
Prezentarea telefonului

Philips urmărește permanent să își îmbunătăţească
produsele. Din acest motiv, Philips își rezervă dreptul
de a revizui acest ghid de utilizare sau de a-l retrage
oricând fără preaviz. Philips furnizează acest ghid de
utilizare «ca atare» și, cu excepţia cazurilor prevăzute
de lege, nu își asumă responsabilitatea pentru nici o
eroare, omisiune sau discrepanţă între acest ghid de
utilizare și produsul descris. Acest aparat este menit a
fi conectat la reţelele GSM/GPRS.

Funcţii disponibile

Taste numerice

Cârlig curea 

Tastă navigare și,
Ecran 262.000 
Culori

Tastă preluare apel

Tasta Anulare și
Pornire/Oprire

Port USB /  Conector
încărcare și căști

Tastă 
progr. stânga

Tastă progr. dreapta

Led - martor activitate

Tastă volum și zoom

Tasta cameră foto

Partea 
posterioară: 
obiectivul camerei 
foto 

Pornirea/
Oprirea 
telefonului

Apăsaţi lung tasta ).

Introduceţi 
codul PIN.

Introduceţi codul PIN de la
tastatură și apăsaţi , sau L
pentru a confirma.

Blocarea 
tastaturii

Apăsaţi lung * (tastatura este
automat deblocată la
recepţionarea unui apel).
Tastatura se blochează automat
atunci când glisiera este închisă.

Deblocarea 
tastaturii

Apăsaţi R; telefonul afișează
"Deblocaţi tastatura?" Apăsaţi
LDa pentru a accepta sau
RNu pentru a anula
deblocarea.

Efectuarea 
unui apel

Introduceţi numărul de telefon
de la tastatură și apăsaţi tasta (
pentru a forma.

Încheierea unei 
convorbiri

Apăsaţi tasta ).

Acceptarea 
unui apel

Apăsaţi tasta ( atunci când
sună telefonul.



Taste programabile
Tastele programabile stânga și dreapta (L și R)
dispuse deasupra tastaturii vă permit să selectaţi
opţiunile corespunzătoare care apar pe ecran în
imediata apropiere deasupra lor, inclusiv în timpul
apelurilor. Aceste taste sunt contextuale; ele variază în
funcţie de contextul respectiv.

Meniul principal
Meniul principal permite accesul către toate
caracteristicile Philips 960 prezentate sub forma unei
matrice. Tabelul de mai jos sintetizează dispunerea

Trecerea pe 
mut a unui apel

Apăsaţi R în timpul soneriei
unui apel recepţionat. 

Respingerea 
unui apel

Apăsaţi ) atunci când sună
telefonul.

Setarea 
volumului 
conversaţiei

Apăsaţi tastele laterale de volum
pentru a ajusta volumul în
timpul unui apel.

Setarea 
volumului 
soneriei

Atunci când telefonul este în
modul neutru, apăsaţi tastele
laterale de volum pentru a ajusta
volumul unui apel recepţionat.

Acces 
Apelare rapidă

În modul neutru, apăsaţi +.

Acces Contacte În modul neutru, apăsaţi -.

Acces 
Fișierele mele

În modul neutru, apăsaţi <.

Acces 
Editare SMS nou

În modul neutru, apăsaţi >.

Acces 
Listă de apeluri

În modul neutru, apăsaţi (.

Acces 
Meniu Principal

În modul neutru, apăsaţi ,.

Deplasarea la 
meniul anterior

Apăsaţi tasta R.

Revenirea 
rapidă la 
modul neutru 
atunci când 
parcurgeţi 
meniurile

Apăsaţi scurt tasta).

Utilizarea 
tastelor rapide

Când vă aflaţi în modul neutru,
apăsaţi R Taste Rapide pentru
a schimba funcţionalitatea tastei
Rapide și a tastei Directe. 



Meniului Principal, semnificaţia diferitelor pictograme
prezente acolo și pagina din acest manual unde pot fi
găsite mai multe informaţii referitoare la acest subiect. 

Apăsaţi , pentru a accesa meniul principal atunci
când sunteţi în modul neutru, apoi folosiţi tastele de
navigare +,-,< sau > pentru a naviga
pictogramele și listele sau apăsaţi tastele 0-9, * sau
tastele # pentru a accesa direct opţiunea sau
caracteristica aleasă de dvs. (dispunerea tastelor se
aplică de asemenea și listelor). 
Atunci când navigaţi într-o listă, o bară derulantă
poziţionată în partea dreaptă vă va indica poziţia
efectivă din listă. 
Atunci când parcurgeţi o listă, apăsaţi tasta L
Selectare sau , pentru a accesa opţiunile referitoare
la elementul selectat, apăsaţi RÎnapoi pentru reveni
un pas înapoi.

Folosirea prezentului manual
Manualul de faţă încearcă să prezinte informaţiile
referitoare la telefonul dvs. mobil cât mai clar și mai
complet posibil. Prezentul manual este structurat
după cum urmează:

Divertisment Navigator Muzică

pag. 14 pag. 15 pag. 19

Camera foto Mesaje Fișierele mele

pag. 21 pag. 25 pag. 35

Utilităţi Contacte Profiluri

pag. 36 pag. 39 pag. 44

Conectivitate Apeluri Setări

pag. 45 pag. 49 pag. 52
Prezentarea 
telefonului

Secţiunea curentă. Prezintă o vedere
de ansamblu asupra telefonului
mobil și informaţii despre cele mai
folosite caracteristici.



Capitolul 1: 
Pregătirea 
pentru 
utilizare

Informaţii despre folosirea
telefonului dvs. mobil pentru prima
dată: instalarea cartelei SIM, a
bateriei, etc.

Capitolul 2: 
Apelarea

Informaţii despre primirea și
efectuarea de apeluri.

Capitolul 3: 
Introducere
a textului

Informaţii despre introducerea
textului folosind tastatura numerică.

Capitolele
4-15

Aceste capitole tratează fiecare
element al Meniului Principal pe
rând, unul câte unul.

Altele Secţiunile dedicate Pictogramelor și
Simbolurilor, Precauţiilor, Depanării,
Accesoriilor Autentice Philips și în
final Declaraţiei de Conformitate.
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1. Pregătirea pentru utilizare

Citiţi instrucţiunile de siguranţă din secţiunea
“Precauţii” înainte de utilizare (vezi pag. 56).

Pentru a putea utiliza telefonul, trebuie să introduceţi
o cartelă SIM validă, furnizată de operatorul GSM sau
de distribuitorul dvs. Cartela SIM conţine informaţii
despre abonament, numărul dvs. de telefon și o
memorie în care puteţi stoca numere de telefon și
mesaje (pentru mai multe informaţii, consultaţi
“Contacte” la pag. 39). Aveţi de asemenea opţiunea
de a insera o cartelă SD/MMC. Aceasta vă furnizează
o memorie extinsă care vă permite să stocaţi melodii,
fotografii și secvenţe video suplimentare și separate
faţă de cele din memoria de bază a telefonului.

Introducerea cartelei SIM
Apăsaţi piedica de fixare (1) și apoi ridicaţi capacul
compartimentului bateriei (2).

Pentru a înlătura bateria, apăsaţi piedica de fixare (1)
și ridicaţi bateria în direcţia figurată mai jos.

În cazul în care cartela dvs. SIM este livrată într-o
formă asemănătoare unui card bancar, scoateţi-o din
suport și introduceţi-o sub plăcuţa de metal, până
când se blochează. Colţul tăiat al cartelei trebuie să fie
corect poziţionat, iar lamelele aurii de contact trebuie
să fie orientate cu faţa în jos. 
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Glisaţi bateria înapoi în compartiment, cu conectorii
metalici în jos, până când se oprește. Apoi blocaţi-o
împingând-o în jos.

Glisaţi capacul bateriei în lăcașul său și împingeţi până
se blochează.

Îndepărtaţi peliculele de film protector de pe ecrane și
de pe camera foto înainte de a utiliza telefonul.

Introducerea unei cartele SD/MMC
Asiguraţi-vă mai întâi că telefonul este oprit în scopul
de a preveni descărcările statice accidentale ale bateriei
ce pot provoca defectarea cardului SD/MMC. Apoi,

apăsaţi piedica de fixare (1) și apoi ridicaţi capacul
compartimentului bateriei (2). 

Orientaţi telefonul cu obiectivul camerei către dvs.,
iar apoi ţineţi cardul SD/MMC având colţul tăiat în
partea dreaptă jos (1). Dacă este ţinut corect,
contactele aurite ale cardului vor fi orientate cu faţa
către dvs., dispuse în partea de jos a cardului. Glisaţi
ușor cardul în lăcașul său din partea superioară a
telefonului (2). Apăsaţi-l înspre jos până când se
blochează.
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Glisaţi capacul bateriei în lăcașul său și împingeţi până
se blochează.

Prima dată când introduceţi un card SD/MMC în
telefon, acesta va fi formatat pentru compatibilitate.
Dosarele pentru imagini, video, audio și alte fișiere
sunt create automat. Dacă aţi avut date înregistrate pe
card, acestea vor fi șterse.
Pentru a utiliza cardul SD/MMC ca locaţie implicită
pentru stocarea fișierelor de date, în meniul Setări
setaţi opţiunea Stocare implicită la Card memorie.
(Pentru mai multe informaţii, consultaţi pag. 52).
În fine, pentru a înlătura cardul SD/MMC, apăsaţi pe
vârful acestuia atunci când se află în lăcaș. Atunci când
iese afară, aceasta poate fi înlăturată din telefon.

Pornirea telefonului
Pentru a porni telefonul, apăsaţi lung tasta ).
Introduceţi codul PIN, dacă acesta este cerut (codul
secret de 4 până la 8 cifre al cartelei SIM). Codul PIN
preconfigurat vă este comunicat de către operatorul de
reţea sau de către distribuitorul dvs. Pentru mai multe
informaţii referitoare la codurile PIN, consultaţi
secţiunea “Securitate” la pag. 52.

Dacă introduceţi un cod PIN greșit de 3 ori, cartela
SIM se va bloca. Pentru a o debloca, trebuie să
solicitaţi operatorului de reţea codul PUK.

Încărcarea bateriei
Telefonul dvs. este dotat cu o baterie reîncărcabilă.
Bateria nouă este încărcată parţial, iar atunci când
aceasta se va descărca, veţi fi avertizat printr-o alarmă.
Îndată ce bateria și capacul acesteia sunt montate la
telefon, puteţi încărca telefonul. Înlăturaţi capacul
protector ce acoperă conectorul bateriei (este atașat la
telefon astfel încât să nu-l pierdeţi). Introduceţi
conectorul așa cum este ilustrat mai jos. Apoi
conectaţi celălalt capăt la o priză de CA.
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Simbolul baterie indică stadiul încărcării. Pe timpul
încărcării, indicatorul de încărcare cu 4 bare defilează,
timpul maxim de încărcare pentru o baterie goală este
de 3 ore în cazul unui încărcător standard. Atunci
când cele 4 bare sunt stabile, bateria este complet
încărcată. Puteţi astfel deconecta încărcătorul. În
funcţie de reţea și de condiţiile de utilizare, bateria
poate rezista până la 4 ore în convorbire și 300 de ore
în modul așteptare. Menţinerea încărcătorului
conectat la telefon după încărcarea completă a bateriei
nu afectează bateria. Singurul mod de oprire a
încărcătorului este deconectarea sa, de aceea trebuie să
utilizaţi o priză electrică ușor accesibilă.

Puteţi pierde toate setările personale dacă
îndepărtaţi bateria atunci când telefonul este
pornit.

Copierea conţinutului cartelei SIM
Dacă transferaţi cartela SIM de la alt telefon, puteţi
copia conţinutul acesteia în telefonul Philips 960.
Pentru acest lucru, procedaţi astfel:

Pentru mai multe informaţii referitoare la gestionarea
agendelor telefonice, consultaţi secţiunea “Contacte”
la pag. 39.

1. Din ecranul de bază, apăsaţi , și selectaţi
Contacte.

2. Pentru a copia toate contactele, selectaţi
Avansate. Selectaţi Copiere în telefon. Se va
afișa mesajul "Copiere în telefon?". Apăsaţi
LDa pentru a accepta sau RNu pentru a
anula.

3. Pentru a copia o singură înregistrată, din
ecranul de bază, apăsaţi , și selectaţi
Contacte. Apoi selectaţi Vizualizare contacte.
Navigaţi prin lista de contacte, selectaţi una
dintre înregistrări și apăsaţi LOpţiuni
pentru a selecta Copiere contact în telefon. Se
va afișa un mesaj. Apăsaţi LDa pentru a
accepta sau RNu pentru a anula.
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Setarea tastelor directe
Puteţi configura tastele de la 2 la 9 pentru acce-
sarea caracteristicilor favorite printr-o apăsare lungă a
unei taste numerice.  Majoritatea tastelor directe au
fost pre-setate și configurate. Pentru a verifica setările
tastelor directe, selectaţi Scurtături > Taste directe.
Pentru a schimba setările tastelor directe, apăsaţi tasta
numerică corespondentă și selectaţi Opţiuni > Person-
alizare, apoi selectaţi din lista următoare o funcţie pe
care doriţi s-o asociaţi tastei numerice respective:

Tasta numerică 1 este pre-configurată ca număr
pentru consultarea mesageriei vocale și nu poate fi
modificată. 

