Portret 
( ), Peisaj ( ), Noapte ( ) ºi Portret nocturn ( ).

Când faceþi fotografii, scena implicitã este Automat.

Pentru ca scena proprie sã fie potrivitã pentru un anumit 
mediu, mergeþi la Def. de utiliz. ºi selectaþi Opþiuni > 
Modificare. În scena definitã de utilizator puteþi 
configura diferite setãri pentru luminozitate ºi culoare. 
Pentru a copia setãrile unei alte scene, selectaþi 
Pe baza modului scenã ºi scena doritã.

Fotografierea s
Fotografierea secvenþialã
aparatul foto-video princ

Pentru a seta aparatul fot
mai multe fotografii în se
liber în memorie), din bara
Mod secvenþã > Rafalã p
sau intervalul de timp în 
Numãrul de fotografii înr
disponibilã.

Pentru a face ºase fotogr
fotografierea, apãsaþi Anu
ºase fotografii, apãsaþi ºi 
Pentru a opri fotografiere
fotografii înregistrate dep

Pentru a utiliza o un inte
selectaþi Mod secvenþã º
a porni fotografierea, apã
fotografierea înainte de e
apãsaþi din nou tasta 

Dupã ce faceþi fotografiil
într-o grilã. Pentru a vede
a o deschide. Dacã aþi uti
fotografiere, ultima fotog
pe ecran.
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e instrumente activã, selectaþi 
 secunde pentru a nu miºca mâna 
tografii.

u a face fotografii 

ii
spunzãtoare a imaginii. 
 trei moduri de calitate 
 - Mare, Imprim. 1 M - Medie 

usã). Utilizaþi setarea Maximã 
aratul foto-video produce cea mai 

 disponibilã. Reþineþi totuºi, cã cea 
ginii necesitã mai mult spaþiu de 
ataºãri e-mail poate fi necesar sã 
,3 M - Redusã. Aveþi posibilitatea 
pþiuni > Setãri.

plu. Pentru portrete ºi alte imagini 
rea subiectului în faþa unui fundal 
e ar putea distrage atenþia de la 
 sau subiectul dacã aceste condiþii 
taþi aparatul mai aproape de 
 portrete mai clare.
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Modul secvenþial poate fi utilizat ºi cu autodeclanºatorul. 
Când utilizaþi autodeclanºatorul, puteþi face maxim ºase 
fotografii.

Pentru a reveni la vizor în modul secvenþial, apãsaþi 
tasta .

Pentru a dezactiva modul secvenþial, în bara de 
instrumente activã, selectaþi Mod secvenþã > 
Cadru cu cadru.

Apãreþi în fotografie — 
autodeclanºator
Autodeclanºatorul poate fi utilizat numai cu aparatul 
principal.

Folosiþi autodeclanºatorul pentru a întârzia realizarea 
fotografiei, astfel încât sã puteþi apãrea în aceasta. Pentru 
a seta întârzierea autodeclanºatorului, în bara de 
instrumente activã, selectaþi Autodeclanºare > 
2 secunde, 10 secunde sau 20 secunde. Pentru a activa 
autodeclanºatorul, selectaþi Activare. Aparatul emite un 
beep cât timp funcþioneazã autodeclanºatorul. Aparatul 
foto-video înregistreazã imaginea dupã expirarea duratei 
de temporizare selectate. 
Pentru a dezactiva Autodeclanºare, în bara de 
instrumente activã, selectaþi Autodeclanºare > 
Dezactivat.

 Indicaþie! În bara d
Autodeclanºare > 2
atunci când faceþi fo

Indicaþii pentr
reuºite
Calitatea imagin
Utilizaþi calitatea core
Aparatul foto-video are
a imaginii (Imprim. 2 M
sau MMS 0,3 M - Red
pentru a vã asigura cã ap
bunã calitate a imaginii
mai bunã calitate a ima
stocare. Pentru MMS ºi 
utilizaþi setarea MMS 0
sã definiþi calitatea în O

Fundal
Utilizaþi un fundal sim
cu oameni, evitaþi aºeza
aglomerat, complex, car
subiect. Mutaþi aparatul
nu sunt îndeplinite. Mu
subiect pentru a obþine
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ideoclipurilor
ul foto-video principal, 
pãsatã tasta . Dacã 
te în Mod foto, selectaþi 
eo din bara de instrumente 

 începe înregistrarea. În modul 
de parcurgere pentru 
tã pictograma de înregistrare 

net care semnaleazã cã a început 

a opri înregistrarea. Videoclipul 
t în dosarul Imag. ºi video din 
alerie”, la pag. 48. Durata 
i depinde de memoria 

înregistrare, selectaþi Pauzã. 
) clipeºte pe afiºaj. Înregistrarea 
 dacã este trecutã în pauzã ºi 
stã în interval de un minut. 
tru a relua înregistrarea.

pãrta subiectul, apãsaþi tasta 
lã a aparatului. În modul portret, 
pãrta imaginea, apãsaþi  
Profunzime
Când fotografiaþi peisaje ºi scenarii adãugaþi profunzime 
imaginilor aºezând obiectele în prim plan. Dacã obiectul 
din prim plan este prea aproape de aparatul foto, este 
posibil sã apare neclar.

Condiþii de iluminare
Modificarea sursei, cantitãþii ºi direcþiei luminii poate 
schimba dramatic o fotografie. Condiþii de iluminare 
tipice:
• Sursa de luminã în spatele subiectului. Evitaþi 

aºezarea subiectului în faþa unei surse de luminã 
puternice. Dacã sursa de luminã este în spatele 
subiectului sau este vizibilã pe afiºaj, este posibil 
ca fotogtafia sã aibã un contrast slab, sã fie prea 
întunecatã ºi sã conþinã efecte luminoase nedorite.

• Subiect iluminat din lateral. Lumina lateralã 
puternicã creazã un efect dramatic dar este posibil sã 
fie prea durã, iar rezultatul sã fie un contrast prea mare. 

• Sursa de luminã în faþa subiectului. Lumina puternicã 
a soarelui poate determina subiectul sã-ºi mijeascã 
ochii. Contrastul ar putea fi, de asemenea, prea mare.

• Luminozitate optimã este cea din situaþiile în care 
existã multã luminã difuzã, de exemplu, într-o zi 
însoritã cu cer parþial noros sau într-o zi însoritã 
la umbra copacilor. 

Înregistrarea v
1 Pentru a activa aparat

apãsaþi ºi menþineþi a
aparatul foto-video es
Comutare în mod vid
activã. 

2 Apãsaþi  pentru a
portret, utilizaþi tasta 
înregistrare. Va fi afiºa

 ºi se va auzi un su
înregistrarea. 

3 Selectaþi Stop pentru 
este memorat automa
Galerie. Consultaþi „G
maximã a videoclipulu
disponibilã.

Pentru a face o pauzã în 
Pictograma de pauzã (
video se opreºte automat
dacã nu se apasã nicio ta
Selectaþi Continuare pen

Pentru a apropia sau a de
de volum pe partea latera
pentru a apropia sau a de
sau .
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þie a videoclipurilor aratã calitatea 
icatã, Normalã sau Partajare.
clip.
bil pentru înregistrarea video. 
ii, indicatorul duratei actuale 
zã ºi timpul scurs ºi timpul rãmas.

 memoria aparatului ( ) ºi pentru 
( ) afiºeazã unde se memoreazã 

icatoarele vizorului, selectaþi 
grame. Selectaþi Ascundere 
iºa numai indicatoarele de stare 
istrãrii, timpul de înregistrare 
 ºi tastele de selecþie.

ea unui videoclip
ideoclip, selectaþi urmãtoarele din 
ivã (opþiune disponibilã numai 
tat este Activare în Setãri video):
t videoclipul pe care tocmai l-aþi 

 Redare.
straþi videoclipul, selectaþi 

ideoclip prin mesaj multimedia, 
xiune Bluetooth, apãsaþi tasta de 

i Expediere. Pentru mai multe 
i „Mesaje”, la pag. 37, „Conexiunea 
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Pentru a regla luminozitatea ºi culorile înainte de 
înregistrarea unui videoclip, utilizaþi tasta de parcurgere 
pentru a parcurge bara de instrumente activã. Consultaþi 
„Reglarea culorii ºi luminozitãþii”, la pag. 62 ºi „Scene”, 
la pag. 63.

Pentru a activa aparatul foto-video din faþã, selectaþi 
Opþiuni > Utilizare foto-video sec..

Indicatoarele de înregistrare video
Vizorul video afiºeazã urmãtoarele:
1 Indicatorul pentru 

modul actual de 
înregistrare.

2 Indicatorul pentru 
dezactivarea 
sonorului.

3 Bara de 
instrumente 
activã, pe care 
o puteþi parcurge 
înaintea înregistrãrii pentru a selecta diferite articole ºi 
setãri (în timpul înregistrãrii bara de instrumente nu 
este afiºatã). Consultaþi „Bara de instrumente activã”, 
la pag. 59.

4 Indicatorul pentru nivelul de încãrcare 
a acumulatorului.

5 Indicatorul de rezolu
imaginilor video: Rid

6 Tipul fiºierului video
7 Timpul total disponi

În timpul înregistrãr
a videoclipului afiºea

8 Indicatoarele pentru
cartela de memorie 
videoclipurile.

Pentru a afiºa toate ind
Opþiuni > Afiºare picto
pictograme pentru a af
video ºi, în timpul înreg
disponibil, bara de zoom

Dupã înregistrar
Dupã ce înregistraþi un v
bara de instrumente act
dacã Afiºare video cap
• Pentru a reda imedia

înregistrat, selectaþi
• Dacã nu doriþi sã pã

ªtergere.
• Pentru a trimite un v

e-mail sau prin cone
apelare sau selectaþ
informaþii, consultaþ
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ctaþi calitatea Ridicatã, care are 
0) ºi formatul de fiºier .mp4. 
clip prin MMS, selectaþi 
 format fiºier .3gp). Dimensiunea 
 calitatea Partajare este limitatã 
roximativ 20 secunde) pentru 
rmã de mesaj multimedia cãtre 

ctaþi Dezactivare sonor dacã 
net.

abiliþi dacã doriþi sã adãugaþi 
n anumit album din Galerie. 
chide o listã de albume 

pecificaþi dacã doriþi ca primul 
ie afiºat pe ecran imediat dupã 
electaþi Redare din bara de 
tul foto-video principal) sau 
ul foto-video secundar) pentru 

entru a defini numele implicit 
gistrate.

 defini memoria implicitã.

 Selectaþi Da pentru a reveni 
tãrilor aparatului foto-video.
Bluetooth”, pag. 79 ºi „Partajare online”, pag. 55. 
Aceastã opþiune nu este disponibilã în timpul unei 
convorbiri active. Este posibil sã nu puteþi expedia 
printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în 
formatul .mp4. De asemenea, puteþi expedia videoclipul 
cãtre un interlocutor în timpul unei convorbiri active. 
Selectaþi Trimitere la apelant.

• Pentru a încãrca videoclipul într-un album online 
compatibil, selectaþi Publicare în ... (disponibil numai 
dacã aþi configurat un cont pentru un album online 
compatibil. Consultaþi „Partajare online”, la pag. 55).

Setãri video
Existã douã tipuri de setãri pentru camera video: 
Configurare video ºi setãrile principale. Pentru a regla 
setãrile de Configurare video , consultaþi „Reglarea culorii 
ºi luminozitãþii”, la pag. 62. Setãrile de configurare revin 
la valorile implicite dupã ce opriþi aparatul, dar setãrile 
principale rãmân neschimbate pânã când le modificaþi din 
nou. Pentru a modifica setãrile principale, selectaþi 
Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele:

Calitate video – Pentru a seta calitatea videoclipului la 
valoarea Ridicatã (cea mai bunã calitate pentru utilizare 
pe termen lung ºi redare pe un televizor sau PC cu receptor 
compatibil), Normalã (calitate standard pentru redare pe 
receptor) sau Partajare (dimensiune limitatã a 
videoclipului pentru trimiterea prin mesaje multimedia). 
Dacã doriþi sã vizionaþi videoclipul pe un televizor sau un 

calculator compatibil, sele
rezoluþie QVGA (320 x 24
Pentru a expedia un video
Partajare (rezoluþie QCIF,
videoclipului înregistrat la
la 300 KB (o duratã de ap
a putea fi transmis sub fo
un alt aparat compatibil.

Înregistrare audio – Sele
nu doriþi sã înregistraþi su

Adãugare la album – St
videoclipul înregistrat la u
Selectaþi Da, pentru a des
disponibile.

Afiºare video captat – S
cadru al videoclipului sã f
terminarea înregistrãrii. S
instrumente activã (apara
Opþiuni > Redare (aparat
a vizualiza videoclipul.

Nume implicit video – P
pentru videoclipurile înre

Memorie în uz– Pentru a

Restab. set. foto-video –
la valorile implicite ale se
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Web
 Web, în ecranul marcaje, selectaþi 
þi adresa în câmpul ( ). Apoi 

uri ºi a face selecþii, apãsaþi .

uã adresã a unei pagini Web pe 
electaþi Opþiuni > Salt la adr. 

 vizita pagini Web memorate ca 
arcaje, în timpul navigãrii, apãsaþi 
arcaj.

rver cel mai recent conþinut 
iuni > Opþiuni de navigare > 

 Web a paginii curente ca marcaj, 
orare ca marcaj.

l vizual pentru vizualizarea de 
r pe care le-aþi vizitat în timpul 
gare, selectaþi Înapoi (disponibil 
ric este activatã în setãrile 
rentã nu este prima paginã pe care 
ge la o paginã vizitatã anterior, 
W
eb
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Web 
Apãsaþi  ºi selectaþi Internet (serviciu de reþea).

 Comandã rapidã: Pentru a porni browserul Internet, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta  în modul de 
aºteptare.

Cu ajutorul browserului Internet, aveþi posibilitatea sã 
vizualizaþi pagini Web sw pw Internet scrise în HTML 
(hypertext markup language), aºa cum au fost proiectate 
iniþial. De asemenea, aveþi posibilitatea sã navigaþi pagini 
Web care utilizeazã XHTML (extensible hypertext markup 
language) sau WML (wireless markup language) ºi care 
sunt proiectate special pentru aparate mobile.

Cu Internet, aveþi posibilitatea sã mãriþi ºi sã micºoraþi 
o paginã, sã utilizaþi Vedere generalã paginã ºi 
Prezentarea generalã pentru a naviga pe pagini, a citi 
fluxuri Web ºi bloguri, a marca pagini Web ºi a prelua 
conþinut.

Luaþi legãtura cu furnizorul de servicii pentru informaþii 
privind disponibilitatea serviciilor, preþurile ºi tarifele. 
Furnizorii de servicii vã vor prezenta, de asemenea, 
instrucþiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

Pentru a utiliza browserul Internet, aveþi nevoie de un 
punct de acces pentru a vî conecta la Internet. Consultaþi 
„Puncte de acces”, la pag. 132.

Navigarea pe 
Pentru a rãsfoi o paginã
un marcaj sau introduce
apãsaþi .

Pentru a deschide legãt

Pentru a introduce o no
care doriþi s-o vizitaþi, s
Internet.

 Indicaþie! Pentru a
marcaje în ecranul m

 ºi selectaþi un m

Pentru a prelua de pe se
al paginii, selectaþi Opþ
Reîncãrcare.

Pentru a memora adresa
selectaþi Opþiuni > Mem

Pentru a utiliza istoricu
instantanee ale paginilo
sesiunii curente de navi
dacã opþiunea Listã isto
browserului ºi pagina cu
o vizitaþi). Pentru a mer
selectaþi pagina.
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eie pe pagina Web curentã, 
re > Text ºi introduceþi un 
rge la apariþia anterioarã 

a . Pentru a merge la 
ântului, apãsaþi tasta .

ea, aveþi posibilitatea sã cãutaþi 
ã apãsând .

nte a browserului
umente aveþi posibilitatea sã 
e caracteristici din browser. 
 instrumente, apãsaþi ºi 
-un loc gol de pe o paginã Web. 
ara de instrumente, apãsaþi  
o funcþie, apãsaþi .

lectaþi din urmãtoarele:
ent pentru a vizualiza o listã 
re le vizitaþi frecvent
ntru a vizualiza o vedere 
 Web curente
a cuvinte cheie în pagina curentã
actualiza pagina
t (dacã este disponibil) pentru 
xurilor Web disponibile pe 

i pentru a vã abona la un 
Pentru a memora o paginã în timpul navigãrii, selectaþi 
Opþiuni > Instrumente > Memorare paginã. 

Aveþi posibilitatea sã memoraþi pagini ºi sã le navigaþi mai 
târziu, în mod neconectat. De asemenea, aveþi posibilitatea 
sã grupaþi aceste pagini memorate în dosare. Pentru 
a accesa paginile pe care le-aþi memorat, selectaþi 
Opþiuni > Marcaje > Pagini memorate.

Pentru a deschide o sublistã cu comenzi sau acþiuni pentru 
pagina deschisã în mod curent, selectaþi Opþiuni > 
Opþiuni serviciu (dacã sunt acceptate de pagina Web).

Comenzi rapide în timpul navigãrii
• Apãsaþi  pentru a deschide lista de marcaje.
• Apãsaþi  pentru a cãuta cuvinte cheie în pagina 

curentã.
• Apãsaþi  pentru a reveni la pagina anterioarã.
• Apãsaþi  pentru a vedea o listã a tuturor ferestrelor 

deschise. 
• Apãsaþi  pentru a închide fereastra curentã în cazul 

în care sunt deschise douã sau mai multe ferestre.
• Apãsaþi  pentru a afiºa vederea de ansamblu 

a paginii curente. Apãsaþi  din nou pentru a apropia 
ºi a vizualiza secþiunea doritã a paginii.

• Apãsaþi  pentru a introduce o nouã adresã Web.
• Apãsaþi  pentru a reveni la pagina de pornire.
• Apãsaþi  sau  pentru a mãri sau micºora pagina.

Cãutare text
Pentru a cãuta cuvinte ch
selectaþi Opþiuni > Cãuta
cuvânt cheie. Pentru a me
a cuvântului, apãsaþi tast
urmãtoarea apariþie a cuv

 Indicaþie! De asemen
cuvinte cheie în pagin

Bara de instrume
Cu ajutorul barei de instr
selectaþi cele mai utilizat
Pentru a deschide bara de
menþineþi apãsat  într
Pentru a vã deplasa prin b
sau . Pentru a selecta 

În bara de instrumente, se
• Legãt. utilizate frecv

a adreselor Web pe ca
• Prezentare paginã pe

de ansamblu a paginii
• Cãutare pentru a cãut
• Reîncãrcare pentru a 
• Abon. la prel. Interne

a vizualiza o listã a flu
pagina Web curentã º
flux Web
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 paginã
ã vã ajutã sã navigaþi pe pagini 
itate mare de informaþii. Când 
ã este activatã în setãrile 
þi o paginã Web mare, se deschide 
ã ºi afiºeazã o vedere generalã 
þi. Pentru a vã eplasa în 
ã, apãsaþi , ,  sau . 
opriþi derularea. Vedere generalã 
-vã în locul pe care l-aþi selectat.

generalã paginã, selectaþi 
erale > Vedere generalã paginã > 

ralã paginã
nã Web care conþine o cantitate 
þi posibilitatea sã utilizaþi Vedere 
a afla ce tip de informaþii conþine 

ea generalã a paginii curente, 
ãsi locul dorit de pe paginã, 
u . Apãsaþi  din nou 
ualiza secþiunea doritã a paginii.
W
eb
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Preluarea ºi achiziþionarea articolelor
Puteþi prelua articole cum ar fi sunete de apel, imagini, 
embleme operator, teme ºi videoclipuri. Aceste articole 
pot fi oferite gratuit sau le puteþi achiziþiona. Articolele 
preluate sunt gestionate de aplicaþiile respective de pe 
aparat, de exemplu, o fotografie preluatã poate fi 
memoratã în Galerie.

 Important: Instalaþi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte 
tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar 
fi aplicaþii care sunt Symbian Signed sau au fost testate 
Java VerifiedTM.

1 Pentru a prelua articolul, selectaþi legãtura.
2 Selectaþi opþiunea corespunzãtoare pentru 

a achiziþiona articolul (de exemplu, „Buy” Cumpãrare).
3 Citiþi cu atenþie toate informaþiile furnizate.

Pentru a continua preluarea, selectaþi Accept.. Pentru 
a anula preluarea, selectaþi Anulare.

Atunci când începeþi preluarea, este afiºatã lista 
fiºierelor în curs de transfer ºi a fiºierelor al cãror transfer 
s-a finalizat. Pentru a vizualiza lista, selectaþi Opþiuni > 
Descãrcãri. În listã, selectaþi un articol, apoi selectaþi 
Opþiuni pentru a întrerupe preluãrile în curs sau pentru 
a deschide, a memora sau a ºterge preluãrile finalizate.

Vedere generalã
Vedere generalã pagin
Web care conþin o cant
Vedere generalã pagin
browserului ºi parcurge
Vedere generalã pagin
a paginii pe care naviga
Vedere generalã pagin
Când gãsiþi locul dorit, 
paginã dispare, lãsându

Pentru a activa Vedere 
Opþiuni > Setãri > Gen
Activatã.

Prezentare gene
Când navigaþi pe o pagi
mare de informaþii, Ave
generalã paginã pentru 
pagina.

Pentru a afiºa prezentar
apãsaþi . Pentru a g
apãsaþi , ,  sa
pentru a apropia ºi a viz
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u indicã faptul cã transmisia de 
 ºi serverul de conþinut (sau locul 
sele solicitate) este sigurã. 
 date între poarta de acces ºi 
realizatã de cãtre furnizorul 

 pot fi necesare pentru unele 
e bancare. Primiþi o notificare 
i nu este autenticã sau dacã 
uranþã corect pe aparat. Pentru 
ontactaþi furnizorul Dvs. de 
sultaþi „Administrarea 
 pentru mai multe informaþii 
alii despre acestea.

e
te sã selectaþi adrese Web 
olecþie de marcaje din dosarul 
semenea, puteþi introduce 
 pe care doriþi s-o vizitaþi în 

ire definitã pentru punctul de 
Fluxuri Web ºi jurnale Web (blog)
Fluxurile Web sunt fiºiere xml în paginile Web, utilizate de 
comunitatea de jurnale Web (weblog) ºi de organizaþiile de 
ºtiri pentru a partaja titlurile sau textul întreg al celor mai 
recente ºtiri, de exemplu, fluxuri de ºtiri. Blogurile sau 
Weblogurile sunt jurnale Web. Majoritatea fluxurilor Web 
utilizeazã tehnologiile RSS ºi ATOM. Este un lucru obiºnuit 
sã se gãseascã fluxuri Web pe paginile Web, în jurnalele 
Web (blog) ºi pe paginile Wiki.

Browserul Internet detecteazã automat dacã o paginã 
Web conþine fluxuri Web. Pentru a vã abona la un flux 
Web, selectaþi Opþiuni > Abonare. Pentru a vizualiza 
fluxurile Web la care v-aþi abonat, în ecranul de marcaje, 
selectaþi Flux Internet.

Pentru a actualiza un flux Web, selectaþi-l ºi selectaþi 
Opþiuni > Actualizare.

Pentru a defini modul de actualizare a fluxurilor Web, 
selectaþi Opþiuni > Setãri > Flux Internet. Consultaþi 
„Setãri”, la pag. 73.

Siguranþa conexiunii
Dacã, pe durata unei conexiuni, este afiºat indicatorul de 
siguranþã , aceasta înseamnã cã transmisia de date 
între aparat ºi poarta de acces sau serverul Internet este 
codificatã.

Pictograma de siguranþã n
date între poarta de acces
unde se aflã stocate resur
Asigurarea transmisiei de
serverul de conþinut este 
de servicii.

Certificatele de siguranþã
servicii, cum ar fi serviciil
dacã identitatea serverulu
nu aveþi certificatul de sig
informaþii suplimentare, c
servicii. De asemenea, con
certificatelor”, la pag. 127
privind certificatele ºi det

Ecranul marcaj
Ecranul marcaje vã permi
dintr-o listã sau dintr-o c
Marcaje automate. De a
adresa URL a paginii Web
câmpul ( ).

 indicã pagina de porn
acces implicit.
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onexiunii
iunea ºi a vizualiza pagina în mod 
electaþi Opþiuni > Instrumente > 
 a întrerupe conexiunea ºi 

ectaþi Opþiuni > Ieºire.

terminare nu se întrerupe 
browserul în fundal.

þiile pe care serverul de reþea le 
le pe care le-aþi efectuat pe 
ctaþi Opþiuni > ªterg. 
ere cookies.

le pe care le-aþi accesat sunt 
e arhivã a aparatului.

memorie utilizatã pentru stocarea 
cã aþi încercat sã accesaþi sau aþi 
denþiale ce necesitã introducerea 
a dupã fiecare utilizare. 
le pe care le-aþi accesat sunt 
 a goli arhiva, selectaþi Opþiuni > 
 ªtergere arhivã.
W
eb

2

Puteþi memora adrese URL ca marcaje în timp ce navigaþi 
pagini pe Internet. De asemenea, puteþi sã memoraþi ca 
marcaje adresele primite în mesaje ºi sã trimiteþi marcajele 
memorate.

Pentru a deschide ecranul de marcaje în timp ce navigaþi, 
apãsaþi  sau selectaþi Opþiuni > Marcaje.

Pentru a edita detaliile unui marcaj, cum ar fi titlul, 
selectaþi Opþiuni > Manager marcaje > Editare.

În ecranul marcaje, puteþi accesa ºi alte dosare browser. 
Browserul Internet vã permite sã memoraþi pagini Web 
în timpul navigãrii. În dosarul Pagini memorate, puteþi 
vizualiza în mod deconectat conþinutul paginilor pe care 
le-aþi memorat.

Browserul Internet pãstreazã, e asemene, evidenþa 
paginilor Web pe care le-aþi vizitat în timpul navigãrii. 
În dosarul Marcaje autom., puteþi vizualiza lista paginilor 
Web vizitate.

În Flux Internet, aveþi posibilitatea sã vizualizaþi legãturile 
memorate la fluxurile Web ºi la blogurile la care v-aþi 
abonat. Fluxurile Web se gãsesc în mod normal pe paginile 
Web ale organizaþiilor majore de ºtiri, ale jurnalelor Web 
personale, ale comunitãþilor online ºi oferã cele mai 
recente titluri ºi rezumate ale articolelor. Fluxurile Web 
utilizeazã tehnologiile RSS ºi ATOM.

Întreruperea c
Pentru a întrerupe conex
deconectat în browser, s
Deconectare sau pentru
a închide browserul, sel

Prin apãsarea tastei de 
conexiunea, ci se trece 

Pentru a ºterge informa
colecteazã despre vizite
diferite pagini Web, sele
date personale > ªterg

Golirea arhivei
Informaþiile sau servicii
memorate în memoria d

Arhiva este o locaþie de 
temporarã a datelor. Da
accesat informaþii confi
unor parole, goliþi arhiv
Informaþiile sau servicii
stocate în arhivã. Pentru
ªterg. date personale >
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i între modul Ecran complet cel 
ni.

 cazul în care caracterele textului 
teþi selecta un alt mod de 
limbii de pe pagina curentã.

defini dimensiunea fontului 

Pentru a permite sau a bloca 
erestrelor pop-up în timpul 

acã doriþi ca paginile Web sã fie 
p ce navigaþi, selectaþi 

te

tru a activa sau a dezactiva 
rcajelor. În cazul în care doriþi sã 
reselor paginilor Web vizitate în 
 dar sã ascundeþi dosarul din 
i Dosar neafiºat.

 Dacã nu doriþi ca informaþiile pe 
se formulare pe o paginã Web sã 
data urmãtoare când accesaþi 
atã.

 activa sau a dezactiva primirea 
okie.
Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri si din urmãtoarele opþiuni:

Setãri generale

Punct de acces – Pentru a schimba punctul de acces 
implicit. Consultaþi „Conexiune”, la pag. 132. Este posibil 
ca unele sau toate punctele de acces sã fie presetate pe 
aparat de cãtre furnizorul de servicii ºi sã nu poatã fi 
modificate, create, editate sau eliminate.

Paginã iniþialã – Pentru a defini pagina de pornire.

Vedere generalã paginã – Pentru a activa sau dezactiva 
Vedere generalã paginã. Consultaþi „Vedere generalã 
paginã”, la pag. 70.

Listã istoric – În timp ce navigaþi, pentru a selecta Înapoi 
pentru a vizualiza o listã a paginilor pe care le-aþi vizitat 
în cursul sesiunii curente de navigare, activaþi Listã istoric.

Avertizãri siguranþã – Pentru a ascunde sau a afiºa 
notificãrile de siguranþã.

Script Java/ECMA – Pentru a activa sau dezactiva 
utilizarea scripturilor

Setãri paginã

Încãrcare conþinut – Selectaþi dacã doriþi sã afiºaþi 
imagini ºi alte obiecte în timpul navigãrii. Dacã selectaþi 
Numai text, pentru a încãrca mai târziu în timpul navigãrii 
imagini sau obiecte, selectaþi Opþiuni > Instrumente > 
Încãrcare imagini.

Mãrime ecran – Selectaþ
normal din lista de Opþiu

Codificare implicitã – În
nu sunt afiºate corect, pu
codificare corespunzãtor 

Mãrime font – Pentru a 
utilizat pe paginile Web.

Bloc.ferest.derulante – 
deschiderea automatã a f
navigãrii.

Reîncãrc. automatã – D
actualizate automat în tim
Activatã.

Setãri de confidenþialita

Marcaje automate – Pen
colectarea automatã a ma
continuaþi memorarea ad
dosarul Marcaje autom.,
ecranul marcaje, selectaþ

Memor. date formular –
care le introduceþi în diver
fie memorate ºi utilizate 
pagina, selectaþi Dezactiv

Fiºiere Cookie – Pentru a
ºi expedierea fiºierelor co
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Setãri fluxuri Web

Actualizãri automate – Pentru a defini dacã doriþi ca 
fluxurile Web sã fie actualizate automat sau nu, pentru 
a defini frecvenþa cu care sã se facã acest lucru ºi ce 
conexiune sã fie utilizatã. Setarea aplicaþiei pentru 
preluarea automatã a fluxurilor Web poate implica 
transmiterea unui volum mare de date prin reþea 
furnizorului de servicii. Contactaþi furnizorul Dvs. 
de servicii pentru informaþii referitoare la tarifele 
aferente transmisiei de date.

