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Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, vă rugăm să contactați linia 
fierbinte la numărul        
(+48) 32 325 07 00 sau serwis@maxcom.pl 
Site-ul nostru: 
http://www.maxcom.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă - telefonul funcţionează în GSM 900/1800. Înainte de 
a introduce cartela SIM în mod corespunzător. 

Conținutul setului  
Telefon GSM   
Încărcător  
Acumulator  
Manual de utilizare  
Card de garanție  
Setul cu căşti  
Încărcător Desktop  
 
Se recomandă păstrarea ambalajului 
poate fi utilă pentru o eventuală transport.  
 
Dvs. ar trebui să păstrați chitanța, 
aceasta este o parte integrantă a 
garanției. 
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Telefon mobil GSM 900/1800  
 
Tastele mari cu iluminare  
Display color de 2,2 "(176/220) 65 de mii. culori 
Camera 
Slot pentru card de memorie MicroSD 
Buton SOS (emite o alarmă și automat apelurile și trimite 
mesajul SMS la numerele predefinite) 
Font mare, meniu simplu 
Funcția Handsfree 
Intrările din agenda telefonică -100 
Trimiterea și primirea mesajul SMS mesajul SMS 
Apelare rapidă 7 numere 
Afișare timpului de conectare 
Bluetooth 
Radio FM 
Lanterna 
Calculator 
Ceas deșteptător 
Baterie de 800 mAh 
Timp de așteptare:. Până la 300 de ore *. 
Timp convorbire până la 5 ore. * 
Greutate: 83g 
 
* În funcţie de condiţiile şi semnalul de reţea GSM 
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1. Reguli pentru utilizarea în siguranţă 
Citiți următoarele reguli vor minimaliza riscul de utilizare 
incorectă a telefonului mobil. 
• Nu utilizaţi telefonul într-o zonă în care este interzis, 

de exemplu. staţiile de benzină sau spitale. Utilizarea 
telefonului în astfel de locuri ar putea pune alte 
persoane la risc. Ar trebui să nu porniţi în cazul în care 
telefonul poate provoca interferenţe cu alte dispozitive! 

• Nu utilizaţi telefonul fără un set corespunzător în timp 
ce conduceţi un vehicul.  

• Nu utilizaţi telefonul în spitale, aeronave, staţii de 
combustibil şi lângă materiale inflamabile.  

• Telefonul emite un câmp electromagnetic care poate 
avea un impact negativ asupra altor dispozitive 
electronice în acest exemplu. Echipament medical. Ar 
trebui să fie recomandat de către producătorii de 
echipament medical distanță între telefon și un 
dispozitiv medical implantat, cum ar fi, de exemplu. 
Pacemaker. Persoanele cu dispozitive implantate ar 
trebui să se refere la aparat medical implantat 
instrucțiuni al producătorului și să adere la aceste linii 
directoare. Persoanele cu stimulatoare cardiace nu 
trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept ar 
trebui să țină urechea de pe partea opusă a corpului în 
raport cu dispozitivul medical pentru a reduce la 
minimum riscul de interferențe, și opriți imediat 
telefonul în caz de suspiciune că interferențele; 
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• Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese 
de mici dimensiuni. Telefonul și componentele sale 
trebuie să fie protejate de la copii. 

• Nu efectuați reparații sau modificări. Eventualele 
defecte ar trebui să fie eliminate de service autorizat. 

• Folosiți doar baterii și încărcătoare originale. Utilizarea 
de accesorii neoriginale poate deteriora aparatul sau 
explozie. 
RESISTANT LA APĂ - ATENTIE telefonul nu este 
impermeabil. Dumneavoastra ar trebui să-îl păstraţi 
într-un loc uscat. 

2. Instalarea elementelor 
Înainte de a porni telefonul, trebuie să instalaţi o cartelă 
SIM. Ar trebui să se acorde o atenție pentru a nu deteriora 
cartela în timp ce inserarea. Cartela SIM trebuie să fie 
ţinute departe de copii.  

2.1 Instalarea cartelei SIM şi acumulatorului 

Înainte de a introduce cartela SIM, asiguraţi-vă că telefonul 
este oprit. Ar trebui să fie deconectat încărcătorul. Pentru 
a introduce cartela SIM în primul rând vă trebuie să trageţi 
acumulatorul conform desene şi descrieri:  
 

• Când telefonul este oprit, în partea dreaptă în 
partea de jos desfaceţi cu ajutorul unghiei pentru a 
scoate capacul bateriei.  

• Scoateţi bateria cu ajutorul unghiei din partea 
de sus a telefonului 
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• Introduceţi cartela SIM " SLOTUL SIM" cu pini 
de metal în partea de jos. Observaţi că 
crestătura de pe card a fost adresată de partea 
de sus a telefonului.  

• Peste slotul pentru cartela SIM de pe partea 
dreaptă există un loc pentru card de memorie 
MicroSD. Mutați PIN-ul la dreapta și apoi ridicați-l 
în sus. Introduceți cartela microSD pentru cardul 
microSD atinge conectării telefonului, închideți fila 
și mutați-l la stânga. 
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Când se folosește un card de memorie ATENȚIE, în 
special la introducerea și scoaterea. Unele cartele de 
memorie înainte de prima utilizare, trebuie să fie formatate 
utilizând computerul. 
Regulat copii de siguranță ale informațiilor de pe cardurile 
utilizate în alte dispozitive, dacă utilizați cardul SD! 
Utilizarea necorespunzătoare sau a altor factori ar putea 
duce la deteriorarea sau pierderea de conținut de card 
 

 
• Introduceți bateria astfel încât conectorii cu 

care se confruntă +/- de jos a telefonului.   
• După inserarea capacului acumulatorului pe 

telefon şi uşor apăsaţi în jos marginile. 

2.2 Încărcarea bateriei 

Atenție! Utilizați bateria inclusă în set. Utilizarea unei alte 
baterii poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea 
garanției. 
Nu conectați încărcătorul atunci când capacul din spate 
este scos.  
 
Pentru a încărca telefonul: 
1. Conectați încărcătorul la o priză electrică.  
2. Conectați încărcătorul la priza de pe marginea 

dreaptă a telefonului. Pe ecran se afișează 
informații despre încărcătorul conectat și linii pe 
indicatorul bateriei de pe ecran va apărea și 
dispărea în cursul încărcare. 
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3. Când acumulatorul este complet încărcat, 
deconectați încărcătorul de la priza de curent, și 
apoi cablul de la telefon. 

Când procesul de încărcare este finalizat, pe display se va 
afișa scurt timp "încărcare completă" și lumina de fundal 
nu va fi intermitent simbolul bateriei. 

2.2.1 Încărcător Desktop (opțional) 
Dacă folosiţi încărcătorul desktop, primul cârlig mufa de 
încãrcãtor incarcator priza reţea mic stand, apoi conectaţi 
unitate de alimentare la priză. Pentru a reincarca bateria 
doar apoi pune telefonul contactelor desktop încărcător în 
jos 
 
Notă: 

o Înainte de începerea procesului de încărcare, 
asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect 

o În timpul procesului de încărcare nu scoateţi 
bateria – puteţi deteriora telefonul 

o Dacă tensiunea bateriei este prea mică pentru 
buna funcţionare a telefonului, veţi primi un mesaj 
că telefonul va fi automat oprit, şi apoi va opri 
automat aparatul. 

o Dacã acumulatorul este complet descãrcat (de 
ex., lăsând o lanternă pornit), după conectarea la 
încărcător ar trebui să aşteptaţi câteva minute 
înainte de simbolul de încărcare. 
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2.3 Alarmă baterie slabă  

Telefonul emite un sunet de alarmă (dacă este activată în 
profilul sunt tonuri de avertizare) şi mesajul 'baterie 
descărcată' pe ecran atunci când nivelul bateriei este prea 
mică. Pe ecran, veţi vedea un simbol şi... Încărca 
bateria, atunci când primiţi acest mesaj. 

3. Localizarea butoanelor 
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1 Slot pentru căşti 10 Buton SUS/JOS 

2 Creșterea volumului 11 ICE MENU 

3 Reducerea volumului 12 Tastatura numerică 

4 Lanterna 13 Mufa Micro USB / 
încărcare 

5 Difuzor 14 Butonul laternei 

6 Indicator de apel 
nepreluat / SMS 15 Butonul de blocare a 

tastaturii 

7 Afișaj 16 Capacul incarcatorului 

8 Receptor roşu  17 Buton SOS 

9 Receptor verde 18 Aparat de fotografiat 
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Funcţiile de bază ale butoanelor 

Buton Funcţia 

Receptor roşu 

Scurt comunicat: revenirea la starea 
de veghe; sfârşitul de conexiune. 
Mult ţine: dezactivare/activarea 
telefonului dvs. 

