Instalarea cartelei SIM şi încărcarea bateriei

KG130 Ghidul utilizatorului
Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza telefonul mobil.
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.

Componentele telefonului

Zona pictorgamelor

Instalarea cartelei SIM

Ilustraţii

Când vă abonaţi la o reţea de telefonie
mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM, care
conţine detalii despre abonament, cum ar
fi codul PIN, servicii opţionale disponibile şi
multe alte lucruri.

1 2 Deschideţi capacul bateriei
Inseraţi cartela SIM
3
Închideţi capacul bateriei
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Încărcaţi bateria
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Suprafaţă pentru text şi grafică
Difuzorul

Tastele rapide
Fiecare dintre aceste taste
execută funcţiile indicate de
textul de pe ecran, afişat exact
deasupra lor.

Ecran LCD

deteriorate uşor prin zgâriere sau îndoire,
aşadar manevraţi-o cu grijă, atunci când o
inseraţi sau scoateţi din telefon. Nu lăsaţi
cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Depozitarea aparatului învechit
1

2

Simboluri afişate
Tabelul de mai jos descrie indicatorii şi pictogramele care apar pe afişajul telefonului.
Indică puterea semnalului reţelei.
Puteţi utiliza serviciul GPRS.
Indică faptul că utilizaţi un serviciu roaming.
Linia 1/2 este utilizată pentru apelurile efectuate - dacă
utilizaţi Serviciul Două Linii.
Alarma a fost setată şi este activată.
Indică starea de încărcare a bateriei.
Aţi recepţionat un mesaj text.
Aţi recepţionat un mesaj vocal.
Aţi recepţionat un mesaj push.
Consultaţi agenda.
Profilul Numai vibraţii.
Meniul Normal din profil.
Meniul Exterior din profil.
Meniul Silenţios din profil.
Meniul Căşti din profil.
Redirecţionaţi un apel.

SIM
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: Tasta Pornit/Oprit
Porneşte şi opreşte telefonul,
încheie apelurile sau revine în
modul „în aşteptare”.

: Tasta Trimitere
Puteţi forma un număr de telefon şi
preluaţi apelurile primite.

4

Specificaţii pentru tastele funcţionale

Meniu

Important!
] Cartela SIM şi contactele acesteia pot fi

1. Existenţa pe produs a simbolului tomberonului
întretăiat certifică faptul că produsul intră sub
incidenţa Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice şi electronice trebuie
depozitate separat de fluxul deşeurilor menajere.
3. Depozitarea corectă a aparaturii învechite este
benefică atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea
populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea
aparatului dvs. învechit, vă rugăm să contactaţi
biroul primăriei, serviciul de depozitare a unor astfel
de aparate sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.

Informaţiile afişate

Taste alfanumerice
Aceste taste sunt folosite pentru
formarea unui număr în modul
„în aşteptare” şi pentru
introducerea cifrelor şi a literelor în
modul de editare.
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: Tasta Navigare
Utilă pentru accesarea rapidă a
funcţiilor telefonului.

Încărcaţi complet bateria
înainte de prima utilizare.

Pornirea şi oprirea telefonului

Preluarea unui apel

Selectarea funcţiilor şi a opţiunilor

Introducerea textului

1. Menţineţi apăsată tasta [TERMINARE] până când telefonul porneşte.
2. Pentru a opri telefonul, menţineţi apăsată tasta [TERMINARE] până se afişează

1. Când telefonul sună şi pictograma cu imaginea unui telefon clipeşte pe ecran, apăsaţi

Aparatul dvs. oferă un set de funcţii ce permit personalizarea telefonului. Aceste funcţii
sunt organizate în meniuri şi submeniuri, accesate prin intermediul tastelor funcţionale
stânga şi dreapta.
Eticheta din partea inferioară a ecranului, aflată imediat deasupra uneia dintre tastele
funcţionale, indică funcţia curentă a acesteia.

Introduceţi caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, memorarea
numelor în agenda telefonică, scrierea unui mesaj, crearea unui mesaj de întâmpinare
personal sunt funcţii care necesită introducerea de caractere alfanumerice.

imaginea de oprire.