• Număr telefon • Mesaje

• Expediere text • Compunere

• Calculator • CP intrare

• Pagina de reședinţă • Ședinţă

• Calendar • Fișierele mele

• Legături rapide • Camera foto

• Contacte • Muzică

• Recunoaștere vocală • [Gol]

• Apel rapid
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2. Apelarea
Chiar dacă Philips 960 prezintă o mare varietate de
funcţii – efectuarea de fotografii și de filme,
înregistrări sonore, expedierea și recepţionarea de
mesaje e-mail, ca să enumerăm câteva – este mai întâi
de toate un telefon mobil. Acest capitol descrie
caracteristicile și opţiunile legate de efectuarea și
recepţionarea de apeluri telefonice.

Efectuarea unui apel
Pentru a efectua un apel, pus și simplu introduceţi
numărul de telefon cu ajutorul tastelor numerice.

Puteţi selecta numărul din Contacte:

Atunci când selectaţi un contact, puteţi apăsa L
Opţiuni pentru a accesa următoarele:

Apăsaţi Pentru

Taste 
numerice

Pentru a introduce numărul de
telefon al corespondentului dvs. Se
va afișa un ecran de editare.

RȘtergere Pentru a șterge ultimul simbol,
apăsaţi scurt, sau pentru a șterge o
linie și a reveni la ecranul de bază,
apăsaţi lung .

(/L Pentru a apela numărul/pentru a
stoca numărul.

) Pentru a încheia apelul.

Apăsaţi Pentru

,/- Deplasaţi-vă la Contacte și selectaţi
Vizualizare contacte pentru a accesa
lista / Acces direct la lista de
contacte.

+ sau - Pentru a selecta contactul dorit.

(/L/,
Opţiuni

Pentru a apela numărul / alegeţi
Apelare din meniul Opţiuni  /
Vizualizarea informaţiilor detaliate
despre contact.

) Pentru a încheia apelul.

Opţiuni Descriere

Vizualizare Pentru vizualizarea informaţiilor
despre contact.

Expediere 
mesaj

Pentru a expedia un SMS către
contactul respectiv.

Apelare 
expeditor

Pentru a apela numărului
contactului.
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Meniul în convorbire
Opţiunile disponibile în timpul unui apel variază în
funcţie de starea și felul apelului, adică dacă este o
convorbire cu o persoană, un apel în așteptare, o
teleconferinţă, etc.

Atunci când sunteţi într-o convorbire cu o persoană la
telefon, opţiunile sunt:

Atunci când apelul este în așteptare (funcţie
dependentă de abonament), opţiunile sunt:

Ștergere Pentru a șterge contactul.

Numărul 
implicit

Pentru selectarea numărului afișat
implicit: Mobil, Acasă sau Serviciu.

Expediere 
contact

Pentru a expedia numărul
contactului către alţi destinatari
prin Infraroșu sau Bluetooth.

Copiere 
contact

Pentru copierea contactului în
memoria telefonului/memoria
cartelei SIM.

Deplasare 
contact

Pentru deplasarea contactului în
memoria telefonului/memoria
cartelei SIM.

Adăugare 
imagine

Pentru adăugarea unei imagini la
contact.

Selecţie 
multiplă

Pentru selectarea unui contact/a mai
multor contacte.

Opţiuni Descriere

Apeluri în 
așteptare

Pentru trecerea tuturor apelurilor
în așteptare.

Dezactivare 
microfon

Pentru dezactivarea microfonul în
timpul apelului.

Apelare 
număr

Pentru iniţierea unui nou apel.

Încheiere apel Pentru a încheia apelul.

Opţiuni Descriere

Comutare Pentru a comuta între două
apeluri.

Dezactivare 
microfon

Pentru dezactivarea microfonului
în timpul apelului.

Teleconferinţă Pentru plasarea celor două apeluri
în modul teleconferinţă.
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Atunci când telefonul este în teleconferinţă, opţiunile
sunt:

Efectuarea unui al doilea apel
Această caracteristică este dependentă de abonament.
Puteţi efectua un al doilea apel, în timpul unui apel
aflat în derulare sau având un apel în așteptare.

Preluarea unui alt apel
Atunci când recepţionaţi un al doilea apel atunci când
sunteţi la telefon, telefonul dvs. va suna sau va vibra
iar ecranul va afișa informaţii referitoare la apelant. În
acest moment aveţi posibilitatea să:

Încheierea 
tuturor 
apelurilor

Pentru încheierea tuturor
apelurilor.

Încheiere apel Pentru a încheia apelul.

Transferare 
apel

Pentru a transfera apelul.

Opţiuni Descriere

Apeluri în 
așteptare

Pentru trecerea tuturor apelurilor în
așteptare.

Dezactivare 
microfon

Pentru dezactivarea microfonului în
timpul apelului.

Apelare 
număr

Pentru iniţierea unui nou apel.

Încheiere 
apel

Pentru a încheia apelul.

Împărţire Pentru separarea apelurilor din
teleconferinţă.

Apăsaţi Pentru

Tastă 
numerică

Pentru introducerea numărului de
telefon pe care doriţi să-l apelaţi.

( Pentru apelarea numărului în timpul
unui apel. Acţiunea va avea ca efect
trecerea automată a primului apel în
așteptare.

Apăsaţi Pentru

)/R 
Respingere 

Pentru a respinge apelul.

(/L 
Acceptare 
Opţiuni

Pentru preluarea apelului
concomitent cu trecerea primului în
așteptare.
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Pentru a putea primi un al doilea apel, trebuie să
dezactivaţi funcţia Deviere apel pentru apelurile
vocale (vezi “Redirecţionare apeluri” la pag. 50) și să
activaţi funcţia Apel în așteptare (vezi "Apel în
așteptare", pag. 50).

Preluarea unui al treilea apel
Este posibil să recepţionaţi un al treilea apel în timp ce
sunteţi în convorbire cu un apelant și aveţi altul în
așteptare. Puteţi fie să încheiaţi unul dintre apeluri
pentru a-l prelua pe cel de-al treilea, fie să introduceţi
noul apelant într-o teleconferinţă (vezi mai sus). Acest
serviciu este limitat la două convorbiri curente (una
activă și una în așteptare).
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3. Introducerea textului
În ecranele de editare, textul poate fi introdus în două
moduri: prin folosirea modului predictiv de
introducere a textului T9 și prin folosirea modului
clasic de introducere a textului. Tehnicile de utilizare
a acestor două metode sunt prezentate în cele ce
urmează.
Cele două metode de introducere a textului vă permit
de asemenea să alegeţi și tipul caracterelor textului.
Opţiunile disponibile sunt:

Atunci când vă aflaţi într-un ecran de editare a
textului (de exemplu Meniu principal > Mesaje >
Compunere > SMS/MMS/E-mail), în colţul din stânga-
sus apare o pictogramă ce indică modul curent de

introducere. Toate metodele de introducere a textului
includ posibilităţile:

Puteţi alege modul de introducere a textului selectând
o opţiune și apăsând L Selectare sau apăsând lung
tasta # pentru a selecta modul T9.
Alternativ, puteţi alege modul de introducere a
textului apăsând lung tasta * pentru a activa sau
dezactiva T9 și apăsând scurt tasta *  pentru a
comuta între opţiunile tipului caracterelor (ABC,
Abc, abc, și 123)

Modul de introducere a textului T9

Ce reprezintă acesta?
Modul predictiv de introducere a
textului T9 este un mod de editare
inteligent pentru introducerea unui text
într-un telefon mobil. Acesta permite
introducerea textului mai rapid prin
anticiparea cuvântului pe care doriţi să-l

introduceţi pe baza tastelor apăsate în acest scop.

Abc Prima literă a primului cuvânt dintr-o
propoziţie este majusculă, în timp ce
celelalte litere sunt minuscule. Dacă
introduceţi un punct, primul cuvânt al noii
propoziţii va fi scris cu majusculă.

ABC Toate literele sunt majuscule.

abc Toate literele sunt minuscule.

123 Numerică (T9 indisponibil).

• T9 Abc • ABC • 123

• T9 ABC • Abc

• T9 abc • abc

Patent Tegic Euro 
nr. 0842463
Introducerea textului 10



Exemplu: introducerea cuvântului «home»
Utilizarea T9 poate fi înţeleasă cel mai bine cu
ajutorul exemplelor. Pentru a introduce cuvântul
«home», procedaţi astfel:

Cum se utilizează?
Literele și simbolurile desemnate fiecărei taste sunt
următoarele:

Apăsaţi Pentru

46
63

Pentru a afișa cuvintele care conţin
literele din «home». Pe ecran apare
Good , primul cuvânt dintr-o listă de
cuvinte posibile.

LUrmător
ul

Pentru a parcurge lista până la
cuvântul «home».

,sau> Pentru a insera/confirma cuvântul
Home.

0 Pentru a introduce un spaţiu.

1 • Apăsaţi scurt pentru a introduce un
simbol.

• Apăsaţi lung pentru a introduce un
număr.

2 - 
9

• Apăsaţi scurt pentru a introduce o
literă.

• Apăsaţi lung pentru a introduce un
număr.

0 • Apăsaţi scurt pentru a introduce un
spaţiu.

• Apăsaţi lung pentru a introduce cifra
zero.

• În momentul în care un cuvânt T9 este
subliniat pe ecran, printr-o apăsare
scurtă, este inserat cuvântul respectiv,
urmat de un spaţiu.

L • Pentru căutarea în lista de cuvinte
afișate.

• Pentru selectarea unui element din
meniul Opţiuni.

> • Pentru inserarea unui cuvânt (fără a fi
urmat de spaţiu).

R • Pentru a șterge o înregistrare (similar
tastei backspace).
11 Introducerea textului



Cum se pot adăuga cuvinte?
Dacă nu puteţi găsi cuvântul căutat în dicţionarul T9,
îl puteţi îmbogăţi cu înregistrări proprii:

Introducerea clasică a textului
Dacă doriţi să accesaţi modul clasic de introducere a
textului, apăsaţi lung tasta * pentru a dezactiva
modul T9. Această metodă presupune apăsarea
repetată a unei taste pentru a se obţine caracterul
dorit.
Luând cuvântul «home» ca exemplu, litera «h» este a
doua literă de pe tasta 4, astfel încât sunt necesare
două apăsări pentru a se introduce «h». Exemplul de
mai jos explică acest lucru mai detaliat.

) • Pentru a părăsi fereastra de editare, fie
că salvaţi mesajul, fie că nu.

# •  Apăsaţi scurt pentru a afișa tabelul cu
semnele de punctuaţie și simboluri, pe
care îl puteţi parcurge cu ajutorul tastei
de navigare.

• Apăsaţi lung pentru a selecta limbajul
T9.

* • Apăsaţi scurt  pentru a comuta între
modul standard, minuscule, majuscule,
numerice, în mod T9 sau clasic.

• Apăsaţi lung pentru a trece de la
modul T9 la modul clasic.

Apăsaţi Pentru

LOpţiuni Pentru a accesa meniul Opţiuni și a
naviga către Corectare cuvinte.

LSelectar
e

Pentru a introduce cuvântul în
fereastra apărută cu ajutorul metodei
clasice de introducere a textului
(descrisă mai jos).

LStocare Pentru adăugarea cuvântului la
ecranul de editare a textului și la
dicţionarul T9.
Introducerea textului 12



Exemplu: introducerea cuvântului «home» Literele, cifrele și simbolurile corespunzătoare fiecărei
taste sunt următoarele:

Apăsaţi Pentru

44 Pentru a ajunge la litera «H»

666 Pentru a ajunge la litera «O»

6 Pentru a ajunge la litera «M»

33 Pentru a ajunge la litera «E»

Apăsare scurtă lungă

1 . , - ? ! ’ @ : ; / 1 1

2 a b c 2 à ä ç A B C Ä 2

3 d e f 3 é è D E F É 3

4 g h i 4 ì G H I 4

5 j k l 5 J K L 5

6 m n o 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ 6

7 p q r s 7 β P Q R S 7

8 t u v 8 ü ù T U V Ü 8

9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å 9

0 spaţiu 0
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4. Divertisment

Această secţiune descrie jocurile și alte unelte
suplimentare instalate în telefonul dvs.

Unele dintre caracteristicile descrise aici depind de
configuraţia telefonului dvs. mobil, ţara în care
l-aţi achiziţionat și/sau operatorul dvs.

Jocuri

Jocuri preinstalate
Acest meniu prezintă jocurile care sunt preinstalate în
telefonul dvs. mobil. Pentru a începe să jucaţi un joc:

Jocuri Java
Telefonul dvs. prezintă platforma JAVA, care vă
permite să rulaţi aplicaţii compatibile JAVA cum ar fi
jocurile descărcate din reţeaua GSM. Acest meniu vă
permite crearea de dosare pentru organizarea jocurilor
descărcate din reţea prin protocolul WAP.

Compunerea de melodii
Telefonul vă permite să compuneţi propriile melodii:

Demonstraţie
Meniul redă un video clip în scopul demonstrării
funcţiilor multimedia ale telefonului dvs. Acesta este
disponibil și fără cartela SIM în telefonul dvs.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Selectare din meniul principal >
Recreere > Jocuri > Jocuri preinstalate

LSelectare Pentru accesarea Listei de jocuri

LSelectare Pentru a selecta un joc.

LOpţiuni Selectaţi Joc Nou din meniul de opţiuni

LSelectare Pentru a începe jucarea jocului

Apăsaţi Pentru

LSelectare Selectare din meniul principal >
Recreere > Compunere melodii. Apoi
defilaţi  până la fișierul dorit.

LOpţiuni Pentru accesarea meniului opţiuni.