Receptor verde 

Scurt comunicat: conexiuni; în 
modul de aşteptare intrarea în 
Jurnalul de apel; aprobarea de 
selecţie MENU. Mult ţine: Când 
blocat tastatura vedeţi ceasul Tastele de navigare 

Sus MENUE  

Jos Agenda telefonică 

1 
Apăsare scurtă: Numărul 1  
Țineți apăsat pentru mesageria 
vocală 

2 
Apăsare scurtă: numărul 2  
Țineți apăsat ICE ecran MENU "În 
caz de urgență" 

0 
 
Cifra 0 
 

3-9 
Apăsare scurtă: numerele 3-9 
Exploatație: selectează număr de 
apelare rapidă pre-programate 
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* 

 
Introducerea caracterelor *, +, P, W.  
Când scrieți un SMS: caractere 
speciale 

# 

Apăsare scurtă: Schimbați modul de 
introducere atunci când scrieți SMS; 
introducerea caracterului # 
Țineți apăsat: Activați / dezactivați 
modul silențios  
Apăsarea în timpul unui apel: mut 
tonul de apel 

 Tasta 
laterala +/- 

Scurt comunicat: în timpul unui 
apel, radio-redare de control de 
volum; în modul de asteptare 
tastele de volum de control. Deţine 
în standby/mut: cresterea volumului 
sunetelor chei; exploatație în timpul 
convorbirii permite înregistrarea de 
conversaţie. taste funcționale 

SOS 
Ținând apasat comutatorul pe 
procedura de alarmă. Apelaţi 
numărul definite şi trimite SMS-uri 

Laterna Ținând apasat veţi porni / opri 
lanterna 

Blocarea 
tastaturii 

Apăsare scurtă: a bloca tastatura în 
modul de așteptare.  
Apăsare lungă: Când blocarea 
tastaturii și a debloca tastatura. 
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4. Utilizarea telefonului 

4.1 Pornirea telefonului 

Apăsați și țineți apăsat butonul de deconectare roșu, 
pentru a porni telefonul.  
 
Dacă vi se solicită un cod PIN care aveți nevoie pentru a 
intra. Veți găsi în starter cartela SIM. 
După introducerea codului confirmati prin utilizarea 
receptorului verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoi, atunci când veți începe mai întâi cu o anumită 
cartelă SIM (sau după o resetare fabrică), veți avea 
opțiunea de a introduce data curentă și ora, iar apoi 
capacitatea de a copia contactele de pe cartela SIM a 
telefonului. Introduceți prima data corectă folosind 
tastatura numerică, apăsați în jos și în același mod, 
introduceți data corectă și apăsați pe telefonul verde. 
Mesajul: Copiați toate. SIM în telefon? Selectați Da dacă 
doriți să copiați contactele de pe cartela SIM în memoria 
telefonului. În caz contrar, apăsați nu. 

Atenție: Introducerea unui cod PIN incorect de trei 
ori consecutiv, cartela SIM se blochează  
Puteți să-l debloca introducând codul PUK. De 10 
ori introduceți codul PUK greșit va bloca cartela SIM 
permanent 
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4.2 Oprirea telefonului 

Pentru a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsat 
deconectarea. 
 

4.3 Modul de așteptare (Standby) 

Când telefonul este pornit, dar nu sunt nici operaţiunilor 
care este în modul de așteptare. 
 

 Descrierea afişajului 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Semnal Reţea 
2. Pictograme care prezintă funcții: 

 

Numai semnal 
sonor  

Căști 
conectate 

 
Semnal sonor + 

vibrații  
Nou SMS 

 
Vibrații apoi semnal 

sonor  
Nou MMS 

 
Numai vibrații 

 
Mut 

3 

4 

6 

5 
2 

1 
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alarmă activă  

Redirecționa
rea apelurilor 

activă 

 
Laterna activă 

 
Tastatură 
blocată 

 Apel nepreluat  
Roaming 

activ 

Pictograme pot varia în funcție 
de versiunea de software 

* Pictograma  de 
asemenea, apare în 
roaming național în cazul 
în care abonatul 
utilizează al doilea 
operator de rețea 

 
3. Nivelul bateriei 
4. Denumire operator 
5. Ora  
6. Data 

4.4 Blocare tastatură 

Pentru a bloca tastatura, apăsați butonul de blocare de pe 
partea dreaptă a telefonului. Pentru a debloca tastatura, 
țineți apăsat butonul de blocare până când simbolul unui 
lacăt deschis. Nu este nevoie pentru a debloca tastatura 
pentru a răspunde la apel.  
NOTĂ: tastatura se blochează (automat sau manual) 
numai atunci când telefonul este în Standby.  

5. Service MENU 
Pentru a intra în MENU, trebuie să fie în modul de 
așteptare, apăsați în SUS.  
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Pentru a naviga prin MENIUL, folosiți sus și în JOS.  
Pentru a confirma funcția selectată, apăsați pe telefonul 
verde. 
 
Pentru a reveni la MENIUL anterior (anulează), apăsați 
telefonul roșu moale dreptate. Pentru a merge în regimul 
de așteptare, apăsați și țineți telefonul roșu.  

6. Agendă telefonică 

6.1 Salvare contacte 

Puteți memora un contact nou într-unul din cele două 
moduri: 

1. Puteţi salva numărul din lista de Apeluri ratate şi 
primite. În acest scop, în modul de aºteptare, 
apãsaþi receptorul verde, selectaţi numărul pe 
care doriţi să salvaţi şi apasă 'opţiuni' (telefon 
verde). Selectaţi 'Salvaţi la contacte', apăsaţi 
telefon verde, selectaţi unde doriţi să salvaţi. 
Apăsaţi Opţiuni-> editare şi introduceţi numele 
contactului. Apăsaţi Salvare şi apoi opţiuni-> de 
salvare. 

2. Puteţi adăuga un contact nou la cartea de telefon. 
În acest scop, în modul de aşteptare, apăsaţi sus, 
şi apoi selectaţi contactele-> persoană de contact 
nouă-> Adaugare. Selectaţi unde dori ţi să 
memoraþi contactul. Apăsaţi Opţiuni-> editare şi 
introduceţi numele contactului. Apăsaţi Salvare. 
Apăsarea în jos du-te la câmpul număr, apăsaţi 
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Opţiuni-> editare şi introduceţi numărul. Apăsaţi 
Salvare şi apoi opţiuni-> de salvare. 

6.2 Vizualizare contacte 

Metoda 1 
1. Mergeţi la MENIUL şi selectaţi contacte  
2. tastaţi prima literă a numelui pe care sunteţi în căutarea 
pentru 
3. telefonul va intra în numele cu această litera. Defilați 
prin lista cu ajutorul tastelor de navigare SUS/JOS 
 
apăsarea "#" schimba modul de introducere a textului 
 
Metoda 2 
 

1. În modul de așteptare, apăsați JOS 
2. Introduceți prima literă a numelui sunteți în căutare 
3. Telefonul va intra în numele cu această litera. 

Defilați prin lista cu ajutorul tastelor de navigare 
SUS/JOS. 

 
apăsarea "#" schimba modul de introducere a textului 
 

6.3 Ștergerea contactelor 

6.3.1 Ștergerea unui singur contact 
1. Dacă doriți să ștergeți un contact de pe cartela SIM 

sau telefon, procedați în felul următor:  
1. În MENIUL, selectați Contacte  
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2. Selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți, 
apăsați Opţiuni > Ştergere  
3. Apăsați butonul de telefon verde pentru a confirma. 

6.3.2 Ștergerea mai multor contacte 
Dacă doriți să eliminați mai multe contacte de pe cartela 
SIM sau telefon, urmați acești pași: 
1. În MENIUL selectați: Contacte -> Opțiuni-> Marcare 
câteva -> Ștergere unele 
2. Selectați contactul, iar apoi Opțiuni-> Marcare. Puteți 
repeta acest lucru pentru câteva contacte. 
3. Apoi selectați Opțiuni-> Ștergere marcat. 

6.3.3 Ștergerea tuturor contactelor 
Dacă doriți să ștergeți toate contactele din telefonul sau 
cartela SIM, urmaţi aceşti paşi: 
1. În MENU selectaţi: Contacte-> Opțiuni -> Setări -> 

Şterge toate 
2. Selectaţi dacă doriţi să eliminaţi contacte din memoria 

SIM card sau telefon şi de a confirma apăsand Da. 