Efectuarea unui apel

[TERMINARE] sau tasta funcţională stânga pentru a răspunde.
tasta
2. Terminaţi apelul prin apăsarea tastei [TERMINARE].

Notă
] După terminarea apelului, telefonul va reveni în modul „în aşteptare”.

Acest mod permite introducerea cuvintelor, apăsând o singură dată o tastă, pentru fiecare
literă, deşi tastele telefonului conţin mai multe litere. Modul T9 compară automat literele
introduse cu un dicţionar intern, pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai
puţine tastări decât în modul tradiţional ABC.

1. Introduceţi un număr de telefon, însoţit de prefix.
2. Apăsaţi tasta Trimitere pentru a apela numărul dorit.
3. După ce terminaţi, apăsaţi tasta [TERMINARE].

Efectuarea unui apel internaţional

Meniu

Modul ABC

1. Menţineţi apăsată tasta

pentru a insera prefixul internaţional. Caracterul ‘+’
selectează automat codul de acces internaţional.
2. Introduceţi prefixul ţării, prefixul zonei şi numărul de telefon.
3. Apăsaţi pentru a apela numărul.

Acest mod mod permite introducerea literelor prin apăsarea tastei corespunzătoare literei
respective, o dată, de două, sau de trei ori, până când se afişează litera dorită.

Modul 123 (Modul numeric)
Tastaţi numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră.

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

Modul Simbol

Puteţi salva în cartela SIM şi/sau în memoria telefonului, denumită agendă telefonică,
numele şi numerele de telefon apelate în mod frecvent. Formaţi un număr căutând numele
corespunzător în agenda telefonică şi apăsând tasta . Pentru scurtătură către agenda
telefonică, apăsaţi
în modul „în aşteptare”.

Setarea tonurilor acustice

Apăsaţi tasta
funcţională stânga
pentru a accesa
meniul disponibil.

Structura arboricolă a meniului

1. Apăsaţi tasta OK şi selectaţi [Profiluri] folosind tastele de navigare sus/jos.
2. Alegeţi un profil, apoi selectaţi [Personalizaţi] şi alegeţi meniul Tonuri de apel.
3. Apăsaţi tasta funcţională stânga Selectare şi setaţi tonul de apel dorit.
Sugestie
] Dacă doriţi ca în loc de sonerie, telefonul dvs. să vibreze atunci când primiţi un apel,
selectaţi modul Numai vibraţie sau ţineţi apăsată tasta de navigare stânga.

Tonuri de semnalare şi volum pentru sonerie/tastatură/
mesaj/apel
Puteţi selecta tonuri şi volumul pentru sonerie/tastatură/mesaj/alerte pentru apeluri.
Puteţi modifica tonul sau nivelul volumului pentru sunetele care vor fi redate la apăsarea
unei taste.
[Meniu - Profiluri - Personalizaţi]

formă de listă. Reţineţi că numerotarea opţiunilor meniurilor diferă în funcţie de varianta aleasă.
Telefonul afişează meniul, în mod implicit, sub formă de grilă. Ca atare, toate numerele de meniu
prezentate în manual corespund acestei setări.

1. Vodafone live!

1.1 Acasă
1.2 Favorite
1.3 Mergi la URL
1.4 Istoric
1.5 Pagini salvate
1.6 Setări
1.7 Informaţii

2. Apeluri
2.1 Toate apelurile
2.2 Nepreluate
2.3 Apeluri
2.4 Primite
2.5 Durata apelului
2.6 Costuri apel
2.7 Informaţii despre date

3. Instrumente
3.1 Ceas alarmă
3.2 Calendar
3.3 Calculator
3.4 Memento
3.5 Obiective
3.6 Cronometru
3.7 Convertor
3.8 Ora pe glob
3.9 Servicii SIM

4. Multimedia

4.1 Camera
4.2 Înregistrator vocal

5. Mesaje
5.1 Mesaj nou
5.2 Primite
5.3 Schiţe
5.4 De trimis
5.5 Trimis
5.6 Apelare mesagerie
vocală
5.7 Mesaje informative
5.8 Şabloane
5.9 Setări mesaj

6. Fişierele mele
6.1 Imagini
6.2 Sunete
6.3 Altele
6.4 Jocuri

7. Profiluri de sunete
7.1 General
7.2 Silenţios
7.3 Numai vibraţii
7.4 Exterior
7.5 Căşti

Apăsaţi tasta
funcţională dreapta
pentru a accesa
contactele disponibile.