LSelectare Pentru a o edita în meniul Editare.

LOpţiuni Pentru Redarea sau Stocarea
clipului muzical. Se pot ajusta
Tempo-ului și Instrumentul folosit.



5. Navigator

Elementele din meniul Navigator depind de tipul
abonamentului la care aţi subscris și/sau de operatorul
dvs. de telefonie mobilă. Prin urmare, unele dintre
meniurile prezentate pot fi sau nu disponibile. Dacă
telefonul dvs. a fost preconfigurat, nu este necesar să
schimbaţi setările descrise în această secţiune.
Serviciile oferite pot implica efectuarea de apeluri sau
transmiterea de SMS-uri pentru care puteţi fi taxaţi.
Contactaţi operatorul de telefonie pentru detalii.

WAP
Telefonul dvs. prezintă caracteristica WAP. Cu
ajutorul WAP (Protocol pentru Aplicaţii fără Fir) vă
puteţi conecta la reţeaua WAP și naviga pe situri
internet de pe care puteţi descărca fotografii, fundaluri
de ecran, sonerii, etc.

Accesul la WAP depinde de operatorul și/sau de
abonamentul dvs. Contactaţi operatorul dvs.
pentru a afla informaţiile necesare completării
câmpurilor descrise în această secţiune. 

Configurarea WAP
Înainte de a vă putea conecta la reţeaua WAP, trebuie
mai întâi să parcurgeţi următorii doi pași:

Pornirea navigatorului
Pagina de reședinţă este situl WAP la care telefonul
dvs. mobil se conectează implicit. Telefonul dvs. poate
fi preconfigurat pentru a se conecta implicit la situl
WAP al operatorului dvs. Vezi “Profiluri” pentru a
afla cum se poate seta pagina de reședinţă. Pentru
conectarea la pagina de reședinţă, selectaţi Pagina de
Reședinţă.

Este posibil să setaţi pagina dvs. de reședinţă direct
în navigatorul WAP. Dacă procedaţi astfel, pagina
de reședinţă din navigator are întâietate și va
deveni cea care va fi afișată atunci când veţi selecta
Pornire Navigator în meniul Navigator. 

1. Configurarea conexiunii telefonului la reţea.
Pentru informaţii referitoare la configurarea
accesului la reţea, vezi secţiunea “Setări” de
mai jos.

2. Configurarea setărilor mesajelor tip WAP
push. Pentru mai multe informaţii, vezi
“Profiluri”.
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Atunci când sunteţi conectat la un sit WAP, apăsaţi fie
L, fie R pentru a accesa elementele disponibile pe
pagina respectivă.

Marcaje
Acest meniu vă permite să gestionaţi o listă de situri
WAP favorite, în același mod în care acest lucru este
făcut în meniul "Favorite" sau "Marcaje" dintr-un
navigator internet de pe calculatorul dvs. În acest
mod, nu mai trebuie să introduceţi adresa unui sit de
câte ori doriţi să-l vizitaţi.
Pentru a adăuga un marcaj/dosar nou:

Opţiuni dosare marcaje

Opţiuni marcajeApăsaţi Pentru

LSelectare Meniu principal > Navigator >
Marcaje

LOpţiuni Deplasaţi-vă la meniul Opţiuni

+ sau - Selectaţi pentru a adăuga Dosar Nou
sau Marcaj Nou.

LSelectare Deplasaţi-vă la ecranul de editare și
introduceţi informaţiile referitoare
la Titlu și Adresă pentru Marcajul
Nou sau Titlu pentru Dosarul Nou.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Meniu principal > Navigator  >
Marcaje

+ sau - Navigaţi la dosarul dorit

LOpţiuni Opţiunile din dosarul marcaje sunt:
• Editare
• Dosar nou
• Marcaj nou
• Ștergere
• Ștergere integrală

Apăsaţi Pentru

LSelectare Meniu principal > Navigator  >
Marcaje

+ sau - Navigaţi la marcajul dorit
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Setări
Această caracteristică vă permite să personalizaţi
modul în care vă conectaţi la serviciul WAP. Puteţi
crea câteva profiluri cu setări diferite.

Editare parametri WAP

LOpţiuni Opţiunile fiecărui Marcaj sunt:
• Editare
• Deplasare
• Dosar nou
• Marcaj nou
• Ștergere
• Ștergere integrală

Apăsaţi Pentru

LSelectare Meniu principal > Navigator > Setări
> Profiluri WAP 

ROpţiuni Deplasaţi-vă la parametrii WAP și
editaţi detaliile. 

Opţiuni Descriere

Nume Pentru a denumi un profil

Adresă IP Pentru a introduce adresa IP a
serviciului WAP

Port Pentru a introduce numărul
portului IP al serviciului WAP
Acesta este în mod uzual portul
numărul 9201.

Pagina de 
reședinţă

Pentru a introduce o adresă de sit
WAP la care vă veţi conecta direct
când folosiţi profilul respectiv.

Auto-
deconectare

Atunci când s-a scurs intervalul de
inactivitate (în sec.), telefonul dvs.
închide automat conexiunea WAP.

Conectare Pentru a comuta între diferitele
moduri de conectare la serviciul
WAP: Auto, CSD sau GPRS. Dacă
reţeaua GPRS nu este disponibilă la
conectare, se va afișa un mesaj care
vă va întreba dacă doriţi să utilizaţi
conexiunea CSD în loc.

CSD 
profiluri

Comută între diferite profiluri CSD
definite în meniul Conectivitate.

GPRS 
profiluri

Comută între diferite profiluri
GPRS definite în meniul
Conectivitate.
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Setarea WAP push
WAP Push este un serviciu pentru expedierea
asincronă a conţinutului electronic către telefonul
mobil. Folosiţi acest meniu pentru a porni sau a opri
recepţia mesajelor emise în reţea și/sau de la
operatorul dvs. De asemenea, puteţi alege să acordaţi
centrelor SMS din anumite zone permisiunea de a vă
expedia mesaje. Din meniul principal > Navigator >
Setări > Mesaje push.

Opţiuni mesaje push

Mesajele de tip push includ adresele URL pentru
accesarea rapidă a serviciilor WAP corespunzătoare
acestora: o singură apăsare pe un mesaj WAP push vă
va conecta la site-ul WAP pentru navigare sau pentru
a descărca fișierele multimedia în telefonul Dvs.

Opţiuni Descriere

Permanent 
acceptate

Permite activarea serviciului de
mesagerie pentru toate mesajele.

Niciodată
acceptate

Permite dezactivarea serviciului de
mesagerie pentru toate mesajele.

Numai de 
la adresa

Precizaţi o anumită zonă prin
adăugarea codului acesteia.
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6. Muzică

Această caracteristică vă permite să descărcaţi muzică
din reţea, să stocaţi fișierele audio, să editaţi lista de
redat și să ascultaţi fișierele audio. Telefonul suportă
formatele MP3 și AAC.

Piste (melodii)
Această caracteristică vă permite redarea melodiilor
descărcate fie în Memoria telefonului, fie în Cardul de
memorie. De exemplu, pentru a reda pistele existente
pe un card SD/MMC, selectaţi opţiunea Piste și apoi
în ecranul următor selectaţi Card memorie. Din pistele
listate, selectaţi fișierul cu melodia pe care doriţi să o
redaţi și apoi apăsaţi ,.

Ultimul redat
Această opţiune furnizează lista melodiilor redate
anterior. Lista melodiilor este aranjată în ordine
cronologică.

Listă melodii
Această opţiune vă permite editarea listei de melodii
preferate. Pentru a edita lista:

Gestionarea cardului SD/MMC

Notă: Înainte de utilizare, trebuie să introduceţi
noul card SD/MMC în telefon pentru a-l iniţializa
și a crea în mod automat următoarele dosare: 960
> Muzică (Imagini, Video, Altele). Ulterior, veţi putea
copia fișierele dvs. audio în dosarul Muzică al
cardului de memorie cu ajutorul unui computer și
al unui cititor de carduri. Procesul pentru imagini
și secvenţe video este similar celui pentru muzică.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Meniu principal > Muzică > Listă
melodii > <Listă nouă>

+/-
LSelectare

Pentru a derula până la lista dorită.
Deschideţi meniul opţiunilor pentru
Deschidere, Redare, Ștergere,
Redenumire a listei de melodii sau
pentru a primi mai multe informaţii
în Ajutor.
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Pentru a gestiona colecţia de muzică de pe cardul dvs.
SD/MMC, în momentul în care selectaţi o Pistă de pe
Cardul de Memorie, apăsaţi butonul Opţiuni. În
meniul Opţiuni veţi putea observa următoarele
elemente:

Apăsaţi Pentru

Redare Pentru a reda pista selectată.

Mod 
redare

Pentru a seta opţiunile de redare ale
pistei selectate. Acestea sunt: Oprit,
Repetare, Amestecare, Amestecare și
repetare.

Adăugare 
la listă

Pentru a adăuga pista selectată la o
listă deja existentă sau la una nouă.
Pentru a crea o listă nouă, selectaţi
opţiunea  <Listă Nouă> din
sub-meniu.

Detalii Pentru a afișa detaliile legate de pista
selectată.

Ștergere Pentru a șterge pista selectată de pe
cardul SD/MMC. Această operaţiune
este definitivă.
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7. Camera foto

Telefonul dvs. mobil este dotat cu o cameră foto
digitală care vă permite să efectuaţi fotografii (până la
2 megapixeli) și să înregistraţi filme scurte, să le stocaţi
în telefon, să le utilizaţi drept imagini de fundal sau să
le trimiteţi prietenilor și rudelor.

Asiguraţi-vă că obiectivul camerei este curat
înainte de a efectua fotografii întrucât micile
particule de praf pot afecta serios calitatea
rezultatului.

Modul de operare al camerei foto
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a vă informa
asupra modului de operare al camerei.

Pentru a anula orice acţiune curentă și a reveni în
modul neutru, în orice meniu, apăsaţi tasta oprit/
pornit. Odată stocate, fotografiile/secvenţele video
sunt disponibile în dosarul Fișierele mele > Imagini /
Secvenţe video. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi secţiunea “Fișierele mele” la pag. 35.

Apăsaţi Pentru

,sau 
tasta laterală 
Cameră foto

Pentru lansare din meniul principal
> Cameră sau Lansare direct în mod
cameră.

Tastele 
laterale + 
și -

Pentru zoom (mărire/micșorare),
atunci când camera este activată.

Comportamentul zoom-ului
depinde de setarea rezoluţiei
camerei. Cu cât este mai mică
rezoluţia, cu atât este mai mare
factorul zoom.

</> Pentru comutare între modurile foto
și video ale camerei.

+/- Pentru modificarea luminozităţii
(atunci când camera este activată).

,sau 
tasta laterală 
Cameră foto

Pentru a efectua o fotografie care va
fi stocată imediat după captură.

LOpţiuni
 sau ,

Pentru accesarea meniului opţiuni.
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Opţiunile camerei
Atunci când este activat modul foto, înainte ca
fotografia să fie efectuată, puteţi schimba o serie de
setări prin apăsarea tastei L Opţiuni.

Odată activată camera, apăsaţi , pentru a efectua o
fotografie. Fotografia este stocată automat. Odată ce
fotografia a fost stocată, puteţi apăsa L Opţiuni
pentru a accesa următoarea listă:

Opţiuni Descriere

Ecran pre-
vizualizare

Pentru a selecta pre-vizualizarea În
întregime/Pe ecran mare/Pe ecran mic.

Rezoluţie 
fotografii

Pentru a alege dintre 6 dimensiuni:
160X120, 320X240, 640X480,
800X600, 1280X1024 și 1600X1200.

Calitatea 
fotografiei

Pentru a selecta dintre trei tipuri de
calităţi: Super fină, Fină și Normală.

Vizualizare 
fotografii

Pentru a vizualiza fotografiile
efectuate.

Flash Pentru activarea sau dezactivarea
modului flash.

Mod 
captură

Pentru a selecta dintre trei moduri:
Noapte, Autodeclanșator și Multi-
cadru.

Modul multi-cadru este disponibil
numai atunci când rezoluţia este
800x600 sau mai mică.

Efecte 
speciale

Pentru a aplica efecte speciale color
fotografiei efectuate.

Rame Pentru înrămarea fotografiei. Această
opţiune este disponibilă numai pentru
fotografiile cu rezoluţie scăzută.

Avansat Pentru editarea informaţiilor tehnice:
• Nume implicit: Pentru a introduce

numele implicit pentru fotografie.
• Resetarea setărilor Pentru a reveni

la setările din fabrică.
• Anti-Fâlfâire: Pentru a selecta dintre

50 sau 60 Hz.

Opţiuni Descriere

Expediere Pentru a expedia imaginea Prin MMS,
Prin Bluetooth, Prin infraroșu sau Prin
e-mail.

Efectuarea 
unei 
fotografii

Pentru a reveni la ecranul de
pre-vizualizare.
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Atunci când albumul foto este plin, se va afișa un
mesaj de avertizare. 

Modul video

Această caracteristică vă permite să înregistraţi scurte 
secvenţe video pe care le puteţi reda, stoca în telefon 
sau pe un card de memorie (SD/MMC) inserat în 
acesta, sau să le expediaţi cuiva prin MMS sau prin 
e-mail.
De reţinut că memoria internă a telefonului poate
stoca aproximativ 350KB de secvenţe video. Atunci
când înregistraţi pe un card SD/MMC, cantitatea de
secvenţe video pe care o puteţi stoca depinde de
mărimea cartelei SD/MMC.