6.4 Copierea contactelor 

6.4.1 Copierea unui singur contact 
Pentru a copia contactele din SIM la telefon sau la telefon 
la cartela SIM,: 
1. În MENU selectaţi Contacte 
2. Selectaţi contactul pe care doriți să copiați 
3. Apăsați Opțiuni-> Copiere, iar apoi selectați unde doriți 

să copiați contactul și apăsați butonul de apelare. 
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6.4.2 Copierea mai multor contacte 
Pentru a copia mai multe contacte de pe cartela SIM a 
telefonului sau de pe telefon pe cartela SIM trebuie să: 
1. În MENU selectaţi: Contacte -> Opțiuni-> Setări -> 

Copiere toate 
2. Selectaţi unde doriţi să copiaţi contactele. 
3. Selectaţi persoanele de contact pe care doriţi să 

copiaţi. Pentru aceasta, apăsaţi Opţiuni-selectaţi >. Se 
repetă pentru alte contacte. Dacă doriţi să ştergeţi 
toate persoanele de contact, selectaţi Opţiuni -> 
Selectare toate  

4. Apăsați din nou Opțiuni- >Copiere toate.  
 

6.5 Transferul contactelor 

Puteți transfera contactele de pe cartela SIM în memoria 
telefonului sau invers. Pentru a face acest lucru, selectați 
din Meniu> Contacte -> Opțiuni -> Setări -> Mută tot. 
Procedați ca atunci când copiați câteva contacte (a vedea 
punctul 6.4.2). 

6.6 Marcare multiplă 

În MENU selectaţi: Contacte-> Opțiuni -> Selectați  câteva 
și apoi: 
- Trimite SMS-uri, dacă doriţi să trimiteţi SMS-uri la mai 
mulţi destinătari 
- Ştergeţi câteva, dacă doriţi să eliminaţi câteva contacte, 
a se vedea punctul 6.3.2 
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6.7 Setări agendă telefonică 

6.7.1 Apelare rapidă 
În MENU selectaţi: Contacte -> Opțiuni -> Setări -> 
Apelare rapidă. -> Stare pentru a activa sau dezactiva 
apelarea rapidă. Dacă apelarea rapidă este activată și 
tastele sunt atribuite numere de 3-9, după menținând 
apăsată tasta corespunzătoare este de a conecta cu un 
număr memorat. 
Pentru a aloca un numãr unei taste, meniu, selectați 
Contacte-> Opțiuni-> Setări -> Apelare rapidă .-> Setare 
taste. Apoi selectați tasta pe care doriți să atribuiți un 
număr, apăsați butonul de apelare, selectați un număr din 
lista de contacte, apăsați și telefonul verde. 

6.7.2 Numere suplimentare 
În MENU selectaţi: Contacte -> Opțiuni -> Setări ->Numere 
suplimentare->Apeluri setate pentru a activa sau dezactiva 
apelarea fixată. 

6.7.3 Stare memorie 
Puteți verifica starea cardului de memorie și telefon. 
În MENU selectaţi: Contacte -> Opțiuni -> Setări ->Stare 
memorie 
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7. Conexiuni 

7.1 Apelare directă a numărului 

1. Introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să apelaţi 
 
 
 
 
 
 

 
2. Păsați pe telefonul verde pentru a apela numărul 
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe telefonul roșu.  

7.2 Apelarea numărului din agenda telefonică 

În modul de așteptare, apăsați tasta din dreapta JOS 
pentru a introduce în agenda telefonică. Folositi butoanele 
SUS / JOS pentru a selecta contactul dorit. Dacă vrei să 
mergi mai repede la un contact care începe cu, de 
exemplu. Litera U, apăsați tasta 8 de două ori Pentru a 
apela un contact selectat, apăsați pe telefonul verde și 
selectați Conectare. 
 
 

Pentru apeluri internaționale, trebuie să 
introduceți "00" sau "+" înaintea numărului. 
Pentru a introduce "+" ar trebui să fie de două ori 
mai apăsați tasta„ ”  
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7.3 Apelarea numerelor din lista de apeluri 
recente 

Apăsați telefonul verde atunci când telefonul este în stand-
by pentru a merge la lista de apeluri recente. Folosiți 
tastele SUS / JOS pentru a parcurge lista de apeluri. 
Apăsați tasta de apel, și apoi selectați Apelare pentru 
conectare. 

7.4 Apelare rapidă 

Dacă ați alocat anterior de contact pentru tastele 3-9 în 
modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta 
pentru a efectua apelul. 

7.5 Modificarea volumului de apel 

În timpul apelului, apăsați pe partea stângă a + sau - 
pentru a mări sau micșora volumul de apeluri. 

7.6 Opțiuni în timpul unei convorbiri 

În timpul unui apel în desfășurare, selectați Opțiuni pentru 
a permite caracteristici suplimentare:  
- Difuzor: porneste / opreste difuzorul  
- Suspendare: suspendă conexiunea  
- Terminați apelul: capăt conexiunii  
- Contact: vă permite să introduceți Contacte, de exemplu, 
pentru a verifica.  
- Numere formate: vă permite să verificați jurnalul de 
apeluri  
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- Mesaje: vă permite să verificați primit mesaje / salvate  
- Recorder: Înregistrează conversația  
- Mute: activeaza / dezactiveaza microfonul. 

7.7 Tasta ICE.  

ICE (eng. In Case of Emergency, - în caz de urgenţă) - 
abrevierea informează salvatori în cazul unui accident 
brusc.  Apăsarea și menținerea două contacte 2 ICE de 
gheață și afișează informații de utilizator  
ICE scurtătură este cunoscut de către salvamari din 
întreaga lume și oferă informații importante despre victime, 
este recomandabil să se facă contacte de alarmă 
(Contacte ICE) și informații despre utilizator, vezi mai jos: 
Adăugarea, ștergerea, modificarea contacte de alarmă și 
Informațiilor despre utilizator 

7.8 Apel de urgență 

Dacă nu ați setat nici un număr de buton SOS, SOS atunci 
când este apăsat va apela numărul 112. 
 
Puteți seta până la cinci numere de urgență. Atunci când 
apăsați și țineți apăsat butonul SOS (situat pe partea din 
spate a telefonului), va fi lansat funcție SOS. Telefonul va 
suna o alarmă și apela în mod automat pre-stabilite 
contacte de alarma unul câte unul. Nu va fi de trei 
încercări pentru a suna pentru fiecare set de contact. 
Telefon la un contact cu 20 de secunde, atunci când el nu 
reușește să se conecteze la cel precedent. 
În cazul în care unul dintre numerele de urgență primește 
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un apel, telefonul se transformă pe difuzorul și a termina 
procedura de SOS. 
În cazul în care nici unul dintre numerele prestabilite nu 
răspunde la apel, telefonul trimite automat o alarmă SMS 
la numerele prestabilite, veți vedea ce proprietarul este 
bolnav și va rămâne în starea de alarmă timp de o oră, de 
exemplu. Fiecare apel va fi răspuns în mod automat în 
modul difuzor. Pentru a anula modulul SOS, țineți apăsat 
tasta SOS. 
 

7.8.1 Descărcarea, ştergerea şi modificarea contacte 
de urgenţă 

Aveţi posibilitatea să selectaţi până la 4 numere de 
urgenţă.  Pentru a seta rapid la contact de alarmă, du-te la 
MENU meniul  principal apăsând tasta SUS. Apoi 
selectaţi: Setări SOS -> Contacte ICE. Selectaţi care 
element pe care doriţi să modificaţi, apăsaţi telefon verde 
şi selectaţi: 
Editare pentru a modifica numărul de urgenţă deja 
salvate, sau introduceţi manual un număr.  
Adauga la lista ta de contacte pentru a adăuga un nou 
număr de urgenţă din contacte, atunci când selectaţi 
numărul corect de comitere apăsând receptorul verde. 
Ştergere pentru ştergerea numerelor de urgenţă stocate 
deja. 
Ştergere toate pentru a şterge toate numerele de urgenţă. 
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7.8.2 Informații despre utilizator 
În MENU selectaţi Setări SOS.-> Informații despre 
utilizator pentru a seta numele de utilizator, boala lui, 
alergii și grupa sanguină.  
Această informație este afișată după apăsarea "2" (ICE). 

7.8.3 Text  de alarmă 
Aveți posibilitatea să modificați textul mesajului SMS care 
este trimis în timpul unui apel de urgență. Valoarea 
implicită este introdusă în text: "alarmă prin SMS! Spune-
mi "Pentru a schimba mesajul SOS SOS în meniu, 
selectați Settings> Message SOS-> Mesaj SOS-> Editare. 
Introduceți textul corespunzător și apăsați Save.  
Puteți activa sau dezactiva trimiterea unui mesaj SOS în 
modul de alarmă. Pentru a face acest lucru, selectați 
MENU: Setări SOS-> Mesaj SOS-> Stare. 