Descriere rapidă a funcţiilor

] Meniul acestui telefon poate fi afişat în 2 moduri. Unul este de tip grilă, cel de al doilea sub

Tonul de apel

Modul T9

8. Contacte

8.1 Listă de contacte
8.2 Contact nou
8.3 Apelare rapidă
8.4 Grupuri
8.5 Copiaţi tot
8.6 Ştergeţi tot
8.7 Setări Contacte
8.8 Informaţii

9. Setări
9.1 Data şi ora
9.2 Limbi
9.3 Afişaj
9.4 Reţea
9.5 Setări apel
9.6 Securitate
9.7 Resetare
9.8 Starea memoriei

Această secţiune oferă scurte explicaţii privind funcţiile disponibile în telefonul dvs.

Vodafone live! Meniul 1
vodafone live! furnizează, de câte ori vă sunt necesare, informaţii cum ar fi ştiri, prognoza
meteo, informaţii din sport sau trafic.

Apeluri Meniul 2
Puteţi afişa registrul apelurilor nepreluate, recepţionate şi efectuate, în cazul în care
reţeaua acceptă CLI (Caller Line Identification - Identificarea liniei apelantului). Numărul
şi numele/fotografia (dacă sunt disponibile) sunt afişate, fiind însoţite de data şi de ora
efectuării apelului. De asemenea, puteţi vizualiza duratele apelurilor.

Acest mod permite introducerea caracterelor speciale prin apăsarea tastei.

Instrumente Meniul 3 (Continuare)
Convertor

Acest meniu este utilizat pentru convertirea unităţilor de măsură.

Ora pe glob

Verificaţi ora actuală GMT precum şi orele din multe alte oraşe
importante, utilizând tastele de navigare stânga/dreapta.

Serviciu SIM

Operatorul vă poate pune la dispoziţie funcţii speciale, prin intermediul
cartelei SIM.

Multimedia Meniul 4
Camera

Instrumente Meniul 3
Ceas alarmă

Puteţi seta 5 alarme care să fie activate la o anumită oră.

Calendar

La accesarea acestui meniu, se va afişa un calendar.

Calculator

Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi utiliza telefonul drept calculator. Sunt
disponibile operaţiile: Adunare, Scădere, Înmulţire şi Împărţire.

Memento

Aici vă puteţi înregistra propriile memento-uri.

Obiective

Stabiliţi propria dvs. listă de obiective.

Cronometru

Această opţiune permite utilizarea funcţiei de cronometru.

Înregistrator
vocal

Această aplicaţie permite realizarea de fotografii. Puteţi face fotografii
la dimensiunea dorită şi le puteţi utiliza în agenda telefonică, pe
ecranul de întâmpinare sau în alte scopuri mai generale. După
fotografiere, imaginile pot fi trimise printr-un mesaj multimedia.
› Apăsaţi tasta funcţională stânga [Aparat foto]. Ecranul se transformă
într-un vizor.
› Focalizaţi imaginea subiectului, apoi apăsaţi tasta.
› Dacă doriţi să o salvaţi, apăsaţi tasta funcţională stânga [Opţiuni] şi
selectaţi Album.
Puteţi înregistra memento-uri vocale în meniul Înregistrare voce.

Mesaje

Meniul 5

Acest meniu include funcţiile corelate cu SMS (Short Message Services) şi MMS
(Multimedia Message Service).
Mesaj nou

Creaţi şi trimiteţi un mesaj text sau multimedia către unul sau mai mulţi
destinatari.

Primite

Veţi fi avertizat(ă) atunci când primiţi un mesaj.

Schiţe

Afişează lista mesajelor implicite.

De trimis

Afişează mesajele care urmează să fie trimise sau a căror trimitere a
eşuat.