Cum se înregistrează o secvenţă video?Ca 
identitate 
apelant

Pentru a seta fotografia ca imagine
afișată atunci când recepţionaţi un
apel.

Ca 
imagine 
fundal

Pentru a seta fotografia ca imagine
fundal pentru a fi afișată, fie Pe tot
ecranul, fie pentru a Umple ecranul.

Ștergere Pentru ștergerea fotografiei.

Apăsaţi Pentru

LSelectare 
/tasta laterală 
Cameră foto

Pentru lansare din meniul principal
> Cameră / Lansare direct în mod
Cameră.

<sau> Pentru a comuta telefonul din
modul foto în modul video. De
notat că pictograma din colţul din
stânga sus indică modul selectat. 

, Pentru pornirea înregistrării video.

+/- Pentru ajustarea luminozităţii (în
modul înregistrare).

+ / - Tasta 
laterală 
cameră foto

Pentru zoom (mărire/micșorare), în
modul înregistrare.

LStop Pentru oprirea înregistrării și
stocarea secvenţei video după
captură

LOpţiuni Pentru accesarea meniului opţiuni.
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Meniul opţiuni video
Atunci când este activat modul video, înainte ca
secvenţa să fie înregistrată, puteţi schimba o serie de
setări prin apăsarea tastei LOpţiuni.

De îndată ce aţi activat modul video, apăsaţi ,
pentru pornirea înregistrării. Apăsaţi LStop pentru
a opri înregistrarea și a stoca secvenţa video. Odată ce
secvenţa a fost stocată, puteţi apăsa L Opţiuni
pentru a accesa următoarea listă de opţiuni video

Atunci când albumul video este plin, se va afișa un
mesaj de avertizare.

Opţiuni Descriere

Ecran pre-
vizualizare

Pentru a alege dintre pre-vizualizare În
întregime/Pe ecran mare/Pe ecran mic.

Lungimea 
secvenţei 
video

Pentru a alege dintre Lungime MMS
sau Lungime maximă.

Rezoluţie 
video

Pentur a alege dintre rezoluţia video:
352x288 sau 176x144

Calitate
video

Pentru a alege calitatea imaginii video
dintre: Fină și Normală.

Vizualizare
video

Pentru a vizualiza secvenţa
înregistrată.

Flash Pentru a activa/dezactiva flash-ul. 

Efecte
speciale

Pentru a selecta un efect special color.

Avansat Pentru editarea informaţiilor tehnice:
• Nume implicit: Pentru a introduce

numele implicit pentru secvenţa
video.

• Resetarea setărilor: Pentru a reveni
la setările din fabrică.

Opţiuni Descriere

Redare Pentru redarea secvenţei video tocmai
înregistrată.

Expediere Pentru expedierea secvenţei video.

Înregistrare  
nouă.

Pentru a reveni în modul video și a
înregistra secvenţe noi.

Ștergere Pentru a ștergere secvenţa video.
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8. Mesaje

Acest capitol prezintă diferitele caracteristici legate de
mesagerie ale Philips 960. Accesul la unele din aceste
caracteristici depinde de abonamentul dvs. Contactaţi
operatorul dvs. pentru detalii legate de abonament.

SMS
Acest vă permite să expediaţi și să recepţionaţi scurte
mesaje text prin SMS (Serviciul Mesaje Scurte). SMS
poate include sunete simple, imagini și/sau animaţii.

Compunere SMS nou

Atunci când editaţi un SMS, apăsaţi LOpţiuni
pentru a accesa următoarele:

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Compunere > SMS sau

>Compunere Din ecranul de bază, alegeţi >

Taste numerice Introduceţi textul noului SMS.

LUrmător /
RȘtergere

Pentru a selecta cuvântul/
caracterul dorit / Pentru a șterge
un cuvânt/caracter.

Opţiuni Descriere

Continuare Selectaţi Contacte pentru a expedia
mesajul SMS unui destinatar aflat în
agenda telefonică. 
În caz contrar, selectaţi Număr telefon
pentru a introduce orice alt număr
folosind tastatura numerică.

Inserare 
simbol

Pentru a insera simboluri în textul
dvs.

Inserare 
obiect

Pentru a insera obiecte în textul dvs.:
• Sunete: Pentru a insera un sunet

predefinit.
• Animaţie: Pentru a insera o animaţie

predefinită.
• Animaţiile mele: Pentru a insera o

animaţie descărcată de dvs.
• Imaginile mele: Pentru a insera o

imagine descărcată sau preluată de
dvs.

• Sunetele mele: Pentru a insera un
fișier audio descărcat de dvs.
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Imaginile și sunetele protejate prin dreptul de
autor nu pot fi expediate prin mesagerie.

CP intrare
Acest meniu listează toate mesajele SMS recepţionate. 

Pentru a vizualiza mesajele SMS:

• Șablon text: Pentru a adăuga text
predefinit la SMS-ul dvs. Pentru
mai multe informaţii, vezi
secţiunea "Șabloane" de mai jos.

• Număr contact: Pentru a insera un
număr de telefon din agenda dvs.
în mesaj.

• Marcaje: Pentru a insera un
marcaj WAP.

Corectare 
cuvinte

Pentru a adăuga un cuvânt nou la
dicţionarul T9.

Limbă 
dicţionar T9

Pentru a selecta între T9 Automat sau
Engleză.

Dicţionar T9 Pentru a activa sau dezactiva
dicţionarul T9.

Stocare ca 
schiţă

Pentru a stoca SMS-ul ca schiţă.

Format text Acest meniu vă permite să formataţi
textul mesajului dvs.
Atenţie! Formatarea aplicată textului
va putea fi vizualizată de către
destinatar numai dacă telefonul
acestuia suportă această caracteristică. 

Setaţi aceste opţiuni înainte de
introducerea textului dvs.:
• Stil font: alegeţi dintre Subliniat și

Tăiat.
• Culoare font: alegeţi dintre   Culoare

prim plan și Culoare fundal.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Pentru acces din meniul principal >
Mesaje > CP intrare

+ sau 
-

Pentru a evidenţia mesajul pe care
doriţi să-l vizualizaţi. 

LOpţiuni Pentru a selecta Vizualizare și a
vizualiza conţinutul mesajului.
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Opţiunile pentru CP Intrare includ: CP Ieșire
Acest meniu listează toate mesajele SMS expediate și
stocate. Opţiunile disponibile sunt Vizualizare,
Transfer, Ștergere, Ștergere toate, Detalii, Apelare și
Selectare multiplă.

Schiţă
Acest meniu listează toate SMS-urile stocate dar
neexpediate. Opţiunile disponibile sunt Expediere,
Vizualizare, Editare, Ștergere, Ștergere toate, Detalii și
Selectare multiplă.

Setări > Mesaj text
Acest meniu vă permite să aplicaţi setări diferite
pentru două profiluri SMS. Alegeţi unul dintre
profilurile disponibile și selectaţi Activare pentru a
aplica profilul SMS sa selectaţi Personalizare  pentru a
schimba următoarele opţiuni:

Opţiuni Descriere

Vizualizare Pentru a vizualiza conţinutul
mesajului și informaţiile despre
expeditor.

Editare Pentru a edita mesajul recepţionat.

Răspuns Pentru a expedia un SMS de răspuns
expeditorului.

Înainte Pentru a retrimite mesajul altor
destinatari. Puteţi localiza numărul în
agendă sau introduce un număr nou,
cu ajutorul tastelor numerice.

Ștergere Pentru a șterge mesajul.

Ștergere 
integrală

Pentru a șterge toate mesajele
recepţionate.

Detalii Pentru a citi detaliile mesajului cum ar
fi Data, TImp expediere, De la și
Centru mesaj.

Apelare 
expeditor

Pentru a extrage numărul de telefon al
expeditorului și a-l apela direct.

Selectare
multiplă

Pentru a selecta unul sau toate
mesajele.

Opţiuni Descriere

Centru 
mesaje

Pentru a edita numărul centrului dvs.
de mesaje.

Protocol Pentru a alege dintre Text standard,
Fax, X.400, Avizare text, ERMES și
E-mail.
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Accesul la reţeaua GPRS depinde de abonament.

MMS
Acest meniu vă permite să expediaţi și să recepţionaţi
mesaje tip MMS (Serviciul de Mesagerie
Multimedia). Mesajele MMS pot include text,
imagini și sunete. Acestea pot fi compuse din câteva
file. Indiferent dacă îl trimiteţi către o adresă email sau
către un alt telefon mobil, mesajul MMS va fi redat
asemenea diapozitivelor.
De notat că dacă trimiteţi un MMS către un alt
telefon mobil, telefonul destinatarului trebuie să
accepte MMS, pentru ca acesta să poată primi mesajul
dvs.

Compunerea unui MMS Nou

Durată 
validitate

Această caracteristică este dependentă
de abonament. Pentru a selecta durata
de timp pentru care mesajul dvs. va fi
stocat în centrul SMS. Această
opţiune este utilă atunci când
destinatarul nu este conectat la reţea
(și astfel nu poate primi imediat
mesajul dvs.). Alegeţi dintre 1 oră, 12
ore, 1 zi, 1 săptămână și Maximum.

Livrare
raport

Această caracteristică este dependentă
de abonament. Activaţi-o dacă doriţi
să primiţi un aviz de recepţie.

SMS prin 
GPRS

Pentru a activa/dezactiva această
caracteristică: A expedia SMS prin
GPRS.

Răspuns 
direct

Pentru a activa/dezactiva opţiunea
răspuns direct.

Clasă 
mesaj

Pentru a clasifica tipul de mesaj de la
Clasa 0 la 3.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Compunere> Mesaj
Multimedia .

LOpţiuni Pentru a deschide meniul
opţiunilor.
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Pentru a compune un mesaj MMS nou, apăsaţi L
Opţiuni  pentru a accesa următoarele opţiuni:

Nu puteţi atașa un fișier video la un MMS dacă
acesta are deja atașat un sunet sau o imagine și
vice-versa. De asemenea, nu puteţi atașa un fișier
sunet la un MMS care are deja atașat o notiţă
vocală și vice-versa.

De notat că nu puteţi trimite imagini și sunete
predefinite sau protejate prin dreptul de autor. În
ambele cazuri, acestea nu vor fi afișate în listele din
care vi se cere să selectaţi un obiect. În cazul în care, în

Opţiuni Descriere

Continuare Pentru detaliile MMS-ului:
• Pentru: Pentru numărul destinatarului.
• Subiect: Pentru subiectul mesajului.
• Cc: Pentru a expedia o copie altor

destinatari.
• Bcc: Pentru a expedia o copie Bcc

(fără încunoștinţarea celorlalţi
destinatari) altor destinatari.

• Expeditor vizibil: Pentru activare /
dezactivare opţiune vizibilitate.

• Prioritate: Pentru a alege dintre
Mică, Normală și Mare.

• Avizul de recepţie: Pentru a activa /
dezactiva primirea avizului de
recepţie.

• Avizul de citire: Pentru a activa /
dezactiva primirea avizului de citire.

• Timp expirare: Pentru a alege dintre
1 oră, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 1 zi, 1
săptămână și Maximum.

• Durată expediere: Pentru a alege
dintre Imediat și Mâine.

Inserare
obiect

Pentru a insera elemente cum ar fi
Imagine, Video, Sunet și Pagină.

Inserare 
obiect nou

Pentru a insera obiecte noi cum ar fi
cele create de Camera digitală, Camera
video și Înregistrare sunet.

Anexă Pentru a atașa o Carte de vizită sau o
Întâlnire la un MMS.

Previzuali-
zare mesaj

Pentru a previzualiza mesajul sau
pagina curentă a mesajului.

Temporizare Pentru a seta Durata diapozitivelor.

Listă pagini Pentru a vizualiza lista de pagini.

Stocare Pentru a stoca mesajul MMS ca
Schiţă.
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momentul compunerii sau recepţionării unui MMS,
apare un mesaj de tipul "Memorie plină", trebuie să
ștergeţi unele mesaje vechi (de exemplu, șabloanele,
schiţe, mesaje recepţionate etc.).

CP intrare
Acest meniu include toate mesajele MMS
recepţionate. Odată ce aţi citit mesajul MMS, apăsaţi
LOpţiuni pentru a accesa Vizualizare, Editare,
Răspuns, Transfer, Ștergere, Ștergere toate, Detalii,
Sunaţi înapoi și Selectare multiplă.

CP Ieșire
Acest meniu include toate mesajele MMS expediate.
Opţiuni disponibile: Vizualizare, Transfer, Ștergere,
Ștergere toate, Detalii, Apelare și Selectare multiplă.

Schiţă
Acest meniu include toate MMS-urile stocate, dar nu
și trimise. Opţiunile disponibile sunt Expediere,
Vizualizare, Editare, Ștergere, Ștergere toate, Detalii și
Selectare multiplă.

Setări > Mesaj multimedia
Acest vă permite să configuraţi Philips 960 pentru a
expedia și recepţiona mesaje MMS. Telefonul dvs.
trebuie să fie preconfigurat pentru a avea acces direct
la serviciile oferite. În caz contrar, contactaţi

operatorul dvs. pentru a obţine informaţiile descrise în
această secţiune.

Opţiuni Descriere

Profiluri Alegeţi un a server din listă sau apăsaţi
LOpţiuni  pentru a Edita detaliile
sau apăsaţi , pentru a lansa
serviciul. Detaliile ce trebuie editate
pentru server sunt:
• Nume: Numele ce identifică

serverul.
• Adresă IP: Adresa serverului în

formatul nnn.nnn.nnn.nnn
• Port: Numărul portului utilizat de

server. Acesta este în mod uzual
portul numărul 9201.