7.8.4 Dezactivarea alarmei SOS 
Puteţi activa/dezactiva sunetul de alarmă atunci când 
conectarea sos. Pentru aceasta, selectaţi MENU: Setări 
SOS - > alarmă SOS. 

7.8.5 Mesaj SOS 
În cazul în care mesajul este activat și se răspunde la apel 
SOS, va auzi mesajul "SOS apel, apăsați 5" În cazul în 
care destinatarul nu apăsați tasta 5 de 10 secunde, 
telefonul apelează numărul următor de pe lista de numere 
de urgență. Confirmarea a răspunde la apel apăsând 5 
asigură că apelul a fost preluat de către om, și nu, de 
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exemplu. Poștă vocală.  
Mesaj SOS poate fi oprit doar atunci când suntem siguri că 
contactele de alarmă înregistrate au anulat toate devierile 
spre căsuța vocală (dacă este ocupat, în cazul în care nici 
un răspuns, atunci când în afara intervalului, când este 
disponibil ...) 

7.8.6 Buton SOS 
Puteți activa sau dezactiva butonul SOS. Pentru a face 
acest lucru, selectați meniul: Setări SOS-> Stare. 

7.9 Primirea apelurilor 

Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe telefonul verde.  
Pentru a respinge un apel, apăsați pe telefonul roșu.  
Pentru a dezactiva tonul de apel pentru un apel primit, 
apăsați tasta #.  

8. Jurnalul de apeluri 
Pentru a accesa Jurnalul de apel, du-te la MENIUL 
principal şi selectaţi tabelul de conexiuni şi selectaţi: 
peluri nepreluate (pentru a vizualiza apelurile pierdute). 
Dacă nu ati preluat un apel, în modul de așteptare a 
telefonului va fi afișat în partea din stânga sus a ecranului.  
Numere formate (pentru a vizualiza numerele apelate).  
Apeluri primite (pentru a afișa apelurile primite).  
Ștergeți registru (pentru a elimina conexiunea selectată 
din registrul).  
Toate conexiunile (pentru a afișa toate conexiunile).  
Durată apel (puteți verifica durata apelurilor selectate). 
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Rețineți: Pentru a vizualiza jurnalul de apeluri apăsați pur 
și simplu standby telefon verde. Simbolurile colorate indică 
tipul de conexiune 

   
 Numere formate 
 

 
Apeluri primite 
 
  
Apeluri ratate 
 

 
După selectarea apelul corect, apăsați pe telefonul verde 
pentru a afișa opțiuni suplimentare: 
- Conectare se conectează la numărul 
- Trimite SMS vă permite să trimiteți un SMS 
- Vizualizare afișează detaliile conexiunii 
- Trimite un MMS, puteți trimite un mesaj multimedia 
- Salvare la Contacte, vă permite să adăugați un număr în 
agenda telefonică 
- Editare înainte de apel, vă permite să schimbați numărul 
înainte de a face un apel 
- Șterge, șterge o anumita poziție 
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9. Mesaje SMS și MMS 
Puteți trimite și primi mesaje text SMS și mesaje 

multimedia. Când ecranul afișează o pictogramă  
Aceasta înseamnă că există cel puțin un mesaj necitit. În 
plus, mesajul SMS este indicator necitit se aprinde 
intermitent LED-ul verde. 
Pentru a intra în MENU mesajul SMS ar trebui să fie în 
modul de așteptare apăsați tasta SUS, apoi selectați 
Mesaje-> Căsuță intrare. Inbox. În cazul în care cutia 

poștală de primire este plină, pictograma  va lumina 
intermitent. Ștergeți mesajele din căsuța de intrare pentru 
a rezolva problema. 

9.1 Scrierea și expedierea mesajelor text 

1. Apăsați MENU și apoi selectați Mesaje -> Creare 
veste este că> mesajul SMS pentru a deschide 
editorul de mesaje. 

2. Introduceți mesajul dvs.  
• Schimbarea de introducere a textului: Pentru a 

schimba metoda de introducere a textului (cifre, litere 
mici sau majuscule), apăsați tasta "#" dacă doriți să 
introduceți un simbol, apăsați tasta "*". 
 

3. Trimiterea unui mesaj: Apăsați telefon zielonj pentru 
a intra în opțiunile, selectați "Send To" și alegeți dacă 
doriți să introduceți numărul manual sau puteți selecta 
din lista de contacte. Formați numărul și apăsați OK. 
Dacă doriți să trimiteți mesajul SMS la mai multe 
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persoane, puteți adăuga mai multe numere. Pentru a 
trimite mesajul, apăsați pe "Trimite". 

4. Salvați mesajul: Pentru a salva doar scris un mesaj, 
apăsați tasta de telefon verde, apoi selectați "Salvare". 
Mesajul este salvat în dosarul Ciorne. Puteți seta 
pentru a trimite mesaje salvate în mod automat, în 
acest scop, du-te la meniu și selectați Mesaje-> Setări-
> SMS-> Salvare mesaje trimise 
 
Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, selectați 
MENU: Mesaje-> Creare mesaj> MMS, introduceți 
mesajul text, apăsați Opțiuni și selectați conținutul, 
apoi selectați Opțiuni și Trimite. 
 

9.2 Citirea și trimiterea mesajelor text 

1. Când pe ecran apare simbolul mesaj necitit sau doriti 
sa cititi mesajele primite, în MENIUL selecta: 
Messages-> Căsuță intrare. Inbox. Pentru a citi 
mesajul, apăsați "Opțiuni" și selectați "Vizualizare". În 
timp ce citiți, aveți posibilitatea să utilizați opțiuni 
suplimentare prin apăsarea telefon verde. 

2. Pictograma  mesajul indică faptul că este un mesaj 
necitit. 
Apăsați "Opțiuni" în timp ce citiți un mesaj, pentru a 
afișa funcțiile suplimentare:  
- Raspunde prin SMS: trimite mesajul SMS la 
expeditor  
- Răspuns prin MMS: trimite MMS către expeditor  
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- Sună: conectați expeditorului  
- Ștergere: șterge mesajul  
- Forward: vă permite să trimiteți un mesaj la un alt 
destinatar  
- Avansat: vă permite să utilizați un număr sau URL. 

 

9.3 Cutia SMS 

9.3.1 Căsuță intrare - Inbox 
Afișează mesajele primite, sortate cu privire la data 
primirii.  
 
Pentru a muta în Inbox, folosiți tasta SUS și JOS. 
Pentru a vizualiza caracteristici suplimentare, în timp ce 
navigați pe Inbox, apăsați "Opțiuni":  
- Vizualizeaza: vă permite să citiți mesajul  
- Raspunde prin SMS: trimite mesajul SMS la expeditor  
- Răspuns prin MMS: trimite MMS către expeditor  
- Sună: conectați expeditorului  
- Forward: vă permite să trimiteți un mesaj la un alt 
destinatar  
- Ștergere: șterge mesajul  
- Ștergere toate: șterge toate mesajele din Inbox 
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9.3.2 Mesaje expediate 
Când utilizaţi trimite şi salvaţi mesajele expediate sunt 
memorate în folderul 'Trimise'. 
Pentru a muta în Inbox, folosiți tasta SUS și JOS. 

9.3.3 Ciorne 
Puteți salva mesajele netrimise în "Ciorne". Pentru a face 
acest lucru, scrie mesajul și atunci când apăsați telefonul 
verde și selectați "Salvare".  
Lucru Enter pentru a trimite, șterge, sau edita mesajele 
salvate. 

9.3.4 Căsuță ieșire - Outbox 
Dacă nu a reușit să trimită mesajul, acesta va fi salvat în 
Outbox. 

9.4 Ștergerea mesajului 

Pentru a șterge un mesaj du-te la opțiuni și selectați 
"Ștergere". 

9.5 Setări mesaje 

Intrați în MENU și selectați Mesagerie -> Setări și apoi 
selectați: 

9.5.1 SMS 
• SIM 
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- Nr centrul de mesaje: mediază între abonați care 
utilizează mesaje mesajul SMS. Pentru a trimite mesajul 
SMS mesajul SMS de la un telefon mobil, trebuie să aveți 
numărul de telefon al centrului mesajul SMS. 
Veți primi acest număr de la furnizorul de servicii. 
- Raportul de livrare: puteţi seta telefonul pentru a primi 
un SMS de întoarcere care a fost livrat mesajul SMS 
expeditor (serviciu de reţea) 
- Calea de răspuns: pot activa/dezactiva calea răspunsuri 
• Stare memorie 
Vă permite să verificaţi starea de memorie de pe cartela 
SIM și telefon. 
• Salvaţi mesajele trimise 
Vă permite să activaţi/dezactivaţi salvarea mesajelor 
trimise 
• Memorie preferată 
Vă permite să selectaţi dacă mesajele vor fi salvate în 
telefon sau pe cartela SIM 

9.5.2 MMS 
• Cont de date 
Vă permite să selectați un cont de date necesar pentru a 
trimite MMS-uri.  
• Comune 
- Compoziție: pentru a selecta un diapozitiv și o 
semnătură automată 
-  Trimitere: vă permite să setați rapoarte de remitere, 
prioritate, salvarea automată.. 
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- Descărcare: vă permite să setați descărcarea MMS 
rețeaua de acasă și cele de roaming, și setarea filtre de 
mesaje. 
- Stocare preferată: vă permite să selectați o locație de 
stocare pentru mesaje 
-  Stare memorie: pentru a verifica starea memoriei.. 