Pct. acc. ptr. actual. auto (disponibil numai dacã 
opþiunea Actualizãri automate este activatã) – 
Modificarea punctului de acces pentru actualizãri 
automate.
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derea eliberãrii spaþiului în 
a Manag. fiºiere pentru a ºterge 
veþi nevoie sau utilizaþi aplicaþia 
plu, puteþi ºterge urmãtoarele:

 Mesaje ºi mesajele e-mail 
ºtalã

anager aplic. de care nu mai 

lei de memorie
trumente > Utilitare > 

uranþã ale informaþiilor din 
cartelã de memorie compatibilã 
lectaþi Opþiuni > Copie sig. 
ã avertizeazã în cazul în care 
e spaþiu de memorie suficient 
 siguranþã.
Instrumente
Manager fiºiere 
Pentru a parcurge fiºiere ºi dosare, apãsaþi  ºi selectaþi 
Instrumente > Mngr. fiºiere. Se deschide ecranul 
memoriei aparatului ( ). Apãsaþi  pentru a deschide 
ecranul cartelã de memorie ( ).

Pentru a gãsi un fiºier, selectaþi Opþiuni > Cãutare ºi 
memoria în care doriþi sã cãutaþi. Introduceþi un text care 
corespunde numelui fiºierului.

Pentru a vedea tipurile de date stocate în memoria 
aparatului ºi spaþiul de memorie ocupat de diferitele tipuri 
de date, selectaþi Opþiuni > Detalii memorie. Memoria 
disponibilã este afiºatã în Memorie liberã.

Memorie insuficientã — eliberarea 
memoriei
Multe funcþii ale acestui aparat utilizeazã memoria pentru 
a stoca date. Dacã memoria este aproape plinã, aparatul vã 
anunþã.

Pentru a elibera memorie pe aparat, transferaþi datele pe 
un PC compatibil.

Pentru a ºterge date în ve
memorie, utilizaþi aplicaþi
fiºierele de care nu mai a
corespunzãtoare. De exem
• Mesajele din dosarele

preluate din cãsuþa po
• Pagini Web memorate
• Informaþii de contact
• Note de agendã
• Aplicaþiile afiºate în M

aveþi nevoie

Utilizarea carte
Apãsaþi  ºi selectaþi Ins
Memorie.

Pentru a crea copii de sig
memoria aparatului pe o 
(dacã este disponibilã), se
mem. telefon. Aparatul v
cartela de memorie nu ar
pentru crearea copiilor de
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 este numele aplicaþiei sau al 

ulte aplicaþii în listã, selectaþi 
uã. Pentru a adãuga o a doua 
ate fi utilizatã pentru a deschide 
uni > Schimbare comandã ºi 
dã vocalã sub formã de text. 
urte, prescurtãrile ºi acronimele.

ivul vocal sintetizat, selectaþi 

ile de comenzi vocale, selectaþi 
u a opri sintetizatorul care redã 
noscute ºi comenzile în limba 
ctaþi Sintetizator > Dezactivat. 
mul de adaptare a sistemului de 
 exemplu, atunci când s-a 
incipal al aparatului, selectaþi 
.
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Pentru a restaura informaþiile de pe cartela de memorie 
compatibilã în memoria aparatului, selectaþi Opþiuni > 
Restaur. din mem. masã.

Când se reformateazã o cartelã de memorie, toate datele 
de pe cartelã se pierd definitiv. Unele cartele de memorie 
sunt livrate în stare preformatatã, iar altele necesitã 
formatare. Consultaþi distribuitorul Dvs. pentru a afla dacã 
este necesar sã formataþi cartela de memorie înainte de 
utilizare.

Pentru a formata o cartelã de memorie, selectaþi Opþiuni > 
Formatare mem. masã. Selectaþi Da pentru a confirma.

Comenzi vocale 
Puteþi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse 
funcþii ale aparatului. Pentru mai multe informaþii privind 
comenzile vocale îmbunãtãþite acceptate de aparat, 
consultaþi „Apelarea vocalã”, la pag. 114.

Pentru a activa comenzile vocale îmbunãtãþite pentru 
lansarea aplicaþiilor ºi profilurilor, trebuie sã deschideþi 
aplicaþia Comenzi voc. ºi dosarul Profiluri al acesteia. 
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Utilitare > 
Comenzi voc. > Profiluri; aparatul creeazã indicative 
vocale pentru aplicaþii ºi profiluri. Pentru a utiliza comenzi 
vocale îmbunãtãþite, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de 
selecþie dreapta în modul aºteptare ºi pronunþaþi comanda 

vocalã. Comanda vocalã
profilului afiºat în listã.

Pentru a adãuga mai m
Opþiuni > Aplicaþie no
comandã vocalã care po
aplicaþia, selectaþi Opþi
introduceþi noua coman
Evitaþi numele foarte sc

Pentru a asculta indicat
Opþiuni > Redare.

Pentru a modifica setãr
Opþiuni > Setãri. Pentr
indicativele vocale recu
selectatã pe aparat, sele
Pentru a reseta mecanis
recunoaºtere a vocii, de
modificat utilizatorul pr
ªtergere adaptãri voce
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uranþã echivalentã sisteme 
equivalent privacy ) cu coduri 
ces protejat Wi-Fi (WPA) ºi 
 pot fi utilizate numai dacã 
a.

rã fir
N fãrã fir, trebuie sã creaþi 

rnet (IAP, Internet access point) 
tilizaþi punctul de acces pentru 
exiune la Internet. Consultaþi 

ua LAN fãrã fir”, la pag. 79.

i întotdeauna una dintre 
sponibile pentru a mãri 
 prin reþeaua radio LAN. 
ce riscul accesului neautorizat 

se stabileºte când creaþi 
ând un punct de acces la 
exiunea LAN fãrã fir activã se 
ima aplicaþie care o utilizeazã. 
nã a tuturor conexiunilor, 
xiuni”, la pag. 83.
Conexiuni
Reþea LAN fãrã fir
Aparatul acceptã reþeaua localã fãrã fir (reþeaa LAN fãrã 
fir). Cu reþeaua LAN fãrã fir, puteþi sã vã conectaþi prin 
intermediul aparatului la Internet ºi la aparate compatibile 
ce acceptã reþeaua LAN fãrã fir. Pentru informaþii privind 
utilizarea aparatului cu alte dispozitive UPnP compatibile 
printr-o reþea LAN fãrã fir, consultaþi „Reþea de domiciliu 
cu Galerie”, la pag. 56 ºi „Reþea de domiciliu cu music 
player”, la pag. 22.

Pentru a utiliza reþeaua LAN fãrã fir, o reþea LAN fãrã fir 
trebuie sã fie disponibilã ºi aparatul trebuie sã fie conectat 
la aceasta.

În anumite regiuni, cum ar fi Franþa, existã restricþii 
în privinþa utilizãrii reþelelor WLAN. Pentru informaþii 
suplimentare, contactaþi autoritãþile locale.

Funcþiile care utilizeazã reþeaua LAN fãrã fir sau folosirea 
acestor funcþii în fundal în timpul utilizãrii altor funcþii 
solicitã suplimentar acumulatorul ºi reduce durata de viaþã 
a acestuia.

Aparatul Dvs. acceptã urmãtoarele funcþii ale reþelei LAN 
fãrã fir:
• Standard IEEE 802.11b/g
• Operarea pe o frecvenþã de 2,4 GHz

• Metode de criptare sig
cablate (WEP - Wired 
de pânã la 128 biþi, ac
802.1x. Aceste funcþii
sunt acceptate de reþe

Conexiuni LAN fã
Pentru a utiliza o reþea LA
un punct de acces la Inte
într-o reþea LAN fãrã fir. U
aplicaþii care necesitã con
„Puncte de acces la reþea

Important: Activaþ
metodele de codificare di
siguranþa conexiunii Dvs.
Utilizarea codificãrii redu
la datele Dvs. 

O conexiune LAN fãrã fir 
o conexiune de date utiliz
Internet LAN fãrã fir. Con
închide când închideþi ult
Pentru închiderea simulta
consultaþi „Manager cone
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 acest punct, selectaþi starea 
i reþeaua.

N fãrã fir securizatã, vi se solicitã 
umerice corespunzãtoare. Pentru 

ascunsã, trebuie sã introduceþi 
 (SSID). Pentru a crea un punct 
eþea WLAN ascunsã, selectaþi 
oducerea datelor necesare, 
 automat.

a o reþea LAN fãrã fir, se afiºeazã 
ces la Internet. Pentru a porni 
 acest punct de acces la Internet, 
n. navig. Internet. Pentru 
la reþeaua LAN fãrã fir, selectaþi 
LAN.

 a reþelelor LAN fãrã fir este 
i conectat la nicio reþea LAN fãrã 
WLAN dezactiv.. Pentru a activa 
ãuta reþele LAN fãrã fir disponibile, 
care afiºeazã starea ºi apãsaþi .

 a reþelelor LAN fãrã fir disponibile, 
are WLAN. Pentru a dezactiva 
elelor LAN fãrã fir, selectaþi o stare 
ctiv..

l WLAN din meniu, apãsaþi  ºi 
 Asist. WLAN.
Co
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Puteþi utiliza o reþea LAN fãrã fir în timpul unui apel 
vocal sau în timpul unei transmisii de pachete de date. Este 
permisã conectarea la un singur aparat cu punct de acces 
LAN fãrã fir, dar mai multe aplicaþii pot utiliza acelaºi 
punct de acces la Internet.

Când aparatul utilizeazã profilul Deconectat, este 
încã posibilã utilizarea reþelei LAN fãrã fir (dacã este 
disponibilã). Respectaþi toate cerinþele de siguranþã în 
momentul în care stabiliþi sau utilizaþi o conexiune LAN 
fãrã fir.

 Indicaþie! Pentru a verifica adresa unicã Control acces 
suport (MAC - Media Access Control) de identificare 
a aparatului, introduceþi *#62209526# în modul de 
aºteptare.

Expertul WLAN 
Expertul WLAN vã ajutã sã vã conectaþi la o reþea LAN 
fãrã fir ºi sã administraþi conexiunile LAN fãrã fir.

Expertul WLAN afiºeazã starea conexiunilor LAN fãrã fir 
în modul de aºteptare activã. Pentru a vizualiza opþiunile 
disponibile, mergeþi la rândul care afiºeazã starea ºi 
apãsaþi .

În cazul în care în urma cãutãrii se gãsesc, de exemplu, 
reþele LAN fãrã fir, se afiºeazã Reþea WLAN gãsitã. Pentru 
a crea automat un punct de acces la Internet ºi a porni 

browserul Web utilizând
Încep. navig. Internet º

Dacã selectaþi o reþea LA
sã introduceþi parolele n
a vã conecta la o reþea 
numele corect al reþelei
de acces nou pentru o r
WLAN nouã. Dupã intr
conexiunea este testatã

Dacã sunteþi conectat l
numele punctului de ac
browserul Web utilizând
selectaþi starea ºi Conti
a întrerupe conexiunea 
starea ºi Deconectare W

Dacã funcþia de scanare
dezactivatã ºi nu sunteþ
fir, se afiºeazã Cãutare 
funcþia de scanare ºi a c
mergeþi pânã la rândul 

Pentru a iniþia o cãutare
selectaþi o stare ºi Cãut
funcþia de scanare a reþ
ºi Cãutare WLAN deza

Pentru a accesa expertu
selectaþi Instrumente >
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d hoc, aparatele pot trimite ºi pot 
la celãlalt. Pentru a crea un punct 
 o reþea ad hoc, consultaþi 
. 132.

etooth 
 la alte aparate compatibile 
tooth. Aparatele compatibile 

bile, calculatoare ºi accesorii 
 seturi auto. Puteþi utiliza 
tru a expedia imagini, 
ale ºi audio ºi note; pentru 
lculatorul personal compatibil 
nsfera fiºiere); pentru a vã 
ompatibilã în vederea imprimãrii 
ine. Consultaþi „Imprimarea 

 sã fie la o distanþã de maximum 
unul de altul, dar legãtura poate 
nþa din cauza ecranãrii produse 
ate electronice.

cificaþiile Bluetooth 
le profiluri: Advanced Audio 
 Imaging Profile, Dial-up 
ransfer Profile, Generic Object 
 Access Profile, Hands-Free 
bject Push Profile ºi Serial Port 
Puncte de acces la reþeaua LAN fãrã fir
Pentru a cãuta reþele LAN fãrã fir disponibile în raza 
de acoperire, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > 
Asist. WLAN.

Selectaþi Opþiuni ºi din urmãtoarele opþiuni:

Filtrare reþele WLAN – pentru a exclude reþelele LAN din 
lista reþelelor gãsite. Reþelele selectate sunt excluse data 
viitoare când aplicaþia va cãuta reþele LAN fãrã fir.

Detalii – pentru a vizualiza detalii despre o reþea afiºatã 
în listã. Dacã selectaþi o conexiune activã, se vor afiºa 
detaliile conexiunii.

Definire punct acces – pentru a crea un punct de acces la 
Internet într-o reþea LAN fãrã fir

Editare punct de acces – pentru a edita detaliile unui 
punct de acces existent

De asemenea, puteþi utiliza Mgr. con. pentru a crea puncte 
de acces la Internet.

Moduri de operare
Existã douã moduri de operare în reþeaua LAN fãrã fir: 
infrastructurã ºi ad-hoc.

Modul de operare infrastructurã permite douã tipuri de 
comunicaþii: aparatele mobile sunt conectate unul la 
celãlalt printr-un aparat cu punct de acces LAN fãrã fir 
sau aparatele mobile sunt conectate la o reþea LAN fãrã 
fir printr-un aparat cu punct de acces LAN fãrã fir.

În modul de funcþionare a
primi date direct, unul de 
e acces la Internet pentru
„Puncte de acces”, la pag

Conexiunea Blu
Vã puteþi conecta fãrã fir
utilizând conexiunea Blue
pot include telefoane mo
precum seturi cu cascã ºi
conexiunea Bluetooth pen
videoclipuri, clipuri muzic
a vã conecta fãrã fir la ca
(de exemplu, pentru a tra
conecta la o imprimantã c
imaginilor cu Tipãr. imag
imaginilor”, la pag. 54.

Cele douã aparate trebuie
10 metri (33 de picioare) 
fi influenþatã de interfere
de pereþi sau de alte apar

Acest aparat respectã spe
2.0 acceptând urmãtoare
Distribution Profile, Basic
Networking Profile, File T
Exchange Profile, Generic
Profile, Headset Profile, O
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 Pentru a permite aparatului sã fie 
re utilizeazã conexiune Bluetooth, 
 Pentru a seta un interval de timp 
ste setatã din nou pe ascuns, 
adã. Pentru a ascunde aparatul 
ectaþi Ascuns.

 Pentru a edita numele afiºat pe 
tilizeazã tehnologia Bluetooth 

 Pentru a permite unui alt aparat, 
et auto compatibil, sã utilizeze 
entru a se conecta la reþea, Pornit. 
aþii, consultaþi „Modul SIM la 

 siguranþa
unea Bluetooth, selectaþi 
Vizib. telefon propriu > Ascuns. 
trola mai bine cine poate sã vã 
onexiunea Bkluetooth ºi sã se 

u acceptaþi solicitãrile de 
or aparate necunoscute. Astfel 
aparatul împotriva conþinutului 
Co
ne
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Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate 
care acceptã conexiuni Bluetooth, utilizaþi accesorii Nokia 
omologate pentru acest model. Consultaþi producãtorii 
celorlalte aparate pentru a determina gradul de 
compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Este posibil ca în unele zone, sã existe restricþii referitoare 
la utilizarea conexiunii Bluetooth. Verificaþi acest lucru la 
autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcþiile care utilizeazã conexiunea Bluetooth sau care 
permit unor asemenea funcþii sã se execute în fundal în 
timpul utilizãrii altor funcþii, solicitã suplimentar 
acumulatorul ºi îi reduc durata de funcþionare. 

Când aparatul este blocat, nu puteþi utiliza conexiunea 
Bluetooth. Consultaþi „Telefon ºi cartelã SIM”, la pag. 125 
pentru a afla mai multe informaþii referitoare la blocarea 
aparatului.

Setãri
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Bluetooth. Atunci 
când accesaþi aplicaþia pentru prima datã, vi se va cere sã 
definiþi un nume pentru aparatul Dvs.

Selectaþi una din urmãtoarele opþiuni:

Bluetooth – Pentru a vã conecta fãrã fir la un alt aparat 
compatibil, setaþi întâi conexiunea Bluetooth pe Pornit, 
apoi stabiliþi o conexiune. Pentru a dezactiva conexiunea 
Bluetooth, selectaþi Oprit.

Vizib. telefon propriu –
gãsit de alte aparate ca
selectaþi Vãzut de toþi.
dupã care vizibilitatea e
selectaþi Definire perio
faþã de alte aparate, sel

Numele telefon. meu –
celelalte aparate care u
fãrã fir.

Mod SIM la distanþã –
cum ar fi un accesoriu s
cartela SIM din aparat p
Pentru mai multe inform
distanþã”, la pag. 82.

Indicaþii privind
Când nu utilizaþi conexi
Bluetooth > Oprit sau 
În acest mod, puteþi con
gãseascã aparatul prin c
conecteze la acesta.

Nu asociaþi aparatul ºi n
conectare din partea un
puteþi proteja mai bine 
dãunãtor.
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nexiunea, se afiºeazã mesajul 
rs.
ã aparate, unele aparate pot afiºa 
dresa aparatului). Pentru a afla 
lui Dvs., tastaþi în modul de 
0#.

lor
rate compatibile ºi a vizualiza 
anul principal al aplicaþiei 

i propria parolã numericã 
u utilizatorul celuilalt aparat sã 
 numericã. Aparatele care nu au 
 parolã setatã în fabricã. Parola 
singurã datã.
un aparat, selectaþi Opþiuni > 
paratele cu conexiune 

 în raza de acoperire încep 

troduceþi parola numericã. 
cã trebuie introdusã ºi la celãlalt 

onecteazã automat la aparat 
trar, mergeþi la accesoriu ºi 
ct. la aparat audio.
Expedierea datelor utilizând 
o conexiune Bluetooth
Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. 
De exemplu, dacã sunteþi conectat la un set compatibil cu 
cascã, puteþi transfera simultan fiºiere cãtre un alt aparat 
compatibil.

Pentru indicatoarele conexiunii Bluetooth, consultaþi 
„Indicatori esenþiali”, la pag. 79.

 Indicaþie! Pentru a expedia text utilizând conexiunea 
Bluetooth, deschideþi Note, scrieþi textul ºi selectaþi 
Opþiuni > Expediere > Prin Bluetooth.

1 Deschideþi aplicaþia în care este memorat articolul pe 
care doriþi sã-l expediaþi. De exemplu, pentru a trimite 
o imagine la alt aparat compatibil, deschideþi dosarul 
Galerie.

2 Selectaþi articolul ºi Opþiuni > Expediere > Prin 
Bluetooth. Aparatele cu conexiune Bluetooth care 
se aflã în raza de acoperire încep sã aparã pe ecran.
Pictograme aparate:  calculator,  telefon,  
aparat audio sau video ºi  alt aparat.
Pentru a întrerupe cãutarea, selectaþi Stop.

3 Selectaþi aparatul la care doriþi sã vã conectaþi.
4 Dacã celãlalt aparat necesitã o asociere înainte de 

transmiterea datelor, se aude un sunet ºi vi se cere sã 
introduceþi o parolã. Consultaþi „Asocierea aparatelor”, 
la pag. 81.

5 Dupã ce s-a stabilit co
Expediere date în cu
 Indicaþie! Când caut

numai adresa unicã (a
adresa unicã a aparatu
aºteptare codul *#282

Asocierea aparate
Pentru a vã asocia cu apa
aparatele asociate, în ecr
Bluetooth, apãsaþi .

Înainte de asociere, creaþ
(1-16 cifre) ºi conveniþi c
foloseascã aceeaºi parolã
o interfaþã utilizator, au o
numericã este utilizatã o 
1 Pentru a vã asocia cu 

Aparat nou asociat. A
Bluetooth care se aflã
sã aparã pe ecran.

2 Selectaþi aparatul ºi in
Aceeaºi parolã numeri
aparat.

Unele accesorii audio se c
dupã asociere. În caz con
selectaþi Opþiuni > Cone
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stanþã
IM la distanþã cu un accesoriu set 
i conexiunea Bluetooth ºi permiteþi 
la distanþã cu aparatul Dvs. 
ag. 80. Înainte de a activa acest 
 trebuie sã fie asociate, iar 
iniþiatã de pe celãlalt aparat. 
, utilizaþi un cod de 16 cifre 
ca fiind autorizat. Consultaþi 
la pag. 81. Activaþi modul SIM 
t aparat.

anþã este activat în aparat, 
e ecran este afiºat mesajul 

a la reþeaua radio este dezactivatã, 
iºat în cadrul indicatorului pentru 
 puteþi utiliza serviciile SIM sau 
coperirea reþelei mobile.

aflã în modul SIM la distanþã, 
rimi apeluri, puteþi utiliza numai 
 conectat, cum ar fi un set auto. 
t mod, aparatul Dvs. mobil nu va 
eluri, cu excepþia apelurilor cãtre 

ogramate în aparat. Pentru 
aparatul Dvs. trebuie, mai întâi, 
la distanþã. Dacã aparatul a fost 
întâi codul de deblocare.

ul SIM la distanþã, apãsaþi tasta 
ºire din SIM dist..
Co
ne
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Aparatele asociate sunt marcate cu  în lista cu 
rezultatele cãutãrii aparatelor. 

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, 
alegeþi un aparat ºi selectaþi dintre urmãtoarele opþiuni:

Setat ca autorizat – Conexiunile între aparatul propriu 
ºi acest aparat se pot stabili fãrã ºtirea Dvs. Nu este 
necesarã o confirmare sau o autorizare separatã. Folosiþi 
aceastã setare pentru propriile aparate, cum ar fi setul cu 
cascã sau calculatorul compatibil sau pentru aparate 
aparþinând unor persoane în care aveþi încredere.  
indicã aparatele autorizate din ecranul aparate asociate.

Setat ca neautoriz. – Cererile de conectare de la acest 
aparat trebuie acceptate separat de fiecare datã.

Pentru a anula o asociere, alegeþi aparatul ºi selectaþi 
Opþiuni > ªtergere. Dacã doriþi sã anulaþi toate asocierile, 
selectaþi Opþiuni > ªtergere toate.

Expedierea datelor utilizând 
conexiunea Bluetooth
Când primiþi date printr-o conexiune Bluetooth, se aude 
un ton ºi sunteþi întrebat dacã acceptaþi mesajul. Dacã 
acceptaþi, se afiºeazã , iar articolul este plasat în 
dosarul Cãsuþã intrare din Mesaje. Mesajele primite 
printr-o conexiune Bluetooth sunt semnalate prin . 
Consultaþi „Cãsuþa intrare — recepþionarea mesajelor”, 
la pag. 40.

Modul SIM la di
Pentru a utiliza modul S
auto compatibil, activaþ
utilizarea modului SIM 
Consultaþi „Setãri”, la p
mod, cele douã aparate
asocierea trebuie sã fie 
Când realizaþi asocierea
ºi setaþi celãlalt aparat 
„Asocierea aparatelor”, 
la distanþã de pe celãlal

Când modul SIM la dist
în modul de aºteptare, p
SIM la dist.. Conexiune
dupã cum indicã  af
nivelul semnalului ºi nu
funcþiile care necesitã a

Dacã aparatul mobil se 
pentru a efectua sau a p
un accesoriu compatibil
Cât timp se aflã în aces
efectua nici un tip de ap
numerele de urgenþã pr
a efectua apeluri de pe 
sã ieºiþi din modul SIM 
blocat, introduceþi mai 

Pentru a dezactiva mod
de pornire ºi selectaþi Ie
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ructurã sau Ad-hoc) ºi 
 semnalului.  este afiºat 
zã sisteme de codificare ºi  
iune activã în reþea.

nei reþele, selectaþi Opþiuni > 

 acces la Internet într-o reþea, 
ire pct. acces.

strumente > Conectare > USB.

sã solicite scopul conexiunii prin 
ectare a cablului, selectaþi 
a.

 conectare este dezactivatã ºi 
 în timpul unei conexiuni active, 
urmãtoarele:

sincroniza muzicã utilizând 
onsultaþi „Transferul de muzicã 
er”, la pag. 24.

za aplicaþiile Nokia PC cum 
ite, Nokia Lifeblog ºi Nokia 
Manager conexiuni 

Conexiuni de date
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > Mgr. 
con. > Conexiuni de date active. În ecranul conexiuni 
active, puteþi vedea conexiunile de date active: apeluri de 
date ( ), apeluri de date de mare vitezã ( ), conexiuni 
de pachete de date ( ) ºi conexiuni LAN fãrã fir ( ).

 Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de 
servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate 
diferi în funcþie de caracteristicile reþelei, rotunjiri 
º.a.m.d.

Pentru a întrerupe o conexiune, selectaþi Opþiuni > 
Deconectare. Pentru a închide toate conexiunile deschise, 
selectaþi Opþiuni > Deconectare totalã.

Pentru a vedea detaliile unei conexiuni, selectaþi Opþiuni > 
Detalii. Detaliile afiºate depind de tipul conexiunii.

Reþea LAN fãrã fir
Pentru a cãuta reþele LAN fãrã fir disponibile în aria 
de acoperire, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > 
Conectare > Mgr. con. > Reþele WLAN disponibile.

În ecranul reþelei LAN fãrã fir disponibile este afiºatã o listã 
a reþelelor LAN fãrã fir aflate în zona de acoperire, modul 

acestora de reþea (Infrast
indicatorul pentru nivelul
pentru reþele care utilizea
dacã aparatul are o conex

Pentru a vedea detaliile u
Detalii.

Pentru a crea un punct de
selectaþi Opþiuni > Defin

USB 
Apãsaþi  ºi selectaþi In

Pentru a seta ca aparatul 
cablul USB la fiecare con
Solicitare conectare > D

Dacã opþiunea Solicitare
doriþi sã schimbaþi modul
selectaþi Mod USB ºi din 

Player media – pentru a 
Windows Media Player. C
prin Windows Media Play

PC Suite – pentru a utili
ar fi Nokia NSeries PC Su
Software Updater
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ponibilã o actualizare, se afiºeazã 
sta. Selectaþi Accept. pentru 
ualizãrii sau Anulare pentru 
posibil ca preluarea sã dureze 
 poate fi utilizat în timpul preluãrii.

e software poate implica 
 mari de date prin reþeaua 
Contactaþi furnizorul Dvs. de 
ii referitoare la tarifele aferente 

torul aparatului are suficientã 
n încãrcãtor înainte de a începe 

alaþi o actualizare a unui program, 
utilizat, nici chiar pentru a efectua 
ecât dupã terminarea instalãrii ºi 
i. Înainte de accepta instalarea 
tuaþi copii de siguranþã ale datelor. 

ii, selectaþi Da, apoi Accept. 
area sau Nu pentru a o instala mai 
> Instalare actualizare. Instalarea 

plicaþia ºi reporneºte. Pentru 
selectaþi OK. Când vi se solicitã, 
ces la Internet. Aparatul trimite 

aþiei la server.

ile profilului de server utilizat 
ftware, selectaþi Opþiuni > Setãri.
Co
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Transfer date – pentru a transfera date între aparat ºi un 
calculator compatibil

Tipãrire imagine – pentru a imprima imagini pe 
o imprimantã compatibilã. Consultaþi „Imprimarea 
imaginilor”, la pag. 54.

Conexiuni la calculator
Puteþi utiliza aparatul cu o gamã largã de aplicaþii pentru 
conectare la calculatoare compatibile ºi pentru transmisii 
de date. Cu Nokia Nseries PC Suite puteþi, de exemplu, 
transfera imagini între aparat ºi un calculator compatibil.

Creaþi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru 
a realiza sincronizarea cu aparatul Dvs.

Manager aparate 

Actualizãri programe
Este posibil sã vizualizaþi ºi sã actualizaþi versiunea 
curentã a aplicaþiilor de pe aparat ºi sã verificaþi data 
unei posibile actualizãri anterioare (serviciu de reþea). 

Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Utilitare > 
Mngr. apar..
Pentru a verifica dacã sunt disponibile actualizãri 
software, selectaþi Opþiuni > Cãutare actualizãri. 
Selectaþi un punct de acces la Internet când vi se solicitã.

În cazul în care este dis
informaþiile despre acea
a accepta preluarea act
a anula preluarea. Este 
câteva minute. Aparatul

Preluarea actualizãrilor 
transmisia unor voluma
furnizorului de servicii. 
servicii pentru informaþ
transmisiei de date.

Asiguraþi-vã cã acumula
energie sau conectaþi u
actualizarea.

 Atenþie: Dacã inst
aparatul nu poate fi 
apeluri de urgenþã, d
repornirea aparatulu
unei actualizãri, efec

Dupã finalizarea preluãr
pentru a instala actualiz
târziu utilizând Opþiuni
dureazã câteva minute.