• Adresa serverului: Adresa URL a
serverului.

• Autodeconectare: Durata în care
telefonul dvs. este conectat la WAP.

• Conectare: Alegeţi tipul de
conectare între GPRS sau CSD.

• Profiluri CSD: Pentru a alege o setare
CSD predefinită.

• Profiluri GPRS: Pentru a alege o
setare GPRS predefinită.
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E-mail
Philips 960 poate expedia și recepţiona mesaje e-mail,
dacă acest lucru este permis de abonamentul dvs.
Trebuie să aveţi deja un cont de e-mail și să fi primit
setările de la furnizorul dvs. de servicii de e-mail. În
unele cazuri, furnizorul dvs. de servicii de telefonie
mobilă vă poate oferi și un serviciu de e-mail.

Înainte de a începe să utilizaţi funcţia E-mail,
telefonul vă va cere să setaţi adresa de e-mail a
expeditorului în profilul E-mail. Pentru informaţii
detaliate despre configurarea contului dvs., vezi
“Setări > E-mail” la pag. 32.

Compunere > E-mail
Selectaţi acest element al meniului pentru a compune
un e-mail nou. Introduceţi textul în fereastra de
editare care se afișează. 
Odată ce aţi terminat de scris mesajul, apăsaţi L
Opţiuni pentru a accesa următoarele:

Opţiuni Pentru următoarele opţiuni:
• Expeditor vizibil: pentru a activa /

dezactiva opţiunea care permite
vizualizarea numărului de telefon al
expeditorului.

• Prioritate: Alegeţi dintre Mică,
Normală și Mare.

• Avizul de expediţie: Această opţiune
vă oferă, prin SMS, informaţii
despre starea mesajelor MMS
expediate (cu alte cuvinte, dacă au
fost trimise). Poate fi fie Activat, fie
Dezactivat.

• Timp expirare: Alegeţi dintre 1 oră,
3 ore, 6 ore, 12 ore, 1 zi, 1
săptămână și Maximum.

• Recuperare: Alegeţi dintre Automat,
Amânat și Auto reţea acasă.

Opţiuni Descriere

Adăugare 
destinatar

Pentru a introduce adresa de e-mail a
destinatarului (apăsaţi scurt #
pentru a accesa tabelul de simboluri
în care se află semnul @).
Introduceţi adresa (La) și Subiectul.
Puteţi de asemenea să expediaţi o
copie (Cc) sau o copie fără specificarea
celorlalţi destinatari (Bcc) a mesajului
dvs e-mail. Puteţi de asemenea să
expediaţi mesajul dvs. cu Anexă.
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CP Intrare > Cutie poștală > Verificare mail
Pentru conectarea la căsuţa dvs. poștală și descărcarea
fie a tuturor mesajelor dvs. e-mail, fie numai a
titlurilor acestora (după care alegeţi ce mesaje veţi
descărca integral).
CP intrare > Mesaje recepţionate
Pentru listarea tuturor mesajelor e-mail recepţionate.
CP Ieșire > Mesaje expediate
Pentru listarea tuturor mesajelor e-mail expediate.
Schiţe > Schiţe e-mail
Pentru listarea tuturor mesajelor e-mail stocate dar
neexpediate. Opţiuni: Vizualizare, Expediere, Editare,
Ștergere, Ștergere toate și Selectare multiplă.
Setări > E-mail
Meniul conţine parametrii necesari expedierii și
recepţionării mesajelor e-mail. Luaţi legătura cu
furnizorul dvs. de servicii pentru setările necesare.

Stocare Pentru a stoca mesajul în căsuţa
destinată schiţelor, fără a-l trimite.
Trebuie, mai întâi, să introduceţi o
adresă de e-mail.

Rând nou Pentru a începe un paragraf nou.

Ștergere 
toate

Pentru a șterge toate înregistrările
odată.

Opţiuni Descriere

Server Puteţi configura până la 5 profiluri
pentru a vă conecta la serverul dvs. de
e-mail. Apăsaţi LOpţiuni pentru a
Activa, Edita sau Redenumi serverul dorit.
Puteţi edita următoarele detalii:

• Conectare: Pentru a alege modul în
care telefonul dvs. se conectează la
reţea: Pentru a vă conecta utilizând:
GPRS primul, CSD numai sau GPRS
numai. După aceea, efectuaţi setările
corespunzătoare în CSD sau GPRS.

• Server recepţie: Pentru a seta
informaţiile utilizate pentru primirea
de mesaje e-mail (server POP):
Server, Port, Autentificare, Cont,
Parolă și Descărcare.

• Server expediere: Pentru a seta
informaţiile utilizate pentru
trimiterea de mesaje e-mail (server
SMTP): Server, Port, Autentificare,
Cont și Parolă.

Cont Pentru a edita mai multe informaţii cum
ar fi Utilizator, Adresă, și Semnătură.
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Șablon
Acest meniu vă permite să creaţi șabloane ce urmează
să fie editate sau expediate ulterior.

Mesager
Telefonul dvs. prezintă un serviciu de Mesagerie
Instant, proiectat pentru a susţine schimbul de mesaje
din conversaţiile de tip "chat". Mesajul ajunge imediat
la destinatar; în caz contrar, mesajul este abandonat și
expeditorul este informat asupra trimiterii nereușite.

Opţiune depinde de operator și de abonament.

Nume utilizator
Înainte de a începe, introduceţi utilizatorul..

Istoric mesaje

Setări

Informaţii celulă
Această caracteristică este dependentă de reţea. Acest
meniu vă permite să gestionaţi recepţia mesajelor SMS
difuzate regulat în reţea tuturor abonaţilor. 

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal > Mesaje >
Mesager > Utilizator > contul dorit.

LOpţiuni Pentru a Activa contul sau pentru a
Edita detaliile următoare:
• Numele contului
• Adresa
• Identitate utilizator
• Parolă
• Profiluri GPRS

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal > Mesaje >
Mesager > Istoric mesaje

+ sau 
-

Navigaţi la mesajul dorit

LSelectare Vizualizare mesaj

Opţiuni Descriere

Conturi Pentru a edita detaliile de cont
descrise mai sus.

Preferinţe Pentru a edita detalii suplimentare
cum ar fi Accesare automată, Alertă
prin mesaj, Alertă prin sunet, Alertă
prin vibraţie , Alert prin pop-up și Alertă
info conectare.
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Vă oferă acces la opţiunile de mai jos.

Pentru a obţine codurile corespunzătoare
diverselor tipuri, contactaţi operatorul dvs.

Stare memorie
Acest meniu vă permite să aflaţi cât spaţiu de memorie
rămâne pentru mesaje în telefon și pe cartela SIM:

Setări mesaje
Opţiunile din acest meniu au fost descrise în secţiunile
anterioare; pentru detalii, vezi secţiunile relevante.

Mesagerie vocală
Meniul permite setarea numărului mesageriei vocale și
ascultarea mesajelor lăsate de apelanţii dvs.

Opţiuni Descriere

Auto 
afișare

Pentru a activa/dezactiva primirea de
mesaje de la reţea.

Recepţie Pentru a activa/dezactiva primirea de
noi mesaje de la reţea.

CP intrare Pentru a afișa o listă a mesajelor de la
reţea.

Lista
subiectelor

Pentru a defini tipul mesajelor pe care
doriţi să le recepţionaţi:
• Din meniul Subiectele mele,

selectaţi Element nou pentru a crea
subiectele dvs. preferate.

• Din  Subiectele active, selectaţi unul
existent în listă pe care-l puteţi
modifica sau schimba.

Limbi Pentru a selecta limba în care doriţi
să recepţionaţi mesajele.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Mesaje > Stare memorie.

RÎnapoi Reveniţi la meniul anterior.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi 
Mesaje > Setări > Mesagerie vocală.

Taste 
numerice

Pentru a seta numărul căsuţei dvs.
de mesagerie vocală.

L Stocare 
/RȘtergere

Pentru a stoca numărul /
Pentru a anula numărul
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35 Fișierele mele

9. Fișierele mele

Philips 960 gestionează fișierele prin stocarea lor în
dosare diferite. Cu ajutorul funcţiei Stare memorie
puteţi afla informaţiile referitoare la capacitatea
memoriei telefonului dvs. sau a cardului SD/MMC.

Gestionarea fișierelor
Fișierele stocate în Fișierele mele se pot tăia, copia sau
lipi. Cu toate acestea, telefonul nu poate copia fișiere
mari de 350kb din cardul SD/MMC în memoria
internă. Pentru a tăia, copia sau lipi fișierele stocate:

Memorie telefon
Pentru a vizualiza fișierele stocate în memoria internă:

Cardul de memorie
Pentru a vizualiza ișierele stocate în memoria externă:

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Fișierele mele > Imagini sau Sunete.

+ sau - Pentru a derula până la fișierul dorit.

ROpţiuni Pentru a deschide meniul Opţiuni.

+ sau - Selectaţi Organizare > Tăiere sau
Copiere.

+ sau - Navigaţi la dosarul dorit.

ROpţiuni Pentru a deschide meniul Opţiuni.

+ sau - Selectaţi Lipire aici.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Fișierele mele > Stare memorie

+ sau - Navigaţi prin Memorie liberă,
Folosită și Capacitate totală.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Fișierele mele > Card memorie

</> Pentru a naviga printre Fișierele
mele aflate în Memoria telefonului
și pe Cardul de memorie.

+ sau - Pentru a naviga prin fișierele stocate
în cardurile de memorie.



10. Utilităţi

Meniul conţine opţiuni legate de aplicaţiile personale.

Calendar
Acest meniu afișează calendarul. Vizualizarea lunii
este vizualizarea implicită, iar data curentă este
marcată cu roșu și încadrată de un pătrat albastru.
Luna va fi afișată în verde, în colţul din dreapta-jos al
ecranului. Puteţi seta o dată diferită în pătratul
albastru, cu ajutorul tastelor de navigare.
Calendarul include următoarele opţiuni:

Opţiuni Descriere

Vizualizare 
zi

Pentru vizualizare evenimente ziua
curentă. Apăsaţi L Opţiuni pentru:
• Vizualizare: detalii eveniment.
• Editare: detalii eveniment.
• Ștergere: eveniment.
• Expediere: alegere tip conexiune:

Infraroșu sau Bluetooth.
• Capacitate: vizualizare capacitate

eveniment.

Vizualizare 
săptămână

Pentru afișarea calendarului în format
săptămânal.

Ședinţă 
nouă

Pentru a crea o nouă ședinţă. Apăsaţi
L pentru a crea un nou eveniment
cu următoarele informaţii:
• Subiect: Pentru a introduce un

subiect pentru eveniment.
• Locaţie: Pentru a specifica locaţia.
• Dată pornire: Pentru a introduce

data de începere.
• Oră pornire: Pentru a specifica ora

de începere.
• Dată pornire: Pentru a introduce

data de încheiere.
• Oră încheiere: Pentru a specifica ora

de încheiere.
• Alarmă Pentru a active/dezactiva

alarma și recurenţa acesteia.
• Memento: Pentru a seta avertizarea

sonoră De fiecare dată, 5 mn
înainte, 15 mn înainte, 1 hour
înainte, 1 day înainte sau Altfel.

• Repetare: Pentru a seta frecvenţa de
repetare a evenimentului.
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Alarmă
Meniul Alarme prezintă următoarele opţiuni:

Întâlniri
Întâlnirile vă permit să vă stabiliţi un program pe
telefon. Din Eveniment nou, editaţi detaliile în funcţie
de descrierea de mai sus, pentru Vizualizare zi din
meniul Calendar. Sau puteţi consulta lista
evenimentelor programate.

Sarcini
Acest meniu vă permite să înregistraţi sarcinile dvs. pe
telefon. Apăsaţi L Adăugare pentru a crea o nouă
sarcină cu următoarele informaţii:

Mergeţi la 
dată

Pentru a introduce o dată și a o
localiza direct în calendar.

Avansat Pentru mai multe opţiuni:
• Ștergere toate: Alegeţi dintre Toate

evenimentele, Vechi de o zi și Vechi
de o săptămână.

• Memento: Alegeţi dintre Tot timpul,
Niciodată și Dacă este pornit.

• Dată pornire: Pentru a seta prima zi
a săptămânii: DUM sau LUN.

Opţiuni Descriere

Alarmă 
simplă

Alarmă simplă; sună o singură dată.
Setaţi alarma la activat/dezactivat. La
activare, specificaţi ora alarmei.

Alarmă 
repetitivă

Alarmă recurentă care sună în funcţie
de ziua săptămânii specificate de către
dvs. De exemplu, dacă alegeţi
duminică sau luni, ceasul deșteptător
sună în fiecare duminică sau luni. 

Ton alarmă Pentru selectarea unui ton al alarmei.

Opţiuni Descriere

Subiect Pentru a introduce un subiect pentru
înregistrare.

Stare Alegeţi din În așteptare sau Efectuat.

Prioritate Pentru definirea priorităţii
înregistrării: Ridicată, Normală sau
Scăzută.

Setare dată Pentru setarea datei.

Dată limită Pentru definirea datei limită.

Timp limită Pentru definirea orei limită.