9.6 Mesageria vocală 

Mesageria vocală este un furnizor de servicii, care ne 
permite de a pleca de înregistrări vocale, atunci când 
cineva nu reușește să se conecteze cu noi. Pentru a afla 
mai multe, contactați furnizorul de servicii. Dacă doriți să 
schimbați numărul de voce căsuței poștale, selectați 
MENU: Mesaje -> Setări -> SMS-> SIM> Mesageria 
vocală și introduceți numărul corect. 
Numărul de poștă vocală, puteți obține de la furnizorul de 
servicii. Pentru a apela căsuța poștală vocală, pur și 
simplu apăsați tasta  
10. Aplicații 

10.1 Calendar 

Pentru a activa calendarul, în MENIUL selectați: Aplicații-> 
Calendar.  
Pentru a trece la următorul / ziua precedentă folosiți 
tastele Sus / Jos.  
Apăsați telefonul verde pentru a obține opțiuni 
suplimentare:  
- Du-te la data: Introduceți data la care doriți să mergeți  
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- Du-te la data de astăzi: vă permite să meargă în calendar 
la data curentă.. 

10.2 Calculator 

Pentru a porni calculatorul, MENIUL selectați: Aplicații-> 
Calculator. Acesta este urmat de operații matematice de 
adunare, scădere, înmulțire și împărțire.  
Introduceți primul număr folosind tastele 0-9, apoi folositi 
butoanelor SUS / JOS pentru a selecta funcționarea și 
apăsați OK, introduceți al doilea număr, și apoi apăsați 
OK. 

10.3 Alarmă 

Puteți seta cinci alarme independente de pe telefonul tău. 
Pentru a activa alarma în MENIU, selectați Aplicații-> 
Alarmă. Selectați dorit alarmă și apăsați Editare. Puteți 
activa / dezactiva alarma, setați ora de alarmă, tipul de 
alarmă, și repetarea. Dacă telefonul este oprit, funcția de 
alarmă va continua să funcționeze în cazul în care condiția 
permite bateriei. În cazul în care sună alarma, apăsați pe 
telefonul verde pentru a opri alarma ceasului. Apăsați 
telefonul roșu pentru a activa funcția snooze, alarma va 
suna din nou după 5 minute. 
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10.4 Laternă 

Puteți activa / dezactiva lanterna, folosind MENIUL 
telefonului. Lanternă, puteți activa, de asemenea, pe / oprit 
de la butonul de pe telefon. 

10.5 Servicii de rețea 

10.5.1 WAP 
Browserul de pe telefonul dvs. vă permite să utilizați o 
varietate de servicii WAP. 
Telefonul are setările de anumitor operatori. Pentru a 
activa meniul, selectați: 
Aplicații-> Servicii de rețea > WAP> Setări-> Contul de 
date-> selectați contul și apăsați OK. 
 
Dimensiune ecran telefon poate provoca aspectul părților 
poate diferi de original. Unele detalii de pagini Web poate 
fi invizibil. Disponibilitatea acestor servicii, pre țuri și 
instrucțiuni, contactați furnizorul dvs. Setările de 
configurare necesare necesare pentru navigare pot fi 
obţinute de la operator, Vezi secţiunea 14.5.2 APN profil 
unii operatori permit configurarea la distanță a telefonului 
dvs. 
 
 
 



 41 

10.5.2 Servicii SIM  
Indiferent de funcţiile disponibile în telefon, cartela dvs. 
SIM poate furniza servicii suplimentare. Numele şi funcţiile 
acestui meniu depind de tipul de servicii disponibile. 
Serviciile care necesită o conexiune la Internet nu pot fi 
disponibile.  

10.6 Manager de fișiere 

Selectați în MENU: Aplicații-Contul Manager de fișiere  
Apăsați tasta de telefon verde [Opțiuni]:  

• deschidere selectați pentru a deschide directorul 
selectat.  
• Formatare - pentru a formata unitatea selectată 
• Detalii 

Când deschideți un folder disponibil în stânga tasta soft 
Opțiuni sunt disponibile: 
• Deschide 
• Crearea unui director - pentru a crea un nou dosar în 

locația selectată  
• Redenumiți folderul 
• Ștergere: Ștergeți folderul curent 
 
Pentru a deschide un fișier, apăsați tasta de telefon verde 
[Opțiuni] și selectați previzualizare sau pentru a juca. 
Puteți selecta, de asemenea, alte funcții. 

11. Aparat de fotografiat 
 



 42 

Telefonul are capacitatea de a capta imagini și a înregistra 
videoclipuri.  
Pentru a porni camera, seta MENIUL: Camera. Când te 
întorci, veți vedea imaginea de pe ecran. Camera are un 
zoom digital (mărire). Pentru a face zoom pe subiect, 
apasati butonul Sus pentru a micșora, apăsați în jos.  
Pentru a modifica dimensiunea imaginii (176x220, 
160x120, 320x240, 640x480), apăsați Opțiuni->Contul 
setări imagine->Contul dimensiune imagine.  
Pentru a realiza o fotografie, apăsați pe a cincea 
Fotografia este salvată automat.  
Pentru mai multe opțiuni, apăsați pe telefonul verde. 
Comutare la video Pornește aparatul de fotografiat 

Fotografii Lansează vizualizare imagini 

Setări aparat Vă permite să schimbaţi setările camerei, de 
exemplu. anti-pâlpâitoare, auto-timer 

Setări imagine Modificaţi dimensiunea de imagini şi calitate 
a imaginii 

Balansul de alb Vă permite să ajustaţi balansul de alb 

Moduri de scenă Automat sau noapte 

Memorie 
Vă permite să selectaţi dacă fotografiile ar 
trebui să fie salvate pe cartela de memorie 

sau în memoria internă a telefonului 
Restabilire valori 

implicite Restabileşte setările implicite ale camerei 
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Memoria internă a telefonului vă permite să facă doar 
câteva poze. Pentru a stoca mai multe fotografii, instalați 
un card de memorie Micro SD. 
Atunci când utilizați Image, selectați imaginea respectivă 
folosind butonul Sus / Jos și apăsați butonul de apelare 
pentru a afișa opțiunile: 
- Previzualizare mărește imaginea selectată. Pentru a 
vedea o altă imagine, utilizați Sus / Jos 
- Trimitere pentru a trimite fotografia ca un MMS sau prin 
Bluetooth 
- Redenumire vă permite să redenumiți fotografii 
- Ștergere, sterge imaginea 
- Memorie, vă permite să selectați dacă se afișează 
imagini de pe un card de memorie sau memoria telefonului 
- Informații despre imagine, se afișează detaliile imaginii. 
După extinderea imaginii, apăsați Opțiuni pentru a afișa 
funcțiile suplimentare: 
- Redare - Permite expunere de diapozitive 
- Rotire vizualizare - Rotește imaginea 
- Utilizați ca - se poate utiliza o fotografie ca fundal sau un 
screensaver 
- Trimite - trimite o imagine prin MMS sau Bluetooth 
- Informații despre imagine - afișează fotografii detaliate 
 

12. Radio FM 
Telefonul are un receptor de radio FM încorporat, îl puteţi 
folosi atunci când vă conectaţi la un set cu cască, care, de 
asemenea, funcţionează ca antenă. 
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Pentru a activa radioul, selectați în MENU: radio FM. 
Pentru a opri radioul, apăsați tasta #. În cazul în care 
opțiunea este activată Redare în fundal, înainte de a porni 
de pe stația de radio-l joc de tasta #, apoi apăsați telefonul 
roșu. În caz contrar, radioul va reda în continuare. 
Funcţiile butoanelor în timpul redării de radio: 
• +/- (pe partea stângă): mărire volum/ reducere 
• SUS: creșterea frecvenței de 0,1 MHz 
• JOS: reduce frecvența de 0,1 MHz 
• #: pauză / reluare redare 
• * (asterisc): căutare automată a posturilor 
• receptor roșu: înapoi la meniu 
• receptor  verde - opțiuni: lista de canale, setările de 

căutare automată frecvență de intrare manual (se 
joacă în fundal, difuzor) 

• Taste 1-9: Selectarea unui post de radio din lista de 
canale (trebuie să fie stații salvate) 

  

Avertisment: calitatea recepţiei depinde de locul în 
care vă aflaţi. Efectul asupra recepţia de la postul de 
radio are o multime de factori externi care pot cauza 
sărac recepţie de calitate, dar acest lucru nu este 
baza pentru cererea mărfurilor. 
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13. Multimedia 

13.1 Vizualizare imagini 

În MENIUL Selectaţi: Multimedia-> Photo Viewer. Puteţi 
vizualiza imaginile luate anterior. Opţiunile disponibile în 
browser-ul imagini sunt identice în funcţie şi sunt descrise 
în secţiunea 11. 