Aparatul actualizeazã a
finalizarea actualizãrii, 
selectaþi un punct de ac
starea actualizãrii aplic

Pentru a vizualiza setãr
pentru actualizãri de so
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ptor multimedia fãrã fir 

ea funcþiei LAN fãrã fir 
tr-o reþea de domiciliu necesitã 
ei conexiuni la o reþea LAN fãrã 
ele cu care se doreºte realizarea 

 sã fie compatibile UPnP ºi 
 de domiciliu.

izeazã setãrile de siguranþã 
r. Utilizaþi funcþia de reþea de 
 fãrã fir cu infrastructurã cu 

ces LAN fãrã fir cu funcþia de 

 domiciliu, puteþi partaja 
 în Galerie cu alte aparate 
 gestionarea setãrilor de 

 ºi selectaþi Instrumente > 
. > Setãri. Puteþi utiliza reþeaua 
izualiza, a reda, a copia sau 
ompatibile din Galerie. 
i partajarea fiºierelor media”, 

i întotdeauna una dintre 
sponibile pentru a mãri 
 prin reþeaua radio LAN. 
ce riscul accesului neautorizat 
Profiluri de server
Apãsaþi , selectaþi Instrumente > Utilitare > Mngr. 
apar. ºi apãsaþi . Puteþi primi profiluri de server ºi 
diferite setãri de configurare de la furnizorii de servicii 
sau de la departamentul companiei pentru administrarea 
informaþiilor. Aceste setãri de configurare pot include 
setãri de conexiune ºi alte setãri utilizate de diferite 
aplicaþii de pe aparat.

Mergeþi pânã la un profil de server ºi selectaþi Opþiuni ºi 
din urmãtoarele:

Start configurare – pentru a vã conecta la server ºi 
a primi setãrile de configurare pentru aparat

Profil server nou – pentru a crea un profil de server

Pentru a ºterge un profil de server, mergeþi la acesta ºi 
apãsaþi .

Reþea de domiciliu 
Aparatul este compatibil cu arhitectura UPnP. Folosind 
un aparat cu punct de acces LAN fãrã fir separat sau un 
ruter LAN fãrã fir, puteþi crea o reþea de domiciliu ºi puteþi 
conecta la aceasta aparate compatibile UPnP care acceptã 
reþeaua LAN fãrã fir, cum ar fi aparatul Nokia N81, un PC 
compatibil, o imprimantã compatibilã ºi un sistem audio 
sau un televizor compatibil, un sistem audio sau un 

televizor dotat cu un rece
compatibil.

Reþineþi faptul cã utilizar
a aparatului Nokia N81 în
configurarea corectã a un
fir de domiciliu, iar aparat
acestei conexiuni trebuie
conectate la aceeaºi reþea

Reþeaua de domiciliu util
ale conexiunii LAN fãrã fi
domiciliu într-o reþea LAN
un aparat cu punct de ac
codificare activatã.

Prin intermediul reþelei de
fiºierele media memorate
compatibile UpnP. Pentru
Reþea domiciliu, apãsaþi 
Conectare > Media dom
de domiciliu ºi pentru a v
a imprima fiºiere media c
Consultaþi „Vizualizarea º
la pag. 87.

Important: Activaþ
metodele de codificare di
siguranþa conexiunii Dvs.
Utilizarea codificãrii redu
la datele Dvs. 
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N fãrã fir într-o reþea fãrã 
artajarea fiºierelor din Nokia N81 
artajaþi niciun fiºier media privat. 

ile de partajare, consultaþi „Media 
.

iliu
e media cu alte aparate 
intermediul reþelei LAN fãrã fir, 
þi ºi sã configuraþi punctul de 

 LAN fãrã fir de domiciliu, apoi sã 
dia dom.. Consultaþi „Reþea LAN 
ãrile reþelei LAN fãrã fir în „Puncte 

a domiciliu în aplicaþii nu 
 de configurarea setãrilor 

Media de domiciliu pentru prima 
ul de configurare. Acesta vã ajutã 
u media de domiciliu pe aparat. 
l de configurare mai târziu, în 
lei de domiciliu, selectaþi 
pert ºi urmaþi instrucþiunile de 
Co
ne
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un
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Aparatul se conecteazã la reþeaua de domiciliu numai dacã 
acceptaþi o cerere de conexiune din partea unui alt aparat 
compatibil sau dacã în Galerie, selectaþi opþiunea de 
vizualizare, redare, imprimare sau copiere de fiºiere media 
pe aparatul Nokia N81.

Informaþii importante privind siguranþa
Când configuraþi reþeaua de domiciliu LAN fãrã fir, activaþi 
o metodã de codificare în aparatul cu punct de acces, apoi 
pe celelalte aparate compatibile pe care doriþi sã le 
conectaþi la reþeaua de domiciliu. Consultaþi instrucþiunile 
de utilizare ale aparatelor respective. Pãstraþi toate 
parolele secrete ºi într-un loc sigur, separat de aparate.

Pentru a vizualiza sau a modifica setãrile punctului de 
acces la Internet LAN fãrã fir pe aparat, consultaþi „Puncte 
de acces”, la pag. 132.

Dacã utilizaþi modul de utilizare ad hoc pentru a crea 
o reþea de domiciliu cu un aparat compatibil, activaþi una 
dintre metodele de codificare din Mod siguranþã WLAN 
când configuraþi punctul de acces Internet. Aceastã 
operaþie reduce riscul alãturãrii unor persoane nedorite 
la reþeaua ad hoc.

Aparatul Dvs. vã înºtiinþeazã dacã un alt aparat încearcã 
sã se conecteze la acesta ºi la reþeaua de domiciliu. Nu 
acceptaþi solicitãrile de conectare din partea unor aparate 
necunoscute.

Dacã utilizaþi o reþea LA
codificare, dezactivaþi p
cu alte aparate sau nu p
Pentru a modifica setãr
de domiciliu”, la pag. 86

Media de domic
Pentru a partaja fiºierel
compatibile UpnP, prin 
trebuie mai întâi sã crea
acces Internet al reþelei
configuraþi aplicaþia Me
fãrã fir”, la pag. 77 ºi set
de acces”, la pag. 132.

Opþiunile legate de Reþe
sunt disponibile înainte
Reþea domiciliu.

Când accesaþi aplicaþia 
datã, se deschide expert
sã definiþi setãrile pentr
Pentru a utiliza expertu
ecranul principal al reþe
Opþiuni > Executare ex
pe afiºaj.
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a permite sau a interzice 
a cu aparate compatibile. Nu 
ainte de configurarea tuturor 
în care activaþi Part. conþinut, 
bile UPnP din reþeaua de 
iza ºi copia fiºierele pe care le-aþi 
ãrii în dosarele Imagini ºi video 

ã – Selectaþi fiºierele media 
aparate sau vizualizaþi starea 
 ºi Muzicã. Pentru a actualiza 

ctaþi Opþiuni > 

rtajarea fiºierelor 

inut este activatã pe aparatul 
patibile UPnP din reþeaua de 
ia fiºierele media selectate 

conþinut. Dacã nu doriþi sã 
te aparate la fiºierele Dvs., 
. conþinut. Chiar dacã opþiunea 
tivatã pe aparat, puteþi totuºi 

edia într-un alt aparat conectat 
acã celãlalt aparat permite acest 
Pentru a conecta un calculator compatibil la reþeaua 
de domiciliu, pe calculator trebuie sã instalaþi programul 
corespunzãtor de pe discul DVD-ROM furnizat cu aparatul.

Configurarea setãrilor

Pentru a configura aplicaþia media de domiciliu, selectaþi 
Instrumente > Conectare > Media dom. > Setãri ºi dintre 
urmãtoarele: 

Punct acces domiciliu – Selectaþi Întreabã mereu dacã 
doriþi ca aparatul sã solicite punctul de acces la reþeaua de 
domiciliu de fiecare datã când vã conectaþi la reþeaua de 
domiciliu, Creare pentru a defini un nou punct de acces ce 
va fi utilizat automat când utilizaþi Media dom. sau 
Niciunul. Dacã nu sunt activate setãrile de siguranþã ale 
reþelei de domiciliu LAN fãrã fir, veþi primi avertismente de 
siguranþã. Puteþi continua, dacã doriþi sã activaþi setãrile 
de siguranþã ale reþelei LAN fãrã fir mai târziu; sau puteþi 
anula definirea punctului de acces, activând mai întâi 
setãrile de siguranþã ale reþelei LAN fãrã fir. Consultaþi 
Reþeaua LAN fãrã fir, în „Puncte de acces”, la pag. 132.

Nume aparat – Pentru a introduce numele aparatului, 
nume care va putea fi vãzut de celelalte aparate 
compatibile din reþeaua de domiciliu.

Activarea partajãrii ºi definirea conþinutului

Selectaþi Instrumente > Conectare > Media dom. > 
Part. conþinut.

Part. conþinut – Pentru 
partajarea fiºierelor medi
activaþi Part. conþinut în
celorlalte setãri. În cazul 
celelalte aparate compati
domiciliu vor putea vizual
selectat în vederea partaj
ºi Muzicã.

Imagini ºi video ºi Muzic
pentru partajarea cu alte 
partajãrii Imagini ºi video
conþinutul dosarelor, sele
Actualizare conþinut.

Vizualizarea ºi pa
media
Dacã opþiunea Part. conþ
Dvs., celelalte aparate com
domiciliu pot vedea ºi cop
pentru partajare în Part. 
permiteþi accesul celorlal
dezactivaþi opþiunea Part
Part. conþinut este dezac
vedea ºi copia fiºierele m
la reþeaua de domiciliu, d
lucru.
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nfiguraþia tastaturii, selectaþi-o 
parat.
numirea tastaturii, starea acesteia 
turã conectatã iar indicatorul 
 clipeºte încet, tastatura este gata 

ilizarea ºi întreþinerea tastaturii, 
utilizare al acesteia.

permite sã vã sincronizaþi notele, 
au contactele cu diverse aplicaþii 
lculator compatibil sau de pe 

sincronizare într-un mesaj special. 
ri”, la pag. 40.

plicaþiei Sincroniz. puteþi vedea 
ronizare. Un profil de sincronizare 
e pentru a sincroniza datele de pe 
 la distanþã de pe un server sau un 

aþi Instrumente > Sincroniz.. 
 sincronizare ºi Opþiuni > 
 a anula sincronizarea înainte de 
þi Anulare.
Co
ne

xi
un

i
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Pentru mai multe informaþii, consultaþi „Reþea de 
domiciliu cu Galerie”, la pag. 56 ºi „Reþea de domiciliu cu 
music player”, la pag. 22.

Tastaturã fãrã fir 
Pentru a configura o tastaturã fãrã fir Nokia sau o altã 
tastaturã fãrã fir compatibilã care acceptã profilul 
Bluetooth Human Interface Devices (HID) în vederea 
utilizãrii cu aparatul, utilizaþi aplicaþia Tastaturã f. fir. 
Aceastã tastaturã vã permite sã introduceþi textul 
mesajelor SMS, e-mail, precum ºi înregistrãrile de agendã 
într-o manierã confortabilã, cu ajutorul unei tastaturi 
QWERTY.

1 Activaþi conexiunea Bluetooth a aparatului.
2 Porniþi tastatura.
3 Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 

Tastaturã f. fir.
4 Selectaþi Opþiuni > Cãutare tastaturã pentru a începe 

cãutarea aparatelor cu conectivitate Bluetooth.
5 Selectaþi tastatura din listã ºi apãsaþi  pentru 

a porni conexiunea.
6 Pentru a asocia tastatura cu aparatul, introduceþi 

o parolã la alegere (între 1 ºi 9 cifre) în aparat ºi 
aceeaºi parolã pe tastaturã.
Pentru a introduce cifrele care compun parola, este 
posibil sã fie necesar sã apãsaþi întâi tasta Fn.

7 Dacã vi se solicitã co
din lista afiºatã pe a

8 Atunci când apare de
se modificã în Tasta
verde de pe tastaturã
de utilizare.

Pentru detalii privind ut
consultaþi manualul de 

Sincronizare 
Aplicaþia Sincroniz. vã 
agenda, mesajele text s
compatibile de pe un ca
Internet.

Puteþi primi setãrile de 
Consultaþi „Date ºi setã

În ecranul principal al a
diferite profiluri de sinc
conþine setãrile necesar
aparat cu o bazã de date
aparat compatibil.

1 Apãsaþi  ºi select
2 Selectaþi un profil de

Sincronizare. Pentru
a se termina, selecta
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 ceasului, selectaþi Aplicaþii > 
 Setaþi data ºi ora, definiþi 
tipul ceasului sau sunetul de 
electaþi zilele sãptãmânii pentru 

obile de telefonie sã actualizeze 
i fus orar pe aparat (serviciu de 
> Ceas > Opþiuni > Setãri > 
tualiz. automatã.

l ceasului universal, selectaþi 
ri . În ecranul ceasului 
 din diferite oraºe ale globului. 
listã, selectaþi Opþiuni > 
ãuga în listã maxim 15 oraºe.

re vã aflaþi, mergeþi la un oraº ºi 
e ca oraº actual. 

nul principal al ceasului, iar ora 
concordanþã cu oraºul selectat. 
rectã ºi dacã se potriveºte cu 
Aplicaþii
Ceas 
Apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > Ceas. Pentru 
a vizualiza alarmele active ºi inactive, apãsaþi  
Pentru a seta o nouã alarmã rapidã, selectaþi Opþiuni > 
Alarmã rapidã nouã. Când existã o alarmã activã, 
este afiºat .

Alarmele rapide se seteazã pentru urmãtoarele 24 de ore 
ºi nu se pot repeta.

Pentru a dezactiva sunetul alarmei, selectaþi Stop. Pentru 
a opri alarma pentru 5 minute, selectaþi Amânare.

Dacã se ajunge la ora de alarmã prestabilitã în timp ce 
aparatul este oprit, acesta porneºte automat ºi începe sã 
emitã semnalul de alarmã. Dacã selectaþi Stop, aparatul vã 
întreabã dacã doriþi sã-l activaþi pentru a efectua un apel. 
Selectaþi Nu pentru a opri aparatul sau selectaþi Da pentru 
a efectua ºi a primi apeluri. Nu selectaþi Da dacã folosirea 
telefonului mobil poate provoca interferenþe sau pericole.

Pentru a anula alarma urmãtoare, selectaþi Aplicaþii > 
Ceas > Opþiuni > ªtergere alarmã.

Pentru a seta o nouã alarmã, selectaþi Aplicaþii > Ceas, 
apãsaþi  ºi selectaþi Opþiuni > Alarmã nouã. Defniþi 
repetiþia, dacã este necesar.

Pentru a modifica setãrile
Ceas > Opþiuni > Setãri.
formatele de datã ºi orã, 
alarmã. În Zile de lucru s
opþiunile de repetare.

Pentru a permite reþelei m
informaþiile de orã, datã º
reþea), selectaþi Aplicaþii 
Orã operator reþea > Ac

Ceas universal
Pentru a deschide ecranu
Ceas ºi apãsaþi de douã o
universal puteþi vedea ora
Pentru a adãuga oraºe în 
Adãugare oraº. Puteþi ad

Pentru a seta oraºul în ca
selectaþi Opþiuni > Setar

Oraºul se afiºeazã în ecra
aparatului se modificã în 
Verificaþi dacã ora este co
fusul orar.
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 Nokia Nseries PC Suite pentru 
arat.

þiilor ºi a programelor 

is,  o aplicaþie Java,  indicã 
te complet instalatã, iar  cã 

pe cartela de memorie.

þi ºi utilizaþi numai aplicaþii ºi alte 
ite de surse de încredere, cum ar 

bian Signed sau au fost testate 

ineþi:
 aplicaþiei, numãrul versiunii 
ducãtorul aplicaþiei, selectaþi 
etalii.
i despre certificatele de siguranþã 
tificate, selectaþi Afiºare detalii. 
rarea certificatelor”, la pag. 127.
ier ce conþine o actualizare sau 
plicaþii existente, puteþi restaura 
umai dacã aveþi fiºierul original 
pie integralã a pachetului de 

t ºters. Pentru a restaura aplicaþia 
licaþia ºi instalaþi-o din nou din 
stalare sau dintr-o copie de 
Ap
lic
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Calculator 
Apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > Calculator.

 Observaþie: Acest calculator are o precizie limitatã 
ºi este destinat calculelor simple.

Note
Pentru a scrie note în format .txt format, apãsaþi  
ºi selectaþi Aplicaþii > Note.

Manager aplicaþii 
Apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > Mngr. aplic.. Puteþi 
instala douã tipuri de aplicaþii ºi programe pe aparat:
• Aplicaþii J2METM bazate pe tehnologie JavaTM cu 

extensia .jad sau .jar ( ). 
• Alte aplicaþii ºi programe adecvate pentru sistemul 

de operare Symbian ( ). Fiºierele de instalare au 
extensia .sis. Instalaþi numai programe special 
elaborate pentru aparatul Nokia N81. Furnizorii de 
software vor face referire în mod frecvent la numãrul 
oficial de model al produsului: Nokia N81-3.

Fiºierele de instalare pot fi preluate pe aparat de pe un 
calculator compatibil, din reþea în timpul navigãrii, vã pot 
fi expediate într-un mesaj multimedia, ca fiºier ataºat la 
un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. 
De asemenea, puteþi utiliza aplicaþia Nokia 

Application Installer din
a instala aplicaþii pe ap

Instalarea aplica
software
  indicã o aplicaþie .s
faptul cã aplicaþia nu es
aplicaþia este instalatã 

 Important: Instala
tipuri de programe ofer
fi aplicaþii care sunt Sym
Java VerifiedTM.

Înainte de instalare, reþ
• Pentru a vedea tipul

ºi furnizorul sau pro
Opþiuni > Afiºare d
Pentru a afiºa detali
ale aplicaþiei, în Cer
Consultaþi „Administ

• Dacã instalaþi un fiº
o remediere a unei a
aplicaþia originalã n
de instalare sau o co
programe care a fos
originalã, ºtergeþi ap
fiºierul original de in
siguranþã.
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l Dvs. acceptã instalarea unei 
. Instalarea mai multor aplicaþii 
ea afecta performanþele ºi 
u ar putea chiar cauza scoaterea 

r pe cartela de memorie, fiºierele 
 memoria aparatului. Fiºierele ar 
ins în memorie ºi ar putea sã vã 
iºiere. Pentru a avea suficientã 
series PC Suite pentru a face 
lor de ins talare pe un PC 
anagerul de fiºiere pentru a 

e din memora aparatului. 
re”, la pag. 75. Dacã fiºierul .sis 
saj, ºtergeþi mesajul din cãsuþa 

iilor ºi programelor
ame ºi selectaþi Opþiuni > 
ntru a confirma.

, puteþi sã-l reinstalaþi numai 
al cu programul respectiv sau 
ralã a pachetului ºters. Dacã 

grame, nu veþi mai putea sã 
reate cu acele programe.
• Pentru instalarea aplicaþiilor Java este necesar fiºierul 
.jar. Dacã acesta lipseºte, este posibil ca aparatul sã 
vã cearã sã-l preluaþi din reþea. Dacã nu existã niciun 
punct de acces definit pentru aplicaþie, vi se cere sã 
selectaþi unul. Când preluaþi fiºierul .jar din reþea, vi 
se poate cere sã introduceþi un nume de utilizator ºi 
o parolã pentru a accesa serverul. Puteþi obþine aceste 
date de la furnizorul sau producãtorul aplicaþiei.

1 Pentru a localiza fi
selectaþi Aplicaþii > Mngr. aplic.. Alternativã: cãutaþi 

ºierele de instalare, apãsaþi  ºi 

în memoria aparatului sau pe cartela de memorie din 
Mngr. fiºiere sau deschideþi un mesaj din Mesaje > 
Cãsuþã intrare care conþine un fiºier de instalare.

2 În Mngr. aplic., selectaþi Opþiuni > Instalare. În alte 
aplicaþii, selectaþi fiºierul de instalare ºi apãsaþi  
pentru a începe instalarea.
În timpul instalãrii, aparatul afiºeazã informaþii 
referitoare la evoluþia operaþiei respective. Dacã 
instalaþi o aplicaþie care nu are semnãturã digitalã sau 
de certificare, aparatul va afiºa un mesaj de avertizare. 
Continuaþi instalarea numai dacã sunteþi sigur(ã) de 
sursa ºi de conþinutul aplicaþiei.

Pentru a porni o aplicaþie instalatã, localizaþi-o în meniu ºi 
apãsaþi . Dacã aplicaþia nu are definit un dosar implicit, 
aceasta se instaleazã în dosarul Aplicaþii.

Pentru a vizualiza ce pachete de programe au fost instalate 
sau ºterse ºi când, selectaþi Opþiuni > Afiºare jurnal.

Important: Aparatu
singure aplicaþii antivirus
cu funcþii antivirus ar put
funcþionarea aparatului sa
din funcþiune a acestuia.

Dupã instalarea aplicaþiilo
de instalare (.sis) rãmân în
putea ocupa un spaþiu ext
împiedice sã stocaþi alte f
memorie, utilizaþi Nokia N
copii de rezervã ale fiºiere
compatibil, apoi utilizaþi m
elimina fiºierele e instalar
Consultaþi „Manager fiºie
este un fiºier ataºat la me
poºtalã de mesaje.

ªtergerea aplicaþ
Alegeþi pachetul de progr
ªtergere. Selectaþi Da pe

Dacã ºtergeþi un program
dacã aveþi pachetul origin
o copie de siguranþã integ
ºtergeþi un pachet de pro
deschideþi documentele c
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Aplicaþii > Agendã. Pentru 
în agendã, mergeþi la data doritã, 
 nouã ºi una din urmãtoarele:
 vã reaminti de o întâlnire 
mitã datã ºi orã
ru a scrie o însemnare generalã 

 a vã 
ere 

epetã 

 a vã 
re 

nã 

e. 
ã, 

ºi 
ei ºi 

escriere la o întâlnire, selectaþi 
 descriere.
egistrarea, selectaþi Realizat.
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Dacã un alt pachet de programe depinde de cel pe care 
l Haþi ºters, este posibil ca pachetul respectiv sã nu mai 
funcþioneze. Pentru detalii, consultaþi documentaþia 
pachetului de programe instalat.

Setãri
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele opþiuni:

Instalare programe – Selectaþi dacã poate fi instalat 
programul Symbian care nu are semnãturã digitalã 
verificatã.

Ver.cert. mod conect. – Selectaþi pentru a verifica 
certificatele online ale unei aplicaþii înainte de instalarea 
acesteia.

Adr. Internet implicitã – Setaþi adresa implicitã utilizatã 
pentru verificarea certificatelor online.

Este posibil ca unele aplicaþii Java sã solicite trimiterea 
unui mesaj sau o conexiune de reþea cãtre un anume punct 
de acces pentru a prelua date sau componente 
suplimentare. În ecranul principal Mngr. aplic., mergeþi 
la o aplicaþie ºi selectaþi Opþiuni > Deschidere pentru 
a modifica setãrile care au legãturã cu acea aplicaþie.

Agendã 
Apãsaþi  ºi selectaþi 
a adãuga o înregistrare 
selctaþi Opþiuni > Notã
1 Întâlnire – pentru a

programatã la o anu
Promemoria – pent
pentru o anumitã zi
Aniversare – pentru
reaminti zile de naºt
sau date speciale 
(înregistrãri care se r
în fiecare an)
De rezolvat – pentru
reaminti o sarcinã ca
trebuie rezolvatã pâ
la o anumitã datã

2 Completaþi câmpuril
Pentru a seta o alarm
Alarmã > Activatã 
introduceþi Ora alarm
Data alarmei.
Pentru a adãuga o d
Opþiuni > Adãugare

3 Pentru a memora înr
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 agendã cãtre un aparat 
uni > Expediere.

parat nu este compatibil 
ersal Time), este posibil ca 
egistrãrile recepþionate sã nu 

, selectaþi Opþiuni > Setãri > 
ran implicit, Sãptãmâna începe 
ânal.

lor de agendã
 evenimente în acelaºi timp, 
i selectaþi Opþiuni > 
de data sau Toate notele.

ca fiind finalizatã, mergeþi 
leme de rezolvat ºi selectaþi 
zolvat.

ro memoria, apãsaþi  
edia > Recorder. Pentru 
 telefonicã, deschideþi Recorder 
 Ambii interlocutori vor auzi un 
 secunde, în timpul înregistrãrii.
 Comandã rapidã: În ecranul zilnic, sãptãmânal sau 
lunar al agendei, apãsaþi orice tastã ( - ). Se 
deschide o nouã înregistrare pentru întâlnire, iar 
caracterele pe care le introduceþi sunt adãugate 
la Subiect. În ecranul cu probleme de rezolvat, se 
deschide o înregistrare pentru o notã de rezolvat.

Când agenda vã atenþionazã în legãturã cu o notã, 
selectaþi Silenþios pentru a dezactiva sunetul de alarmã 
pentru agendã. Textul promemoria asociat alarmei rãmâne 
pe ecran. Pentru a opri alarma agendei, selectaþi Stop. 
Pentru a amâna alarma, selectaþi Amânare.

Puteþi sã vã sincronizaþi agenda cu un calculator 
compatibil, utilizând Nokia Nseries PC Suite. Când creaþi 
o înregistrare în agendã, setaþi opþiunea de Sincronizare 
doritã.

Ecrane agendã
Selectaþi Opþiuni > Setãri pentru a schimba prima zi 
a sãptãmânii sau pentru a schimba ecranul afiºat la 
deschiderea agendei.

Pentru a merge la o anumitã datã, selectaþi Opþiuni > 
Salt la data. 

Pentru a reveni la ziua curentã, apãsaþi .

Pentru a comuta între ecranul lunar, sãptãmânal, zilnic 
ºi cel cu sarcini de rezolvat, apãsaþi .

Pentru a trimite o notã de
compatibil, selectaþi Opþi

În cazul în care celãlalt a
cu UTC (Coordinated Univ
informaþiile de orã din înr
fie afiºate corect.

Pentru a modifica agenda
Sunet alarmã agendã, Ec
cu ºi Titlu ecran sãptãm

Organizarea note
Pentru a ºterge mai multe
mergeþi la ecranul lunar º
ªtergere notã > Înainte 

Pentru a marca o sarcinã 
la aceasta în ecranul prob
Opþiuni > Marcare ca re

Recorder 
Pentru a înregistra note p
ºi selectaþi Aplicaþii > M
a înregistra o conversaþie
în timpul unui apel vocal.
semnal sonor la fiecare 5
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eaming a conþinutului 
a
ii vã vor cere sã utilizaþi un punct 
 - Internet Access Point) ca punct 
rnizori de servicii vã permit sã 

ces WAP.

cesa numai adrese URL de tip 
, , RealPlayer va reda un fiºier .ram 
rã http cãtre acesta în browser.

ming conþinutul preluat din 
rã streaming memoratã în Galerie, 
rimitã printr-un mesaj text 

streaming a unui conþinut în 
cteazã la site ºi începe transferul 
e memoreazã numai legãtura cãtre 

r
lPlayer sub forma unui mesaj, din 

ervicii. Consultaþi „Date ºi setãri”, 
aþii suplimentare, contactaþi 
Ap
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RealPlayer 
Apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > Media > RealPlayer. 
Cu aplicaþia RealPlayer, puteþi reda fiºiere media prin 
streaming fãrã a le memora mai întâi pe aparat sau puteþi 
reda videoclipuri memorate pe aparat.

RealPlayer acceptã fiºiere cu extensii cum sunt .3gp, .mp4 
sau .rm. Cu toate acestea, RealPlayer nu acceptã în mod 
obligatoriu toate formatele de fiºiere sau toate variantele 
formatelor de fiºiere.

În vizualizarea peisaj, utilizaþi tastele media pentru 
a controla playerul.

Redarea videoclipurilor
1 Pentru a reda un fiºier media memorat, selectaþi 

Opþiuni > Deschidere ºi din urmãtoarele:
Clipuri recente – pentru a reda unul dintre ultimele 
ºase fiºiere redate în RealPlayer.
Clip memorat – pentru a reda un fiºier memorat 
în Galerie

2 Mergeþi la un fiºier ºi apãsaþi tasta de parcurgere 
pentru a reda fiºerul.

Pentru a regla volumul, utilizaþi tasta de volum.

Redarea prin str
preluat din reþe
Mulþi furnizori de servic
de acces la Internet (IAP
de acces implicit. Alþi fu
utilizaþi un punct de ac

În RealPlayer, puteþi ac
rtsp://. Cu toate acestea
dacã deschideþi o legãtu

Pentru a reda prin strea
reþea, selectaþi o legãtu
într-o paginã Web sau p
sau multimedia.

Înainte de redarea prin 
direct, aparatul se cone
conþinutului. În aparat s
conþinut.

Setãri RealPlaye
Puteþi primi setãrile Rea
partea furnizorului de s
la pag. 40. Pentru inform
furnizorul de servicii.
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izualiza starea de conectare 
ri Chat pentru a porni sau 
de grup cu mai mulþi utilizatori 
g. pentru a vizualiza o sesiune 
atã anterior.

tãrilor chat
pe care doriþi sã-l utilizaþi, 
orespunzãtoare. Este posibil 
n mesaj text special de la 

e la furnizorul de servicii care 
chat. Consultaþi „Date ºi setãri”, 
puteþi introduce setãrile manual. 
rului de chat”, la pag. 98.

 server de chat
 serverul de chat în uz, deschideþi 
ni > Conectare. Pentru 

 chat în uz ºi a memora servere 
i „Setãrile serverului de chat”, 

 utilizator ºi parola ºi apãsaþi  
umele de utilizator ºi parola 
t sunt oferite de furnizorul 

, selectaþi Opþiuni > 
Selectaþi Opþiuni > Setãri ºi din urmãtoarele opþiuni:

Video – pentru a regla contrastul videoclipurilor sau 
pentru a seta RealPlayer sã repete automat videoclipurile 
dupã redarea acestora.

Streaming – Contactaþi furnizorul de servicii pentru 
a obþine setãrile corecte.

Adobe Flash Player 
Pentru a vizualiza, reda ºi interacþiona cu fiºiere flash 
compatibile create pentru aparate mobile, apãsaþi  ºi 
selectaþi Aplicaþii > Media > Flash player. Mergeþi la un 
fiºier flash ºi apãsaþi .

IM—chat

Apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > Media > Chat.

