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Configurarea telefonului

Înainte de a începe explorarea noului
dumneavoastră telefon, mai întâi trebuie să-l
configuraţi.
• Introduceţi cartela SIM Vodafone
conform pozei alaturate. Asiguraţi-vă că
toate contactele aurite şi colţul teşit sunt
poziţionate corect.
• Înlocuiţi bateria aşa cum se arată şi
încărcaţi-o dacă este nevoie. Consultaţi
Ghidul utilizatorului pentru detalii
complete privind încărcarea.
• Deschideţi telefonul, apoi apăsaţi şi ţineţi
apăsată tasta
pentru a porni (sau
opri) telefonul.
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Funcţiile tastelor
Bara de defilare pentru navigare.
Apăsaţi partea din mijloc pentru a
selecta [OK], un element de meniu
sau o pictogramă de dosar. Rotiţi-o
pentru a muta q sau p. Apăsaţi
butoanele laterale pentru a muta
t sau u.
In standby, apăsaţi pe [OK] pentru a
deschide Meniul principal. Rotiţi-o
sus p pentru Profil tonuri, apăsaţi
spre dreapta u pentru Calendar,
rotiţi-o în jos q pentru Contacte
şi apăsaţi spre stânga t pentru
Mesaje.
Tasta Apel iniţiază şi răspunde la
apeluri. În modul standby, deschide
Jurnal apeluri.
Tastele funcţionale selectează
opţiunile afişate în partea din stânga
sau dreapta jos a ecranului.
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Funcţiile tastelor 2
Port pentru încărcător/căşti

Tasta Ştergere. Această tastă şterge
text şi cifre.
Tasta Terminare încheie apelurile.
Apăsaţi-o pentru a reveni in modul
Standby.
Tasta Meniu (pe partea laterală a
telefonului). Această tastă vă saltă la
meniul principal. Apăsaţi-o şi ţineţi-o
apăsată pentru a comuta între
aplicaţiile deschise.
Tasta Camera foto-video (pe partea
laterală a telefonului)..
Cursor: Când închideţi telefonul,
tastele vor fi blocate. Pentru a le
activa din nou, apăsaţi Deblocare,
apoi bara de defilare centrală [OK].

Tastele Volum reglează şi
volumul tastaturii
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Introducerea textului
Diferite telefoane uneori folosesc
diferite moduri de introducere a
textului, dar nu aveţi nevoie de timp
îndelungat pentru a vă obişnui cu ele.

Simboluri şi numere
• Apăsaţi în mod repetat tasta 1 pentru
cele mai uzuale simboluri (în modul
de text predictiv, apăsaţi tasta 1 apoi
apăsaţi în mod repetat tasta *).

Comutarea între modurile de introducere
a textului

• Pentru alte simboluri, apăsaţi tasta *.
• Apăsaţi tasta 0 pentru un spaţiu.

• Pentru a comuta între funcţia de predicţie
[T9], multitap [Abc] şi numere [123],
apăsaţi în mod repetat tasta #.

• Apăsaţi şi ţineţi apăsată o tastă numerică
pentru a introduce numărul respectiv.

• De asemenea, apăsând tasta # puteţi să
parcurgeţi diferitele opţiuni de litere mari
şi litere mici din modurile de introducere
a textului.
Textul predictiv
• Dacă sunteţi mulţumit de un cuvânt sau o
combinaţie de litere, apăsaţi butonul din
dreapta de pe bara de defilare u pentru
confirmare.
• Pentru a vedea alte opţiuni de cuvinte sau
litere, apăsaţi tasta *.
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Alte diferenţe
Iată câteva diferenţe pe care le puteţi
observa între acest telefon şi cel avut
anterior.

că descărcarea fişierelor este semnificativ
mai rapidă, clipurile video şi piesele muzicale
pot fi vizualizate şi ascultate direct pe telefon
şi navigarea pe Vodafone live! şi reţeaua
internet mobilă este mult mai elegantă.

Activarea modului silenţios

Astfel, puteţi face mult mai multe în cele
cinci minute dinaintea sosirii trenului.

Pentru a comuta la modul silenţios (numai
vibrare), apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta #
când vă aflaţi in modul standby. Pentru a
activa din nou tonul de apel, apăsaţi tasta şi
ţineţ-o apăsată din nou.

• Pentru a şti dacă vă aflaţi într-o zonă de
acoperire 3G, căutaţi simbolul 3G
pe
bara de meniu superioară a ecranului.
• Este posibil să utilizaţi oricând, în
continuare, reţeaua existentă GPRS.