13.2 Înregistrare video 

Pentru a permite camerei pentru a selecta MENIUL: 
Multimedia-> Aparat foto. Pentru a seta opțiunile de 
înregistrare, apăsați pe telefonul verde.  
Înregistrarea începe atunci când apăsați 5 Pentru a 
întrerupe înregistrarea, de asemenea, utiliza tasta 5 
Pentru a opri înregistrarea, apăsați telefonul roșu.  
 
Pentru a utiliza aparatul trebuie să fie instalat pentru card 
MicroSD (nu exista) si a seta înregistrarea pe un card de 
memorie  
Opțiuni -> Memorie și selectați cardul de memorie.  
 
Fotografiile și clipurile video realizate cu telefonul, puteți 
încărca pe computer. Pentru mai multe informații, 
consultați Conectarea telefonului la un calculator. 
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13.3 Video Player 

Selectați în MENU: Multimedia-Contul Video player. 
Utilizarea player-ul video înainte de a putea vedea filmele 
de origine (folder Video). Selectați adecvate tastele de 
înregistrare sus / jos. Pentru a porni și a opri redarea, 
apăsați tasta #. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta *. 
Pentru a mări imaginea pentru a umple ecranul, apăsați 1.  
Telefonul poate juca format AVI și 3GP  
Când vizualizați o listă de înregistrări, apăsați butonul 
"Opțiuni" pentru a vizualiza opțiuni suplimentare:  
- Redare  
- Trimite  
- Schimbare denumire 
- Ștergere 

13.4 Audio Player 

Utilizarea player-ul audio poate reda fișierele audio 
înregistrate. Acestea trebuie să fie în muzica mea. Dacă 
ați înregistrat un nou fișier atunci când porniți playerul, 
selectați Opțiuni-Contul Reîmprospătare listă. Pentru a 
porni sau a opri redarea, apăsați tasta #. Dacă nu doriți 
fișierele pentru a fi jucat în fundal, înainte de a părăsi 
jucător redarea de oprire apăsând #.  
Aveți posibilitatea să mutați între precedent și următor 
înregistrarea cu ajutorul SUS ȘI ÎN JOS. Pentru a modifica 
opțiunile redare, selectați:  
Lista->Contul Opțiuni->Contul Setări.  
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Apăsați tasta * pentru a schimba opțiunile de repetare. 
Volumul poate fi reglat cu ajutorul tastelor + și - de pe 
partea stângă a telefonului.  
Telefonul acceptă următoarele formate de fișier: WAV, 
AAC, AMR. 

13.5 Recorder 

Puteţi înregistra muzică sau sunete ambientale.  
-Selectaţi din MENIU: Multimedia-> recorder de voce 
-Pentru a porni sau a întrerupe înregistrarea, apăsaţi *.  
-Pentru a termina înregistrarea, selectați receptorul roşu. 
În mod implicit, înregistrările sunt memorate în Manager 
fişiere-> card de memorie-> Audio.   
-Selectaţi Opţiuni pentru a face setările de voce (listă de 
înregistrări, unde a salva fişierele, calitatea de 
înregistrare). 

14. Setări 
Selectaţi din MENU: setări, şi apoi: 

14.1 Profile 

Telefonul are mai multe profile, cu care se pot adapta 
rapid telefonul la situații diferite. Fiecare profil poate activa 
și personaliza în funcție de nevoile dumneavoastră. 
Profilurile disponibile sunt: General, Silențios, Întâlnire, în 
aer liber.  
În fiecare dintre profilurile folosind opțiunea Customize, 
puteți modifica:  
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- Tipul de alertă (doar ton de apel, vibra numai, etc)  
- Tip inel (singur sau repetată)  
- Ton de apel  
- Ringer  
- Alertă mesaj  
- Volumul de semnal de mesaj  
- Tastatura de sunet  
- Tastele de volum  
- Avertismente audio (de exemplu .. nivel redus de 
încărcare)  
 
În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta # 
pentru a activa profilul reuniunii, țineți din nou tasta # 
pentru a reveni la profilul anterior. 

14.2 Setări telefon 

14.2.1 Setarea data şi ora 
Pentru a seta data și ora, selectați MENU: Setări-Contul 
Setare telefon -> Ora și data. Selectați "Fusul orar" pentru 
a seta orașul corect, și apoi "Set de timp / data" pentru a 
introduce ora și data. Pentru a vă deplasa între data și ora, 
utilizați tastele Sus / Jos pentru a introduce data și ora 
folosind tastele 0-9.  
Puteți seta, de asemenea, formatul orei (12h sau 24h), 
formatul datei (ZZ / LL / AAAA, LL / ZZ / AAAA sau AAAA / 
LL / ZZ).  
Dacă acumulatorul este scos din telefon, când sunt 
reintroduse trebuie să setați data și ora. 
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14.2.2 Limba 
Vă permite să schimbați limba pentru meniurile telefonului. 
Dacă setați din greșeală o limbă străină pentru a schimba 
presei corect în modul de așteptare:  
- 1x SUS  
- 2x JOS  
- Telefon verde 1x  
- 1x JOS  
- Telefon verde 1x  
- 1x JOS  
- Telefon verde 1x  
Selectați limba dorită și apăsați tasta de apel. 
 

14.2.3 Display - ecran 
Puteţi seta imaginea de fundal, display contrast si 
iluminare. De asemenea, puteţi seta propria imagine de 
fundal (de exemplu, Foto) şi porniţi la ceas de afişare în 
timp ce încarcă telefonul. 

14.2.4 Blocare automată a ecranului 
Această funcție vă permite să activați și să stabilească o 
dată după care tastatura va fi blocată automat. 

14.3 Setările de conexiune 

14.3.1 Ascunderea numărului 
Este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă 
acest serviciu, face configurarea adecvată. Această 
caracteristică vă permite să vă ascundă numărul atunci 
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când efectuați apelul.  
Selectați "Set de rețea", "Ascunde număr" sau "Trimite 
Numărul" și apăsați "OK". 

14.3.2 Apel în așteptare 
Este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă 
acest serviciu, face configurarea adecvată.  
După accesarea MENU: Setări-> Setări apeluri -Contul 
Apel în așteptare, puteți verifica disponibilitatea și alegeți 
dacă doriți să activați această caracteristică.  
Dacă apel în așteptare este activată și utilizatorul 
vorbeste, fiecare viitor apel va fi semnalat printr-un semnal 
de ieșire de-al doilea apel. Este posibil de a primi un al 
doilea apel și suspensie primul. 
 

14.3.3 Redirecţionarea apelurilor 
Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care 
operatorul oferă acest serviciu, trebuie să configurare 
adecvate. Puteţi seta redirecţionarea apelurilor primite 
direct la poştă vocală sau către un alt număr. 
1. Pentru a seta conexiunile serviciu de transfer, intrați în 

MENU: Setări -> Setări apeluri ->Redirecţionarea 
apelurilor 

2. Apoi selectați când doriți să redirecționați apelurile din 
lista disponibilă: 1 Toate apelurile vocale (redirecționa 
toate apelurile primite către un număr specificat), 2 În 
cazul în care nu este disponibil (apeluri Atacanți când 
ați oprit telefonul, sau sunteți în afara intervalului), 3 
Atunci când nu răspund (transmite apelurile atunci 



 51 

când nu aţi primit telefonul dvs.), 4 Când este ocupat 
(redirecționarea apelurilor de intrare atunci când sunt în 
prezent într-o conversaţie), 5 Devierea tuturor 
apelurilor de date, 6 Anularea tuturor devierilor. 

3. Apăsați Activare și introduceți numărul la care doriți să 
redirecționați apelurile pentru a activa serviciul, sau nu fi 
de acord pentru a Dezactiva serviciul.  
Pentru a vedea ce este selectat în prezent, starea 
serviciu, selectați Verificare stare.  