Serviciul de mesaje chat (serviciu de reþea) vã permite sã 
conversaþi cu alte persoane utilizând mesaje instantanee 
ºi sã vã alãturaþi forumurilor de discuþii (grupuri chat) 
cu subiecte specifice. Diferiþi furnizori de servicii întreþin 
servere de chat, la care vã puteþi conecta dupã ce vã 
înregistraþi la un serviciu de mesaje chat. Diferiþi furnizori 
de servicii acceptã funcþii diferite.

Selectaþi Conversaþii pentru a porni sau a continua 
o conversaþie cu un utilizator de chat, Contacte Chat 

pentru a crea, edita sau v
a contactelor chat, Grupu
a continua o conversaþie 
de chat, sau Chaturi înre
de mesaje instant memor

Recepþionarea se
Pentru a accesa serviciul 
trebuie sã aveþi setãrile c
sã primiþi setãrile printr-u
operatorul de reþea sau d
oferã serviciul de mesaje 
la pag. 40. De asemenea, 
Consultaþi „Setãrile serve

Conectarea la un
1 Pentru a vã conecta la

Chat ºi selectaþi Opþiu
a schimba serverul de
de chat noi, consultaþ
la pag. 98.

2 Introduceþi numele de
pentru a vã conecta. N
pentru serverul de cha
de servicii.

3 Pentru a vã deconecta
Deconectare.
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– Selectaþi dacã se afiºeazã 
conectat în lista de contacte.

– Selectaþi culoarea mesajelor 
i.

 Selectaþi culoarea mesajelor chat 

mbaþi sunetul redat atunci când 
hat nou.

ilor ºi 
t

în ecranul Grupuri Chat, selectaþi 
eþi cãuta dupã Nume grup, 
e utilizator).

ri, în ecranul Contacte Chat, 
tact Chat nou > 
þi cãuta dupã Nume utilizator, 
umãr telefon ºi Adresã e-mail.

upuri chat
t se afiºeazã o listã a grupurilor 
care faceþi parte în prezent.

i grup chat memorat, apãsaþi .
Ap
lic
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Modificarea setãrilor chat
Selectaþi Opþiuni > Setãri > Preferinþe ºi din urmãtoarele 
opþiuni:

Utilizaþi nume în grup (afiºat numai dacã serverul 
acceptã grupuri chat) – Pentru a introduce un pseudonim, 
selectaþi Da.

Afiº. disponibilit. mea – Pentru a permite celorlalþi 
sã vadã dacã sunteþi conectat, selectaþi Ptr. 
toate contactele.

Acceptare mesaje de la – Pentru a accepta mesaje de 
la toatã lumea, selectaþi Toþi.

Acceptare invitaþie de la – Pentru a permite invitaþii 
numai de la contactele de chat proprii, selectaþi 
Numai contacte Chat. Invitaþiile chat sunt expediate 
de contactele de chat care doresc ca Dvs. sã vã alãturaþi 
grupurilor din care acestea fac parte.

Sort. contacte Chat – Selectaþi criteriul de sortare 
a contactelor de chat: Ordine alfabeticã sau 
Dupã stare conec..

Reînc. dispon. în curs – Pentru a selecta modul de 
actualizare a informaþiilor referitoare la starea de 
conectare a contactelor chat (conectat sau deconectat), 
select Automatã sau Manualã.

Contacte deconectate 
contactele cu starea de

Culoare mesaj propriu 
chat pe care le expediaþ

Culoare mesaj primit –
pe care le recepþionaþi.

Ton alertã Chat – Schi
recepþionaþi un mesaj c

Cãutarea grupur
utilizatorilor cha
Pentru a cãuta grupuri, 
Opþiuni > Cãutare. Put
Subiect ºi Membri (num

Pentru a cãuta utilizato
selectaþi Opþiuni > Con
Cãutare în server. Pute
Identitate utilizator, N

Alãturarea la gr
În ecranul Grupuri Cha
chat memorate sau din 

Pentru a vã alãtura unu
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þiuni > Oprire înregistrare. 
saþiile chat înregistrate, în 
i Chaturi înreg..

þierea conversaþiilor
 afiºeazã o listã cu participanþii 
individuale în curs. Conversaþiile 

at atunci când ieºiþi din 

rsaþie, mergeþi la un participant 

saþia, scrieþi mesajul ºi 

 conversaþii fãrã a închide 
oi. Pentru a închide conversaþia, 

inare convers..

þie nouã, selectaþi Opþiuni > 

icipant la conversaþie în lista de 
pþiuni > Adãug. la cont. Chat.

uri automate la mesajele 
þiuni > Activare rãsp. auto.. 
tinuare.
Pentru a vã alãtura unui grup de chat care nu este în 
listã, dar a cãrui identitate de grup o cunoaºteþi, selectaþi 
Opþiuni > Intrare în grup nou.

Pentru a pãrãsi un grup chat, selectaþi Opþiuni > 
Pãrãsire grup Chat.

Chat
Dupã ce vã alãturaþi unui grup chat, puteþi vizualiza 
schimbul de mesaje care a avut loc în grupul respectiv 
ºi puteþi expedia propriile mesaje.

Pentru a expedia un mesaj, scrieþi mesajul în câmpul de 
mesaje ºi apãsaþi .

Pentru a expedia un mesaj privat unui participant, selectaþi 
Opþiuni > Exped. mesaj privat.

Pentru a rãspunde la un mesaj privat primit, selectaþi 
mesajul ºi Opþiuni > Rãspuns.

Pentru invita contacte chat conectate sã se alãture la 
grupul chat, selectaþi Opþiuni > Expediere invitaþie.

Pentru a împiedica recepþionarea mesajelor de la anumiþi 
participanþi, selectaþi Opþiuni > Opþiuni de blocare.

Înregistrarea conversaþiilor chat
Pentru a înregistra mesajele schimbate în timpul unei 
conversaþii sau în timp ce sunteþi într-un grup chat, 
selectaþi Opþiuni > Înregistrare chat. Pentru a întrerupe 

înregistrarea, selectaþi Op
Pentru a vizualiza conver
ecranul principal, selectaþ

Vizualizarea ºi ini
În ecranul Conversaþii se
cu care aveþi conversaþii 
în curs sunt închise autom
aplicaþia Chat.

Pentru a vizualiza o conve
ºi apãsaþi .

Pentru a continua conver
apãsaþi .

Pentru a reveni la lista de
conversaþia, selectaþi Înap
selectaþi Opþiuni > Term

Pentru a porni o conversa
Conversaþie nouã.

Pentru a memora un part
contacte chat, selectaþi O

Pentru a expedia rãspuns
recepþionate, selectaþi Op
Puteþi primi mesaje în con
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 serverului de chat

 punctul de acces pe care doriþi 
er

sa URL a serverului chat

identitatea de utilizator

ctare

  
eblog pe aparat, apãsaþi  
edia > Lifeblog > Opþiuni > 

þie de programe pentru aparate 
þine un jurnal multimedia pentru 
paratul. Lifeblog vã organizeazã 

ile, sunetele, mesajele text, 
jurnalele Web (weblog) în ordine 
eþi rãsfoi, cãuta, partaja, publica. 
e copii de siguranþã. Atât 
i Nokia Lifeblog pentru aparate 
pediaþi sau sã publicaþi în jurnale 
entru a putea fi vizualizate de alte 
Ap
lic

aþ
ii
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Contacte chat
În ecranul principal Contacte Chat, puteþi prelua liste de 
contacte chat de la server sau puteþi adãuga un contact 
chat nou într-o listã de contacte. Când vã conectaþi la 
server, lista de contacte utilizatã anterior este preluatã 
automat de la server.

Setãrile serverului de chat
Selectaþi Opþiuni > Setãri. Este posibil sã primiþi setãrile 
printr-un mesaj text special de la operatorul de reþea sau 
de la furnizorul de servicii care oferã serviciul de chat. 
Numele de utilizator ºi parola sunt oferite de furnizorul de 
servicii atunci când vã înregistraþi pentru serviciu. Dacã nu 
vã cunoaºteþi numele de utilizator sau parola, luaþi 
legãtura cu furnizorul de servicii.

Servere – Pentru a vizualiza o listã cu toate serverele chat 
definite.

Server implicit – Pentru a schimba serverul chat la care 
doriþi sã vã conectaþi.

Tip conectare Chat – Pentru a vã conecta automat atunci 
când porniþi aplicaþia Chat, selectaþi La lansare aplic..

Pentru a adãuga un server nou la lista de servere chat, 
selectaþi Servere > Opþiuni > Server nou. Introduceþi 
urmãtoarele setãri:

Nume server – numele

Punct de acces în uz –
sã-l utilizaþi pentru serv

Adresã Internet – adre

Identitate utilizator – 

Parolã – parola de cone

Nokia Lifeblog
Pentru a porni Nokia Lif
ºi selectaþi Aplicaþii > M
Deschidere.

Lifeblog este o combina
mobile ºi calculator, ce 
articolele colectate cu a
fotografiile, videoclipur
mesajele multimedia ºi 
cronologicã, în care put
De asemenea, puteþi fac
Nokia Lifeblog PC, cât º
mobile vã permite sã ex
Web articolele proprii, p
persoane.
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ulator
þia Nokia Lifeblog pentru 
VD-ROM) pe un calculator 
 utiliza.

þia Nokia Lifeblog pe un 
þi nevoie de urmãtoarele:
 1 GHz sau echivalent, 

bil pe disc (dacã trebuie instalate 
okia Nseries PC Suite)
1024 x 768 ºi adâncimea culorii 

00 sau Windows XP

 Lifeblog pe calculator:
discul DVD-ROM livrat cu 

kia Nseries PC Suite (include 
ctivity Cable pentru conexiune 

ru calculator. 

.0 nu este deja instalat pe 
datã cu Lifeblog pentru 
Lifeblog pentru aparate mobile þine automat evidenþa 
articolelor multimedia. Utilizaþi Lifeblog pe aparat pentru 
a rãsfoi articole, a le expedia altor persoane sau a le 
publica pe Web. Conectaþi aparatul la un computer 
compatibil printr-un cablu de date USB compatibil sau 
printr-o conexiune Bluetooth pentru a transfera ºi 
sincroniza articole între aparat ºi calculatorul compatibil.

Lifeblog pentru calculator oferã rãsfoirea ºi cãutarea 
uºoare ale articolelor pe care le-aþi colectat cu aparatul. 
Fotografiile preferate, videoclipurile, mesaje multimedia 
sau text sunt transferate înapoi pe aparat, cu o singurã 
apãsare de buton, prin intermediul unui cablu de date USB 
sau al unei conexiuni Bluetooth.

Pentru pãstrare în condiþii de siguranþã, puteþi efectua 
o copie de siguranþã a bazei de date Nokia Lifeblog 
utilizând hard discul, CD-uri compatibile, DVD-uri 
compatibile sau un disc de reþea compatibil. În plus, 
puteþi publica articole în jurnalul Web (weblog).

Pentru mai multe informaþii privind serviciile de jurnale 
Web (weblog) ºi compatibilitatea acestora cu Nokia 
Lifeblog, vizitaþi www.nokia.com/lifeblog sau apãsaþi 
tasta F1 în aplicaþia Lifeblog pentru calculator pentru 
a deschide ajutorul Nokia Lifeblog.

Instalarea pe calc
Trebuie sã instalaþi aplica
calculator (furnizatã pe D
compatibil înainte de a o

Înainte de a instala aplica
calculator compatibil, ave
• Procesor Intel Pentium

128 MB RAM
• 400 MB spaþiu disponi

Microsoft DirectX ºi N
• Capacitate graficã de 

de 24 biþi
• Placã video 32 MB
• Microsoft Windows 20

Pentru a instala aplicaþia
1 Introduceþi în unitate 

aparatul.
2 Instalaþi programul No

driverele Nokia Conne
USB).

3 Instalaþi Lifeblog pent

Dacã Microsoft DirectX 9
calculator, va fi instalat o
calculator.
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elor
noi sau editate de pe aparat pe 
pia articolele selectate de pe 

a calculator.
blog de pe calculator.
PC, selectaþi File > Copy from 
e.

rat se copiazã pe calculator. 
 phone de pe calculator se copiazã 

logiei ºi a preferinþelor
 aparat, se deschide ecranul 
rticolele multimedia. Pentru 
ferate memorate, selectaþi 
avorite.

ifeblog pe calculator, aveþi 
uri de a vã deplasa în ecranele 
a mai rapidã metodã este de 
e sau înapoi, rapid sau încet. 
 bara de timp pentru a selecta 
o to date sau tastele sãgeþi.
Ap
lic
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Conectarea aparatului la calculator
Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil 
utilizând un cablu de date USB compatibil:
1 Asiguraþi-vã cã aþi instalat Nokia Nseries PC Suite 

(disponibil pe DVD-ROM).
2 Conectaþi cablul de date USB la aparat ºi la calculator. 

Mod USB trebuie sã fie PC Suite. La prima conectare 
a aparatului la calculator, dupã instalarea programului 
Nokia Nseries PC Suite, calculatorul va instala driverul 
corespunzãtor aparatului. Este posibil ca operaþia 
sã dureze.

3 Porniþi aplicaþia Lifeblog PC.

Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil 
utilizând tehnologia fãrã fir Bluetooth:
1 Asiguraþi-vã cã aþi instalat Nokia Nseries PC Suite 

pe calculator.
2 Asiguraþi-vã cã aþi asociat aparatul ºi PC-ul prin 

intermediul tehnologiei fãrã fir Bluetooth cu aplicaþia 
Conectare din Nokia Nseries PC Suite (disponibil pe 
DVD-ROM). Pentru informaþii suplimentare despre 
Nokia Nseries PC Suite, consultaþi ghidurile disponibile 
pe paginile de asistenþã pentru produsul Nokia N81, 
la adresa www.nokia.com/support sau pe site-ul Web 
local Nokia. Pentru mai multe informaþii despre 
conexiunea Bluetooth, citiþi ghidul utilizatorului pentru 
aparatul Dvs.

3 Activaþi conexiunea Bluetooth pe aparat ºi calculator.

Copierea articol
Pentru a copia articole 
calculator ºi pentru a co
calculator pe aparat:
1 Conectaþi aparatul l
2 Porniþi aplicaþia Life
3 În aplicaþia Lifeblog 

phone and to Phon

Articolele noi de pe apa
Articolele din ecranul To
pe aparat.

Rãsfoirea crono
Când porniþi Lifeblog pe
Timeline ºi se afiºeazã a
a deschide articolele pre
Opþiuni > Vizualizare F

Când porniþi aplicaþia L
la dispoziþie câteva mod
Timeline ºi Favorite. Ce
a deplasa glisorul înaint
Alternativ, faceþi clic pe
data, utilizaþi funcþia G
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o legendã pentru mesaj. De 
duce o prezentare sau descriere 
ul de corp al mesajului.
selectaþi Opþiuni > Expediere

articole de pe calculator, 

ite, selectaþi articolele 
riþi sã le publicaþi pe Web.
o the Web.... Se deschide 
Web.
o legendã pentru mesaj. De 
duce o prezentare sau descriere 
ul de corp al mesajului.
t to: jurnalul Web pe care doriþi 

faceþi clic pe butonul Send.

lor din alte surse
at .jpeg de pe aparat, puteþi sã 

blog imagini .jpeg ºi videoclipuri 
net .amr ºi fiºiere text în format 
 fi CD-uri, DVD-uri sau dosare 

 de pe un calculator compatibil 
entru calculator, procedaþi astfel:
ite, selectaþi File > Import from 
astra Import.
Publicarea pe Web
Pentru a partaja cele mai interesante articole Lifeblog, 
expediaþi-le pe jurnalele Web (weblog) pentru ca ºi alþii 
sã le poatã vedea.

Creaþi întâi un cont pe serviciul compatibil de jurnale Web 
(weblog), creaþi unul sau mai multe jurnale Web pe care le 
utilizaþi ca destinaþie pentru mesajele Dvs. ºi adãugaþi 
contul de jurnal Web (weblog) la aplicaþia Lifeblog. 
Serviciul de jurnale Web (weblog) recomandat pentru 
Nokia Lifeblog este TypePad de la Six Apart, 
www.typepad.com.

Pe aparat, pentru a adãuga contul pentru jurnalul Web în 
Lifeblog, selectaþi Opþiuni > Setãri > Blog. Pe calculator, 
editaþi conturile în fereastra Blog account manager.

Pentru a publica pe Web articole de pe aparat, procedaþi 
astfel:
1 Din Timeline sau Favorite, selectaþi articolele pe care 

doriþi sã le publicaþi pe Web.
2 Selectaþi Opþiuni > Publicare pe Internet.
3 Dacã utilizaþi aceastã funcþie pentru prima datã, 

aplicaþia Lifeblog preia o listã de jurnale Web (weblog) 
de pe serverul aferent.

4 Se deschide fereastra de dialog de publicare. Selectaþi 
din lista Publicare în: jurnalul Web (weblog) pe care 
doriþi sã-l utilizaþi. Dacã aþi creat noi jurnale Web, 
pentru a actualiza lista jurnalelor, selectaþi Opþiuni > 
Actualizare listã blog. 

5 Introduceþi un titlu ºi 
asemenea, puteþi intro
mai detaliatã în câmp

6 Dupã ce aþi terminat, 

Pentru a publica pe Web 
procedaþi astfel:
1 În Timeline sau Favor

(maxim 50) pe care do
2 Selectaþi File > Post t

fereastra Post to the 
3 Introduceþi un titlu ºi 

asemenea, puteþi intro
mai detaliatã în câmp

4 Selectaþi din lista Pos
sã-l utilizaþi.

5 Dupã ce aþi terminat, 

Importul articole
Pe lângã imaginile în form
importaþi în aplicaþia Life
.3gp ºi .mp4, fiºiere de su
.txt din alte surse (cum ar
aflate pe hard disc).

Pentru a importa articole
într-o aplicaþie Lifeblog p
1 În Timeline sau Favor

PC.... Se deschide fere
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de DRM sau utilizarea de conþinut 

 administrarea drepturilor digitale 
cheie de activare ce defineºte 
iza acest conþinut.

istã conþinut protejat OMA DRM, 
e siguranþã atât ale cheilor de 
nutului, utilizaþi funcþia de 
iguranþã din Nokia Nseries PC 
e metode de transfer sã nu preia 
buie restaurate împreunã cu 
s. sã puteþi utiliza în continuare 
t prin DRM dupã formatarea 
 asemenea, ar putea fi necesar sã 
vare în cazul deteriorãrii fiºierelor 

 aflã conþinut protejat prin 
atãrii memoriei se vor pierde atât 
 conþinutul. Este posibil, de 
eile de activare ºi conþinutul în 

lor din aparatul Dvs. Pierderea 
 conþinutului vã poate limita 
a acelaºi conþinut pe aparatul Dvs. 
entare, contactaþi furnizorul Dvs. 
Ap
lic
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2 Parcurgeþi lista pentru a gãsi în listã fiºierul 
imagine sau video, fiºierul audio sau text sau 
navigaþi la alte dosare pentru a gãsi fiºierul pe care 
doriþi sã-l importaþi. Utilizaþi lista Look in pentru 
a rãsfoi alte unitãþi sau dispozitive.

3 Selectaþi un dosar sau unul sau mai multe fiºiere. Puteþi 
sã vizualizaþi conþinutul acestora în panoul Preview:.

4 Faceþi clic pe Open pentru a importa dosarul (inclusiv 
subdosarele) sau fiºierele selectate.

Administrarea drepturilor 
digitale
Posesorii de conþinut pot utiliza diferite tehnologii de 
administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-ºi 
proteja proprietatea intelectualã, inclusiv drepturile de 
autor. Acest aparat utilizeazã diferite tipuri de programe 
DRM pentru accesarea conþinutului protejat DRM. 
Cu acest aparat puteþi accesa conþinut protejat prin 
WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ºi OMA DRM 2.0. Dacã un 
anumit program DRM nu reuºeºte sã protejeze conþinutul, 
posesorii de conþinut pot solicita anularea posibilitãþii unui 
astfel de program DRM de a accesa alte conþinuturi noi 
protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de 
asemenea, reînnoirea unui astfel de conþinut protejat prin 
DRM ºi care se aflã deja în aparatul Dvs. Anularea unui 
astfel de program DRM nu afecteazã utilizarea de conþinut 

protejat prin alte tipuri 
neprotejat prin DRM.

Conþinutul protejat prin
(DRM) este însoþit de o 
drepturile Dvs. de a util

Dacã în aparatul Dvs. ex
pentru a efectua copii d
activare, cât ºi ale conþi
efectuare a copiilor de s
Suite. Este posibil ca alt
cheile de activare ce tre
conþinutul pentru ca Dv
conþinutul OMA proteja
memoriei aparatului. De
restauraþi cheile de acti
din aparatul Dvs.

Dacã în aparatul Dvs. se
WMDRM, în cazul form
cheile de activare cât ºi
asemenea, sã pierdeþi ch
cazul deteriorãrii fiºiere
cheilor de activare sau a
posibilitatea de a reutiliz
Pentru informaþii suplim
de servicii.
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iti documente .pdf pe afiºajul 

ptimizatã pentru conþinut de 
are ºi alte aparate mobile. Oferã 
acteristici în comparaþie cu 

ente, apãsaþi  ºi selectaþi 
 Adobe PDF. Fiºierele utilizate 

 ecranul de fiºiere. Pentru 
mergeþi la acesta ºi apãsaþi .

ntru a parcurge ºi a deschide 
 aparat.

entare
ntare, vizitaþi www.adobe.com.

ãri, sugestii ºi informaþii 
þi forumul Adobe Reader 
e Symbian la adresa 
/forums/main.html.
Unele chei de activare pot fi asociate cu o anumitã cartelã 
SIM ºi conþinutul protejat poate fi accesat numai dacã 
aceasta este introdusã în aparat.

Pentru a vedea cheile de activare ale drepturilor digitale 
memorate pe aparat, apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > 
Media > Chei activ. ºi din opþiunile urmãtoare:

Chei valabile – Vizualizaþi cheile asociate unuia sau mai 
multor fiºiere media ºi cheile a cãror perioadã de 
valabilitate nu a început încã.

Chei nevalabile – Vizualizaþi cheile care nu sunt valabile; 
perioada de utilizare a fiºierului media a fost depãºitã sau 
pe aparat existã un fiºier media protejat dar acestuia nu îi 
este asociatã nicio cheie de activare.

Chei nefolosite – Vizualizaþi cheile cãrora nu le este 
asociat niciun fiºier media.

Pentru a achiziþiona timp de utilizare suplimentar sau 
pentru a extinde perioada de utilizare a unui fiºier media, 
selectaþi Opþiuni > Descãrcare cheie nouã.

Pentru a vedea informaþii detaliate, cum ar fi starea de 
valabilitate ºi posibilitatea de expediere a fiºierului, 
selectaþi o cheie de activare ºi apãsaþi .

Adobe Reader 
Cu Adobe Reader, puteþi c
aparatului.

Aceastã aplicaþie a fost o
document .pdf pe recepto
doar un set limitat de car
versiunile pentru PC.

Pentru a deschide docum
Aplicaþii > Aplic. birou >
recent sunt enumerate în
a deschide un document, 

Utilizaþi Mngr. fiºiere pe
documente memorate pe

Informaþii suplim
Pentru informaþii suplime

Pentru a transmite întreb
legate de aplicaþie, vizita
pentru sistemul de operar
http://adobe.com/support
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Convertor
Pentru a face conversia unitãþilor de mãsurã, 
dintr-o unitate în alta, apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > 
Aplic. birou > Conversie.

Aplicaþia Conversie are o precizie limitatã ºi pot apãrea 
erori de rotunjire.
1 În câmpul Tip, selectaþi unitatea de mãsurã pe care 

doriþi sã o utilizaþi.
2 În primul câmp Unitate, selectaþi unitatea din care 

faceþi conversia. În câmpul urmãtor Unitate selectaþi 
unitatea de mãsurã în care  doriþi sã faceþi conversia.

3 În primul câmp Cantit., introduceþi valoarea pe care 
doriþi sã o convertiþi. Celãlalt câmp Cantit. se modificã 
automat ºi afiºeazã valoarea transformatã.

Setarea valutei de bazã ºi a cursurilor 
de schimb
Selectaþi Tip > Valutã > Opþiuni > Cursuri de schimb. 
Înainte de a putea efectua conversii valutare, trebuie sã 
alegeþi o valutã de bazã ºi sã introduceþi cursurile de 
schimb. Cursul valutar al valutei de bazã este 
întotdeauna 1.

 Observaþie: Când schimbaþi valuta de bazã, trebuie 
sã introduceþi noile rate de schimb, deoarece ratele de 
schimb anterioare se ºterg.
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ectul meniului, în meniul 
þiuni > Schimbare ecran meniu.
iul principal, în meniul principal, 
utare, Mutare în dosar sau 
ta aplicaþiile utilizate mai rar în 
aplicaþiile folosite mai des în 

le în meniul multimedia, apãsaþi 
uni > Aranjare dale.

rea sunetelor 
liza sunetele de apel, tonurile de 
te sunete aferente diferitelor 
rupuri de apelanþi, apãsaþi  ºi 
rofiluri.

, selectaþi Instrumente > 
iuni > Activare. De asemenea, 
pãsând  în modul de 
 pe care doriþi sã-l activaþi ºi 

omuta între profilul general ºi cel 
nþineþi apãsatã tasta .
Personalizarea aparatului
Pentru a vã personaliza aparatul, selectaþi dintre 
urmãtoarele:
• Pentru a utiliza ecranul modului de aºteptare în scopul 

accesãrii rapide a aplicaþiilor cel mai frecvent utilizate, 
consultaþi „Modul de aºteptare activã”, la pag. 108.

• Pentru a schimba imaginea de fundal din modul de 
aºteptare, consultaþi „Schimbarea aspectului 
aparatului”, la pag. 107.

• Pentru a personaliza sunetele de apel, consultaþi 
„Profiluri — setarea sunetelor”, la pag. 105 ºi 
„Adãugarea sunetelor de apel pentru contacte”, la pag. 
35.

• Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor 
apãsãri ale tastei de parcurgere ºi ale tastelor de 
selecþie în modul de aºteptare, consultaþi „Mod de 
aºteptare”, la pag. 124. 

• Pentru a modifica ceasul afiºat în modul de 
aºteptare, apãsaþi  ºi selectaþi Aplicaþii > 
Ceas > Opþiuni > Setãri > Tip ceas > Analogic 
sau Digital.

• Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o 
imagine sau animaþie, apãsaþi  ºi selectaþi 
Instrumente > Setãri > General > Personalizare > 
Afiºaj > Mesaj/embl. de start.

• Pentru a modifica asp
principal, selectaþi Op

• Pentru a rearanja men
selectaþi Opþiuni > M
Dosar nou. Puteþi mu
dosare ºi puteþi plasa 
meniul principal.

• Pentru a aranja titluri
 ºi selectaþi Opþi

Profiluri — seta
Pentru a seta ºi a persona
alertã pentru mesaje ºi al
evenimente, situaþii sau g
selectaþi Instrumente > P

Pentru a schimba profilul
Profiluri, un profil ºi Opþ
puteþi schimba profilul, a
aºteptare. Alegeþi profilul
selectaþi OK.

 Indicaþie! Pentru a c
silenþios, apãsaþi ºi me
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t este activ, puteþi utiliza aparatul 
SIM.

filul deconectat nu puteþi efectua 
uteþi folosi nici o funcþie care 
eaua mobilã. Este posibil sã puteþi, 
ãtre numerele de urgenþã 
Dvs. Pentru a putea efectua 
aþi, mai întâi, funcþiile telefonului 
acã aparatul a fost blocat, 
care.

i Deconectat, aveþi în continuare 
 reþeaua LAN fãrã fir (dacã este 
, pentru a vã citi mesajele e-mail 

t. Respectaþi toate cerinþele de 
în care stabiliþi sau utilizaþi 
r. Consultaþi „Reþea LAN fãrã fir”, 
, puteþi utiliza conexiunea 

nteþi în profilul Deconectat. 
 Bluetooth”, la pag. 79.

Deconectat, apãsaþi tasta de 
lt profil. Aparatul reactiveazã 

obilã (cu condiþia sã existe 
uternic în zonã).
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Pentru a modifica un profil, apãsaþi  ºi selectaþi 
Instrumente > Profiluri. Mergeþi la profil ºi selectaþi 
Opþiuni > Personalizare. Alegeþi setarea pe care doriþi sã 
o modificaþi ºi apãsaþi  pentru a deschide o listã cu 
opþiuni. Sunetele memorate pe cartela de memorie sunt 
indicate prin .

Atunci când alegeþi un sunet din listã, legãtura 
Descãrcare sunete (serviciu de reþea) deschide o listã cu 
marcaje. Puteþi selecta un marcaj ºi începe o conectarea 
la o paginã Web pentru a prelua tonuri.

Dacã doriþi ca numele apelantului sã fie rostit atunci când 
sunã aparatul, selectaþi Opþiuni > Personalizare ºi setaþi 
Pronun.nume apelant pe Activatã. Numele apelantului 
trebuie memorat în Contacte.

Pentru a crea un profil nou, selectaþi Opþiuni > 
Creare profil.

Profilul deconectat
Profilul Deconectat vã permite sã utilizaþi aparatul fãrã 
a vã conecta la reþeaua fãrã fir. Când activaþi profilul 
Deconectat, conexiunea la reþeaua mobilã este 
dezactivatã, aºa cum aratã simbolul  din cadrul 
indicatorului pentru nivelul semnalului. Transmiterea 
tuturor semnalelor RF cãtre sau de la aparat este opritã. 
Dacã încercaþi sã expediaþi mesaje, acestea sunt plasate 
în dosarul Cãsuþã ieºire pentru a fi expediate ulterior.