Crearea unui nou profil de ton

3G Broadband

Pentru a crea un nou profil de ton (sau
a edita unul existent), accesaţi Meniu >
Setări > Setări telefon > Profil. Selectaţi
Personalizat 1 > Opţ. > Editare şi
introduceţi noile detalii. Apoi, puteţi activa
profilul din modul standby rotind pe p.

În aria de acoperire 3G broadband, puteţi
beneficia de transfer de date la viteze de
până la 1.4 Mbit/sec.

3G (cunoscut şi sub denumirea UMTS)
Reţeaua 3G Vodafone este o reţea mobilă
mai modernă şi mai rapidă. Pe lângă faptul că
puteţi efectua apeluri video, veţi descoperi
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Apelurile vocale şi video
Chiar dacă vă aflaţi la kilometri
distanţă unul de altul, acum puteţi
vorbi faţă în faţă.

efectua un apel video. Dacă reţeaua 3G nu
este disponibilă, puteţi alege să efectuaţi
un apel vocal.
• Pe timpul unui apel video veţi fi comutat
automat pe difuzor.

Alegerea unui contact sau introducerea
unui număr

Reglarea unui apel video
Apăsaţi Opţ. pentru setări şi alte opţiuni,
cum ar fi comutarea între ecrane şi activarea
sau dezactivarea camerei foto-video.

• Răsucire q pentru a deschide lista de
contacte şi alegeţi un număr pentru
apelare (trebuie să fie un mobil 3G
pentru a putea primi apeluri video şi
dumneavoastră trebuie să vă aflaţi într-o
zonă de acoperire 3G).

Preluarea unui apel
• Deschideţi telefonul.
• Apăsaţi tasta
deja deschis.

• Apăsaţi tasta
. Aceasta deschide
istoricul de apeluri, astfel încât puteţi
alege un număr recent.

dacă telefonul este

• Veţi vedea o notificare pe ecran în cazul în
care sunteţi apelat.

• Introduceţi un număr folosind tastatura.
Efectuarea unui apel vocal sau video
• Apăsaţi tasta
apel vocal.

pentru a efectua un

• Apăsaţi Opţ. > Efectuare apel video a
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Camera foto-video
De câte ori vi s-a întâmplat să spuneţi
„Dacă aş fi avut camera fotovideo la mine”?
În jurul nostru zilnic se întâmplă lucruri
uimitoare. Cu ajutorul camerei foto-video
al telefonului acum este foarte uşor să
capturaţi acel moment. Este la fel de uşor să
împărtăşiţi momentul.
Pornirea camerei foto-video

Fotografierea

Apăsaţi butonul lateral cameră foto-video
sau accesaţi Meniu > Camera > Camera
din ecranul Început. Apoi, ţineţi telefonul în
poziţie laterală.

• Apăsaţi tasta camerei foto-video sau OK.

• Apăsaţi tastele de defilare laterale q
p pentru a mări sau micşora imaginea.
Reţineţi că funcţia de mărire nu este
disponibilă la rezoluţie maximă.

• Apăsaţi Opţ. > Ştergere pentru a şterge
fotografia. Apăsaţi OK pentru a face o altă
fotografie.

• Parcurgeţi bara de defilare t sau u
pentru a modifica luminozitatea.

Puteţi trimite fotografia într-un mesaj spre
un alt telefon mobil sau la o adresă

• Fotografia este salvată automat în Meniu
> Fişierele mele > Imagini.

Trimiterea fotografiei
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accesaţi Meniu > Camera > Video
recorder, sau apăsaţi Opt. dacă vă
aflaţi deja în modul aparat foto-video, şi
selectaţi pictograma video.

e-mail. Pentru mai multe detalii, consultaţi
secţiunea Mesagerie.
• Apăsaţi Trimitere.
Setări ale camerei foto-video

• Apăsaţi tasta cameră foto-video a începe
înregistrarea şi apăsaţi-o din nou pentru a
opri înregistrarea.

• Pentru a schimba setările, apăsaţi Opţ.
dacă vă aflaţi deja în modul camera
foto-video.

• Apăsaţi Opţ. > Deplasare la Videoclipuri
pentru a reda clipul video.

• Folosiţi bara de defilare t u pentru a
alege dintr-o gamă de opţiuni diferite,
apoi folosiţi butoanele de defilare q p
pentru a alege setarea dorită.