14.3.4 Restricționarea apelurilor 
Este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă 
acest serviciu, face configurarea adecvată. Această funcție 
vă permite să blocați diferite tipuri de conexiuni. 
1. Accesați MENU: 
Setări -> Setări apeluri-> Blocare apeluri 
2. Din lista, selectați tipul de apeluri pe care doriți să le 

blocați. Puteți bloca toate apelurile efectuate, toate 
apelurile efectuate internaționale, apelurile internaționale 
(cu excepția pentru apelurile către țara), toate apelurile 
primite și apelurile primite în roaming. Puteți schimba, de 
asemenea, parola de blocare. 

14.3.5 Setări avansate 
• Auto repetare: când funcţia este activată atunci 

când încercarea de conectare nu reușește, 
telefonul încearcă automat să se reconecteze 

• Timp de memento: puteţi seta semnalizare de 
durata conexiunii. La un moment dat (31-60 
secunde) sau după o anumită perioadă de timp (2-
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3000 sec), veţi auzi un semnal că notificarea când 
apelaţi o anumită perioadă de timp a trecut. 

• Primirea apelurilor: puteţi seta conexiunea să fie 
preluaţi apăsând orice tastă sau automat atunci 
când setul cu cascã este conectat. 

14.4 Setări de reţea 

• Selectare reţea: selectaţi operatorul automat sau 
manual. 

• GPRS: Vă permite să selectați dacă conexiunea 
GPRS este să fie stabilită, dacă este necesar, și 
întotdeauna 

• Pref.  de transfer GPRS  
 

14.5 Conectivitate 

 

14.5.1 Bluetooth 
Datorită conexiunea Bluetooth puteți expedia și primi 
fişiere. Vă puteţi conecta, de asemenea, alte dispozitive 
cum ar fi setul cu cască fără fir. Selectaţi din MENIU: 
setări-> comunicaţii şi du-te la Bluetooth în MENIUL 
Bluetooth, selectaţi una din următoarele opţiuni: 
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Statutul de Bluetooth Activarea sau dezactivarea 
Bluetooth 

Vizibilitatea Porniţi astfel încât alte persoane 
pot găsi telefonul 

Aparatul meu Dispozitivele care sunt deja 
conectate 

Numele meu Selectaţi denumirea aparatului dvs. 
 
Fişierele încărcate pe telefonul sunt salvate într-un folder 
mm720 Received. 

14.5.2 Profil APN 
Selectați MENIU: Setări- Conectivitate și du-te la profil 
APN.  
Telefonul a intrat setările pentru WAP / MMS și GPRS 
anumitor operatori. Pentru a edita / șterge / adăuga un 
cont, selectați MENIU: Setări -> Conectivitate ->Profil APN 
 
Configurația corectă puteți obține de la furnizorul de 
servicii. Unii operatori vă permit să configurați de la 
distanță la telefon. 
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14.6 Setări de securitate 

14.6.1 Cod PIN 
Puteți activa / dezactiva codul PIN atunci când porniți 
telefonul și schimba codul PIN 

14.6.2 Interceptarea convorbirilor telefonice 
Puteți activa blocarea telefonului. Când utilizați telefonul, 
va trebui să introduceți codul de blocare. Codul implicit 
este 0000. 

14.7 Restabilirea setărilor din fabrică 

Cu această opțiune, puteți restabili setările din fabrică. 
Selectați MENU: 
Setări-> Reveniți la setările din fabrică., și introduceți 
parola. La sfârșitul receptor confirmare verde. 
  
 
 

15. Conectarea la un calculator 
Puteți conecta telefonul la computer utilizând un cablu 
USB, permițându-vă să copia și muta fișiere între telefon și 
PC  
conectarea:  
- Introduceți cablul USB la telefon  
- Conectați celălalt capăt al cablului la portul de pe 
computer  

Atenție: parola de securitate implicită este: 0000 
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- Pe ecranul telefonului afiseaza mesajul: "Dispozitive de 
stocare" și "Port COM". Selectați Dispozitive de stocare 

16. FAQ (Rezolvarea problemelor) 
A face reparaţii la telefon este posibil numai la un service 
autorizat. Nu face reparaţii sau modificări-te sub 
ameninţarea cu pierderea garanţiei!  
 

Intermitent LED 
verde (indicator 
LED) 

Ai un mesaj text necitit sau un apel pierdut 

„Incapabil să se 
conecteze la” 

Verificaţi că numărul vă sunt apelarea este corectă. 
Prin selectarea a numărului de o altă ţară, ar trebui 
întotdeauna să adăugaţi prefixul corespunzător (de 
exemplu. Germania 0049 sau +49) 
Dacă aveţi o cartelă preplătită (adaptor de alimentare), 
ar trebui să verificaţi dacă măsurile sunt disponibile în 
contul tău pentru a finaliza conectarea.  

'Cartela SIM este 
introdusă în 
telefon, puteţi 
face doar apeluri 
de urgenţă (112)' 

Trebuie să vă asiguraţi că cartela SIM este instalată 
corect. 
 

Telefonul nu 
funcționează 
atunci când vă 
conectați 
încărcătorul nu se 
încarcă 

Poate că telefonul este oprit, rândul său, la telefon prin 
apăsarea butonului de alimentare pe (telefon roșu) 
pentru aprox. 3 secunde.  
După o lungă nu utilizează telefonul în timp ce bateria 
poate fi în măsură să așa. "Descărcare profundă" 
pentru a restabili funcționarea corectă, lăsați 
încărcătorul conectat, chiar dacă pe display nu apare 
nimic. 
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„Dacă puteți 
face apeluri în 
timp ce sunteți 
în străinătate?”  

Dacă vă aflați în afara țării, telefonul se 
conectează automat la o rețea străină, în cazul în 
care acesta a fost inclus în ROMING. Consultați-
vă cu furnizorul de servicii.  

„Este posibil să 
se facă un apel 
de urgență într-
un loc în care 
nu există 
acoperire sau în 
cazul în care 
contul dvs. nu 
dispune de 
resurse?”  

Nu puteți efectua apeluri dacă telefonul nu este în
raza de acțiune.  
 
Dacă nu aveți fonduri în contul dvs., este posibil 
pentru a efectua apeluri de urgență la 112. 

 
„Cum se poate 
mări 
acoperirea?” 

Dacă pe ecran se afișează "nu funcționează", aceasta 
înseamnă 
lipsa de semnal adecvat sau fonduri în contul 
dumneavoastră. Cu toate 
acestea, în această 
În cazul în care este posibil pentru a efectua apeluri de 
urgență prin 
112 
cu condiția ca acestea să fie în raza unei rețele de alt 
operator. 
Site-uri, cum ar fi clădirile limita gama, mutați mai 
aproape de 
fereastra sau du-te în afara a grupei de multe clădiri. 
 
 
 
 
 
 



 57 

 
 
„Pe ecran apare 
urmatorul text 
„Pentru a 
debloca ţineţi 
apasat”, tastele 
nu 
funcţionează”.  

Blocarea tastaturii este activată, trebuie să vă. 
Trebuie să debloca tastatura de exploataţie în jos 
butonul de blocare de pe partea dreapta a 
telefonului. 

„Care este 
centrul de 
mesaje SMS?”  

Numărul centru a operatorului de rețea sunt 
stocate mesaje text. Numărul este stocat pe 
cartela SIM, dar meniul telefonului se poate 
schimba și intra în altul. 
 

„Când se 
percepe o taxă 
pentru apel?”  

Veți fi taxat imediat după conexiunea. Verificati 
cu operatorul, ceea ce este modul de calcul. 

Cum să verific 
dacă mesajul 
SMS a ajuns la 
destinatar?  

Acesta ar trebui să permită raportul de livrare. 
După transmiterea unui mesaj mesajul SMS de 
retur sosește, indicând că mesajul a fost livrat 
(serviciu de rețea). 
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17. Condiții de utilizare și securitate 
 
• Nu porniți telefonul, dacă aceasta poate provoca 

interferențe cu alte dispozitive!  
• Nu utilizați telefonul fără un set adecvat în timp ce 

conduceți.  
• Telefonul emite un câmp electromagnetic care poate 

avea un impact negativ asupra altor dispozitive 
electronice în acest exemplu. Echipament medical. Ar 
trebui să fie recomandat de către producătorii de 
echipament medical distanță între telefon și un 
dispozitiv medical implantat, cum ar fi, de exemplu. 
Pacemaker. Persoanele cu dispozitive implantate ar 
trebui să se refere la aparat medical implantat 
instrucțiuni al producătorului și să adere la aceste linii 
directoare. Persoanele cu stimulatoare cardiace nu 
trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept ar 
trebui să țină urechea de pe partea opusă a corpului în 
raport cu dispozitivul medical pentru a reduce la 
minimum riscul de interferențe, și opriți imediat 
telefonul în caz de suspiciune că interferențele; 

• Nu utilizați telefonul în spitale, avioane, de la 
benzinării și în apropiere de materiale inflamabile.  