Când profilul Deconecta
fãrã o cartelã SIM sau U

 Important:  În pro
sau primi apeluri ºi nu p
necesitã acoperire în reþ
totuºi, efectua apeluri c
programate în aparatul 
apeluri, trebuie sã activ
schimbând profilurile. D
introduceþi codul de blo

Dupã activarea profilulu
posibilitatea de a utiliza
disponibilã), de exemplu
sau a naviga pe Interne
siguranþã în momentul 
o conexiune LAN fãrã fi
la pag. 77. De asemenea
Bluetooth în timp ce su
Consultaþi „Conexiunea

Pentru a pãrãsi profilul 
pornire ºi selectaþi un a
transmisiile în reþeaua m
un semnal suficient de p
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D, dar nu selectaþi niciun efect 
e va aplica sunetului de apel.

netului de apel, Instrumente > 
sonalizare > Volum sonerie.

pectului 

l afiºajului aparatului, cum ar fi 
ogramele, apãsaþi  ºi selectaþi 
eneral > Personalizare > Teme.

tilizatã pentru toate aplicaþiile 
me > General.

ã înainte de a o activa, selectaþi 
. Pentru a activa tema, selectaþi 
 activã este indicatã prin .

emorie sunt indicate prin .

l meniului principal, selectaþi 

iune prin browser ºi a prelua mai 
u Ecran meniu, selectaþi 

u de reþea).
Sunete 3D 
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Utilitare > 
Sunete 3D. Cu Sunete 3D puteþi activa efectele de sunet 
tridimensional pentru sunetele de apel. Nu toate sunetele 
de apel acceptã efecte 3-D.

Pentru a activa efectele tridimensionale, selectaþi 
Efecte 3D pt.sunete apel > Activate.

Pentru a schimba efectul tridimensional aplicat sunetului 
de apel, selectaþi Traiectorie sunet ºi efectul dorit. Pentru 
a modifica efectul, selectaþi dintre urmãtoarele setãri:

Vitezã pe traiectorie – Parcurgeþi spre stânga sau spre 
dreapta pentru a regla viteza cu care sunetul se deplaseazã 
dintr-o parte în alta. Aceastã setare nu este disponibilã 
pentru toate sunetele de apel.

Reverberaþie – Selectaþi tipul de ecou.

Efect Doppler – Selectaþi Activat pentru ca sunetul de 
apel sã fie mai înalt când sunteþi mai aproape de aparat 
ºi mai jos când sunteþi mai departe de acesta. Când vã 
apropiaþi de aparat, sunetul de apel pare sã devinã mai 
înalt ºi din ce în ce mai jos cu cât vã îndepãrtaþi de acesta. 
Efectul Doppler nu este disponibil pentru toate traiectoriile 
de sunete.

Pentru a asculta sunetul de apel cu efectul tridimensional, 
selectaþi Opþiuni > Redare sunet.

Dacã activaþi sunetele 3-
3-D, amplificarea stereo s

Pentru a regla volumul su
Profiluri > Opþiuni > Per

Schimbarea as
aparatului 
Pentru a schimba aspectu
imaginea de fundal ºi pict
Instrumente > Setãri > G

Pentru a schimba tema u
de pe aparat, selectaþi Te

Pentru a previzualiza o tem
Opþiuni > Previzualizare
Opþiuni > Activare. Tema

Temele de pe cartela de m

Pentru a schimba aspectu
Teme > Ecran meniu.

Pentru a deschide o conex
multe teme, în General sa
Descãrcare teme (servici
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 General > Personalizare > Mod 
aºtept. activã.

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

Pentru a edita imaginea de fundal, selectaþi Teme > 
Imagine fond pentru a schimba imaginea de fundal 
de pe afiºaj pentru modul de aºteptare activã.

Modul de aºteptare activã 
Pe ecranul modului de aºteptare activã se afiºeazã 
indicatoare, aplicaþii widget, ecranul redare în curs 
ºi cãutare.

Pentru a activa sau dezactiva modul de aºteptare activã, 
apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Setãri > General > 
Personalizare > Mod de aºteptare > Mod aºt. activ.

Alegeþi o aplicaþie sau un 
eveniment ºi apãsaþi .

Comenzile rapide standard 
ale tastei de parcurgere 
disponibile în modul de 
aºteptare nu pot fi utilizate 
când aºteptarea activã este 
activatã.

Pentru a schimba comenzile 
rapide la aplicaþiile implicite, 
apãsaþi  ºi selectaþi 

Instrumente > Setãri >
de aºteptare > Apl.mod

Este posibil ca unele co
nu le puteþi modifica.
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ele de pe cartela SIM în 
tea efectua astfel un apel 
ltaþi „Copierea contactelor”, 

ormat recent în modul aºteptare, 
Alegeþi numãrul ºi apãsaþi tasta 

e sau un videoclip într-un mesaj 
cipant la convorbire, selectaþi 
S (numai în reþelele UMTS). 
teþi schimba destinatarul 
edia mesajul respectiv. Apãsaþi 
 expedia fiºierul cãtre un aparat 
þea).

tonuri DTMF (de exemplu, 
ni > Expediere DTMF. 
u cãutaþi-o în Contacte. Pentru 
e aºteptare (w) sau un caracter 
od repetat tasta . Selectaþi 
l. Puteþi adãuga tonuri DTMF 
on sau DTMF dintr-o fiºã 
Efectuarea apelurilor
Apeluri vocale
1 În modul de aºteptare, introduceþi numãrul de telefon, 

inclusiv prefixul. Pentru a ºterge un numãr, apãsaþi . 
Pentru apeluri internaþionale, apãsaþi de douã ori  
pentru caracterul + (înlocuieºte codul de acces 
internaþional) ºi introduceþi codul þãrii, prefixul zonal 
(omiteþi primul zero dacã este necesar) ºi numãrul 
de telefon.

2 Apãsaþi tasta de apelare pentru a apela numãrul.
3 Apãsaþi tasta de terminare pentru a termina 

convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare 
în curs). Prin apãsarea tastei de terminare se terminã 
întotdeauna convorbirea, chiar dacã o altã aplicaþie 
este activã.

Pentru a regla volumul în timpul unei convorbiri, utilizaþi 
tasta de volum de pe partea lateralã a aparatului. De 
asemenea, puteþi utiliza ºi tasta de parcurgere. În cazul în 
care aþi setat volumul pe Dezactiv. microfon, selectaþi mai 
întâi Cu micr..

Pentru a efectua un apel din Contacte, apãsaþi  ºi 
selectaþi Contacte. Alegeþi numele dorit sau introduceþi 
primele litere ale numelui în câmpul de cãutare. Vor fi 
afiºate contactele identificate. Pentru a apela, apãsaþi 
tasta de apelare.

Trebuie sã copiaþi contact
Contacte înainte de a pu
utilizând Contacte. Consu
la pag. 34.

Pentru a apela un numãr f
apãsaþi tasta de apelare. 
de apelare.

Pentru a expedia o imagin
multimedia celuilalt parti
Opþiuni > Expediere MM
Puteþi edita mesajul ºi pu
acestuia înainte de a exp
tasta de apelare pentru a
compatibil (serviciu de re

Pentru a expedia serii de 
o parolã), selectaþi Opþiu
Introduceþi seria DTMF sa
a introduce un caracter d
de pauzã (p), apãsaþi în m
OK pentru a expedia tonu
în câmpurile Numãr telef
de contact.
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are le puteþi utiliza în timpul unei 
ervicii de reþea.

aþii privind teleconferinþele ºi 
aþi ghidul detaliat al utilizatorului 
ort sau site-ul Web local Nokia.

nternet (serviciu de reþea), aveþi 
i ºi sã primiþi apeluri prin Internet.

rimi un apel internet, aparatul 
a un serviciu de apleuri Internet.

nstrumente > Conectare > 

n serviciu de apeluri Internet, 
fle în aria de acoperire a reþelei 
un punct de acces LAN fãrã fir. 

aþi întotdeauna una dintre 
disponibile pentru a mãri 
s. prin reþeaua radio LAN. 
uce riscul accesului neautorizat 

 ar fi Franþa, existã restricþii 
lelor WLAN. Pentru informaþii 
i autoritãþile locale.

ibile diferã în funcþie de furnizorul 
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Pentru a trece un apel activ în aºteptare în timp ce 
rãspundeþi la un alt apel, selectaþi Opþiuni > Menþinere. 
Pentru a comuta între apelul activ ºi apelul trecut în 
aºteptare, selectaþi Opþiuni > Comutare. Pentru a conecta 
apelul activ cu apelul trecut în aºteptare ºi a vã deconecta 
de la convorbire, selectaþi Opþiuni > Transfer.

 Indicaþie! Atunci când aveþi un singur apel vocal 
activ, pentru a-l trece în aºteptare, apãsaþi tasta de 
apelare. Pentru a activa apelul, apãsaþi din nou tasta 
de apelare

În timpul unui apel activ, pentru a direcþiona 
sunetul de la receptor la difuzor, selectaþi Opþiuni > 
Activare difuzor. În cazul în care aþi conectat un set 
cu cascã compatibil, cu conexiune Bluetooth, pentru 
a direcþiona sunetul la setul cu cascã, selectaþi Opþiuni > 
Fãrã com. manuale. Pentru a comuta înapoi la receptor, 
selectaþi Opþiuni > Activ. microreceptor.

 Atenþie: Nu þineþi aparatul la ureche atunci 
când utilizaþi difuzorul, deoarece volumul sonor poate 
fi extrem de puternic. 

Pentru a termina o convorbire activã ºi a o înlocui prin 
preluarea apelului aflat în aºteptare, selectaþi Opþiuni > 
Înlocuire.

În cazul în care aveþi mai multe convorbiri active, 
pentru a le termina pe toate, selectaþi Opþiuni > 
Terminare apeluri.

Multe din opþiunile pe c
convorbiri vocale sunt s

Pentru mai multe inform
apelarea vocalã, consult
la www.nokia.com/supp

Apeluri Internet
Cu serviciul de apeluri I
posibilitatea sã efectuaþ

Pentru a efectua sau a p
trebuie sã fie conectat l

Apãsaþi  ºi selectaþi I
Tel. Internet.

Pentru a vã conecta la u
aparatul trebuie sã se a
de conectare, cum ar fi 

 Important: Activ
metodele de codificare 
siguranþa conexiunii Dv
Utilizarea codificãrii red
la datele Dvs.

În anumite regiuni, cum
în privinþa utilizãrii reþe
suplimentare, contactaþ

Punctele de acces dispon
de servicii. 
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 pentru a vã conecta la un 
et utilizând o reþea LAN fãrã 

tualiza manual lista reþelelor de 
ã opþiune dacã reþeaua LAN fãrã 
. De asemenea, lista se 
iecare 15 secunde.

a setãrile.

 aplicaþia.

zã.

 numai la un punct de acces LAN 
are utilizaþi douã sau mai multe 
t care utilizeazã acelaºi punct 
paratul sã se conecteze la mai 
mp. Serviciul utilizat pentru 
rnet este afiºat în lista 
ntru a-l modifica, selectaþi 

un serviciu de apelare Internet, 
l de aºteptare.

mandã rapidã pentru 
 aºtetare activã sau o puteþi 
a acestei comenzi rapide, aveþi 
raþi manual, în cazul în care sunt 
 apelare Internet ºi un punct de 
Pentru a vã conecta la un serviciu de apeluri Internet, 
selectaþi din listã o conexiune disponibilã ºi apãsaþi . 
Reþelele memorate, cele marcate cu , sunt afiºate 
la începutul listei. Pentru a opri realizarea conexiunii, 
selectaþi Anulare.

Dupã conectarea cu succes la serviciu, puteþi memora 
reþeaua LAN fãrã fir utilizatã ca punct de acces cunoscut.

Selectaþi Opþiuni ºi din urmãtoarele opþiuni:

Conectare la serviciu – pentru a stabili o conexiune la un 
serviciu, atunci când sunt disponibile un serviciu de apeluri 
Internet ºi o conexiune adecvatã la reþea.

Deconect. de la serv. – pentru a termina o conexiune 
la serviciul de apeluri Internet.

Schimbare serviciu – pentru a selecta serviciul de apeluri 
Internet pentru apelurile efectuate, în cazul în care 
aparatul este conectat la mai mult de un serviciu. Acestã 
opþiune este afiºatã numai dacã sunt disponibile mai multe 
servicii configurate.

Configurare serviciu – pentru a configura servicii noi. 
Aceastã opþiune este afiºatã numai dacã existã servicii 
care nu au fost configurate.

Memorare reþea – pentru a memora reþeaua la care 
sunteþi conectat în acest moment. Reþelele memorate 
anterior sunt marcate cu  în lista de reþele. Aceastã 
opþiune este afiºatã numai dacã sunteþi conectat la o reþea 
LAN fãrã fir nememoratã.

Utilizare reþea ascunsã –
serviciu de apelare Intern
fir ascunsã.

Actualizare – pentru a ac
conectare. Utilizaþi aceast
fir nu este afiºatã în listã
actualizeazã automat la f

Setãri – pentru a modific

Ieºire – pentru a închide

Opþiunile disponibile varia

Aparatul se poate conecta
fãrã fir odatã. În cazul în c
servicii de apelare Interne
de acces, este posibil ca a
multe servicii în acelaºi ti
efectuarea apelurilor Inte
reþelelor de conexiune. Pe
Schimbare serviciu.

Când sunteþi coenctat la 
 este afiºat în modu

Este posibil sã existe o co
Tel. Internet în modul de
adãuga aici. Prin utilizare
posibilitatea sã vã înregist
disponibile un serviciu de
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ii telefoniei mobile, se recomandã, 
lizaþi reþele celulare pentru 
cã vã aflaþi în raza de acoperire 
ainte de a încerca efectuarea unui 
þi-vã cã telefonul Dvs. mobil este 
 efectuarea de apeluri. 
nui apel celular utilizând telefonia 
 disponibilitatea unei reþele WLAN 
lementare a apelurilor de urgenþã 
servicii apel Internet. Contactaþi 
ii pentru telefonie Internet în 
itãþii de efectuare a apelurilor 
.

ile serviciilor de apeluri Internet, 
strumente > Conectare > 

 alege tipul preferat de apelare 
rilor, selectaþi Opþiuni > 
implicit > Celular sau 

ul setãrilor de servicii pentru 
aþi Opþiuni > Deschidere.

riazã.
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acces. Dacã sunteþi deja conectat la un serviciu de apelare 
Internet, veþi fi întrebat dacã doriþi sã vã deconectaþi de 
la serviciu.

Pentru a efectua un apel Internet în modul de aºteptare 
activã, introduceþi numãrul de telefon sau adresa de 
Internet ºi apãsaþi tasta de apelare. Pentru a comuta între 
modurile de scriere cu litere ºi cu cifre, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta #. Pentru a termina convorbirea, apãsaþi 
tasta de terminare.

De asemenea, puteþi efectua un apel Internet din Contacte 
ºi Jurnal. Pentru a efectua un apel din Contacte, apãsaþi 

 ºi selectaþi Contacte, mergeþi la contactul dorit ºi 
selectaþi Opþiuni > Apel Internet. Pentru a efectua 
un apel din Jurnal, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > 
Jurnal > Apeluri recente ºi Apeluri neprel., 
Apeluri recepþ. sau Num. formate, mergeþi la contactul 
dorit ºi selectaþi Opþiuni > Apel Internet.

Dacã Apel Internet este setat ca tip de apelare preferat ºi 
aparatul este conectat la un serviciu de apeluri Internet, 
apelurile se efectueazã în mod implicit ca apeluri Internet.

Aparatul Dvs. acceptã apelurile vocale prin Internet 
(apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcã, mai întâi, sã 
efectueze apelurile de urgenþã prin reþelele celulare. Dacã 
efectuarea apelurilor de urgenþã utilizând reþelele celulare 
nu reuºeºte, aparatul Dvs. încearcã efectuarea apelului de 
urgenþã prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri 

Internet. Datoritã natur
dacã este posibil, sã uti
apelurile de urgenþã. Da
a unei reþele celulare, în
apel de urgenþã, asigura
pornit ºi pregãtit pentru
Posibilitatea efectuãrii u
prin Internet depinde de
ºi de capacitãþile de imp
ale furnizorului Dvs. de 
furnizorul Dvs. de servic
vederea verificãrii capac
de urgenþã prin Internet

Setãri
Pentru a vizualiza setãr
apãsaþi  ºi selectaþi In
Tel. Internet > Setãri.

Pentru a vizualiza sau a
pentru efectuarea apelu
Modificare > Tip apel 
Apel Internet.

Pentru a deschide ecran
serviciul selectat, select

Opþiunile disponibile va
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orate

limina reþelele de conectare 
iciu de apeluri Internet, apãsaþi 
e > Conectare > Tel. Internet > 
le conectare mem.. > Opþiuni > 

nare pentru a elimina reþeaua de 

calã ºi video
talã vocalã sau video proprie 
 poºtale video sunt disponibile 
pãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta 
e activã ºi selectaþi Cãsuþã 
ã video. De asemenea, consultaþi 
r”, la pag. 130 ºi „Apeluri video”, 

l de telefon al cãsuþei poºtale 
 ºi selectaþi Instrumente > 

, o cãsuþã poºtalã ºi Opþiuni > 
duceþi numãrul (obþinut de la 
þea) ºi selectaþi OK.
Setãri de servicii

Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Conectare > 
Tel. Internet > Opþiuni > Setãri > Setãri: ....

Pentru a vizualiza setãrile serviciului, selectaþi 
Tip conectare ºi dintre urmãtoarele:

Automatã – Pentru a vã conecta automat la serviciul de 
apeluri Internet. Atunci când este gãsitã o reþea cunoscutã, 
aparatul se conecteazã automat la serviciul de apeluri 
Internet.

Manualã – Pentru a vã conecta manual la serviciul de 
apeluri Internet.

Dacã utilizaþi tipul de conectare automatã pentru reþelele 
LAN fãrã fir, aparatul scaneazã periodic în cãutare de 
reþele LAN fãrã fir, ceea ce creºte consumul de energie din 
acumulator ºi reduce durata de viaþã a acestuia.

Selectaþi Reþele conectare mem. pentru a vizualiza 
reþelele de conectare recunoscute de serviciul de apeluri 
Internet. Aceste reþele sunt utilizate pentru conectarea 
automatã ºi sunt marcate cu  în lista de reþele de 
conectare.

Selectaþi Editare setãri serviciu pentru a deschide setãrile 
specifice serviciului. Aceastã opþiune este disponibilã 
numai dacã pe aparat a fost instalat un program plug-in 
specific pentru serviciul respectiv.

Reþele de conectare mem

Pentru a vizualiza sau a e
memorate pentru un serv

 ºi selectaþi Instrument
Setãri > Setãri: ... > Reþe
Deschidere.

Selectaþi Opþiuni > Elimi
conectare din servicu.

Cãsuþe poºtale vo
Pentru a apela cãsuþa poº
(servicii de reþea, cãsuþele
numai în reþeaua UMTS), a

 în modul de aºteptar
vocalã sau Cãsuþã poºtal
„Redirecþionarea apelurilo
la pag. 115.

Pentru a schimba numãru
vocale sau video, apãsaþi 
Utilitare > Cãs.poºt.apel
Modificare numãr. Intro
furnizorul de servicii de re
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 a unui numãr de 

 rapidã, apãsaþi  ºi 
 Setãri > Telefon > 
apidã > Activatã.

r de telefon uneia dintre tastele 
), apãsaþi  ºi selectaþi 

> Ap. rapidã. Selectaþi tasta 
i numãrul de telefon ºi Opþiuni > 
rvatã pentru cãsuþa vocalã 

l din modul de aºteptare, apãsaþi 
ºi tasta de trimitere.

zi vocale îmbunãtãþite. Comenzile 
depind de vocea utilizatorului ºi 
 trebuie sã înregistreze în prealabil 
tul creeazã indicative vocale 
 Contacte ºi la comparã cu 
a aparatului de recunoaºtere 
ocea utilizatorului principal pentru 
omenzile vocale.
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Realizarea unei teleconferinþe
1 Apelaþi-l pe primul participant.
2 Pentru a efectua un apel cãtre un alt participant, 

selectaþi Opþiuni > Apel nou. Primul apel trece 
în aºteptare în mod automat.

3 Dupã preluarea noului apel, pentru a conecta primul 
participant la teleconferinþã, selectaþi Opþiuni > 
Conferinþã.
Pentru a adãuga o nouã persoanã la convorbire, 
repetaþi pasul 2 ºi selectaþi Opþiuni > Conferinþã > 
Alãturare la confer.. Aparatul acceptã teleconferinþe 
cu maxim ºase participanþi, inclusiv Dvs.
Pentru o convorbire particularã cu unul dintre 
participanþi, selectaþi Opþiuni > Conferinþã > Privat. 
Selectaþi un participant ºi Privat. Teleconferinþa este 
trecutã în aºteptare pe aparatul Dvs. Ceilalþi 
participanþi pot continua teleconferinþa. Dupã ce 
terminaþi convorbirea particularã, selectaþi Opþiuni > 
Alãturare la confer. pentru a reveni la teleconferinþã.
Pentru a elimina un participant, selectaþi Opþiuni > 
Conferinþã > Decon. participant, mergeþi la acesta ºi 
selectaþi Deconec.. 

4 Pentru a termina teleconferinþa, apãsaþi tasta de 
terminare.

Apelarea rapidã
telefon
Pentru a activa apelarea
selectaþi Instrumente >
Setãri apel > Apelare r

Pentru a aloca un numã
de apelare rapidã ( -
Instrumente > Utilitare
cãreia doriþi sã-i alocaþ
Atribuire.  este reze
sau video. 

Pentru a efectua un ape
tasta de apelare rapidã 

Apelarea vocalã
Aparatul acceptã comen
vocale îmbunãtãþite nu 
de aceea utilizatorul nu
indicative vocale. Apara
pentru înregistrãrile din
indicativul rostit. Funcþi
a vocii se adapteazã la v
a recunoaºte mai bine c
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ctul recunoscut nu este corect, 
entru a vizualiza o listã de alte 
ire pentru a anula apelarea 

 sunt memorate mai multe 
zã numãrul implicit, dacã acesta 
r aparatul selecteazã primul 
rmãtoarele: Mobil, Mobil 
, Telefon, Telefon (acasã) ºi 

deo (serviciu de reþea), puteþi 
în timp real, bidirecþionalã, între 
lui. Semnalul video în direct sau 
e aparatul foto-video din 
 destinatarului apelului video. 

 apel video trebuie sã aveþi 
 aria de acoperire a unei 

maþii privind disponibilitatea 
i modalitatea de abonare la 
rul de servicii de reþea.

lizat numai între doi 
 poate fi efectuat cãtre un aparat 
lient ISDN. Apelurile video nu pot 
te activ un apel vocal, video sau 
Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de 
numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat 
în fiºa de contact. Pentru a asculta indicativul vocal 
sintetizat, deschideþi o fiºã de contact ºi selectaþi 
Opþiuni > Redare indic. vocal.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui 
indicativ vocal

 Observaþie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar 
putea dovedi dificilã în zone zgomotoase sau în cazul 
unor apeluri de urgenþã, astfel cã nu trebuie sã vã 
bazaþi numai pe apelarea vocalã în toate împrejurãrile.

Când utilizaþi apelarea vocalã este utilizat difuzorul. Þineþi 
aparatul la distanþã micã atunci când pronunþaþi 
indicativul vocal.
1 Pentru a iniþia apelarea vocalã, apãsaþi ºi menþineþi 

apãsatã în modul de aºteptare tasta de selecþie 
dreapta. Dacã este conectat un set cu cascã compatibil, 
cu o tastã pentru setul de cascã, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta setului de cascã pentru a iniþia apelarea 
vocalã.

2 Se aude un sunet scurt ºi se afiºeazã mesajul Vorbiþi 
acum. Rostiþi clar numele sau pseudonimul salvat pe 
fiºa de contact.

3 Aparatul redã un indicativ vocal sintetizat pentru 
contactul recunoscut în limba selectatã a aparatului 
ºi afiºeazã numele ºi numãrul. Dupã o pauzã de 
2,5 secunde aparatul formeazã numãrul.

În cazul în care conta
selectaþi Urmãtorul p
corespondenþe sau Ieº
vocalã.

Dacã pentru acelaºi nume
numere, aparatul selectea
a fost setat. În caz contra
numãr disponibil dintre u
(acasã), Mobil (serviciu)
Telefon (serviciu).

Apeluri video
Când efectuaþi un apel vi
vedea o transmisie video 
Dvs. ºi destinatarul apelu
imaginea video preluatã d
aparatul Dvs. va fi afiºatã

Pentru a putea realiza un
o cartelã USIM ºi sã fiþi în
reþele UMTS. Pentru infor
serviciilor de apel video º
acestea,contactaþi furnizo

Un apel video poate fi rea
interlocutori. Apelul video
mobil compatibil sau un c
fi efectuate în timp ce es
de transmisie date.
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emnalul video ºi sunet, 
ivare sau Dezactivare > Exped. 
udio în curs sau Exp. aud.&vid. 

epãrta propria imagine, apãsaþi 

an locul imaginilor transmise, 
imb.ordine imag..
nalul audio cãtre un set cu cascã 
e Bluetooth pe care l-aþi conectat 
uni > Fãrã com. manuale. Pentru 
dio înapoi la difuzorul aparatului, 

iv. microreceptor.
 timpul unei convorbiri video, 
de pe partea lateralã a aparatului.

l foto-video principal pentru 
i video, selectaþi Opþiuni > 
.. Pentru a comuta înapoi 
ecundar, selectaþi Opþiuni > 
..
 video, apãsaþi tasta de terminare.

eo
 (serviciu de reþea) pentru 

n direct sau un videoclip de pe 
 alt aparat mobil compatibil, 
l.
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Pictograme: 
 Nu recepþionaþi semnal video (fie destinatarul 

nu emite semnale video, fie reþeaua nu le transmite). 
Aþi refuzat transmiterea imaginii video de pe 

aparatul Dvs. 

Chiar dacã aþi respins expedierea imaginii video în timpul 
unui apel video, apelul va fi totuºi taxat ca apel video. 
Verificaþi preþurile la furnizorul de servicii.
1 Pentru a iniþia un apel video, introduceþi numãrul 

de telefon în modul de aºteptare sau accesaþi meniul 
Contacte ºi selectaþi un contact.

2 Selectaþi Opþiuni > Apelare > Apel video.

Aparatul foto-video secundar, poziþionat în partea din faþã 
este utilizat implicit când efectuaþi apeluri video Iniþierea 
unui apel video poate dura. Se afiºeazã mesajul 
Aºteptare imagine video în curs. 
Dacã apelul nu reuºeºte (de exemplu, dacã apelurile video 
nu sunt acceptate de reþea sau aparatul destinatarului nu 
este compatibil), sunteþi întrebat dacã doriþi sã încercaþi 
în schimb un apel normal sau sã expediaþi un mesaj 
multimedia sau un mesaj text.

Apelul video este activ atunci când puteþi vedea douã 
imagini video ºi puteþi auzi sunetul în difuzor. 

Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ), 
caz în care este posibil sã auziþi doar sunetul ºi sã vedeþi 
o imagine staticã sau o graficã de fundal de culoare gri.

Pentru a comuta între s
selectaþi Opþiuni > Act
video în curs, Exped. a
în curs.
Pentru a apropia sau a d

 sau .

Pentru a schimba pe ecr
selectaþi Opþiuni > Sch
Pentru a direcþiona sem
compatibil, cu conexiun
la aparat, selectaþi Opþi
a direcþiona semnalul au
selectaþi Opþiuni > Act
Pentru regla volumul în
utilizaþi tasta de volum 

Pentru a utiliza aparatu
transmiterea semnalulu
Utilizare camerã princ
la aparatul foto-video s
Utilizare camerã secun
Pentru a termina apelul

Partajarea vid
Utilizaþi Partajare video
a trimite semnal video î
aparatul mobil cãtre un
în timpul unui apel voca
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u se aflã în aria de acoperire 
 are instalatã aplicaþia 
u are setatã conexiunea 
soanã”, persoana nu va ºti cã 
Veþi primi un mesaj de eroare 
ã destinatarul nu poate accepta 

a „de la persoanã la persoanã“

 la persoanã“ este cunoscutã ºi 
 Session Initiation Protocol (SIP). 
uie sã fie configurate în aparat 
jare video.

l SIP de la furnizorul de servicii ºi 

oate transmite setãrile sau vã 
metrii necesari.

stinatarului, o puteþi introduce 
anei respective. Deschideþi , 
hideþi fiºa de contact (sau iniþiaþi 
ersoanã). Selectaþi Opþiuni > 
au Vizionare partajatã. 
formatul: 
meniu (puteþi utiliza o adresã 
domeniu).
Difuzorul este activ când activaþi Partajare video. Dacã 
nu doriþi sã utilizaþi difuzorul pentru apelul vocal în timpul 
unei sesiuni de partajare video, puteþi utiliza un set cu 
cascã compatibil.

Cerinþe pentru partajarea video
Deoarece Partajare video necesitã o conexiune UMTS, 
puteþi utiliza Partajare video în funcþie de disponibilitatea 
reþelei UMTS. Contactaþi furnizorul Dvs. de servicii pentru 
informaþii suplimentare cu privire la disponibilitatea 
serviciului, a reþelei, precum ºi în privinþa taxelor aferente.

Pentru a utiliza Partajare video trebuie sã executaþi 
urmãtoarele operaþii:
• Vã asiguraþi cã aparatul este configurat pentru 

conexiuni „de la persoanã la persoanã“. Consultaþi 
„Setãri”, la pag. 117.

• Asiguraþi-vã cã aveþi o conexiune UMTS activã ºi vã 
aflaþi în aria de acoperire a reþelei UMTS. Consultaþi 
„Setãri”, la pag. 117. Dacã începeþi sesiunea de 
partajare când sunteþi în aria de acoperire a reþelei 
UMTS ºi survine o preluare a semnalului de cãtre 
sistemul GSM, sesiunea de partajare este opritã, dar 
apelul vocal continuã. Nu veþi putea porni Partajare 
video dacã nu vã aflaþi în aria de acoperire a reþelei 
UMTS.

• Asiguraþi-vã cã atât destinatarul, cât ºi expeditorul 
sunt înregistraþi în reþeaua UMTS. Dacã invitaþi 
o persoanã la o sesiune de partajare ºi aparatul 

persoanei respective n
a reþelei UMTS sau nu
Partajare video sau n
„de la persoanã la per
îi trimiteþi o invitaþie. 
care specificã faptul c
invitaþia.