• Apoi, puteţi apăsa
înregistrare.

pentru o nouă

Setările video

• Fotografiile de dimensiuni mari vor fi
automat redimensionate când sunt
trimise într-un mesaj.

• Pentru a schimba setările, apăsaţi Opţ..
• Clipurile video sunt salvate în Meniu >
Fişierele mele > Video.

Înregistrarea unui clip video
• Pentru a porni înregistrarea video,
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Trimiterea mesajelor
Acum este cel mai potrivit moment
să împărtăşiţi ideile, fotografiile şi
înregistrările dumneavoastră.
• Alegeţi Imagini sau Video. Selectaţi o
fotografie sau un clip video, apoi apăsaţi
OK. Notă: dacă adăugaţi un clip video, nu
veţi mai putea adăuga alte elemente.

Crearea unui mesaj multimedia (MMS) este
la fel de uşoară ca şi scrierea unui mesaj de
text - însă acum puteţi adăuga fotografii,
clipuri video şi sunete. Acum puteţi arăta dar
şi povesti…

• De asemenea, puteţi adăuga sunete
sau imagini şi clipuri video noi, folosind
Inserare.

Crearea unui mesaj
• Apăsaţi t în modul standby sau accesaţi
Meniu > Mesaje. Alegeţi Creează nou
> Mesaj.

• Pentru a vedea cum apare mesajul,
apăsaţi Opţ. > Previzualizare.

Adăugarea textului

• Pentru a şterge ceva, apăsaţi Opţ. >
Eliminare.

• Pur şi simplu scrieţi mesajul folosind
tastatura.
• Pentru a trimite mesajul ca un SMS,
apăsaţi Continuare.
Adăugarea mai multor elemente
• Apăsaţi Opţ. > Inserare.

10
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Salut - stai să vezi asta!
Trimiterea mesajului

Notă:

• Apăsaţi Continuare.

• Încercaţi acum:
faceţi o fotografie de
prim-plan al ochiului
dumneavoastră
şi trimiteţi-o unui
prieten, alăturând
mesajul „Pe
curând...”.

• Pentru a trimite mesajul
unei persoane din lista
de contacte, alegeţi Un
contact, apoi alegeţi
un nume de contact
(asiguraţi-vă că selectaţi
un număr de telefon mobil). Apăsaţi apoi
OK.

• Dacă trimiteţi un MMS unei persoane a
cărei telefon mobil nu este compatibil
MMS, aceasta va primi o adresă Web unde
va putea vizualiza ulterior fotografia.

• Pentru a trimite mesajul unei persoane
noi, alegeţi Introducere număr. Sau
pentru a trimite mesajul mai multor
persoane, alegeţi Contacte multiple.

• Pentru a trimite sau primi mesaje e-mail
pe telefon, consultaţi Ghidul utilizatorului.

• Apoi, apăsaţi Trimitere.

11
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Explorarea Vodafone live!
Acum nu mai trebuie să aşteptaţi
până când ajungeţi acasă să găsiţi
informaţiile dorite.

• Pentru a accesa o pagină nouă, apăsaţi
Opţ. > Introduceţi adresa.
• Pentru a ieşi din Vodafone live!, apăsaţi
.
Folosirea marcajelor

Vodafone live! este pagina dumneavoastră
de pornire pe internetul mobil. În cele mai
multe cazuri nu trebuie să plătiţi pentru
a căuta informaţii şi veţi găsi aici totul
începând de la ştiri, sport, meteo, muzică şi
discuţii televizate.

• Puteţi salva şi revizita pagini la fel ca întrun navigator Web.
• Pentru a salva o pagină, apăsaţi Opţ. >
Marcaje > Adăugare in semne de carte.
• Pentru a accesa o pagină salvată, apăsaţi
Opţ. > Marcaje > Vizualizare semne
de carte.

Cea mai simplă metodă de a vedea cum
funcţionează serviciul este să încercaţi să
navigaţi.

• Pentru a vizualiza marcajele fără a vă
conecta, accesaţi Meniu > Vodafone
live! > Marcaje.

Conectarea la Vodafone live!
• Pur şi simplu apăsaţi
modul standby .

[

live! ] din

Notă: când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
3G veţi observa că puteţi alege dintre mai
multe opţiuni.