• Nu efectuați reparații sau modificări. Eventualele 
defecte ar trebui să fie eliminate de service autorizat. 
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• Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese 
de mici dimensiuni. Telefonul și componentele sale 
trebuie să fie protejate împotriva copiilor. 

• Nu curățați telefonul cu substanțele chimice sau 
corozive. 

• Nu utilizați telefonul la o distanță scurtă de carduri de 
debit și de credit - acest lucru ar putea duce la 
pierderea datelor de pe card. 

• Din motive de siguranță, vă rugăm să nu vorbească la 
telefon cu rețeaua încărcător atașat. 

• Telefonul nu este rezistent la apă, nu-l supuneți la apă 
sau alte lichide de acțiune. Nu așezați aparatul într-un 
loc unde poate fi stropit cu apă sau alte lichide. 

• Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate și scăzute 
și lumina directă a soarelui. Nu așezați aparatul în 
apropierea sistemului de încălzire. de exemplu. 
radiator, incalzitor, cuptor, aragaz, vatră, grătar, etc. 

• Protejați-vă auzul 
Expunerea prelungită la sunete puternice poate 
cauza deteriorarea auzului. Ascultați muzică la 
un nivel moderat, și nu țineți aparatul la ureche 

atunci când utilizați difuzorul. Înainte de a conecta căștile 
reduce întotdeauna volumul. 
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18. Condiții de garanție 
Telefonului aferent se acordă o garanţie, care este o parte 
integrantă a dovada de achiziţionare.  Pentru repararea de 
telefoane avariat utilizarea greşită, taxa de fulgere sau 
electrostatică. Dacă ai încercat să auto-reparaţii sau 
modificări va anula garanţia dumneavoastră! 
 
Informațiile de mai sus sunt furnizate în scop de informare. 
  
19. Informații despre baterie 
 
Telefonul are o baterie care poate fi reîncărcat cu 
încărcătorul atașat la setul. 
 
Timpul a telefonului depinde de o varietate de condiții de 
operare. Semnificativ lucru mai scurt afectează cât de 
departe suntem de la stația de releu și durata și numărul 
de apeluri. În timpul mișcării, păstrați telefonul trece între 
stații de releu, care are, de asemenea, un impact mare 
asupra timpului de lucru. 
Bateria după câteva sute deține și rozładowniach pierde în 
mod natural proprietatile sale. În cazul în care observă o 
pierdere semnificativă de performanță, trebuie să obțineți 
un acumulator nou.  
 
Pot fi utilizate numai baterie recomandată de producător. 
Nu lăsaţi încărcătorul conectate mai mult de 2-3 zile.  
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Nu ţineţi telefonul în locuri o temperatură prea ridicată. 
Acest lucru poate avea un impact negativ asupra bateria şi 
telefonul în sine.  
 
Nu folosiţi niciodată bateria cu leziuni vizibile. Acest lucru 
poate duce la scurt circuit şi deteriora telefonul. 
Introduceți-l în funcţie de polaritatea.  
 
Lăsarea acumulatorului la temperaturi prea ridicate sau 
foarte scăzute va reduce sale de viaţă. Bateria trebuie 
depozitate la o temperatură cuprinsă între 15 °C la 25 °C. 
Dacă telefonul este introdus un acumulator rece, telefonul 
nu poate lucra în mod corespunzător şi există un risc de 
deteriorare.   

Setul conţine bateria Li-ion. Bateriile uzate 
sunt dăunătoare mediului. Ar trebui să fie 
depozitate la punctul desemnat special într-
un recipient adecvat, în conformitate cu 
reglementările. Baterii și acumulatori nu 

trebuie să dispună de deșeuri municipale, ci predați-l la 
locul de colectare.  
NU ARUNCAŢI BATERIA NICI ACUMULATORII ÎN FOC!  
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20. Informaţii despre SAR 
Acest model corespunde recomandărilor internaționale 
pentru expunerea la unde radio. Dispozitivul este un 
transmițător radio și unde radio receptor. Acesta este 
conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde 
radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste 
recomandări au fost elaborate de organizația științifică 
independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite 
a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă 
și sănătate. Aceste linii directoare folosesc o unitate de 
măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție 
specifică (SAR) - absorbție a dreptului.  
Numit de limita ICNIRP SAR pentru dispozitive mobile este 
de 2,0 W / kg. SAR este măsurat la cea mai mare putere 
de transmisie, dimensiunea reală a dispozitivului în timpul 
funcționării este de obicei sub nivelul indicat mai sus. 
Acest lucru se datorează modificărilor automate ale 
nivelului de putere al dispozitivului pentru a se asigura că 
aparatul folosește doar minimul necesar pentru a ajunge la 
rețea.  
Deși pot exista diferențe în valorile SAR pentru diferite 
modele de telefoane, și chiar pentru diferite poziții de 
utilizare - toate sunt în concordanță cu reglementările 
privind nivelul de siguranță de radiații. 
Organizația Mondială a Sănătății a ajuns la concluzia că 
studiile actuale au demonstrat că nu este nevoie de orice 
restricții speciale privind utilizarea dispozitivelor mobile. De 
asemenea, dacă doriți, pentru să reduceți efectele 
radiațiilor ar trebui să limiteze durata apelurilor sau în 
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timpul unui apel folosind setul cu cască sau difuzorul nu ar 
să țineți telefonul aproape de corp sau cap. 
n cadrul acestui model, cea mai mare valoare măsurată a 
SAR în testele este egală cu 0.881W / kg EGSM900 și 
0.365W / kg pentru DCS1800. 
Valorile SAR pot să difere în funcție de raportare la nivel 
național și cerințele de testare și lățimea de bandă a 
rețelei. 
 

21. Informații privind protecţia mediului 
 Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu 

europene Directiva 2002/96/CE şi legislaţia 
poloneză privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice simbolul pubelă wheelie 
bin deşeurilor. 
Acest marcaj indică faptul că acest echipament, 

după o perioadă de utilizare nu pot fi plasate împreună cu 
alte deşeuri din gospodări. 
Notă: acest echipament nu trebuie aruncate de la deşeuri 
municipale!!! Produsul trebuie să fie eliminate prin puncte 
de colectare selectivă a pregătit. Gestionare adecvată a 
deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajută la 
evitarea dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediu, 
consecinţele prezenţa de ingrediente periculoase şi 
necorespunzătoare de stocare şi echipamente de 
prelucrare. 
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22. Declaraţia de conformitate 
 

 
 

 

Declarația de Conformitate 07/2017/RED 
 
Numele și adresa Producătorului : 
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland 

 
Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
 
Obiectul declarației: 
GSM Mobile phone 
Nume Model: MM720BB 
 
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a 
Uniunii: 

Directiva 2014/53/UE 

Directiva 2011/65/UE (RoHS)   
 
Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile tehnice în legătură cu 
care se declară conformitatea: 
 
 
EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) Test Report RSZ170703010-11A1, 2017-07-27 
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)  Test Report RSZ170703010-22A1, 2017-08-21 
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 
EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) 

Test Report RSZ170703010-02A1, 2017-07-27 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + 
A12: 2011 + A2: 2013 
 

Test Report RSZ170703010-03A, 2017-07-18 

EN 50360: 2001 + A1: 2012, 
EN 50566: 2013 
EN 62479: 2010 

Test Report RSZ170703010-20A1, 2017-08-16 

 
 
 
Organismul notificat: 
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL), număr: 1313 
a efectuat intervenției în conformitate cu ANEXA III, Modulul B Directiva  2014/53/UE și a emis 
certificatul de examinare UE de tip: 
Certificate No. B1708082 
 
 
 
Semnat pentru și în numele: MAXCOM S.A. 
 
 
locul și data emiterii: name, function: 

Tychy, 2017-09-01 Adam Grzyś, Development Director 
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Unele dintre informaţiile din acest ghid pot varia în funcţie 
de configuraţia de telefon. Aceasta depinde de software-ul 
instalat, furnizorul de servicii şi cartela SIM. Ne rezervam 
dreptul de a face schimbări pentru a produsului și a 
caracteristicilor sale, fără prealabilă prezentarea de 
informatii pe acest subiect.  
 

Asistenţă tehnică-număr: 32 325 07 00 sau email 
serwis@maxcom.pl 
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tel. 32 327 70 89 
fax 32 327 78 60 
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