Setãri
Setãri pentru conexiune

O sesiune „de la persoanã
sub numele de conexiune
Setãrile de profil SIP treb
înainte de a utiliza Parta

Solicitaþi setãrile de profi
memoraþi-le pe aparat. 

Furnizorul de servicii vã p
poate oferi o listã cu para

Dacã ºtiþi adresa SIP a de
în fiºa de contact a perso
selectaþi Contacte ºi desc
o fiºã nouã pentru acea p
Adãugare detaliu > SIP s
Introduceþi adresa SIP în 
numeutilizator@numedo
IP în locul unui nume de 
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al video în direct, aparatul 
ãtre adresa SIP pe care aþi 
 contact a destinatarului. 
eoclip, selectaþi Opþiuni > 
 ca pentru partajarea videoclipului 
rsia într-un format corespunzãtor. 
entru partajare, trebuie fãcutã 
ului. Continuaþi?. Selectaþi OK.
 contact ale destinatarului sunt 
te ºi contactul are mai multe 
re de telefon cu codul de þarã 
sa sau numãrul dorit. În cazul în 
numãrul de telefon al 
e disponibil, introduceþi adresa SIP 
on al destinatarului, inclusiv codul 
K pentru a trimite invitaþia.
tomat când destinatarul apelului 

ru a face o pauzã în sesiunea de 
ontinuare pentru a continua 

derula rapid videoclipul înainte sau 
au . Pentru a relua redarea 
þi Redare.

ea de partajare, selectaþi Stop. 
elul vocal, apãsaþi tasta de 
nea, partajarea video se terminã 
tiv este încheiat.
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Dacã nu cunoaºteþi adresa SIP a contactului respectiv, 
pentru a partaja un semnal video, puteþi folosi, de 
asemenea, numãrul de telefon al destinatarului, incluzând 
codul þãrii, de exemplu +358 (dacã este acceptat de 
furnizorul de servicii de reþea).

Setãri pentru conexiunea UMTS

Pentru a seta conexiunea UMTS executaþi urmãtoarele 
operaþii:
• Contactaþi furnizorul de servicii pentru a stabili un 

acord care sã vã permitã sã utilizaþi reþeaua UMTS.
• Asiguraþi-vã cã setãrile pentru conectarea la punctul 

de acces UMTS sunt configurate corespunzãtor. Pentru 
ajutor, consultaþi „Conexiune”, la pag. 132.

Partajarea semnalelor video în direct 
sau a videoclipurilor
1 Când este activã o convorbire vocalã, selectaþi 

Opþiuni > Partajare video > În direct, deschideþi 
capacul obiectivului din spate.
Pentru a partaja un videoclip, selectaþi Opþiuni > 
Partajare video > Video clip înregistrat. Se deschide 
o listã a videoclipurilor memorate în aparat. Selectaþi 
un videoclip pe care doriþi sã-l partajaþi. Pentru 
a previzualiza clipul, selectaþi Opþiuni > Redare.

2 Dacã partajaþi semn
expediazã invitaþia c
adãugat-o la fiºa de
Dacã partajaþi un vid
Invitare. Este posibil
sã fie necesarã conve
Va apãrea mesajul P
conversia video clip
Dacã informaþiile de
memorate în Contac
adrese SIP sau nume
inclus, selectaþi adre
care adresa SIP sau 
destinatarului nu est
sau numãrul de telef
de þarã ºi selectaþi O

3 Partajarea începe au
acceptã invitaþia.

4 Selectaþi Pauzã pent
partajare. Selectaþi C
partajarea. Pentru a 
înapoi, apãsaþi  s
videoclipului, selecta

5 Pentru a opri sesiun
Pentru a termina ap
terminare. De aseme
dacã apelul vocal ac
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de partajare ºi a deconecta 

oclip, pentru a dezactiva sunetul 
net.

 de partajare video, selectaþi 
jarea video se terminã dacã 
heiat.

n apel sau 
estuia
pel, apãsaþi tasta de apelare sau 
t.

l de apel la intrarea unui apel, 

eþi la un apel, apãsaþi tasta de 
t funcþia Redirecþionare apel > 
 a redirecþiona apeluri, 
 ca efect ºi redirecþionarea lui. 
ea apelurilor”, la pag. 130.

pingere pentru a respinge un 
saj text prin care sã informaþi 
otivul pentru care nu puteþi 

ni > Exped. mesaj text. Pentru 
ne ºi a scrie un mesaj text 
ri apel”, la pag. 129.
Pentru a memora transmisia video în direct partajatã, 
selectaþi Memor. pentru a accepta întrebarea 
Memoraþi video clipul partajat?. Transmisia video 
partajatã este memoratã în dosarul Imagini ºi video 
în Galerie.

Dacã accesaþi alte aplicaþii în timp ce partajaþi un 
videoclip, partajarea va fi trecutã în pauzã. Pentru a reveni 
la ecranul de partajare video ºi a continua partajarea, în 
modul de aºteptare activã, selectaþi Opþiuni > Continuare. 
Consultaþi „Modul de aºteptare activã”, la pag. 108.

Acceptarea unei invitaþii
Când cineva vã trimite o invitaþie de partajare, este afiºat 
un mesaj de invitaþie care specificã numele sau adresa SIP 
a expeditorului. Dacã aparatul nu este setat pe profilul 
Silenþios va suna când primiþi o invitaþie.

Dacã cineva vã trimite o invitaþie de partajare ºi nu sunteþi 
în aria de acoperire a unei reþele UMTS, nu veþi ºti cã aþi 
primit o invitaþie.

Când primiþi o invitaþie, selectaþi dintre opþiunile 
urmãtoare:

Accept. – pentru a activa sesiunea de partajare.

Respingere – pentru a refuza invitaþia. Expeditorul 
primeºte un mesaj care îl înºtiinþeazã cã aþi respins 
invitaþia. Puteþi, de asemenea, apãsa tasta de terminare 

pentru a refuza sesiunea 
apelul vocal.

Când recepþionaþi un vide
clipului, selectaþi Fãrã su

Pentru a încheia sesiunea
Stop. De asemenea, parta
apelul vocal activ este înc

Rãspunsul la u
respingerea ac
Pentru a rãspunde la un a
deschideþi capacul glisan

Pentru a dezactiva sunetu
selectaþi Silenþios.

Dacã nu doriþi sã rãspund
terminare. Dacã aþi activa
Dacã este ocupat pentru
respingerea unui apel are
Consultaþi „Redirecþionar

Atunci când selectaþi Res
apel, puteþi trimite un me
apelantul în legãturã cu m
rãspunde. Selectaþi Opþiu
a configura aceastã opþiu
standard, consultaþi „Setã
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activ ºi pentru a vã deconecta 
e, selectaþi Opþiuni > Transfer. 
 activ, apãsaþi tasta de terminare. 
e convorbiri, selectaþi Opþiuni > 

erele de telefon ale apelurilor 
þionate ºi efectuate, apãsaþi  
 > Jurnal > Apeluri recente. 
pelurile nepreluate ºi pe cele 
aua acceptã aceste funcþii, dacã 
acã se aflã în aria de acoperire.

le de apeluri recente, selectaþi 
cente în ecranul principal al 

ru a ºterge unul dintre registrele 
trul pe care doriþi sã îl ºtergeþi 
tergere listã. 

it eveniment, deschideþi registrul, 
 apãsaþi .

re 
ata aproximativã a apelurilor 
e, apãsaþi  ºi selectaþi 
Duratã conv.,
Ef
ec

tu
ar

ea
 a

pe
lu

ril
or
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Rãspunsul la un apel video sau 
respingerea acestuia
Când primiþi un apel video, este afiºatã pictograma . 

Apãsaþi tasta de apelare pentru a rãspunde la apelul video. 
Se afiºeazã întrebarea Acceptaþi ca imaginile video sã fie 
expediate cãtre apelant?. Pentru a iniþia expedierea unui 
semnal video în direct, selectaþi Da.

Dacã nu activaþi apelarea video, transmisia video nu este 
activatã ºi veþi auzi numai sunetul apelantului. Imaginea 
video este înlocuitã de un ecran gri. 

Pentru a înlocui ecranul gri cu o imagine staticã realizatã 
cu ajutorul aparatului foto-video, consultaþi „Setãri apel”, 
Imagine în apel video, la pag. 129.

Pentru a termina apelul video, apãsaþi tasta de terminare.

Apel în aºteptare
Puteþi rãspunde la un apel în timp ce aveþi o altã 
convorbire în desfãºurare în cazul în care aþi activat 
Apel în aºteptare în Instrumente > Setãri > Telefon > 
Setãri apel > Apel în aºteptare (serviciu de reþea).

Pentru a rãspunde la apelul în aºteptare, apãsaþi tasta 
de apelare. Prima convorbire trece în aºteptare.

Pentru a comuta între cele douã convorbiri, selectaþi 
Comutare. Pentru a conecta un apel primit sau un apel 

în aºteptare cu un apel 
de la apelurile respectiv
Pentru a termina apelul
Pentru a termina ambel
Terminare apeluri.

Jurnal 
Pentru a monitoriza num
vocale nepreluate, recep
ºi selectaþi Instrumente
Aparatul înregistreazã a
primite numai dacã reþe
aparatul este pornit ºi d

Pentru a goli toate liste
Opþiuni > ªterge ap. re
apelurilor recente. Pent
de apel, deschideþi regis
ºi selectaþi Opþiuni > ª

Pentru a ºterge un anum
selectaþi evenimentul ºi

Duratã convorbi
Pentru a monitoriza dur
recepþionate ºi efectuat
Instrumente > Jurnal >
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taþi Instrumente > Jurnal ºi 
chide jurnalul general.

e evenimentelor, cum ar fi 
 mai multe locuri sau 
 date, sunt înregistrate ca un 

unicaþie. Conexiunile la cãsuþa 
aje multimedia sau la pagini Web 
 pachete de date.

r de telefon necunoscut din 
þi Opþiuni > Memorare la 

lectaþi Opþiuni > Filtru ºi 

onþinutul jurnalului, registrul 
artele de remitere a mesajelor, 
ere jurnal. Selectaþi Da pentru 
e un singur eveniment din jurnal, 

nalului, selectaþi Opþiuni > 

, se vor ºterge definitiv ºi integral 
istrul cu apeluri recente ºi 

esajelor.
 Observaþie: Facturarea din partea furnizorului de 
servicii pentru durata efectivã a convorbirilor poate 
diferi în funcþie de caracteristicile reþelei, rotunjiri 
º.a.m.d.

Pentru a reseta cronometrele de duratã a convorbirilor, 
selectaþi Opþiuni > Reset. cronometre. Pentru aceasta, 
aveþi nevoie de codul de blocare. Consultaþi „Telefon ºi 
cartelã SIM”, la pag. 125.

Pachete de date
Pentru a determina volumul de date expediate 
ºi recepþionate în timpul conexiunilor de pachete de 
date, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Jurnal > 
Date ca pachet.. De exemplu, vi se pot factura conexiunile 
de pachete de date în funcþie de volumul datelor expediate 
ºi primite.

Monitorizarea tuturor evenimentelor 
de comunicaþie
Pictogramele din Jurnal sunt:

 Evenimente intrate
 Evenimente ieºite
 Evenimente de comunicaþie nepreluate

Pentru a monitoriza toate apelurile vocale, mesajele text 
sau conexiunile de date ºi LAN fãrã fir înregistrate pe 

aparat, apãsaþi , selec
apãsaþi  pentru a des

Articolele componente al
mesajele text expediate în
conexiunile de pachete de
singur eveniment de com
poºtalã, la centrul de mes
sunt afiºate ca apeluri de

Pentru a adãuga un numã
Jurnal la contacte selecta
Contacte.

Pentru a filtra jurnalul, se
un filtru.

Pentru a ºterge definitiv c
apelurilor recente ºi rapo
selectaþi Opþiuni > ªterg
a confirma. Pentru a ºterg
apãsaþi .

Pentru a stabili durata jur
Setãri > Duratã jurnal.

Dacã selectaþi Fãrã jurnal
conþinutul jurnalului, reg
rapoartele de remitere a m
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 Indicaþie! În ecranul cu detalii puteþi sã copiaþi un 
numãr de telefon în clipboard ºi sã-l lipiþi, de exemplu, 
într-un mesaj text. Selectaþi Opþiuni > Copiere numãr.

Pentru a vedea din contorul de pachete de date volumul 
de date transferate ºi durata unei anumite conexiuni de 
pachete de date, mergeþi la un eveniment recepþionat sau 
expediat, indicat prin Pach. ºi selectaþi Opþiuni > 
Afiºare detalii.
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ate de afiºaj, de modul 
narea generalã a aparatului, 
strumente > Setãri > 
.

ificaþi sunetele agendei, 

eme. Consultaþi „Schimbarea 
 pag. 107.

 setãrile pentru aplicaþia 
 „Comenzi vocale”, la pag. 76.

 sau  pentru a regla 

 regla dimensiunea textului ºi 
ºaj.

electaþi durata perioadei dupã 
izorul de energie.

esajul de întâmpinare sau 
ru scurt timp la fiecare pornire 
plicit pentru a utiliza imaginea 
rie un mesaj de întâmpinare sau 

 o imagine din Galerie.
Setãri
Pentru a modifica setãrile, apãsaþi  ºi selectaþi 
Instrumente > Setãri. Mergeþi la General, Telefon, 
Conexiune sau Aplicaþii ºi apãsaþi . Mergeþi la 
o setare sau la un grup de setãri pe care doriþi sã le 
modificaþi ºi apãsaþi .

Este posibil ca unele setãri sã fie predefinite pe aparat de 
cãtre furnizorul de servicii ºi sã nu puteþi sã le modificaþi.

General 
Pentru a edita setãrile generale ale aparatului sau pentru 
a reveni la setãrile implicite originale ale acestuia, apãsaþi 

 ºi selectaþi Instrumente > Setãri > General > 
Personalizare, Data ºi ora, Mod utiliz. capac, Ecran, 
Accesoriu, Siguranþã, Setãri orig. tel., Rotiþã de navigare 
sau Poziþionare.

Pentru Data ºi ora, consultaþi „Ceas”, la pag. 89.

Personalizare 
Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Setãri > 
Generale > Personalizare > Afiºaj pentru a regla 
luminozitatea ecranului, a selecta dimensiunea fontului ºi 
a pictogramei, a regla perioada de timp înainte de a porni 
economizorul de engie, pentru a selecta ecranul 
de bun venit ºi perioada de iluminare.

Pentru a edita setãrile leg
de aºteptare ºi de funcþio
apãsaþi  ºi selectaþi In
Generale > Personalizare

Tonuri vã permite sã mod
ceasul ºi profilul activ.

Teme deschide aplicaþia T
aspectului aparatului”, la

Comenzi vocale deschide
Comenzi voc.. Consultaþi

Afiºaj
Luminozitate – Apãsaþi 
luminozitatea afiºajului.

Mãrime font – Pentru a
a pictogramelor de pe afi

Duratã econ. energ. – S
care se activeazã econom

Mesaj/embl. de start – M
emblema se afiºeazã pent
a aparatului. Selectaþi Im
implicitã, Text pentru a sc
Imagine pentru a selecta
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losiþi, de exemplu, în calcule. 
mba în conformitate cu 
a SIM. Dupã ce aþi schimbat limba 
l reporneºte.

ntru Limbã de afiºare sau 
azã toate aplicaþiile de pe aparat, 
abilã pânã la o nouã schimbare 

imbarea limbii afecteazã 
le speciale disponibile atunci când 
cþionarul pentru scrierea textului 

 setarea modului de introducere 
 predicþie la valoarea Activat sau 
 editoarele din aparat. Dicþionarul 
ia de predicþie nu este disponibil 

ului glisant
 – Pentru a stabili dacã se 
 deschiderea capacului glisant, 
intrat sau Apel nepreluat.

 Pentru a stabili dacã apelurile 
cu închiderea capacului glisant, 
l activ sau Continuare apel activ.
Se
tã

ri
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Duratã iluminare – Selectaþi intervalul de timp 
dupã care se dezactiveazã iluminarea ecranului.

Mod de aºteptare
Mod aºt. activ – Pentru a utiliza comenzi rapide la 
aplicaþii, în modul de aºteptare. Consultaþi „Modul de 
aºteptare activã”, la pag. 108.

Apl.mod aºtept. activã – Selectaþi comenzile rapide la 
aplicaþii care doriþi sã fie afiºate în modul de aºteptare 
activã. Aceastã setare este disponibilã numai dacã modul 
Mod aºt. activ este activat.

Comenzi rapide > Tastã selecþie stânga ºi 
Tastã selecþie dreapta – Pentru a aloca o comandã 
rapidã tastelor de selecþie în modul de aºteptare activã.

De asemenea, puteþi aloca unele comenzi rapide de pe 
tastaturã diferitelor apãsãri ale tastei de parcurgere. 
Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt 
disponibile dacã este în funcþiune modul de aºteptare 
activã.

Emblemã operator – Aceastã opþiune este disponibilã 
numai dacã aþi primit ºi aþi memorat emblema 
operatorului. Selectaþi Dezactivatã dacã nu doriþi 
ca emblema sã fie afiºatã.

Limbã
Limbã de afiºare –Schimbarea limbii de afiºare a textelor 
pe aparat afecteazã ºi formatul utilizat pentru datã ºi orã, 

precum ºi separatorii fo
Automatã selecteazã li
informaþiile de pe cartel
textelor afiºate, aparatu

Schimbarea setãrilor pe
Limbã de scriere afecte
modificarea rãmâne val
a setãrilor.

Limbã de scriere – Sch
caracterele normale ºi ce
scrieþi text ºi utilizaþi di
cu funcþia de predicþie.

Text predictiv – Pentru
a textului cu funcþia de
Dezactivat pentru toate
pentru scrierea cu funcþ
pentru toate limbile.

Utilizarea capac
Deschiderea capacului
rãspunde la apeluri prin
selectaþi Preluare apel 

Închiderea capacului –
active se încheie odatã 
selectaþi Terminare ape
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acã doriþi ca iluminarea sã 
pã intervalul de timp stabilit. 
 de aceastã setare.

pentru text sau un Dispozitiv 
ivaþi pe aparat. Pentru a activa 
ctaþi Telefon pentru text > 
Da. Pentru a activa dispozitivul 
itiv inductiv > Utilizare disp. 

ate de siguranþã, apãsaþi  ºi 
etãri > Generale > Siguranþã > 
dministrare certif. sau 

ã este activatã, codul este 
 a aparatului. Dezactivarea 
nal de identificare (PIN) nu 

tele SIM.

d de blocare – Puteþi schimba 
 ºi codul PIN2. Aceste coduri pot 

 la 0 la 9. Dacã aþi uitat oricare 
taþi furnizorul de servicii. 
 codul PIN ºi codul de blocare”, 
Activ. protecþie tastaturã – Pentru a stabili dacã 
tastatura se blocheazã odatã cu închiderea capacului 
glisant, selectaþi Activ. la închid. capac sau Dezact. 
la înch. capac. Pentru a afiºa o întrebare ori de câte ori 
se închide capacul glisant, selectaþi Întreabã întotdeauna.

Mod de veghe
Selectaþi Stins pentru a dezactiva LED-ul economizor 
de energie pentru modul de veghe.

Accesoriu 
Setãri accesorii

Pentru indicatoarele de accesorii, consultaþi „Indicatori 
esenþiali”, la pag. 15.

Setãrile disponibile depind de tipul de accesoriu. Selectaþi 
un accesoriu ºi din urmãtoarele opþiuni:

Profil implicit – Setaþi profilul care doriþi sã fie activat la 
fiecare conectare a unui anumit accesoriu compatibil la 
aparat. Consultaþi „Profiluri — setarea sunetelor”, la 
pag. 105.

Rãspuns automat – Stabiliþi dacã doriþi ca aparatul sã 
rãspundã automat la un apel, dupã 5 secunde. În cazul în 
care tipul de sunet setat este Un bip sau Silenþios, 
rãspunsul automat este dezactivat.

Lumini – Pentru a seta d
rãmânã activã sau nu, du
Unele accesorii nu dispun

Dacã utilizaþi un Telefon 
inductiv, trebuie sã-l act
Telefon pentru text, sele
Utilizare telefon text > 
inductiv, selectaþi Dispoz
inductiv > Da.

Siguranþã 
Pentru a edita setãrile leg
selectaþi Instrumente > S
Telefon ºi cartelã SIM, A
Modul de siguranþã.

Telefon ºi cartelã SIM
Solicitare cod PIN – Dac
solicitat la fiecare pornire
solicitãrii numãrului perso
este permisã de unele car

Cod PIN, Cod PIN2 ºi Co
codul de blocare, codul PIN
cuprinde numai cifrele de
din aceste coduri, contac
Consultaþi „Glosar pentru
la pag. 126.
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 ca fiind ale posesorului 

 Puteþi specifica un grup de 
eþi apela ºi care vã pot apela 

ate la un grup închis de utilizatori, 
tre numãrul oficial de urgenþã 
vs.

 Puteþi seta aparatul sã afiºeze 
nd folosiþi servicii cartelã SIM 

l PIN ºi codul de blocare
n aceste coduri, contactaþi 

tificare (cod PIN) – Acest cod 
mpotriva utilizãrii neautorizate. 
ifre) este furnizat de obicei, la 
pã ce aþi introdus de trei ori 
ncorect, codul PIN se blocheazã ºi 
K pentru a-l debloca.

oate fi furnizat cu cartela USIM. 
siune îmbunãtãþitã a cartelei SIM 
foanele mobile UMTS.
Se
tã

ri
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Evitaþi sã utilizaþi coduri de acces similare cu numerele de 
urgenþã pentru a evita apelarea accidentalã a acestora.

Per.autobloc.tastat. – Selectaþi dacã tastatura se va 
bloca atunci când aparatul a fost inactiv o anumitã 
perioadã de timp.

 Indicaþie! Pentru a bloca ºi a debloca manual 
tastatura, trageþi de comutatorul de blocare.

Duratã pânã la autobloc. – Pentru a evita utilizarea 
neautorizatã, puteþi stabili o perioadã de timp dupã care 
aparatul sã se blocheze automat. Un aparat blocat nu 
poate fi utilizat pânã când nu se introduce codul corect 
de deblocare. Pentru a dezactiva perioada de blocare 
automatã, selectaþi Nu existã.

Consultaþi „Glosar pentru codul PIN ºi codul de blocare”, 
la pag. 126.

Dacã aparatul este blocat, efectuarea de apeluri cãtre 
numãrul oficial de urgenþã programat în aparatul Dvs. 
poate fi posibilã.

 Indicaþie! Pentru a bloca aparatul mtanual, 
apãsaþi . Se deschide o listã de comenzi. 
Selectaþi Blocare telefon.

Bloc. la schim. cartelã SIM – Puteþi seta aparatul sã 
solicite codul de blocare atunci când în aparat se introduce 
o cartelã SIM necunoscutã. Aparatul pãstreazã o listã cu 

cartele SIM recunoscute
aparatului.

Grup închis de utiliz. –
persoane pe care le put
(serviciu de reþea).

Când apelurile sunt limit
pot fi posibile apeluri cã
programat în aparatul D

Confirm. servicii SIM –
mesaje de confirmare câ
(serviciu de reþea).

Glosar pentru codu
Dacã aþi uitat oricare di
furnizorul de servicii.

Numãr personal de iden
protejeazã cartela SIM î
Codul PIN (între 4 ºi 8 c
livrarea cartelei SIM. Du
consecutiv un cod PIN i
aveþi nevoie de codul PU

Cod UPIN – Acest cod p
Cartela USIM este o ver
ºi este acceptatã de tele
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saþi  pentru a vedea 
sonale, dacã este disponibilã.

uie utilizate dacã doriþi sã vã 
e sau la un alt site sau server 
i care implicã transferul de 
ceste certificate trebuie utilizate 
 reduceþi riscul apariþiei viruºilor 
ive ºi sã fiþi sigur(ã) de 
r, atunci când le preluaþi ºi le 

acã utilizarea certificatelor 
ile implicate în conexiunile 
 aplicaþiilor, aceste certificate 
ntru a putea beneficia de 
a unui certificat nu oferã, în sine, 
anagerul de certificate trebuie sã 
e, autentice sau de încredere, 
e siguranþã mãritã. Certificatele 

ate limitatã. Dacã este afiºat 
t” sau „Certificatul nu este încã 
catul ar trebui sã fie valabil, 
 sunt corect setate pe aparat.

e setãri ale certificatului, 
 aveþi încredere în proprietarul 
cã certificatul aparþine 
i specificat.
Codul PIN2 – Acest cod (4 pânã la 8 cifre) este livrat cu 
unele cartele SIM ºi este necesar pentru a accesa unele 
funcþii ale aparatului.

Codul de blocare (cunoscut ºi sub numele de cod de 
siguranþã) – Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru 
blocarea aparatului în scopul evitãrii utilizãrii 
neautorizate. Codul de blocare setat în fabricã este 12345. 
Pentru a evita utilizarea neautorizatã a aparatului, 
modificaþi codul de blocare. Pãstraþi noul cod secret ºi 
într-un loc sigur, separat de aparat. Dacã aþi uitat codul, 
contactaþi furnizorul de servicii.

Codul personal de deblocare (PUK) ºi codul PUK2 – Aceste 
coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod 
PIN sau PIN2 blocat. Dacã aceste coduri nu sunt furnizate 
odatã cu cartela SIM, contactaþi furnizorul de servicii 
a cãrui cartelã SIM se aflã în aparat.

Codul UPUK – Acest cod (8 cifre) este necesar pentru 
schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacã acest cod nu este 
furnizat odatã cu cartela USIM, contactaþi furnizorul de 
servicii a cãrui cartelã USIM se aflã în aparat.

Administrarea certificatelor
Certificatele digitale nu garanteazã siguranþa; ele sunt 
utilizate pentru verificarea provenienþei programelor.

În ecranul principal pentru administrarea certificatelor, 
puteþi vedea o listã de certificate de autorizare care sunt 

memorate pe aparat. Apã
o listã a certificatelor per

Certificatele digitale treb
conectaþi la o bancã onlin
la distanþã, pentru acþiun
informaþii confidenþiale. A
ºi în cazul în care doriþi sã
sau a altor programe noc
autenticitatea programelo
instalaþi.

 Important: Chiar d
reduce considerabil riscur
la distanþã ºi în instalarea
trebuie utilizate corect pe
siguranþã mãritã. Existenþ
nici un fel de protecþie; m
conþinã certificate corect
pentru a putea beneficia d
au o perioadã de valabilit
mesajul „Certificat expira
valabil”, chiar dacã certifi
verificaþi dacã ora ºi data

Înainte de a modifica oric
trebuie sã vã asiguraþi cã
certificatului respectiv ºi 
într-adevãr proprietarulu
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e autorizare ºi selectaþi Opþiuni > 
cþie de certificat, se afiºeazã o listã 
liza certificatul selectat. De 

Da – Certificatul poate certifica 
licaþii pentru sistemul de operare 

ficatul poate certifica servere.
a – Certificatul poate certifica 

i aplicaþii Java.

. setare încred. pentru a modifica 

dita un modul de siguranþã (dacã 
ul de siguranþã mergeþi la acesta 
rgere. Pentru a vedea informaþii 

dulul de siguranþã, alegeþi-l ºi 
alii siguranþã.

aþie 
din setãri la valorile lor iniþiale, 
l.. Pentru a face acest lucru, aveþi 
are. Consultaþi „Telefon ºi cartelã 
osibil ca dupã resetare aparatul sã 
cumentele ºi fiºierele nu sunt 
Se
tã

ri
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Vizualizarea detaliilor certificatelor – verificarea 
autenticitãþii

Puteþi fi sigur(ã) de identitatea corectã a unui server dupã 
ce au fost verificate semnãtura ºi perioada de valabilitate 
ale certificatului serverului.

Primiþi o notificare dacã identitatea serverului nu este 
autenticã sau dacã nu aveþi certificatul de siguranþã corect 
pe aparat.

Pentru a verifica detaliile certificatului, alegeþi un 
certificat ºi selectaþi Opþiuni > Detalii certificat. Când 
deschideþi detaliile certificatului, se verificã valabilitatea 
certificatului ºi poate fi afiºatã una din urmãtoarele note 
informative:
• Certificat fãrã calificativ de încredere – Nu aþi setat 

nicio aplicaþie pentru a utiliza certificatul. Consultaþi 
„Modificarea setãrilor de încredere”, la pag. 128.

• Certificat expirat – Perioada de valabilitate 
a certificatului selectat a expirat.

• Certificatul nu este încã valabil – Perioada de 
valabilitate a certificatului selectat nu a început încã.

• Certificat inutilizabil – Certificatul nu poate 
fi utilizat. Contactaþi emitentul certificatului.

Modificarea setãrilor de încredere

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

Mergeþi la un certificat d
Setãri încredere. În fun
cu aplicaþii care pot uti
exemplu:
• Instalare Symbian: 

originea unei noi ap
Symbian.

• Internet: Da – Certi
• Instalare aplicaþii: D

provenienþa unei no

Selectaþi Opþiuni > Edit
valoarea.

Modulul de siguranþã

Pentru a vizualiza sau e
este disponibil) din Mod
ºi apãsaþi tasta de parcu
detaliate privind un mo
selectaþi Opþiuni > Det

Setãri din fabric
Pentru a readuce unele 
selectaþi Setãri orig. te
nevoie de codul de bloc
SIM”, la pag. 125. Este p
porneascã mai încet. Do
afectate.
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Puteþi seta ca numãrul propriu 
a) sau ascuns (Nu) pe ecranul 
are o apelaþi; este posibil ca 
abileascã valoarea acestei 
onaþi (Setatã de reþea) (serviciu 

t – Puteþi seta ca identitatea 
 afiºatã (Da) sau ascunsã de (Nu) 
i.

 aþi activat serviciul apel în 
a), reþeaua vã anunþã atunci 
pul unei convorbiri. Activaþi 

zactivaþi-o (Anulare) sau 
e activatã (Verificare stare).