Alarmă Pentru a activa/dezactiva alarma.
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Note
Meniul permite înregistrarea notiţelor dvs. în telefon.
În momentul în care vizualizaţi o listă a notiţelor
stocate de dvs., alegeţi-o pe cea dorită și apăsaţi L
Opţiuni pentru Editare , Intrare nouă , Ștergere ,
Ștergere toate , Expediere  și verificare Capacitate .

Notiţă vocală
Acest meniu vă permite să înregistraţi o notiţă vocală.
Odată înregistrată, puteţi seta fișierul audio ca sonerie,
trimite prin e-mail etc.

Calculator
Telefonul dvs. mobil este dotat cu un calculator
încorporat. Tastatura este utilizată pentru

introducerea cifrelor. Consultaţi tabelul de mai jos
pentru realizarea diverselor operaţii.

Convertor de U.M.
Meniul vă permite să efectuaţi diverse transformări ale
unităţilor de măsură, cum ar fi Lungime , Temperatură
, Curs valutar , Energie , Viteză , Greutate , Suprafaţă ,
Volum , Putere , Timp  și Presiune .

Rezultatele obţinute constituie referinţe și nu
servesc ca sursă de date pentru alte scopuri. 

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Utilităţi > Memo vocal.

LÎnregistrare
/Pauză 

Pentru iniţializarea / oprirea
temporară a înregistrării 

ROprire Pentru oprirea înregistrării și
stocarea fișierului.

L Pornire Pentru redarea fișierului înregistrat 

Opţiuni Descriere

+ Adunare

- Scădere

> Înmulţire

< Împărţire

, Egal

LOpţiuni > 
+/-

Pentru a comuta între cifrele
negative și pozitive.

LOpţiuni> % Pentru adăugarea unui simbol %.

# Pentru separator zecimal.
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11. Contacte

Această caracteristică vă permite să gestionaţi numele,
adresele și numerele de telefon ale prietenilor,
membrilor familiei și colegilor dvs. Philips 960 are
două zone de stocare a contactelor: agenda telefonică
de pe cartela SIM și agenda telefonică din telefon.
Gestionarea contactelor în agenda din telefon vă
permite să stocaţi mai multe informaţii (adrese e-mail,
numere de fax, denumirea companiei etc.) decât dacă
aţi utiliza agenda de pe cartela SIM.
Spaţiul disponibil pentru aceste câmpuri pe cartela
SIM poate varia în funcţie producătorul acestora.
Dacă doriţi să apelaţi contactele dvs. în timp ce vă
aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei dvs.
naţionale, introduceţi prefixul internaţional, codul
ţării și al zonei.

Pentru a comuta între agenda telefonică de pe
cartela SIM și cea din telefon:
Din meniul principal, selectaţi Contacte > Avansate
> Selectare agendă .

Vizualizarea/Crearea contactelor
Pentru a vizualiza sau a crea un nou contact în telefon/
pe cartela SIM:

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Contacte > Vizualizare contacte

LAdăugare Selectaţi <Contact nou>

Taste 
numerice

Introduceţi următoarele câmpuri de
detaliere a contactelor de pe cartela
SIM.
• Nume
• Acasă
• Locaţie
• Poziţie în SIM
sau 
Introduceţi următoarele detalii
pentru contactele din agenda din
telefon:
• Prenume
• Nume
• Mobil
• Acasă
• Serviciu și altele
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De notat că pentru a crea un contact, trebuie să
introduceţi cel puţin un număr.
Majoritatea câmpurilor vă permit să introduceţi orice
fel de text, ceea ce înseamnă că puteţi introduce date
alfanumerice utilizând funcţiile destinate introducerii
de text ale telefonului dvs. mobil (pentru mai multe
informaţii despre introducerea textului, vezi
“Introducerea textului” la pag. 10).

Opţiuni agendă telefonică
În agenda telefonică puteţi afișa detaliile unui contact
selectându-l și apăsând L Opţiuni pentru a vizualiza/
edita mai multe detalii:

L Stocare 
sau
RȘtergere / 
Înapoi

Stocaţi înregistrarea 
sau 
reveniţi la meniul Contacte.

Opţiuni Descriere

Vizualizare Pentru a vizualiza detaliile contactului
selectat.

Expediere
mesaj

Pentru a expedia un Mesaj text sau
Mesaj multimedia către contactul
respectiv.

Apelare 
expeditor

Pentru a apela contactul.

Ștergere Ștergerea contactului.

Numărul 
implicit

Pentru a vizualiza numerele implicite:
Număr mobil, Număr serviciu și
Număr acasă. 

Expediere
contact

Se selectează pentru a expedia
contactul prin Infraroșu sau Bluetooth.

Copiere 
contact

Pentru a copia contactul pe cartela
SIM sau în telefon.

Deplasare 
contact

Pentru deplasarea contactului. 

Adăugare 
imagine

Pentru a adăuga o imagine de
identificare la contact. Această
opţiune este disponibilă numai pentru
contactele stocate în agenda din
telefon.

Selectare
multiplă

Pentru selectarea separată a fiecărui
contact sau pentru selectarea tuturor
contactelor.
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Vizualizare grupuri
Opţiunea Vizualizare grupuri vă permite să vă
organizaţi contactele astfel încât să puteţi asocia
imagini și / sau tonuri de apel la un grup de contacte
și să puteţi trimite mesaje tuturor membrilor
grupului. Din meniul Contacte, selectaţi Vizualizare
grupuri și se va afișa lista de grupuri.

Vizualizare
Selectaţi un grup și apăsaţi LOpţiuni > Vizualizare
pentru a afișa membrii grupului.

Opţiuni grup

Numere speciale
Acest meniu vă permite să păstraţi o listă cu numere
utile cum ar fi numere personale, numere servicii,
mesagerie vocală și numere SOS.

Opţiuni Descriere

Vizualizare Pentru vizualizarea membrilor
grupului.

Setare 
sonerie

Pentru a selecta o sonerie care va fi
redată de fiecare dată când un
membru al grupului vă apelează.

Redenumire Pentru a redenumi grupul.

Înlăturare Pentru a înlătura contactul din grup.

Adăugare 
imagine

Pentru a adăuga o imagine grupului.

Expediere 
SMS

Pentru a expedia un SMS membrilor
grupului.

Opţiuni Descriere

Numere 
personale

Pentru Vizualizarea, Editarea sau
Ștergerea numărului de telefon
personal.

Numere 
servicii

Această înregistrare din agenda
telefonică de pe cartela SIM vă permite
să selectaţi unul dintre serviciile
furnizate de operatorul dvs. și să-l
copiaţi în agenda telefonică selectată.

Mesagerie 
vocală

Pentru a apela numărul serviciului de
mesagerie vocală al operatorului dvs.

Urgenţă Pentru a apela numărul de telefon de
urgenţă.
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Apel rapid
Puteţi edita o listă pentru apelare rapidă.

Avansat
Acest meniu vă furnizează caracteristici avansate
pentru a putea vizualiza și edita contactele:

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Contacte > Apel rapid

Taste Navigare Pentru a naviga către locaţia
imaginii dorite.

LAdăugare 
sau 
RÎnapoi

Pentru a adăuga un număr la
locaţia selectată și apoi a afișa
toate contactele sau Retur la
meniul principal

+ sau - Pentru a selecta un contact din
agenda telefonică

L Terminare 
sau
RAnulare

Pentru a confirma contactul
adăugat și a adăuga o fotografie
sau
Pentru a anula

Opţiuni Descriere

Selectare
agendă 
telefonică

Pentru a comuta între contactele
stocate în Contactele de pe SIM sau în
Agenda din telefon.

Sortare 
nume

Pentru a sorta contactele din agenda
din telefon după Prenume sau după
Nume.

Imagini 
contacte

Pentru a activa/dezactiva afișarea
fotografiilor apelanţilor.

Copiere pe 
SIM

Pentru a copia toate înregistrările pe
cartela SIM.

Copiere în 
telefon

Pentru a copia toate înregistrările în
agenda din telefon.

Deplasare 
pe SIM

Pentru a deplasa toate înregistrările
pe cartela SIM. 

Deplasare 
în telefon

Pentru a deplasa toate înregistrările
în agenda din telefon.

Ștergere 
toate 
înregistrările

Pentru a ștergere toate înregistrările.
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Stare memorie
Acest meniu vă permite să aflaţi cât spaţiu de memorie
rămâne pentru contacte în telefon și pe cartela SIM.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Contacte > Stare memorie.

LSelectare Pentru a afișa numărul de contacte
stocate și capacitatea memoriei.
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12. Profiluri

Puteţi seta telefonul dvs. să funcţioneze cu
următoarele profiluri sonore:

Selectarea unui profil
Pentru a alege un profil:

Personalizare setări
Pentru a personaliza următoarele setări:

• Normal • Căști • Cablu USB

• Exterior • Ședinţă

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Profiluri.

+ sau 
-

Navigaţi către profilul dorit.

LOpţiuni Afișaţi meniul Opţiuni pentru a
accesa următoarele operaţiuni:
• Activare: Pentru a activa profilul.
• Personalizare: Pentru a personaliza

profilul.

Opţiuni Descriere

Alerte Selectaţi tipul de alertă dintre Numai
sonerie, Numai vibrator, Sonerie și
Vibrator, Vibrator și apoi sonerie și
Niciuna.

Sunete 
tastatură

Pentru a activa/dezactiva sunetele
emise de tastatură.

Tipul 
soneriei

Selectaţi sonerii pentru Toate
apelurile, Toate apelurile de la
contacte, Alerte, Întâlniri, Mesaje,
Informaţii celulă și Grupul 1-10.

Sonerie
volum

Pentru controlarea volumului pe o
scară de la 1 la 10. Folosiţi tasta +
pentru a crește volumul și tasta -
pentru a-l descrește.

Declanșator 
foto

Pentru a selecta dintre trei sunete
predefinite un sunet pentru
declanșatorul foto.

Această opţiune este valabilă
numai în Setări  > Sunete.



13. Conectivitate

Telefonul dvs. vă permite să vă conectaţi la o mulţime
de aparate externe prin infraroșu, Bluetooth, USB,
CSD sau GPRS. Acest meniu vă furnizează mai multe
caracteristici necesare pentru stabilirea conexiunii cu
aceste aparate externe.

Infraroșu
Puteţi seta telefonul să recepţioneze date prin
comunicaţia fără fir prin infraroșu si pentru transferul
fișierelor de până la 350 KB. Pentru a utiliza o
conexiune prin infraroșu, aparatul la care doriţi să vă
conectaţi trebuie să fie compatibil IrDA. Tipurile de
date pe care le puteţi expedia și recepţiona sunt cărţi
de vizită, grafice, imagini, secvenţe audio și video,
însemnări din agendă către sau de la un telefon
compatibil sau de la un aparat ce furnizează date (de
exemplu, un computer) prin portul infraroșu al
telefonului dvs. De notat că ochii nu trebuie expuși
direct la razele infraroșii și că nu trebuie să interfereze
cu alte aparate dotate cu infraroșu. Acest aparat este
un produs din Clasa 1 Laser.

Expedierea și recepţionarea datelor prin 
infraroșu
Înainte de transmisia prin infraroșu, asiguraţi-vă că
porturile infraroșu ale aparatelor ce expediază și
recepţionează date sunt orientate unul către celălalt.
De notat că nu trebuie obstacole între cele două
aparate. Este de preferat să ţineţi cele două aparate la
o distanţă de un metru unul de celălalt pentru a
asigura conectarea efectivă. Pentru activarea
transmisiei prin infraroșu, apăsaţi Meniu >
Conectivitate > Infraroșu. Utilizatorul telefonului care
expediază selectează funcţia infraroșu dorită pentru a
iniţia transferul de date. De notat că dacă transferul de
date nu începe în termen de două minute după
activarea portului infraroșu, conexiunea este anulată și
trebuie pornită din nou.

Bluetooth
Telefonul suportă tehnologia fără fir numită Blue-
tooth care permite conectarea la un aparat compatibil
Bluetooth aflat pe o rază de 10 metri și transferul de
fișiere de până la 350 KB. Conexiunea poate fi subiect
de interferenţe de la obstacole precum zidurile sau alte
aparate electronice. Înainte de conectare, asiguraţi-vă
că și celălalt aparat  are caracteristică contactând pro-
ducătorul acestuia sau consultându-i documentaţia.
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Stabilirea unei conexiuni prin Bluetooth
Pentru a stabili o conexiune prin Bluetooth, intraţi în
meniul principal, selectaţi Conectivitate, apoi
Bluetooth. În ecranul Bluetooth, selectaţi Activare.
Apoi, selectaţi Căutare aparate. După afișarea listei de
aparate, selectaţi-l pe cel la care doriţi să vă conectaţi.
Dacă nu folosiţi interfaţa Bluetooth o perioadă mai
lungă de timp, este recomandat s-o dezactivaţi pentru
a mări durata bateriei.

Meniul Bluetooth

Atunci când căutaţi un aparat, vi se va prezenta o listă
cu toate aparatele descoperite de interfaţa Bluetooth
în raza telefonului. 
De îndată ce selectaţi un aparat și este efectuată o
conexiune, vi se cere să introduceţi o parolă pentru a
vă împerechea cu aparatul. 
Această parolă este furnizată de producătorul celuilalt
aparat Bluetooth; consultaţi-i documentaţia pentru
informaţii suplimentare. 
Parola este instituită pentru a avea siguranţa că numai
aparatele aprobate se pot conecta atât la telefonul dvs.,
cât și la aparatul selectat.

USB
Această caracteristică permite conectarea telefonului
la un computer sau la un Webcam prin USB. Pentru
a o aplica:

Opţiuni Descriere

Activare Pentru a activa/dezactiva interfaţa
Bluetooth.