Trimis

Afişează mesajele care au fost deja trimise, inclusiv ora şi conţinutul
acestora.

Apelare mesagerie
vocală

Oferă o modalitate rapidă de accesare a centrului de
mesagerie vocală (dacă această funcţie este oferită de reţea).

Mesaje
informative

Mesajele serviciului de informaţii sunt mesaje text trimise de reţea
către telefonul dvs.

Şabloane

Această funcţie conţine o listă a mesajelor implicite. Puteţi vizualiza şi
edita mesajul şablon sau puteţi crea mesaje noi.

Setări mesaj

Acest meniu permite setarea caracteristicilor reţelei de telefonie
utilizate.

Fişierele mele

Contacte

Meniul 6

Puteţi seta următoarele meniuri, în funcţie de preferinţe.
Afişează lista fişierelor de imagine.

Sunete

Afişează lista fişierelor de sunet.

Ştergeţi tot

Altele

În acest director puteţi salva orice tip de fişier. Directorul este utilizat în
principal pentru transportarea fişierelor de la un computer la altul.

Setări Contacte
Informaţii

Jocuri

În acest meniu puteţi gestiona aplicaţiile Java instalate în telefon.

Meniul 7

În meniul Profiluri, puteţi să reglaţi şi să personalizaţi tonurile telefonului pentru diferite
evenimente, medii sau grupuri de apel.

Contacte

Meniul 8

Listă de contacte Puteţi căuta contacte în agenda telefonică.
Notă: Funcţia de căutare instantanee este disponibilă prin
introducerea primei litere a numelui pe care doriţi să-l căutaţi.

Contact nou
Apelare rapidă
Grupuri apel

Adăugaţi intrări în agenda telefonică, utilizând acest meniu.
Asignaţi contacte pentru orice tastă de la
la .
Puteţi adăuga membri în fiecare grup. Sunt disponibile maximum 7
grupuri.

Setări Meniul 9 (continuare)

Copiază toate intrările din memoria cartelei SIM în memoria telefonului
sau viceversa.
Şterge toate intrările din memoria cartelei SIM sau din memoria
telefonului.
Stabileşte opţiunile de afişare pentru Contacte.
› Nr. pt. apel service: Accesaţi lista cu numere pentru servicii alocate
de către furnizorul dvs.
› Număr propriu: Verificaţi numărul dvs., salvat pe cartela SIM.
› Carte de vizită: Această opţiune vă permite să creaţi propria dvs.
carte de vizită care va conţină numele şi un număr de telefon mobil.

Copiaţi tot

Imagini

Profiluri de sunete

Meniul 8 (Continuare)

Securitate

Setări Meniul 9
Data şi ora

Setaţi funcţii corelate cu data şi ora.

Limbi

Modifică limba textelor afişate pe telefonul dumneavoastră.

Afişaj

Modifică setările pentru ecranul telefonului.

Reţea

Selectaţi o reţea care va fi înregistrată ca Automat, Manual sau
Preferată. De obicei, selectarea reţelei este setată la Automat.
Setaţi meniul relevant pentru un apel apăsând [OK] în meniul
Setări.

Setări apel

Resetare

Acest meniu protejează telefonul împotriva utilizării
neautorizate.
› Solicitare cod PIN: Setează solicitarea codului PIN al cartelei SIM la
fiecare pornire.
› Autoblocare taste: Acest meniu permite setarea intervalului după
care are loc blocarea automată a tastaturii.
› Telefon blocat: Puteţi utiliza un cod de securitate pentru a evita
utilizarea neautorizată a telefonului.
› Restricţionare apelu: Serviciul Restricţionare apel restricţionează
efectuarea şi recepţionarea unor anumite categorii de apeluri. Această
funcţie necesită parola de restricţionare a apelurilor.
› Numărul cu apelare fixă (în funcţie de SIM): Aveţi posibilitatea de
a restricţiona apelurile efectuate către anumite numere de telefon.
Numerele sunt protejate de codul PIN2. Numerele la care doriţi să
acordaţi acces după activarea acestui serviciu, trebuie adăugate în
contacte după activarea opţiunii Numărul cu apelare fixă.
› Modificaţi coduri: PIN este o abreviere pentru Personal Identification Number (Număr de identificare personală), pentru a împiedica
utilizarea telefonului de către persoane neautorizate. Puteţi modifica
codurile de acces: codul de securitate, codul PIN, codul PIN2.
Restabiliţi setările din fabricaţie ale telefonului. Aveţi nevoie de codul de
securitate pentru a activa această funcţie.