– Selectaþi Activat pentru primi 
pare un apel Internet nou în timp 
urare.

electaþi Activatã pentru a primi 
ã apeluri Internet. Dacã selectaþi 
i o alertã, ci va apãrea 
epreluate.

u a seta apelurile Internet ca tip 
i când se iniþiazã un apel cu tasta 
net. Dacã serviciul de telefonie 
onibil, se iniþiazã în schimb un 
Rotiþa Navi
Selectaþi Activare pentru a efectua anumite acþiuni 
(de exemplu, pentru a rãsfoi liste în unele aplicaþii) prin 
deplasarea degetului pe circumferinþa tastei de parcurgere.

Poziþionare 
Metode de poziþionare – Selectaþi metodele de 
poziþionare utilizate pentru a detecta locul în care se aflã 
aparatul: Bluetooth GPS pentru a utiliza un receptor GPS 
extern compatibil, cu conexiune Bluetooth ºi Din reþea 
pentru a utiliza informaþiile din reþeaua celularã (serviciu 
de reþea). Informaþiile de poziþionare pot fi utilizate de 
aplicaþiile compatibile de pe aparat.

Server de poziþionare – Definþi un punct de acces ºi un 
server de poziþionare pentru poziþionare sigurã. Serverul de 
poziþionare poate fi prestabilit pe aparatul dvs. de cãtre 
furnizorul de servicii ºi este posibil sã nu puteþi edita 
setãrile.

Telefon 
Pentru a edita setãrile privind efectuarea ºi primirea 
apelurilor, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Setãri > 
Telefon > Setãri apel, Redirecþ. apel, Restricþion. apel 
sau Reþea.

Setãri apel 
Expediere nr. propriu – 
de telefon sã fie afiºat (D
telefonului persoanei pe c
furnizorul de servicii sã st
opþiuni atunci când vã ab
de reþea).

Exp.iden.apelant Interne
apelantului Internet sã fie
persoana pe care o apelaþ

Apel în aºteptare –Dacã
aºteptare (serviciu de reþe
când primiþi un apel în tim
funcþia (Activare) sau de
verificaþi dacã funcþia est

Apel Internet în aºtept. 
o notificare atunci când a
ce aveþi un apel în desfãº

Alertã apel Internet – S
o alertã atunci când exist
Dezactivatã, nu veþi prim
o notificare cu apelurile n

Tip apel implicit – Pentr
de apeluri implicite atunc
de apelare, selectaþi Inter
prin Internet nu este disp
apel vocal obiºnuit.
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lecþie stânga, tastei de selecþie 
re ºi tastei de terminare.

tare (serviciu de reþea) este afiºatã 
rtela SIM acceptã douã numere de 
 telefonice. Selectaþi linia pe care 
ru efectuarea apelurilor ºi 
xt. Puteþi rãspunde, însã, la 
le linii, indiferent de linia 

re selectaþi Linia 2 ºi nu v-aþi 
 de reþea, nu veþi putea efectua 
tatã linia 2, indicatorul  este 
tare.

 comuta între liniile telefonice, 
apãsatã tasta  în modul de 

ru a împiedica selectarea liniei 
taþi Dezactivare dacã aceastã 
de cartela SIM. Pentru a schimba 
voie de codul PIN2.

 apelurilor 
redirecþionarea apelurilor primite 
cãtre alt numãr de telefon. Pentru 
orul de servicii.

re doriþi sã le redirecþionaþi ºi 
are doritã. Pentru a redirecþiona 
Se
tã

ri

0

Respingere apel cu SMS – Selectaþi Da pentru a expedia 
un mesaj text unui apelant pentru a-l informa de ce nu aþi 
putut rãspunde la telefon. Consultaþi „Rãspunsul la un apel 
sau respingerea acestuia”, la pag. 119.

Text mesaj – Scrieþi un text care va fi expediat într-un 
mesaj text atunci când respingeþi un apel.

Imagine în apel video – Dacã în timpul unui apel video nu 
se expediazã un semnal video, puteþi selecta sã se afiºeze 
o fotografie.

Reapelare automatã – Selectaþi Activatã ºi aparatul 
va face maxim 10 încercãri de apelare a unui numãr, 
dupã o primã încercare nereuºitã. Pentru a opri reapelarea 
automatã, apãsaþi tasta de terminare.

Afiºare duratã apel – Activaþi aceastã setare dacã doriþi 
sã fie afiºatã durata convorbirii în timpul acesteia.

Sumar dupã convorb. – Activaþi aceastã setare dacã 
doriþi ca dupã terminarea convorbirii sã se afiºeze scurt 
durata acesteia.

Apelare rapidã – Selectaþi Activatã ºi numerele alocate 
tastelor de apelare rapidã ( - ) pot fi apelate prin 
apãsarea ºi menþinerea apãsatã a tastei respective. 
Consultaþi ºi „Apelarea rapidã a unui numãr de telefon”, la 
pag. 114.

Rãspuns orice tastã – Selectaþi Activat ºi puteþi rãspunde 
la un apel primit apãsând scurt orice tastã de pe tastaturã, 

cu excepþia tastei de se
dreapta, tastei de porni

Linie în uz – Aceastã se
numai în cazul în care ca
abonat, adicã douã linii
doriþi sã o utilizaþi pent
expedierea mesajelor te
apelurile sosite pe ambe
selectatã. În cazul în ca
abonat la acest serviciu
apeluri. Dacã este selec
afiºat în modul de aºtep

 Indicaþie! Pentru a
apãsaþi ºi menþineþi 
aºteptare.

Schimbare linie – Pent
(serviciu de reþea), selec
opþiune este acceptatã 
aceastã setare, aveþi ne

Redirecþionarea
Redirecþ. apel permite 
cãtre cãsuþa vocalã sau 
detalii, contactaþi furniz

Selectaþi apelurile pe ca
opþiunea de redirecþion
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tomat între reþelele GSM 
te indicatã prin  în modul 
TS este indicatã prin .

 numai dacã este acceptatã de 
þea) – Selectaþi reþeaua ce va fi 
od dual, aparatul utilizeazã 
 UMTS în funcþie de parametrii 

roaming existente între furnizorii 
 detalii suplimentare, contactaþi 

lectaþi Automatã pentru a seta 
lecteze una dintre reþelele 
pentru a selecta manual reþeaua 
de legãtura cu reþeaua selectatã 
n semnal sonor de eroare ºi vã 
u o reþea. Reþeaua selectatã 
e roaming cu reþeaua mobilã de 

 roaming este un acord între 
izori de servicii de reþea pentru 
r unui furnizor sã utilizeze 
izori de servicii.
apelurile vocale atunci când numãrul Dvs. este ocupat sau 
când respingeþi apelurile primite, selectaþi 
Dacã este ocupat. Activaþi opþiunea (Activare) 
sau dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã 
opþiunea este activatã (Verificare stare).

Mai multe opþiuni de redirecþionare pot fi active simultan. 
Când toate apelurile sunt redirecþionate, în modul de 
aºteptare este afiºat indicatorul .

Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor 
nu pot fi active simultan.

Restricþionare apeluri 
Restricþion. apel (serviciu de reþea) vã permite sã 
restricþionaþi apelurile pe care le efectuaþi sau le primiþi pe 
aparat. Pentru a modifica aceastã setare, aveþi nevoie de 
parola de restricþionare de la furnizorul Dvs. de servicii.

Selectaþi opþiunea de restricþionare doritã ºi activaþi-o 
(Activare) sau dezactivaþi-o (Anulare) sau verificaþi dacã 
opþiunea este activã (Verificare stare). Restricþion. apel 
afecteazã toate apelurile, inclusiv cele de date.

Opþiunile de restricþionare ºi redirecþionare a apelurilor nu 
pot fi active simultan.

Când apelurile sunt restricþionate, pot fi posibile apeluri 
cãtre anumite numere de urgenþã oficiale.

Reþea 
Aparatul poate comuta au
ºi UMTS. Reþeaua GSM es
de aºteptare. Reþeaua UM

Mod reþea (setare afiºatã
furnizorul de servicii de re
utilizatã. Dacã selectaþi M
automat reþeaua GSM sau
reþelei ºi de acordurile de 
de servicii de reþea. Pentru
furnizorul de servicii.

Selectare operator – Se
aparatul sã caute ºi sã se
disponibile sau Manualã 
dintr-o listã. Dacã se pier
manual, aparatul emite u
solicitã sã selectaþi din no
trebuie sã aibã un acord d
domiciliu.

 Glosar: Un acord de
doi sau mai mulþi furn
a permite utilizatorilo
serviciile celorlalþi furn
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AN fãrã fir poate fi activã la un 
ulte aplicaþii pot utiliza acelaºi 
et.

une de date , este necesar un punct 
iferite tipuri de puncte de acces, 

 pentru expedierea ºi primirea 
a
net (IAP) pentru expedierea ºi 
-mail ºi conectarea la Internet

 reþea pentru a afla ce tip de punct 
entru serviciul pe care doriþi sã îl 
þii privind disponibilitatea 

de pachete de date ºi modalitatea 
ontactaþi furnizorul de servicii.

 
ctului de acces sub forma unui 

orului de servicii. Consultaþi „Date 
e posibil ca unele puncte de acces 
inite pe aparat de cãtre furnizorul 
eþi schimba, crea, edita sau ºterge. 
cces protejat.

cces pentru transmisii de pachete 
n punct de acces la o reþea LAN 
Se
tã

ri

2

Afiºare info celulã – Selectaþi Activatã pentru a seta 
aparatul sã indice dacã este utilizat într-o reþea celularã 
bazatã pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN - Reþea 
cu microcelule) ºi pentru a activa recepþia informaþiilor de 
la microcelule.

Conexiune 
Pentru a edita punctele de acces ºi alte setãri de 
conexiune, apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Setãri > 
Conexiune > Bluetooth, USB, Puncte de acces, Date ca 
pachete, WLAN, Apel de date, Setãri SIP, Setãri telefon 
Internet, Config. sau Control NPA.

Pentru setãrile USB, consultaþi „USB”, la pag. 83.

Pentru setãrile conexiunii Bluetooth, consultaþi 
„Conexiunea Bluetooth”, „Setãri”, la pag. 80.

Conexiuni de date ºi puncte de acces
Aparatul acceptã conexiuni de pachete de date (serviciu de 
reþea), cum ar fi GPRS în reþeaua GSM. Când utilizaþi 
aparatul în reþelele GSM ºi UMTS, pot fi active simultan 
mai multe conexiuni de date ºi punctele de acces pot 
partaja o conexiune de date. În reþeaua UMTS, conexiunile 
de date rãmân active în timpul apelurilor vocale.

De asemenea, puteþi utiliza conexiunile de date LAN fãrã 
fir. Consultaþi „Reþea LAN fãrã fir”, la pag. 77. O singurã 

conexiune într-o reþea L
moment dat, dar mai m
punct de acces la Intern

Pentru a stabili o conexi
de acces. Puteþi defini d
cum ar fi:
• Punct de acces MMS

mesajelor multimedi
• Punct de acces Inter

primirea mesajelor e

Consultaþi operatorul de
de acces este necesar p
accesaþi. Pentru informa
serviciilor de conexiuni 
de abonare la acestea, c

Puncte de acces
Puteþi primi setãrile pun
mesaj, din partea furniz
ºi setãri”, la pag. 40. Est
(sau toate) sã fie predef
de servicii ºi sã nu le put

 indicã un punct de a

 indicã un punct de a
de date, iar  indicã u
fãrã fir.
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le de utilizator poate fi necesar 
ii ºi este comunicat, de obicei, de 

 trebuie sã introduceþi parola 
 server sau dacã nu doriþi sã 
t, selectaþi Da.

 conexiunii de date poate fi 
te comunicatã, de obicei, de 

i Normalã sau Sigurã.

þie de punctul de acces pe care îl 
dresa Web sau adresa centrului 

i avansate pentru a modifica 

ipul de protocol Internet pe care 
 Celelalte setãri depind de tipul 

i pentru IPv4) – Introduceþi 

 DNS primar, introduceþi adresa 
r. La Adresã DNS secundar, 
rverului DNS secundar. 
ervicii Internet pentru a obþine 
 Indicaþie! Puteþi crea un punct de acces la Internet 
într-o reþea LAN fãrã fir utilizând expertul WLAN. 
Consultaþi „Expertul WLAN”, la pag. 78.

Pentru a crea un punct de acces nou, selectaþi Opþiuni > 
Punct nou de acces.

Pentru a edita setãrile unui punct de acces, selectaþi 
Opþiuni > Editare. Respectaþi instrucþiunile furnizorului 
de servicii.

Nume conexiune – Introduceþi un nume descriptiv pentru 
conexiune.

Purtãtor de date – Selectaþi tipul conexiunii de date.

În funcþie de conexiunea de date selectatã, sunt 
disponibile numai anumite câmpuri pentru setãri. 
Completaþi toate câmpurile marcate cu Trebuie definit 
sau cu un asterisc roºu. Alte câmpuri pot fi lãsate 
necompletate, dacã furnizorul de servicii nu v-a dat alte 
instrucþiuni.

Pentru a putea utiliza o conexiune de date, furnizorul de 
servicii de reþea trebuie sã accepte aceastã funcþie ºi, dacã 
este necesar, sã o activeze pe cartela SIM.

Puncte de acces pentru pachete de date

Respectaþi instrucþiunile furnizorului de servicii.

Nume punct de acces – Numele punctului de acces 
îl obþineþi de la furnizorul de servicii.

Nume utilizator – Nume
pentru stabilirea conexiun
furnizorul de servicii.

Solicitare parolã – Dacã
la fiecare conectare la un
memoraþi parola pe apara

Parolã – Pentru stabilirea
necesarã o parolã care es
furnizorul de servicii.

Autentificare – Selectaþ

Paginã iniþialã – În func
configuraþi, introduceþi a
de mesaje multimedia.

Selectaþi Opþiuni > Setãr
urmãtoarele setãri:

Tipul reþelei – Selectaþi t
îl utilizaþi: IPv4 sau IPv6.
reþelei selectate.

Adresã IP telefon (numa
adresa IP a aparatului. 

Adresã DNS – În Adresã
IP a serverului DNS prima
introduceþi adresa IP a se
Contactaþi furnizorul de s
aceste adrese.
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ru WEP:
Selectaþi codul numeric WEP. 
atru coduri WEP. Aceleaºi setãri 
aparatul punct de acces la reþeaua 

 – Selectaþi Deschisã sau 
ul de autentificare utilizat între 
ispozitivul punct de acces la 
.
 Introduceþi Codificare WEP 

Format cheie WEP (ASCII sau 
ie WEP (datele codului WEP, în 

ru 802.1x ºi WPA/WPA2:
ru a selecta metodele de 
entru a utiliza un program 
extensibil de autentificare (EAP), 
atã pentru a utiliza o parolã. 
corespunzãtoare:
(numai pentru EAP) – Introduceþi 
rucþiunilor primite de la furnizorul 

(numai pentru Cheie 
oduceþi o parolã. Aceeaºi parolã 
sã în dispozitivul punct de acces la 
.

Se
tã

ri
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Adresã server proxy – Definiþi adresa serverului proxy.

Numãr port proxy – Introduceþi numãrul portului de 
server proxy.

Puncte de acces la reþeaua LAN fãrã fir 

Respectaþi instrucþiunile furnizorului de servicii pentru 
reþeaua LAN fãrã fir.

Nume reþea WLAN – Selectaþi Introd. manualã sau 
Cãutare reþele. În cazul în care selectaþi o reþea existentã, 
Mod reþea WLAN ºi Mod siguranþã WLAN sunt 
determinate de setãrile dispozitivului punct de acces.

Stare reþea – Defineºte dacã reþeaua cu care se realizeazã 
conexiunea este ascunsã sau nu.

Mod reþea WLAN –Selectaþi Ad-hoc pentru a crea o 
reþea ad-hoc ºi pentru a permite aparatelor sã expedieze ºi 
sã recepþioneze date în mod direct; nu este nevoie de un 
punct de acces la reþeaua LAN fãrã fir. Într-o reþea ad-hoc, 
toate aparatele trebuie sã utilizeze acelaºi Nume reþea 
WLAN.

Mod siguranþã WLAN – Selectaþi codificare utilizatã: 
WEP, 802.1x (nu pentru reþele ad-hoc) sau WPA/WPA2. 
Dacã selectaþi Reþea deschisã, nu se utilizeazã nicio 
codificare. Funcþiile WEP, 802.1x ºi WPA pot fi utilizate 
numai dacã sunt acceptate de reþea.

Setãri siguranþã WLAN – Introduceþi setãrile pentru 
modul de siguranþã selectat:

Setãri de siguranþã pent
• Cheie WEP în uz – 

Puteþi crea maxim p
trebuie introduse în 
LAN fãrã fir.

• Tip de autentificare
Partajatã pentru tip
aparatul propriu ºi d
reþeaua LAN fãrã fir

• Setãri cheie WEP –
(lungimea codului), 
Hexazecimal) ºi Che
formatul selectat).

Setãri de siguranþã pent
• WPA/WPA2 – Pent

autentificare: EAP p
auxiliar de protocol 
sau Cheie prepartaj
Configuraþi setãrile 

• Setãri plug-in EAP 
setãrile conform inst
de servicii.

• Cheie prepartajatã 
prepartajatã) – Intr
trebuie sã fie introdu
reþeaua LAN fãrã fir
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Dacã selectaþi Dacã e disponibil 
re acceptã pachete de date, 
în reþeaua de pachete de date. 
ctive de pachete de date (de 
a ºi a primi mesaje e-mail) este 
ã acoperire pentru conexiuni 
 încearcã periodic sã se 
 pachete de date. Dacã selectaþi 
 utilizeazã o conexiune de 
cã lansaþi o aplicaþie sau 

cest lucru.

 punctului de acces este necesar 
ca modem de pachete de date 

 – Stabiliþi dacã  va fi afiºat 
þea LAN fãrã fir.

l în care setaþi Afiºare disponib. 
t de des va cãuta aparatul reþele 
a indicatorul.

 avansate, selectaþi Opþiuni > 
ecomandat sã modificaþi setãrile 
ãrã fir.
• Modul numai WPA2 (numai pentru WPA/WPA2) – 
Selectaþi dacã va fi utilizat protocolul Temporal Key 
Integrity (TKIP) (Protocol de integritate temporalã 
a codului).

Paginã iniþialã – Definiþi o paginã de pornire.

Selectaþi Opþiuni > Setãri avansate ºi din urmãtoarele 
opþiuni:

Setãri IPv4: Adresã IP telefon (adresa IP a aparatului 
propriu), Mascã subreþea (adresa IP pentru subreþea), 
Poartã acces implicitã (gateway-ul) ºi Adresã DNS. 
Introduceþi adresele IP pentru serverele DNS primar ºi 
secundar. Contactaþi furnizorul de servicii Internet pentru 
a obþine aceste adrese.

Setãri IPv6 > Adresã DNS – Selectaþi Automatã, 
Bine cunoscutã sau Def. de utilizator.

Canal ad-hoc (numai pentru Ad-hoc) – Pentru 
a introduce manual numãrul canalului (1-11), selectaþi 
Definit de utilizator.

Adresã server proxy – Introduceþi adresa serverului proxy.

Numãr port proxy – Introduceþi numãrul portului de 
server proxy.

Pachete de date 
Setãrile pentru pachete de date afecteazã toate punctele 
de acces care utilizeazã conexiuni de pachete de date.

Conexiune date pach. – 
ºi vã aflaþi într-o reþea ca
aparatul se înregistreazã 
Iniþierea unei conexiuni a
exemplu, pentru a expedi
mai rapidã. Dacã nu exist
pachete de date, aparatul
înregistreze în reþeaua de
Dacã e necesar, aparatul
pachete de date numai da
o acþiune care necesitã a

Punct de acces – Numele
pentru a utiliza aparatul 
pentru calculator.

WLAN 
Afiºare disponib. WLAN
când este disponibilã o re

Cãutare reþele – În cazu
WLAN pe Da, selectaþi câ
LAN fãrã fir ºi va actualiz

Pentru a vizualiza setãrile
Setãri avansate. Nu este r
avansate ale reþelei LAN f
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nct de acces 
e puct de acces puteþi restricþiona 
e date ºi puteþi permite aparatului 
e puncte de acces pentru pachete 

onibilã doar în cazul în care cartela 
 control al punctelor de acces.

zactiva serviciul de control sau 
ele de acces permise, selectaþi 
espunzãtoare. Pentru a modifica 
e codul PIN2. Luaþi legãtura cu 
ntru a obþine codul.

nor aplicaþii de pe aparat, apãsaþi 
ente > Setãri > Aplicaþii. Aceste 
i în cadrul fiecãrei aplicaþii prin 
ri.
Se
tã

ri

6

Apel de date 
Selectaþi Def. de utilizator sau Nelimitat(ã) pentru 
a stabili perioada de expirare dupã care conexiunile de 
date se închid automat dacã nu se efectueazã transfer 
de date. Dacã selectaþi Nelimitat(ã), conexiunea rãmâne 
deschisã pânã când o închideþi.

Setãri SIP 
Setãrile SIP (Session Initiation Protocol) (Protocol de 
iniþiere a sesiunii) sunt necesare pentru anumite servicii de 
reþea care utilizeazã SIP, cum ar fi partajarea video. Puteþi 
primi setãrile într-un mesaj text special, din partea 
furnizorului de servicii. Puteþi vizualiza, ºterge sau crea 
aceste profiluri de setãri în Setãri SIP.

Telefonie prin Internet 
Pentru a crea sau edita un profil de apeluri Internet pentru 
efectuarea apelurilor prin Internet, selectaþi Opþiuni > 
Profil nou sau Editare. Selectaþi Profiluri SIP ºi profilul pe 
care doriþi sã-l utilizaþi pentru apelurile Internet. Apelurile 
Internet nu sunt posibile fãrã profilul SIP ºi setãrile SIP.

Configurãri 
Puteþi recepþiona setãrile serverului de încredere de la 
furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Puteþi 
memora, vizualiza sau ºterge aceste setãri în Config..

Control nume pu
Cu serviciul control num
conexiunile de pachete d
sã utilizeze doar anumit
de date.

Aceastã setare este disp
SIM acceptã serviciul de

Pentru a activa sau a de
pentru a schimba punct
Opþiuni ºi opþiunea cor
opþiunile, aveþi nevoie d
furnizorul de servicii pe

Aplicaþii 
Pentru a edita setãrile u

 ºi selectaþi Instrum
setãri sunt disponibile º
selectarea opþiunii setã
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conexiune Bluetooth?

te conectat un alt aparat, puteþi 
izând celãlalt aparat sau 
 Bluetooth. Selectaþi 
th > Bluetooth > Oprit.

 a aparatului, apar pe ecran puncte 
inoase?

isticã a acestui tip de afiºaj. 
onþine pixeli sau puncte care 
ve. Acest lucru este normal 
ct.

nP)

ot sã vadã fiºierele stocate 

igurat setãrile reþelei de domiciliu, 
nut este activatã pe aparat ºi cã 
patibil UPnP.

 care conexiunea la reþeaua 
i funcþioneazã?

eaua LAN fãrã fir de pe 
ºi de pe aparat ºi porniþi-o din 
þie nu ajutã, reporniþi calculatorul 
n cazul în care conexiunea tot nu 
Depanare: Întrebãri ºi rãspunsuri
Coduri de acces

Î: Care este parola mea pentru codurile PIN, PUK ºi de 
blocare?

R: Codul de blocare implicit este 12345. Dacã uitaþi sau 
pierdeþi codul de blocare, contactaþi furnizorul aparatului 
Dvs.Dacã uitaþi sau pierdeþi un cod PIN sau PUK sau dacã 
nu aþi primit un astfel de cod, contactaþi furnizorul de 
servicii de reþea.Pentru informaþii privind parolele, 
contactaþi furnizorul de punct de acces, care poate fi, de 
exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP) 
sau un furnizor de servicii de reþea.

Aplicaþia nu rãspunde

Î: Cum închid o aplicaþie care nu rãspunde?

R: Apãsaþi si menþineþi apãsatã tasta . Selectaþi aplicaþia 
ºi apãsaþi  pentru a o închide.

Conexiunea Bluetooth

Î: De ce nu pot gãsi aparatul prietenului meu?

R: Verificaþi ca ambele aparate sã fie compatibile, sã aibã 
activatã conexiunea Bluetooth ºi sã nu fie în modul ascuns. 
De asemenea, verificaþi dacã distanþa dintre cele douã 
aparate nu depãºeºte 10 metri (33 de picioare) ºi dacã 
nu existã pereþi sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot închide o 

R: Dacã la aparatul Dvs. es
închide conexiunea util
dezactivând conexiunea
Instrumente > Bluetoo

Afiºaj

Î: De ce, la fiecare pornire
lipsã, decolorate sau lum

R: Aceasta este o caracter
Unele afiºaje ar putea c
rãmân active sau inacti
ºi nu reprezintã un defe

Reþeaua de domiciliu (UP

Î: De ce alte aparate nu p
pe aparatul meu?

R: Asiguraþi-vã cã aþi conf
cã opþiunea Part. conþi
celãlalt aparat este com

Î: Ce pot sã fac în cazul în
mea de domiciliu nu ma

R: Opriþi conexiunea la reþ
calculatorul compatibil 
nou. Dacã aceastã opera
compatibil ºi aparatul. Î
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icole ºi dacã se afiºeazã oricare 
oare: Memorie insuficientã pt. 
. ªtergeþi mai întâi unele date. 
e plinã. ªtergeþi unele date din 
., încercaþi sã ºtergeþi articolele unul 
u cel mai mic articol).Pentru a 
 ºi cât de multã memorie ocupã 
e, apãsaþi  ºi selectaþi 
g. fiºiere > Opþiuni > 

datele înainte de a le ºterge?

 utilizând una din urmãtoarele 

s PC Suite pentru a face o copie de 
telor pe un calculator compatibil.
tre adresa Dvs. de e-mail ºi apoi 
atorul Dvs.
 un aparat compatibil utilizând 
h.

ez un contact?

 un numãr de telefon sau o adresã 
formaþiile lipsã pe fiºa de contact 
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funcþioneazã, reconfiguraþi setãrile reþelei WLAN atât pe 
calculatorul compatibil, cât ºi pe aparat. Consultaþi „Reþea 
LAN fãrã fir”, la pag. 77 ºi „Conexiune”, la pag. 132.

Î: De ce nu pot sã vad calculatorul meu compatibil în reþeaua 
de domiciliu?

R: Dacã utilizaþi o aplicaþie firewall pe calculatorul 
compatibil, verificaþi dacã aceasta permite serverului 
Home media sã utilizeze conexiunea externã (puteþi 
adãuga serverul Home media la lista de excepþii a 
aplicaþiilor firewall). Verificaþi în setãrile aplicaþiei firewall 
cã aceasta permite trafic prin urmãtoarele porturi: 1900, 
49152, 49153 ºi 49154. Unele dispozitive de punct de 
acces WLAN au o aplicaþie firewall încorporatã. În acest 
caz, verificaþi ca aplicaþia firewall a dispozitivului punct de 
acces sã nu blocheze traficul prin porturile urmãtoare: 
1900, 49152, 49153 ºi 49154.Asiguraþi-vã cã setãrile 
WLAN sunt aceleaºi pe dispozitiv ºi pe calculatorul 
compatibil.

Spaþiu disponibil redus în memorie

Î: Ce pot sã fac dacã memoria din aparatului meu este 
insuficientã?

R: Puteþi ºterge la intervale regulate articolele neutilizate 
memorate pe aparat pentru a evita umplerea memoriei. 
Consultaþi „Memorie insuficientã — eliberarea memoriei”, 
la pag. 75. 
Pentru a ºterge informaþii de contact, note de agendã, 
cronometre pentru convorbiri, contoare pentru cost 
convorbiri, scoruri ale jocurilor ºi alte date, intraþi în 
aplicaþia respectivã ºi ºtergeþi datele aferente. Dacã 

ºtergeþi mai multe art
dintre mesajele urmãt
efectuarea operaþiei
sau Memorie aproap
memoria telefonului
câte unul (începând c
vizualiza tipul de date
diferite grupuri de dat
Instrumente > Mana
Detalii memorie.

Î: Cum pot sã memorez 

R: Memoraþi datele Dvs.
metode:

• Utilizaþi Nokia Nserie
siguranþã a tuturor da

• Expediaþi imaginile cã
memoraþi-le în calcul

• Expediaþi datele cãtre
o conexiune Bluetoot

Mesaje

Î: De ce nu pot sã select

R: Fiºa de contact nu are
de e-mail. Adãugaþi in
în Contacte.
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rmaþii suplimentare despre modul 
Nokia Nseries PC Suite, consultaþi 
kia Nseries PC Suite sau vizitaþi 
www.nokia.com.

drept modem fax, cu un calculator 

parat drept modem fax. Totuºi, cu 
are a apelurilor (serviciu de reþea), 
urile de tip fax cãtre un alt numãr 

unct de acces LAN fãrã fir (WLAN), 
aza de acoperire a reþelei?

de acces WLAN sã utilizeze un 
 (SSID) ascuns. Puteþi accesa 
 SSID ascuns numai în cazul în 
 corect ºi dacã aþi creat un punct 
 pentru reþea, pe aparatul Nokia.

 LAN fãrã fir (WLAN) pe aparatul 

aratul Nokia se va dezactiva 
i sã vã conectaþi sau când nu 
unct de acces sau când nu scanaþi 
ponibile. Pentru a reduce mai mult 
 acumulatorului, puteþi seta 
ute sau sã caute mai rar reþele 
þeaua WLAN se va dezactiva în 
e din fundal.
Mesaje multimedia

Î: Se afiºeazã scurt mesajul Preluare mesaj în curs. Ce se 
întâmplã? 

R: Aparatul încearcã sã preia un mesaj multimedia de la 
centrul de mesaje multimedia.Verificaþi dacã setãrile 
pentru mesaje multimedia sunt definite corect ºi dacã nu 
existã erori în numere de telefon sau în adrese. Apãsaþi  
ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > Mes. multim..

Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul 
iniþiazã mereu, în mod repetat, o conexiune de date?

R: Pentru a nu permite aparatului sã iniþieze o conexiune de 
date, apãsaþi  ºi selectaþi Mesaje > Opþiuni > Setãri > 
Mesaj multimedia > Preluare multimedia ºi una dintre 
opþiunile urmãtoare:
Manualã –pentru a memora mesajele în centrul de mesaje 
multimedia în vederea unei preluãri ulterioare. Primiþi 
o notificare atunci când în centrul de mesaje multimedia 
existã un nou mesaj multimedia pe care îl puteþi prelua. 
Dezactivatã –pentru a ignora toate mesajele multimedia 
primite. Dupã aceastã modificare, aparatul nu mai 
efectueazã conexiuni la reþea în legãturã cu mesajele 
multimedia. 

Conectarea la calculator

Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la 
calculatorul personal?

R: Asiguraþi-vã cã Nokia Nseries PC Suite este instalat 
ºi ruleazã pe calculatorul personal. Consultaþi ghidul 
utilizatorului pentru Nokia Nseries PC Suite disponibil 

pe CD-ROM. Pentru info
de utilizare a aplicaþiei 
funcþia de ajutor din No
paginile de asistenþã la 

Î: Pot sã utilizez aparatul 
compatibil?

R: Nu puteþi utiliza acest a
opþiunea de redirecþion
puteþi redirecþiona apel
de telefon.

Reþea LAN fãrã fir

Î: De ce nu pot vedea un p
deºi ºtiu cã mã aflu în r

R: Este posibil ca punctul 
identificator set serviciu
reþele care utilizeazã un
care cunoaºteþi SSID-ul
de acces Internet WLAN

Î: Cum dezactivez reþeaua
meu Nokia?

R: Reþeaua WLAN de pe ap
atunci când nu încercaþ
sunteþi conectat la alt p
în cãutarea reþelelor dis
consumul de energie al
aparatul Nokia sã nu ca
disponibile în fundal. Re
perioada dintre scanãril
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Pentru a modifica setãrile scanãrii în fundal:
1 Apãsaþi  ºi selectaþi Instrumente > Setãri > 

Conexiune > WLAN.
2 Modificaþi valoarea Afiºare disponib. WLAN pe Niciodatã 

pentru a opri scanãrile din fundal sau pentru a mãri 
intervalul de timp dintre scanãrile din fundal în Cãutare 
reþele.

3 Pentru a memora modificãrile, selectaþi Înapoi.

Când opþiunea Cãutare reþele este setatã pe Niciodatã, 
pictograma de disponibilitate a reþelelor WLAN nu va fi 
afiºatã în modul de aºteptare. Cu toate acestea, puteþi sã 
scanaþi manual în cãutarea reþelelor WLAN disponibile ºi sã 
vã conectaþi la acestea ca de obicei.
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torul. Scurtcircuitarea 
ând un obiect metalic, cum ar fi 
 stilou, produce o legãturã directã 
ea negativã (-) a acumulatorului. 
 benzi metalice aplicate pe 
 poate întâmpla, de exemplu, când 
chimb în buzunar sau în geantã. 
r acumulatorului poate deteriora 
care realizeazã scurt-circuitul.
ãldurã sau în frig, cum ar fi vara 
hisã, va reduce capacitatea ºi 
cercaþi întotdeauna sã depozitaþi 

ri cuprinse între 15°C ºi 25°C. Este 
cumulator prea cald sau prea rece 
oment, chiar dacã acumulatorul 

ormanþele acumulatorilor sunt 
emperaturi cu mult sub punctul de 

 foc deoarece ei pot exploda. 
i dacã sunt deterioraþi. Evacuarea 
e fãcutã conform reglementãrilor 
i pentru reciclare, dacã este posibil. 
 deºeuri menajere.

bateriile ºi acumulatorii. 
eri de lichid din acumulator, 
cu pielea sau cu ochii. În cazul 
aþi imediat pielea sau ochii cu 
tactaþi medicul.
Informaþii despre acumulator
Încãrcarea ºi descãrcarea
Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncãrcabil. 
Acumulatorul poate fi încãrcat ºi descãrcat de sute de ori, dar 
în cele din urmã se va uza. Atunci când duratele de convorbire 
ºi de aºteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, 
înlocuiþi acumulatorul. Utilizaþi numai acumulatori omologaþi 
de Nokia ºi reîncãrcaþi acumulatorul Dvs. numai cu 
încãrcãtoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest 
aparat.

Dacã un acumulator de schimb este utilizat pentru prima 
oarã sau dacã acumulatorul nu a 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 acumulatorului.

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

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

Folosiþi acumulatorul numai conform destinaþiei sale. 
Nu folosiþi niciodatã un încãrcãtor sau un acumulator 
deteriorat.

Nu scurtcircuitaþi acumula
accidentalã poate apãrea c
o monedã, o agrafã sau un
între borna pozitivã (+) ºi c
(Aceste borne sunt ca niºte
acumulator.) Acest lucru se
purtaþi un acumulator de s
Scurtcircuitarea contactelo
acumulatorul sau obiectul 
Lãsarea acumulatorului la c
sau iarna într-o maºinã înc
durata sa de funcþionare. În
acumulatorul la temperatu
posibil ca un aparat cu un a
sã nu funcþioneze pentru m
este încãrcat complet. Perf
afectate în mod special la t
îngheþ.
Nu aruncaþi acumulatorii în
Acumulatorii pot exploda º
acumulatorilor uzaþi trebui
locale. Predaþi acumulatori
Nu aruncaþi acumulatorii la
Nu demontaþi ºi nu rupeþi 
În cazul apariþiei unei scurg
evitaþi contactul lichidului 
unui astfel de contact, spãl
apã din abundenþã sau con
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ma spre 
în jos sau 
þi observa 
e 1, 2, 3 ºi 

mulatorul nu este autentic?

area cã acumulatorul Dvs. Nokia 
 este un acumulator Nokia autentic, 
cest acumulator. Duceþi-l la cel mai 

e autorizat sau la cel mai apropiat 
þã. Utilizarea unui acumulator care 

cãtor poate fi periculoasã ºi poate 
tici de performanþã scãzute sau 
vs. ºi accesoriile sale. De asemenea, 

re sau garanþie acordatã aparatului.

espre acumulatorii originali Nokia, 
a.com/battery. 
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Verificarea autenticitãþii 
acumulatorilor Nokia
Pentru siguranþa Dvs., utilizaþi întotdeauna acumulatori 
originali Nokia. Pentru a verifica dacã obþineþi un acumulator 
Nokia original, cumpãraþi-l de la un distribuitor autorizat 
Nokia ºi verificaþi eticheta hologramã urmând paºii de mai jos:

Parcurgerea cu succes a paºilor nu reprezintã o garanþie totalã 
a autenticitãþii acumulatorului. Dacã aveþi orice motiv de 
îndoialã referitor la autenticitatea acumulatorului original 
Nokia, nu utilizaþi acel acumulator ci duceþi-l la cel mai 
apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia 
pentru asistenþã. Atelierul de service sau distribuitorul 
autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. 
Dacã autenticitatea acestuia nu poate fi verificatã, returnaþi 
acumulatorul la locul de achiziþionare.

Verificarea autenticitãþii 
hologramei
1 Privind holograma de pe etichetã, 

trebuie sã puteþi observa, atunci 
când priviþi dintr-un anumit unghi, 
simbolul cu cele douã mâini care 
se împreuneazã, iar când priviþi 
dintr-un alt unghi, emblema 
„Nokia Original Enhancements” 
(Accesorii originale Nokia).

2 Când înclinaþi hologra
stânga, spre dreapta, 
în sus, trebuie sã pute
pe fiecare lateralã cât
respectiv 4 puncte.

Ce se întâmplã dacã acu

Dacã nu obþineþi confirm
cu hologramã pe etichetã
vã rugãm sã nu utilizaþi a
apropiat atelier de servic
distribuitor pentru asisten
nu este aprobat de produ
avea ca urmare caracteris
poate deteriora aparatul D
poate anula orice aproba

Pentru a afla mai multe d
vizitaþi pagina www.noki
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seaua poate bloca piesele mobile 
þionarea corespunzãtoare.
, curatã ºi uscatã pentru a curãþa 
ctivul camerei foto-video, lentila 
te sau cea a fotocelulei.
ivratã împreunã cu aparatul sau 
obatã. Antenele neautorizate, 
tãrile neautorizate, ar putea 
putea încãlca reglementãrile 
 de radioemisie.
numai în interior.
opii de siguranþã ale datelor 
raþi, cum ar fi contactele ºi 

l la anumite intervale de timp 
erformanþelor, opriþi aparatul ºi 

us sunt valabile atât pentru aparat, 
cãrcãtor ºi orice alt tip de 
 funcþioneazã corespunzãtor, 

 atelier de service autorizat pentru 
Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care 
trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta 
sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.
• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, 

umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot 
conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice. 
Dacã aparatul Dvs. se udã, scoateþi acumulatorul ºi 
lãsaþi aparatul sã se usuce complet înainte de a pune 
acumulatorul la loc.

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

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile 
ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot 
defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite 
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 
plãcile 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 poate deteriora circuitele electronice 
interne ºi elementele de mecanicã finã.

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

• Nu vopsiþi aparatul. Vop
ºi poate împiedica func

• Utilizaþi o lavetã moale
lentilele, cum ar fi obie
senzorului de proximita

• Folosiþi numai antena l
o antenã de schimb apr
modificãrile sau comple
deteriora aparatul ºi ar 
referitoare la aparatele

• Utilizaþi încãrcãtoarele 
• Efectuaþi întotdeauna c

pe care doriþi sã le pãst
notele de agendã.

• Pentru a reseta aparatu
în vederea optimizãrii p
scoateþi acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai s
cât ºi pentru acumulator, în
accesoriu. Dacã aparatul nu
duceþi-l la cel mai apropiat
reparaþii.
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Aruncarea la deºeuri

Simbolul reprezentând un coº de gunoi pe roþi barat cu 
o cruce, marcat pe produsul Dvs. sau pe instrucþiunile 
sau ambalajul acestuia, vã reaminteºte cã, în Uniunea 
Europeanã, toate produsele electrice ºi electronice, 

bateriile ºi acumulatorii trebuie colectate separat la sfârºitul 
duratei lor de viaþã. Nu aruncaþi aceste produse la gunoiul 
municipal nesortat.

Returnaþi produsele la centrele de colectare pentru 
a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau 
sãnãtãþii umane prin aruncarea necontrolatã a acestora 
la deºeuri, precum ºi pentru a promova refolosirea permanentã 
a resurselor materiale. Informaþiile privind colectarea sunt 
disponibile la distribuitorul produsului, la autoritãþile locale 
responsabile cu deºeurile, la organizaþiile naþionale pentru 
responsabilitatea producãtorilor sau la reprezentanþa localã 
Nokia. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi declaraþia 
ecologicã a produsului sau informaþiile specifice statului în 
care vã aflaþi, la www.nokia.com.
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anþa
le

nt de transmisie radio, inclusiv 
e influenþa funcþionarea unor 
rotejate corespunzãtor. Pentru 
orespunzãtor faþã de semnalele 
bãri, adresaþi-vã unui medic sau 
ului respectiv. Opriþi aparatul 
 regulamentul afiºat prevede acest 
e sanitare pot folosi echipamente 
 semnalele RF.

tate 
dicale recomandã pãstrarea 
5,3 cm între un aparat 

dio ºi un aparat medical implantat, 
iac sau un defibrilator cardioverter 
 posibilã interferenþã cu aparatul 
le care au astfel de dispozitive 

arele reguli:
aratul radio la o distanþã mai 
ratul medical atunci când 
it.

n buzunarul de la piept.
hea opusã aparatului medical, 
mum pericolul de interferenþã.
Informaþii suplimentare privind sigur
Copii mici

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

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandãrilor de expunere 
la radio frecvenþã dacã este folosit în poziþie normalã de 
utilizare, la ureche, sau dacã este amplasat la o distanþã de 
cel puþin 2,2 cm (7/8 þoli) faþã de corp. Dacã telefonul este 
purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agãþãtoare 
la centurã sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie sã 
conþinã metale ºi trebuie sã asigure plasarea telefonului la 
distanþa faþã de corp specificatã mai sus.
Pentru a putea transmite fiºiere de date sau mesaje, acest 
aparat necesitã o conexiune de calitate cu reþeaua. În unele 
cazuri, transmisia fiºierelor de date sau a mesajelor poate fi 
întârziatã pânã când o astfel de conexiune devine disponibilã. 
Asiguraþi-vã cã sunt respectate instrucþiunile referitoare la 
distanþele de separaþie menþionate mai sus pânã la terminarea 
transmisiei.
Unele pãrþi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca 
materialele metalice sã fie atrase de acest aparat. Nu plasaþi 
cãrþi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în 
apropierea aparatului, deoarece informaþiile memorate pe 
acestea ar putea fi ºterse.

Echipamente medica

Folosirea oricãrui echipame
a telefoanelor mobile, poat
echipamente medicale nep
a afla dacã sunt protejate c
RF sau dacã aveþi alte între
producãtorului echipament
Dvs. în unitãþi sanitare dacã
lucru. Spitalele sau unitãþil
care ar putea fi sensibile la

Aparate medicale implan
Producãtorii de aparate me
unei distanþe de cel puþin 1
ce funcþioneazã cu unde ra
cum ar fi un stimulator card
implantat, pentru a evita o
medical respectiv. Persoane
trebuie sã respecte urmãto
• Sã þinã întotdeauna ap

mare de 15,3 cm de apa
aparatul radio este porn

• Sã nu poarte aparatul î
• Sã þinã aparatul la urec

pentru a reduce la mini
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l, cu subansamble sau accesorii ale 
iculelor echipate cu airbag, reþineþi 
sebitã forþã. Nu aºezaþi obiecte, 
 mobile, în zona de deasupra 
 acþiune a acestuia. Dacã accesoriile 
riorul autovehiculului sunt instalate 
ul se umflã, acestea pot cauza 

paratului în timpul cãlãtoriei cu 
ainte de a urca în avion. Folosirea 

n poate periclita funcþionarea 
 reþeaua de telefonie mobilã ºi poate 

explozie

e zonã cu pericol de explozie ºi 
rele ºi instrucþiunile. Zonele cu 
 zonele în care, în mod normal, vi se 
ovehiculului Dvs. În asemenea zone, 
lozii sau incendii care pot duce la 
iar la deces. Opriþi aparatul în staþiile 
nt, precum ºi în apropierea pompelor 
ele auto. Conformaþi-vã restricþiilor 
elor radio în depozite de carburanþi, 
distribuire a carburanþilor, în incinta 
 în locurile unde se efectueazã 
ele cu medii cu pericol de explozie 
izibil, dar nu întotdeauna. Aceste 

lor, unitãþi de transfer ºi stocare 
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• Sã opreascã imediat aparatul radio dacã existã un motiv 
de a bãnui prezenþa unei interferenþe.

• Sã citeascã ºi sã respecte instrucþiunile producãtorului 
aparatului medical implantat pe care îl poartã.

Dacã aveþi întrebãri privind utilizarea aparatului Dvs. ce 
funcþioneazã cu unde radio în apropierea unui aparat 
medical implantat, consultaþi-vã medicul de familie.

Proteze auditive 
Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite 
proteze auditive. Dacã apar interferenþe, consultaþi 
furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate 
sau protejate necorespunzãtor, cum ar fi sisteme de injecþie 
electronicã, sisteme electronice de frânare antipatinaj 
(antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, 
sisteme airbag. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi 
producãtorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, 
sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat 
numai de personal specializat. Instalarea ºi depanarea 
necorespunzãtoare a aparatului pot fi periculoase ºi pot duce 
la anularea oricãrei garanþii acordate aparatului. Verificaþi în 
mod regulat dacã toate accesoriile aparatului mobil de la 
bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect ºi dacã 
funcþioneazã corespunzãtor. Nu depozitaþi ºi nu transportaþi 
lichide ºi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaºi 

compartiment cu aparatu
acestuia. În cazul autoveh
cã acesta se umflã cu deo
inclusiv accesorii fixe sau
airbagului sau în zona de
telefonului mobil din inte
necorespunzãtor ºi airbag
vãtãmãri grave.

Este interzisã utilizarea a
avionul. Opriþi aparatul în
aparatelor mobile în avio
avionului, poate perturba
contraveni legii.

Zone cu pericol de 

Închideþi aparatul în oric
respectaþi toate indicatoa
pericol de explozie includ
cere sã opriþi motorul aut
scânteile pot provoca exp
vãtãmãri corporale sau ch
de alimentare cu carbura
de carburant de la atelier
de utilizare a echipament
zone de depozitare ºi de 
combinatelor chimice sau
lucrãri cu explozibili. Zon
sunt, de obicei, marcate v
zone includ cala vapoare



In
fo

rm
aþ

ii 
su

pl
im

en
ta

re
 p

riv
in

d 
si

gu
ra

nþ
a

147

 funcþii, ar putea fi necesar sã 
 funcþii înainte de a efectua un 

atul are activat unul din profilurile 
posibil ca, înainte de a putea 
, sã fie necesarã schimbarea 
ncþia telefon. Pentru informaþii 
est ghid sau contactaþi furnizorul 

az de urgenþã, furnizaþi toate 
ai exact posibil. Aparatul Dvs. 
oc de comunicare prezent la 
heiaþi convorbirea pânã nu vi 

rtificarea (SAR)

ineºte recomandãrile cu privire 
o.

 emiþãtor ºi un receptor radio. 
u depãºi limitele de expunere 

recomandãrile internaþionale. 
 elaborate de organizaþia ºtiinþificã 
lud limite de siguranþã menite 
 persoanelor, indiferent de vârstã 

 expunere pentru aparatele 
e mãsurã cunoscutã sub numele 
 (ratã specificã de absorbþie) sau 
 în recomandãrile ICNIRP este 
) calculatã ca valoare medie 
a substanþelor chimice ºi zone în care aerul conþine substanþe 
chimice sau particule ca praf de cereale, praf obiºnuit sau 
pulberi metalice. Trebuie sã verificaþi la producãtorul 
autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar 
fi propanul sau butanul) dacãaparatul poate fi folosit în 
siguranþã în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgenþã

 Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest 
aparat, funcþioneazã utilizând semnale radio, reþele radio, 
reþele fixe terestre ºi funcþii programate de utilizator. Din 
acest motiv, nu poate fi garantatã realizarea legãturilor în 
toate împrejurãrile. Nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã 
exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor 
comunicãri esenþiale cum ar fi urgenþele de naturã 
medicalã.

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

nivelul semnalului este adecvat. 
Unele reþele pot solicita ca o cartelã SIM valabilã 
sã fie introdusã corect în aparat.

2 Apãsaþi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru 
a ºterge afiºajul ºi a pregãti aparatul pentru apeluri. 

3 Introduceþi numãrul oficial de urgenþã valabil în zona 
Dvs. Numerele serviciilor de urgenþã variazã în funcþie 
de zona în care vã aflaþi.

4 Apãsaþi tasta de apelare.

Dacã sunt activate anumite
dezactivaþi mai întâi aceste
apel de urgenþã. Dacã apar
deconectat sau avion, este 
efectua un apel de urgenþã
profilului pentru a activa fu
suplimentare, consultaþi ac
Dvs. de servicii.

Când efectuaþi un apel în c
informaþiile necesare cât m
mobil poate fi singurul mijl
locul unui accident. Nu înc
se permite acest lucru.

Informaþii privind ce

Acest aparat mobil îndepl
la expunerea la unde radi

Aparatul Dvs. mobil este un
El este conceput pentru a n
la unde radio prevãzute în 
Aceste recomandãri au fost
independentã ICNIRP ºi inc
a asigura protecþia tuturor
ºi stare de sãnãtate.

Recomandãrile cu privire la
mobile folosesc o unitate d
de Specific Absorption Rate
SAR. Limita SAR specificatã
de 2,0 waþi/kilogram (W/kg
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pe 10 grame de þesut. Încercãrile pentru SAR sunt efectuate 
folosind poziþiile standard de utilizare ºi cu aparatul în regim 
de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate 
benzile de frecvenþã testate. Nivelul real SAR al unui aparat 
pornit se poate afla sub valoarea maximã deoarece aparatul 
este conceput sã utilizeze numai puterea strict necesarã 
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 
utilizarea aparatului la ureche este de 1,15 W/kg.

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



149

espingere 119
estricþionare 131
etãri 129
ransferare 120
ri de date 136
ri Internet 136
ri nepreluate 120
ri recente 120
þia Bine aþi venit 13
þie de ajutor 12
þii

nstalare 90
ava 90
tergere 91
ã, ºtergere 72

rea tastaturii 126
ooth 79
dresa aparatului 81
sociere 81
ezactivare 80
xpediere date 81
iguranþã 80
Ind
A
actualizare
actualizare
acumulato

auten
destin
încãrc
prelun

fu
administra
Adobe read
agendã

creare
sincro

agendã tel
Consu

amânare 8
aparat foto

autod
bara d
bliþ 62
editar
fotogr
înregis
memo
ex
 program 19, 84
a programelor 84
ri
ticitate 142
at pentru a fi utilizat 11
are 141
gire duratã de 
ncþionare 18
rea drepturilor digitale 102
er 103

 înregistrãri 92
nizarea Nseries PC Suite 93
efonicã
ltaþi fiºe de contact
9
-video

eclanºator 64
e instrumente activã 59

ea videoclipurilor 51
afierea 58
trare videoclip 65
rarea videoclipurilor 65

mod secvenþial 63
reglarea luminozitãþii ºi a 

culorilor 62
scene 63
setãri configurare imagini 62
setãri înregistrare video 67
setãrile aparatului de 

fotografiat 61
apel video

efectuare 115
rãspuns 120
respingere 120

apelare numere fixe 35
apelare rapidã 114
apelare vocalã 114
apeluri

deviere 130
duratã 120
efectuare 109
internaþionale 109
în aºteptare 120
nepreluate 120
partajarea video 116
primite 120
rãspuns 119

r
r
s
t

apelu
apelu
apelu
apelu
aplica
aplica
aplica

i
J
º

arhiv

B
bloca
Bluet

a
a
d
e
s



15

ã 89
anare 137
þionar 38
zoare
Consultaþi difuzor
zor 17

Consultaþi administrarea 
drepturilor digitale 102

nomizor de energie 123
an în aºteptare

Consultaþi modul în aºteptare
tarea imaginilor 50
ail
cãsuþã poºtalã de la distanþã 41
deschidere 41, 42
expediere 38
memorare 47
preluare automatã 42
preluare din cãsuþa poºtalã 41
scriere 38
setãri 45
ºtergerea cãsuþei poºtale 45
ºtergerea mesajelor 42
vizualizarea fiºierelor ataºate 42
0

C
cablu de date 83
Cablu de date USB 83
calculator 90
capac glisant 124
cartelã SIM

copierea numelor ºi a numerelor pe 
aparat 34

mesaje 43
nume ºi numere 34
utilizarea aparatului fãrã o cartelã 

SIM 106
cãsuþã poºtalã 41
cãsuþã poºtalã de la distanþã 41
cãsuþã vocalã 113

redirecþionare apeluri la cãsuþa 
vocalã 130

schimbarea numãrului de 
telefon 113

ceas 89
ceas alarmã 89
certificate 127
chat

Consultaþi mesaje chat
chei de activare

Consultaþi administrarea 
drepturilor digitale

clipuri audio 48

cod de blocare 127
cod de siguranþã

Consultaþi cod de blocare
cod UPIN 126
cod UPUK 127
coduri 126
coduri PIN 126
Coduri PUK 127
comenzi de serviciu 37
comenzi USSD 37
comenzi vocale 76
comutare 13
conexiuni de date

detalii 83
indicatori 15
reþea 9, 131
setãri
stabilire 132
terminare 83

conexiuni la calculator 84
configurãri 136
conflicte de transfer 15
control nume punct de acces 136
convertor 104
copierea contactelor de pe cartela 

SIM în memoria aparatului 
ºi invers 34

D
dat
dep
dic
difu

difu
DRM

E
eco
ecr

edi
e-m



151

90
i 32
l 120
uratã 121
iltrare 121
tergerea conþinutului 121
l apel
onsultaþi jurnal

7
conomizor de energie 17, 125
 de afiºare 124
 de scriere 124

ger aparate 84
ger aplicaþii 90
ger fiºiere 75
aje 71
dii
ormate de fiºiere 20
ransferare 23
orie
fiºarea spaþiului disponibil în 

memorie 75
liberarea memoriei 75

u, reorganizare 105
expediere
fiºe de contact, cãrþi de vizitã 33
mesaje 38
videoclipuri 53

F
fiºe de contact 33

expediere 33
introducerea fotografiilor 33

fiºier SIS 90
fiºiere pdf 103
fiºiere svg 54
format de fiºier neacceptat 53
formate de fiºiere

.jad 90

.jar 90, 91

.sis 90
music player 20
RealPlayer 94

G
galerie

bara de instrumente activã 49
coº de imprimare 50
editarea imaginilor 50
imagini ºi videoclipuri 48
imprimarea imaginilor 54
prezentãri 54
serie de imagini 53
sortarea fiºierelor în albume 50, 55

GPRS
Consultaþi conexiuni de date

GPS
hãrþi 19
setãri 129

H
hãrþi 19

I
imagini

Consultaþi galerie
imagini de fundal

schimbare 107
utilizarea fotografiilor 49, 61

imprimare
fiºe de contact 33
imagini 54

indicative vocale 76
efectuarea apelurilor 115

indicatori 15
informaþii de asistenþã 12
informaþii de contact 12
instalarea aplicaþiilor 90
Internet

Consultaþi Web

Î
încãrcãtoare 11

J
Java 
jocur
jurna

d
f
º

jurna
C

L
LED 1
LED e
limba
limba

M
mana
mana
mana
marc
melo

f
t

mem
a

e
meni



15

grame
instalarea aplicaþiilor 90
ºtergerea aplicaþiilor 91
transferarea unui fiºier pe 

aparat 90
tecþia tastaturii 126
tecþie drept de autor
Consultaþi administrarea 

drepturilor digitale 102
cte de acces 132
cte de acces Internet (IAP)
Consultaþi puncte de acces

io 25
io FM 25
oarte de remitere 44
lPlayer 94

order 93
lajul volumului

difuzor 17
în timpul unei convorbiri 109
reglarea volumului 17
a de domiciliu 22, 56, 85
a LAN fãrã fir 77
Consultaþi ºi Universal Plug and 

Play
creare IAP 79, 83
expert 78
2

meniul multimedia 17
mesaje

cãsuþã intrare 40, 43
cãsuþã poºtalã 41
e-mail 38
mesaje multimedia 38
mesaje text 38
setãri 43
transmisia celularã 47

mesaje chat
blocare 97
conectarea la un server 95
expedierea mesajelor chat 97
înregistrarea mesajelor 97

mesaje multimedia
creare 38
expediere 38
memorare 47
preluare 40
recepþionarea 40
setãri 44

mesaje text
cãsuþã intrare 37
expediere 38, 39
memorare 47
recepþionarea 40
scriere 39
setãri 43

mesaje vocale 113
MMS

Consultaþi mesaje multimedia
mod aºteptare activã 108
mod de aºteptare 105, 124
mod de veghe 17, 125
mod SIM la distanþã 82
music player

formate de fiºiere 20
liste de redare 21
magazin de muzicã 25
preluare melodii 25
redarea melodiilor 20
transfer de muzicã 23

muzicã
Consultaþi music player

N
N-Gage 32
note 90

O
orã 89

P
personalizare 107
podcast 22, 27
poziþionare 129
Preluare 19
profiluri 105

pro

pro
pro

pun
pun

R
rad
Rad
rap
Rea
rec
reg

reþe
reþe



153

e
onsultaþi sunete de apel
ezactivarea unui sunet de 

apel 119
nregistrare sunete 93
eglarea volumului 17
e de apel
-D 107
onsultaþi ºi profiluri
unet personal de apel 35

 de parcurgere 16, 129
turã fãrã fir Nokia 88
onferinþã 114
 107
fer de muzicã 23
ferul conþinutului de pe un alt 

aparat 13
misia celularã 47

onsultaþi conexiuni de date
rsal Plug and Play 86
are fãrã comenzi manuale
onsultaþi difuzor

area cartelei de memorie 75
scanare 135
setãri 135
setãrile punctului de acces 134
siguranþã 86

rezoluþie
setãri calitate video 67

Rotiþa Navi 16, 129

S
scene

scene imagini 63
scene video 63

set cu cascã 18
setãri

afiºaj 123
apeluri de date 136
apeluri Internet 136
aplicaþie 123
aplicaþii 136
blocarea tastaturii 126
certificate 127
chat 95, 96, 98
cod de blocare 127
cod PIN 126
cod UPIN 126
cod UPUK 127
Conexiunea Bluetooth 80
conexiuni de date 132
configurãri 136

definire 13
economizor de energie 123
e-mail 41, 45
limbã 124
mesaje 43
mesaje multimedia 44
mesaje text 43
personalizarea telefonului 105
poziþionare 129
puncte de acces 132
redirecþionare apeluri 130
restricþionare apeluri 131
senzor 129
setãri originale 128
SIP 136
utilizarea capacului glisant 124

setãri conexiune 132
setãri de limbã 124
setãri din fabricaþie 128
setãri originale 128
setãri pentru pachete de date 135
siguranþã

apeluri telefonice în caz de 
urgenþã 147

informaþii suplimentare 145
sfaturi 8

sincronizare 88
SMS

Consultaþi mesaje text

sunet
C
d

î
r

sunet
3
C
s

T
tasta
Tasta
telec
teme
trans
trans

trans

U
UMTS

C
Unive
utiliz

C
utiliz



15
4

V
video player

Consultaþi RealPlayer
videoclipuri 48

Consultaþi galerie

W
Web

blog 71
browser 68
fluxuri 71
mesaje de servicii 40
puncte de acces; consultaþi puncte 

de acces