Căutare
aparate

Se selectează pentru a căuta alte aparate
care să se conecteze la telefonul dvs.

Aparatele 
mele

Se selectează pentru conectarea la
aparatele, deja predefinite.

Opţiuni Se selectează pentru a afișa mai multe
caracteristici:
• Numele telefonului
• Vizibilitate
• Servicii suportate

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Conectivitate > USB.
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Reţea
Această caracteristică vă permite schimbarea setărilor
de Reţea:

Cardul de memorie
Telefonul este dotat cu un lăcaș pentru un card de
memorie tip SD/MMC pentru a mări memoria
telefonului. Telefonul folosește carduri SD/MMC,
formatate FAT16, de până la 512 MB, cu
performanţe și calitate garantate.

Conexiuni

Profiluri CSD
Acest meniu vă permite configurarea unei conexiuni
CSD (circuit switched data) la reţea. Setările CSD
disponibile sunt:

+ sau 
-

Navigaţi prin Discul USB, Webcam
și Software PC. Telefonul dvs. mobil
se va comporta ca un disc USB, un
Webcam sau va efectua conexiunile
PC cu ajutorul suitei Mobile Phone
Tools. Dacă veţi conecta telefonul la
PC printr-un software de pe PC,
veţi putea transfera fișiere de până la
350 KB. Dacă veţi conecta telefonul
la PC prin discul USB, veţi putea
accesa cardul mini SD iar mărimea
fișierelor transferate este limitată
numai de mărimea cardului.

LSelectare Selectaţi pentru a vă conecta la
aparatul dorit.

Opţiuni Descriere

Selectare
reţea

Căutare reţele disponibile.

Mod 
căutare

Selecţie între Automat și Manual.

Reţele 
preferate

Selectaţi reţeaua preferată sau apăsaţi
LListă pentru a schimba reţeaua.

Selectare 
bandă 

Sunt disponibile cinci benzi: 900MHz,
1800MHz, 1900MHz, 900/1800MHz
și 900/1900MHz.

Opţiuni Descriere

Nume Pentru a denumi profilul curent

Tip apel Pentru a comuta între Analog sau
ISDN.
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Profiluri GPRS
Acest meniu vă permite configurarea conexiunii
GPRS (General Packet Radio Service) la reţea. Setările
GPRS disponibile sunt:

Informaţii GPRS
Această caracteristică vă permite monitorizarea
cantităţii de date transferate pe timpul conexiunii
GPRS. Include informaţia:

Apelare 
număr

Pentru a introduce numărul ce trebuie
apelat pentru accesarea serviciului
WAP. 

Nume 
utilizator

Pentru a introduce numele
utilizatorului.

Parolă Pentru a introduce parola.

Opţiuni Descriere

Nume Pentru a denumi profilul curent

APN Pentru a introduce APN pentru
GPRS.

Nume 
utilizator

Pentru a introduce numele
utilizatorului.

Parolă Pentru a introduce parola.

Autentificare Pentru a activa/dezactiva opţiunea.

Opţiuni Descriere

Acumulate Capacitatea și durata totală a datelor
recepţionate.

De la început Capacitatea și durata totală a tuturor
datelor recepţionate.

Ultima 
conexiune

Capacitatea și durata totală a datelor
recepţionate în timpul ultimei
conexiuni.
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14. Apeluri

Majoritatea opţiunilor descrise în acest capitol sunt
dependente de operator și/sau abonament și necesită
fie codul PIN2, fie codul telefonului. Pentru mai
multe informaţii referitoare la codurile PIN,
consultaţi secţiunea “Securitate” la pag. 52.

Istoric apeluri
Acest meniu vă furnizează lista pelurilor pe care le-aţi
ratat, preluat sau efectuat. Lista include Toate
apelurile, Apelurile ratate, Apelurile preluate și Apelurile
efectuate, care sunt afișate în ordine cronologică, cel
mai recent fiind primul. Selectaţi un apel de pe una
din liste și apăsaţi L Opţiuni pentru a accesa
următoarele:

Resetarea istoricului
Acest meniu vă permite resetarea istoricului
apelurilor: Resetare efectuate/Preluate/Ratate/Toate
apelurile. Apăsaţi LSelectare pentru a confirma
ștergerea și RÎnapoi pentru a anula ștergerea.

Setări apeluri
Acest meniu permite configurarea setărilor apelurilor:

Opţiuni Descriere

Extragere 
număr

Pentru extragerea numărului
expeditorului sau a unui număr inclus
în corpul mesajului.

Ștergere Pentru ștergerea numărului din lista
de apeluri.

Apelare 
expeditor

Pentru apelarea numărului evidenţiat.

Ștergere 
integrală

Pentru ștergerea tuturor numerelor
din liste.

Mesaj text Pentru expedierea unui SMS către
contactul respectiv.

Mesaj 
Multimedia

Pentru expedierea unui MMS către
contactul respectiv.

Opţiuni Descriere

Apelare IP Pentru a activa/dezactiva opţiunea
Apelarea IP.
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Auto-
preluare apel

Pentru a activa/dezactiva opţiunea
Auto-preluare apel.

Preluare cu
orice tastă

Pentru a activa/dezactiva opţiunea
Preluare cu orice tastă.

Avertizare 
minut

Pentru a activa/dezactiva opţiunea
Avertizare minut și a seta Timpul de
pornire.

Servicii 
apelare

Pentru a putea seta opţiunile legate
de Timp & cost, Apel în așteptare,
Număr ascuns, Identitate apelant și
Setări costuri. Pentru informaţii
suplimentare consultaţi meniul
Servicii apelare detaliat mai jos.

Servicii apelare conţine următoarele opţiuni:

Timp & cost: Pentru a afișa durata
apelurilor dvs. și tariful acestora:
Ultimul apel, Total preluate, Total
efectuate, Cost rămas și Toate
apelurile vocale.

Apel în așteptare: Pentru setarea sau
anularea caracteristicii apel în
așteptare sau pentru Verificarea
stării.

Număr ascuns: Odată selectat, va fi
valabil pentru toate apelurile.

Identitate apelant: Pentru afișarea
identităţii apelanţilor.

Setări costuri: Această caracteristică
(dependentă de tipul abonamentului)
vă permite să gestionaţi costul
apelurilor dvs. prin setarea Valutei și a
Tarifului personal. Puteţi de asemenea
selecta Auto afișare sau seta Costul
maxim.

Re-
direcţionare 
apeluri

Pentru a activa redirecţionarea
următoarelor tipuri de apeluri: Toate
apelurile vocale, Dacă nu este
preluat, Daca nu poate fi contactat,
Dacă nu revine, Dacă este ocupat,
Redirecţionare apeluri fax activată,
Redirecţionare apeluri de date
activată, Verificare stare și Anulare
toate. 
Apeluri 50



Blocare 
apeluri

Acest meniu vă permite să limitaţi
folosirea telefonului dvs. pentru
anumite apeluri permiţându-vă să
preveniţi recepţionarea sau
efectuarea anumitor tipuri de
apeluri. 
Tipurile de apeluri pe care le puteţi
bloca sunt următoarele:
• Toate efectuate
• Toate internaţionale
• Numai locale și acasă
• Toate recepţionate
• Recepţionate dacă sunt din 

străinătate
• Verificare stare
• Anulare toate
• Cod blocare telefon

Apelare fixă Pentru a activa/dezactiva opţiunea
Apelare fixă.

Grup 
utilizatori 
închis

Pentru a activa/dezactiva opţiunile
Grup utilizatori închis, Selectare grup,
Acces exterior și Grup preferat.
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15. Setări

Acest capitol descrie conţinutul meniului Setări. Este
capitolul în care se descrie accesul și configurarea
opţiunilor telefonului Philips 960 (sunete, data și ora,
siguranţă, etc.) care se adaptează cel mai bine stilului
dvs. de viaţă.

Cum să…

Generale
Acest meniu permite configurarea unora dintre
setările generale:

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Setări.

>sau< Pentru a comuta între patru meniuri
de Setări diferite: Generale, Afișare,
Sunete și Conectivitate.

+ sau 
-

Pentru a naviga către elementul
dorit în cele patru meniuri.

LSelectare Pentru confirmarea elementului.

Opţiuni Descriere

Activare
clapetă

Pentru a seta preluarea apelurilor la
glisarea clapetei.

Limba Pentru a selecta limba folosită la
introducerea textului și la afișarea
meniurilor.
• Limbă dicţionar T9: Pentru a activa/

dezactiva T9 preferat, Limbă T9 și
T9 Chineză.

• Limbă telefon: Pentru a selecta
dintre Automată, Engleză, Chineză
Tradiţională și Chineză simplificată.

Data și ora Pentru setările referitoare la Dată și
Oră, consultaţi meniul Dată și Oră de
mai jos.

Securitate Alegeţi dintre Schimbare cod blocare,
Blocare SIM, Schimbare PIN,
Schimbare PIN 2 și Blocare telefon.
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Meniul Data și Ora prezintă următoarele opţiuni:Control 
vocal

Pentru a apela sau lansa în execuţie o
caracteristică a telefonului folosind
controlul vocal.
• Comenzi vocale: Pentru a înregistra

caracteristicile telefonului pentru
comanda vocală.

• Apelare vocală: Pentru a înregistra
numele contactului pentru apelarea
vocală.

Vă rugăm consultaţi descrierea ce
urmează referitoare la "Înregistrarea
comenzii vocale"

Legături 
rapide

Pentru a afișa o listă de scurtături la
diverse aplicaţii.

Stocare 
implicită

Pentru a defini locaţia stocării: Telefon
sau Card memorie.

Mod în 
avion

Pentru a selecta activarea/dezactivarea
modului în avion.

Setările
implicite

Pentru a restabili setările implicite ale
telefonului.

Opţiuni Descriere

Timpul de 
afișare

Pentru a permite afișarea ceasului.
Puteţi comuta între Oprit și Pornit.

Fus orar Folosiţi>sau<pentru a selecta
fusul dvs. orar.

Setare dată 
și oră

Pentru a edita ora și data curentă.

Oră
Format

Pentru a seta formatul la 12 ore sau 24
ore.

Dată
Format

Pentru a selecta un format pentru
Dată.

Oră de 
pornire

Pentru a activa sau dezactiva această
caracteristică.

Oră de 
oprire

Pentru a activa sau dezactiva această
caracteristică.

Numărăto
are inversă

Pentru setarea și utilizarea opţiunii
numărătoare inversă. 
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Înregistrare comenzi vocale

Afișare
Puteţi configura diverse setări pentru afișajul
telefonului dvs.:

Sunete
Puteţi seta telefonul dvs. să funcţioneze cu
următoarele cinci profiluri sonore: Pentru detalii, vezi
“Profiluri”.

Conectivitate
Unele dintre setările pentru conectivitate sunt grupate
în acest meniu. Pentru o descriere detaliată, consultaţi
capitolele anterioare relevante.

Apăsaţi Pentru

LSelectare Din meniul principal, selectaţi
Setări > Generale > Control vocal >
Comandă vocală

+ sau - Pentru a comuta către o
caracteristică anume.

LÎnregistrare 
> Da sau > Nu

Începerea înregistrării (de trei ori)
Anularea înregistrării.

LRepetare 
sau
RÎnapoi

Pentru a efectua o nouă
înregistrare sau
pentru anularea înregistrării.

Opţiuni Descriere

Wallpaper Pentru a activa/dezactiva afișarea
imaginilor de fundal (wallpaper).

Teme Pentru selectarea diverselor tipuri de
Teme: Simplu, Elegant și Intens.

Nivel de 
luminozitate

Pentru a selecta dintre Maxim, Înalt,
Mediu și Scăzut.

Durată 
luminozitate

Pentru a selecta o valoare dintre 1
minut, 30 secunde și 15 secunde.

Lumină - 
martor 
activitate

Pentru a activa/dezactiva lumina de
activitate.

Mesaje de 
întâmpinare

Pentru a activa/dezactiva mesajele de
întâmpinare și pentru a le edita. 
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55 Pictograme și simboluri

Pictograme și simboluri
În modul neutru, pe ecran pot fi afișate simultan mai
multe simboluri.

Liniște - Telefonul dvs. nu va suna la
recepţionarea unui apel.

Vibrator - Telefonul dvs. va vibra la
recepţionarea unui apel.

Atașare GPRS - Telefonul este conectat la
reţeaua GPRS.

Mesaj SMS / Mesaj MMS / Mesaj vocal  - Aţi
recepţionat un nou mesaj text / Multimedia
/ Vocal.

Baterie - Barele indică nivelul bateriei (3 bare
= încărcată, 1 bară = descărcată).

Alarmă ceas activată.

Roaming - Este afișat când telefonul dvs. este
conectat la o reţea diferită de reţeaua proprie
(în special când sunteţi în străinătate).

Listă de SMS-uri plină - Memoria mesaje
plină. Ștergeţi unele dintre mesajele vechi.

Memorie plină - Memoria telefonului este
plină. Ștergeţi unele elemente pentru a putea
stoca altele noi.

Memorie SIM plină - Memoria cartelei SIM
este plină. Ștergeţi unele elemente pentru a
putea stoca altele noi.

Redirecţionare Necondiţionată către
numărul / 
Redirecţionare către mesageria vocală  -
Toate apelurile vocale recepţionate sunt
redirecţionate către un număr / mesagerie
vocală.