Starea memoriei Verificaţi dimensiunea memoriei disponibile.

❏ Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

❏ Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă (Continuare)

❏ Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă (Continuare)

❏ Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă (Continuare)

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

Funcţionarea eficientă a telefonului

În aeronave

Pentru a beneficia de performanţe optime cu un consum minim de energie:

AVERTISMENT!

› Ţineţi telefonul aşa cum aţi face-o cu orice alt telefon.

Dispozitivele „fără fir” pot provoca interferenţe în aeronave.
› Opriţi telefonul mobil înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.

› Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie.
› Reciclaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor producătorului.

Dispozitive electronice

Copiii

Toate telefoanele mobile pot intra în interferenţe, ceea ce poate afecta
funcţionarea altor aparate.
› Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita

Ţineţi telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii să nu aibă acces. Telefonul conţine
piese de mici dimensiuni, cu care copiii se pot îneca, dacă le detaşează de telefon.

› Pentru siguranţa dvs., utilizaţi numai acumulatorii şi încărcătoarele originale specificate.
› Opriţi telefonul în orice zonă în care sunt impuse reguli speciale, de exemplu în spitale,
deoarece funcţionarea aparaturii medicale poate fi afectată.

› Acumulatorii trebuie depozitaţi în conformitate cu legislaţia locală.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT! Utilizaţi numai acumulatorii, încărcătorul şi accesoriile aprobate pentru

utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau
garanţie a telefonului şi poate fi periculoasă.
› Nu dezasamblaţi acest dispozitiv. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o
unitate de service calificată.
› Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau
echipamentele de gătit.
› Utilizaţi o cârpă uscată pentru a curăţa exteriorul unităţii. (Nu utilizaţi niciun fel de
solvent.)
› Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de
transport, deoarece acesta poate afecta informaţiile salvate pe benzile magnetice.

Înlocuirea acumulatorului

permisiunea. Nu ţineţi telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în
buzunarul de la piept.

Siguranţa la volan
Consultaţi legile şi reglementările cu privire la utilizarea telefoanelor mobile
atunci când conduceţi un autovehicul.
› Nu utilizaţi telefonul fără kit „Mâini libere” în timp ce conduceţi automobilul.
› Utilizaţi un kit „Mâini libere”, dacă este disponibil.
› Trageţi pe dreapta şi parcaţi înainte de a efectua un apel sau înainte de a răspunde la
telefon, dacă acest lucru este impus de condiţiile de trafic.

Zonele cu detonări
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectaţi restricţiile şi
eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Întotdeauna înlocuiţi un acumulator uzat cu unul de acelaşi tip şi dimensiune.
Nu utilizaţi un acumulator de putere mai mare.

Mediu cu potenţial de explozie

› Pentru ca un telefon mobil să poată fi comercializat, acesta trebuie să se conformeze