• Pentru a deschide o legătură, selectaţi-o
şi apăsaţi OK.
• Pentru a reveni la pagina precedentă,
apăsaţi
.
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Aflaţi noutăţile de pe Vodafone live! cu 3G
– se diversifică în fiecare zi
Cele mai noi ştiri, în
clipuri video, atunci când
au loc evenimentele

Bucuraţi-vă de toate ştirile
sportive, incluzând clipurile
video şi
reluările
golurilor

Descărcaţi piese
muzicale şi clipuri
video precum şi tonuri de
apel

Vizionaţi clipuri de
spectacole şi filme TV
Multe jocuri din care
puteţi alege – niciodată nu
vă veţi plictisi

Cu funcţia chat şi
mesageria instantanee
niciodată nu veţi
lipsi de la
discuţii
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Descărcarea informaţiilor
Personalizaţi-vă telefonul numai
pentru dumneavoastră
descărcând tonuri de apel, jocuri,
muzică şi tapete noi şi nu numai.

• Selectaţi Descărcare tonuri de apel,
apoi alegeţi un ton de apel pentru a-l
descărca din miile disponibile. De obicei,
mai întâi, îl veţi putea auzi.
• Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a-l descărca. Acesta va fi salvat pe
telefonul dumneavoastră în Fişierele
mele > Sunete.

Puteţi descărca informaţii în timp ce navigaţi
pe Vodafone live! sau utilizând legăturile
incluse în telefonul dumneavoastră. Oricare
variantă alegeţi, procesul este simplu şi
cheltuielile sunt transferate pe telefonul
dumneavoastră.

Folosirea materialului descărcat
• Găsiţi materialul descărcat în Fişierele
mele, apoi evidenţiaţi-l.

Nu vă faceţi griji, întotdeauna veţi putea
urmări costul şi întotdeauna vi se va solicita
confirmarea pentru a continua.

• Pentru a configura un sunet ca noul
dumneavoastră ton de apel, evidenţiaţi-l
şi apăsaţi Opţ. > Temă sunet > Ton de
apel vocal.

Descărcarea printr-o legătură inclusă
Fiecare dosar din Fişierele mele conţine
legături spre secţiunile de descărcare
corespunzătoare din Vodafone live!.

• Pentru a configura o imagine ca noul
dumneavoastră tapet, evidenţiaţi-o şi
apăsaţi Opţ. > Ecran principal > Ecran
de start.

De exemplu, pentru a descărca un nou ton
de apel:
• Deschideţi Meniu > Fişierele mele >
Sunete.
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Alte funcţii şi servicii
Aflaţi ce alte lucruri interesante puteţi
face cu telefonul dumneavoastră
– ce altfel nu pot fi descoperite.

sau pueţi să le transferaţi prin intermediul
unei conexiuni USB.
• Accesaţi Meniu > Muzică > Stocare
muzică pentru a descărca şi a avea mai
multe piese muzicale.

Descărcarea completă a pieselor
muzicale

• Pentru a crea o nouă listă de redare,
apăsaţi Meniu > Muzică > Listă de
redare > Adauga. Introduceţi un nume
pentru acesta, apoi adăugaţi pistele
muzicale.

Acum puteţi descărca muzică oricând
doriţi. Accesaţi Fişierele mele > Sunete >
Descarca muzica. Alegeţi dintr-o colecţie
uriaşă de piese muzicale clasice şi recente.
Numai în zona de acoperire 3G.

• Alegeţi lista de redare şi apăsaţi Redare.
Folosirea butoanelor de control:

Vodafone Mobile TV

• Pentru o calitate bună de redare,
conectaţi căştile livrate.

Uneori poate doriţi să vizionaţi emisiuni
TV pe telefon. Vodafone vă poate oferi o
selecţie foarte bogată: accesaţi Meniu
> Divertisment > TV. Numai în zona de
acoperire 3G.

• Folosiţi tasta OK pentru a reda sau
întrerupe muzica şi tastele tu pentru
derulare înainte sau înapoi rapidă.

Player muzical

• Apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele tu
pentru a trece peste o pistă sau a reveni
la o pistă

Telefonul dumneavoastră este, de
asemenea, un player muzical portabil. Puteţi
descărca piese muzicale de pe Vodafone live!
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Mai multe servicii
Exită alte numeroase servicii Vodafone pe care le puteţi utiliza cu telefonul
dumneavoastră. Unele servicii nu sunt încă disponibile în fiecare ţară sau pe
fiecare telefon. Pentru mai multe informaţii consultaţi Ghidul utilizatorului sau
vizitaţi pagina locală Web Vodafone.
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