Installing the SIM Card and Charging the Battery

stipulaţiilor Directivei Europene R&TTE. Această directivă include, drept cerinţă
principală, protejarea sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane.
Valoarea maximă SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea auriculară, este
de 0,514 W/kg.
› Limita SAR pentru dispozitivele mobile utilizate de către publicul larg, este de 2,0
Watt/kilogram (W/Kg), în medie pe 10 (zece) grame de ţesut uman. Instrucţiunile conţin
o marjă suficientă de siguranţă, pentru a oferi protecţie adiţională pentru public şi pentru
a ţine seama de eventualele variaţii ale măsurătorilor. Valorile SAR pot varia în funcţie
de cerinţele naţionale şi de banda de reţea. Pentru informaţiile SAR din alte regiuni, vă
rugăm să consultaţi informaţiile suplimentare despre produs de la
www.lgmobile.com
› Acest aparat se află în concordanţă cu reglementările privitoare la expunerea la
Frecvenţe Radio, în momentul utilizării atât în poziţie standard, la nivelul urechii, cât şi
utilizat la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Atunci când telefonul este purtat
într-o borsetă, husă sau suport, acestea nu trebuie să conţină părţi metalice şi trebuie să
menţină telefonul la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Pentru a putea efectua
transmisii de mesaje sau de fişiere de date, acest dispozitiv necesită o conexiune foarte
bună la reţea. În anumite cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi
întârziată, până în momentul în care o astfel de conexiune va fi disponibilă. Asiguraţi-vă
că telefonul se va afla întotdeauna la distanţa minimă faţă de corp, până la încheierea
unor astfel de transmisiuni. Valoarea maximă SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru
utilizarea în apropierea corpului, este de 0,426 W/Kg.

Nu utilizaţi telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizaţi telefonul în
apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.

Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a mobile network,
you are provided with a plug-in SIM card
loaded with your subscription details, such
as your PIN, any optional services available
and many others.

1 2 Open battery cover
Insert your SIM
3
Close the battery cover
4
Charge your battery
5

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile în toate reţelele celulare. De
aceea, nu trebuie să vă bazaţi niciodată doar pe telefonul mobil pentru efectuarea
apelurilor de urgenţă. Verificaţi disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul local de
servicii.

Informaţii despre acumulator şi îngrijire
› Nu este necesar să aşteptaţi ca acumulatorul să se descarce complet înainte de
a-l reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de
memorie care ar putea compromite performanţele acumulatorului.
› Utilizaţi numai acumulatori şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt concepute pentru
a maximiza durata de viaţă a bateriei.
› Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi pachetul de acumulatori.
› Înlocuiţi acumulatorul când performanţele acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul de
acumulatori poate fi reîncărcat de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
› Nu expuneţi încărcătorul la lumina directă a soarelui şi nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate
ridicată, de exemplu în baie.

Phone Components

Earpiece

Important!
] The plug-in SIM card and its contacts can
be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep all SIM
cards out of the reach of small children.
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2
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LCD Screen

Soft keys
Each of these keys performs
the functions indicated by the
text on the display immediately
above them.

: Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.

: End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.

SIM

Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and to
enter numbers or characters in
edit mode.

5

Fully charge the
battery before using it for the first time.

: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

Informaţii despre certificare (SAR)
ACEST DISPOZITIV A FOST CREAT ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE DE
SIGURANŢĂ AFLATE ÎN VIGOARE, REFERITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE
RADIO
Telefonulul dvs. mobil este un transmiţător şi un receptor radio. Aparatul a fost proiectat
şi fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de expunere la frecvenţe radio (RF),
recomandate de documente oficiale internaţionale (ICNIRP). Aceste limite fac parte
din legislaţia în vigoare şi stabilesc nivelurile permise de energie a frecvenţelor radio
pentru populaţie. Aceste reguli au fost stabilite de organizaţii ştiinţifice independente,
prin studii ştiinţifice elaborate. Limitele respective includ o marjă de siguranţă, pentru
toate persoanele, indiferent de vârstă şi de starea acestora de sănătate. Standardul de
expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele
Specific Absorption Rate (Rata de Absorbţie Specifică) sau SAR.
› Limita SAR certificată în reglementările internaţionale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR
sunt realizate utilizând poziţii standard de funcţionare, cu aparatul transmiţând la nivelul
maxim de putere certificat, în toate benzile de frecvenţă testate. Deşi SAR este determinat la nivelul maxim de putere certificată, valoarea efectivă SAR a aparatului, în timpul
funcţionării, se poate afla mult sub limita maximă. Acest lucru se datorează faptului că
aparatul este realizat pentru a funcţiona la mai multe niveluri de putere, astfel încât să
utilizeze numai puterea necesară pentru a se conecta la reţea. În general, cu cât vă aflaţi
mai aproape de un emiţător, cu atât mai puţină energie îi este necesară telefonului pentru
a funcţiona corespunzător.