Reţea GSM:  telefonul dvs. este conectat la o
reţea GSM.
Calitatea semnalului recepţionat: cu cât sunt
afișate mai multe bare, cu atât semnalul este
mai bun.

Dacă simbolul pentru reţea nu este afișat,
reţeaua nu este disponibilă momentan.
Este posibil să fiţi într-o zonă cu semnal
slab; mutaţi-vă în alt loc.



Precauţii
Unde radio

Telefonul dvs. celular este un radio-
emiţător și receptor de mică putere.
Atunci când funcţionează, emite și
recepţionează unde radio. Undele radio

transmit vocea dvs. sau semnalul de date la o staţie de
bază conectată la reţeaua telefonică. Reţeaua
controlează puterea de emisie a telefonului.
• Telefonul dvs. transmite și recepţionează unde radio

în benzile de frecvenţă GSM (900 / 1800 / 1900
MHz).

• Reţeaua GSM controlează puterea de emisie a
telefonului (între 0,01 și 2 W).

• Telefonul dvs. respectă toate standardele de
siguranţă aplicabile.

• Simbolul CE demonstrează că acest telefon respectă
standardele de compatibilitate electromagnetică din
Uniunea Europeană (Ref. 89/336/EEC) și
directivele privind echipamentele care operează la
tensiune joasă (Ref. 73/23/EEC).

Telefonul dvs. celular reprezintă responsabilitatea dvs.
Pentru a evita orice fel de prejudicii materiale sau de
altă natură, aduse atât dvs. cât și altor persoane, citiţi
și respectaţi instrucţiunile de siguranţă și faceţi

cunoscute aceste instrucţiuni celor cărora le
împrumutaţi telefonul. Mai mult, pentru a preveni
utilizarea neautorizată a telefonului dvs:

Păstraţi telefonul în siguranţă și nu îl lăsaţi la
îndemâna copiilor.
Evitaţi păstrarea în scris a codului PIN. Este
preferabil să îl memoraţi. 

Opriţi telefonul și deconectaţi bateria dacă nu veţi
utiliza aparatul pentru o perioadă mai mare de timp.
Schimbaţi codul PIN după achiziţionarea telefonului
pentru a activa opţiunile de restricţionare a apelurilor.

Designul telefonului dvs. respectă toate
legile și reglementările în vigoare. Reţineţi,
totuși, că telefonul dvs. poate interfera cu
alte dispozitive electronice. În consecinţă,

trebuie să respectaţi toate reglementările și
recomandările locale privind utilizarea telefoanelor
celulare, atât la domiciliul dvs. cât și în călătorii.
Reglementările privind utilizarea telefoanelor
celulare în avioane și alte vehicule sunt extrem de
stricte.
În ultimul timp, s-au ridicat numeroase întrebări
privind impactul telefoanelor mobile asupra sănătăţii
utilizatorilor. Ultimele cercetări asupra tehnologiilor
de transmisie radio, inclusiv asupra tehnologiei GSM,
au determinat dezvoltarea unor standarde de siguranţă
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care să protejeze utilizatorii împotriva expunerii
periculoase la unde radio. Telefonul dvs. celular
respectă toate standardele de siguranţă aplicabile
precum și Directiva 1999/5/EC privind terminalele
de telecomunicaţii și echipamentele radio.

Opriţi întotdeauna telefonul
Echipamentele electronice sensibile sau inadecvat
protejate pot fi afectate de energia de radiofrecvenţă.
Interferenţele pot determina accidente.

Înainte de a vă îmbarca într-un avion și/sau
atunci când lăsaţi telefonul în bagaj:
utilizarea telefoanelor mobile în avioane

poate prezenta pericole pentru manevrarea avionului,
poate perturba reţeaua de comunicaţii mobile și poate
fi ilegală.

În spitale, clinici și alte instituţii de sănătate,
precum și oriunde se pot afla echipamente
medicale.

În zone cu potenţial exploziv - staţii de
benzină sau zone în care aerul conţine
particule microscopice în suspensie (în
special pulberi metalice).

În vehiculele care transportă produse inflamabile
(chiar dacă vehiculul este parcat) sau în vehiculele care

utilizează gaz petrolier lichefiat (GPL), verificaţi dacă
sunt respectate standardele de siguranţă aplicabile.
În zonele în care vi se solicită oprirea dispozitivelor cu
emisie radio, cum ar fi carierele de piatră sau alte zone
în care se execută operaţii de dinamitare.

Consultaţi producătorul vehiculului dvs.
pentru a verifica dacă echipamentele
electronice din interiorul vehiculului nu vor

fi afectate de emisiile radio.

Pacemaker-uri
Dacă aveţi un pacemaker:
• Nu păstraţi telefonul la mai puţin de 15cm distanţă

de pacemaker, pentru a evita orice posibile
interferenţe.

• Nu purtaţi telefonul în buzunarul de la piept.
• Utilizaţi urechea opusă pacemaker-ului, pentru a

minimiza orice posibile interferenţe.
• Închideţi telefonul dacă bănuiţi că au loc

interferenţe cu pacemaker-ul.

Proteze auditive
Dacă utilizaţi un dispozitiv pentru persoane cu
deficienţe auditive, consultaţi medicul și fabricantul
dispozitivului pentru a vedea dacă acesta este sensibil
la interferenţe radio.
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Mărirea performanţelor
Pentru a crește performanţele telefonului dvs.,
pentru a reduce emisia radio și consumul bateriei,
precum și pentru a asigura o operare sigură, în
condiţii optime, respectaţi următoarele
recomandări:

Pentru o operare sigură, în condiţii
satisfăcătoare, utilizaţi telefonul în poziţia de
operare normală (atunci când nu utilizaţi o
cască sau alt tip de dispozitiv mâini-libere).
•Nu expuneţi telefonul temperaturilor

extreme.
• Utilizaţi telefonul cu grijă. Viciile de utilizare pot

determina pierderea garanţiei internaţionale.
• Nu scufundaţi telefonul în nici un fel de lichid; în

cazul în care telefonul se umezește, închideţi-l,
deconectaţi bateria și lăsaţi-l să se usuce timp de 24
de ore înainte de a-l utiliza din nou.

• Pentru a curăţa telefonul, ștergeţi-l cu o cârpă
moale.

• Efectuarea și primirea apelurilor consumă aceeași
cantitate de energie. Reţineţi, totuși, că telefonul
mobil consumă mai puţină energie în modul
inactiv dacă este ţinut în același loc. Atunci când se
află în modul inactiv iar dvs. vă mișcaţi, telefonul
consumă mai multă energie pentru a transmite

reţelei informaţii actualizate despre locul în care se
află. Setarea iluminării din spate a ecranului la o
durată cât mai scurtă, precum și evitarea navigării
inutile prin meniuri vă va ajuta să economisiţi
energie, obţinând o durată mai mare de utilizare a
bateriei.

Informaţii despre baterie
• Telefonul dvs. este dotat cu o baterie reîncărcabilă.
• Utilizaţi doar încărcătorul specificat.
• Nu incineraţi bateria.
• Nu deformaţi și nu deschideţi bateria.
• Nu permiteţi scurtcircuitarea contactelor bateriei

cu obiecte din metal.
• Evitaţi expunerea la temperaturi extreme (>60°C

sau 140°F), umezeală sau medii caustice.

Este recomandat să utilizaţi doar accesorii
Philips originale. Orice alte accesorii pot
determina deteriorarea telefonului și
pierderea garanţiei.

Asiguraţi-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite
imediat de către un tehnician calificat, care utilizează
doar piese de schimb originale Philips.
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Nu utilizaţi telefonul mobil la volan.

Studiile au arătat că folosirea telefonului
mobil în timp ce șofaţi diminuează
concentrarea la volan, ceea ce poate fi
periculos. Respectaţi următoarele

recomandări:
• Concentraţi-vă asupra conducerii vehiculului.

Opriţi și parcaţi vehiculul înainte de a utiliza
telefonul mobil.

• Respectaţi reglementările locale privind utilizarea
telefoanelor GSM la volan.

• Dacă doriţi să folosiţi telefonul mobil în automobil,
instalaţi un kit «mâni-libere» special conceput în
acest scop.

• Asiguraţi-vă că aţi instalat kitul mâini-libere astfel
încât să nu blocheze nici un air-bag sau alt
echipament de siguranţă instalat în vehiculul.

Utilizarea pe drumurile publice a sistemelor de alarmă
care declanșează semnale sonore sau luminoase (faruri
sau claxon) este interzisă în anumite ţări. Verificaţi
reglementările locale.

Norma EN60950
În cazul temperaturilor exterioare foarte ridicate sau în
cazul expunerii prelungite la soare (de ex., în cazul

uitării în spatele unui geam sau parbriz), temperatura
telefonului poate crește, în special dacă finisajul
acestuia este metalic. În acest caz, aveţi grijă atunci
când recuperaţi telefonul și evitaţi să îl utilizaţi dacă
temperatura exterioară depășește 40°C.

Protecţia mediului
Respectaţi reglementările locale privind
casarea și reciclarea ambalajelor, bateriilor
consumate și aparatelor electronice vechi și
promovaţi reciclarea lor.

Philips a marcat bateriile și ambalajele cu simboluri
standard.

Bateria nu trebuie tratată asemenea
gunoiului menajer.

Materialul cutiilor etichetate este
reciclabil.

A fost adusă o contribuţie financiară la
sistemul naţional de reciclare și refolosire
( de ex. EcoEmballage în Franţa).

Materialele sunt reciclabile (se identifică
de asemenea materialul plastic).
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Depanare
Telefonul nu pornește
Extrageţi și reinstalaţi bateria. Apoi încărcaţi bateria
până când pictograma pentru baterie nu mai clipește.
La final, decuplaţi telefonul de la încărcător și
încercaţi din nou să îl porniţi.

Pe ecran este afișat mesajul BLOCAT 
dacă încercaţi să porniţi telefonul.
Cineva a încercat să folosească telefonul dvs. fără a
cunoaște codul PIN sau PUK. Contactaţi furnizorul
de servicii.

Este afișat mesajul Eroare IMSI
Această problemă este legată de abonamentul dvs.
Contactaţi operatorul de reţea.

Telefonul nu revine la ecranul neutru
Apăsaţi tasta de încheiere a apelului sau opriţi
telefonul, verificaţi dacă bateria și cartela SIM sunt
corect instalate și reporniţi din nou telefonul.

Simbolul reţelei nu este afișat
Nu este posibilă conectarea la reţea. Fie vă aflaţi într-
o zonă ecranată (într-un tunel sau între clădiri înalte),
fie nu vă aflaţi în aria de acoperire a reţelei. Încercaţi
din altă locaţie, încercaţi să vă reconectaţi la reţea (în
special dacă vă aflaţi în străinătate), verificaţi dacă

antena este poziţionată corect în cazul în care
telefonul mobil are antenă externă sau contactaţi
operatorul de reţea pentru asistenţă/informaţii despre
reţea.

Ecranul nu răspunde (sau are un timp de 
reacţie foarte mare) la apăsarea tastelor
Ecranul are un timp de reacţie mai mare la
temperaturi foarte scăzute. Acest lucru este normal și
nu afectează operarea. Încercaţi să utilizaţi telefonul
într-un loc cu o temperatură mai ridicată. În orice altă
situaţie, contactaţi distribuitorul de la care aţi
achiziţionat telefonul.

Bateria telefonului dvs. pare a fi 
supraîncălzită
Este posibil să folosiţi un încărcător care nu a fost
proiectat pentru telefonul dvs. Asiguraţi-vă că folosiţi
întotdeauna accesoriile autentice Philips furnizate
odată cu telefonul dvs.

Pe ecran nu sunt afișate numerele de telefon 
ale apelurilor primite.
Această funcţionalitate este dependentă de reţea și
abonament. În cazul în care reţeaua nu transmite
numărul apelantului, pe ecran se va afișa Apel 1 sau
Ascuns. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
operatorul de reţea.
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Nu puteţi trimite mesaje text.
Anumite reţele nu permit schimbul de mesaje cu alte
reţele. Mai întâi, verificaţi dacă aţi introdus numărul
centrului SMS sau contactaţi operatorul pentru
informaţii detaliate în legătură cu acest subiect.

Nu puteţi primi și/sau stoca imagini în format 
JPEG.
Este posibil ca telefonul dvs. să nu accepte o imagine
prea mare, cu un nume prea lung sau care nu are
formatul corespunzător.

Aveţi senzaţia că rataţi apeluri
Verificaţi opţiunile referitoare la redirecţionarea
apelurilor.

La încărcarea bateriei, pictograma 
corespunzătoare bateriei nu conţine bare, iar 
conturul clipește.
Nu încărcaţi bateria în medii în care temperatura
scade sub 0°C (32°F) sau depășește 50°C (113°F).
În orice altă situaţie, contactaţi distribuitorul de la
care aţi achiziţionat telefonul.

Este afișat mesajul Eroare SIM
Verificaţi dacă aţi introdus corect cartela SIM. În
cazul în care problema persistă, este posibil să fie
deteriorată cartela SIM. Contactaţi operatorul de
reţea.

Dacă încercaţi să utilizaţi o anumită opţiune 
de meniu, este afișat mesajul INTERZIS
Anumite opţiuni și funcţii sunt dependente de reţea.
Aceste opţiuni nu sunt disponibile decât dacă sunt
acceptate de reţeaua sau abonamentul dvs. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi operatorul de
reţea.

Este afișat mesajul INTRODUCEŢI SIM
Verificaţi dacă aţi introdus corect cartela SIM. În
cazul în care problema persistă, este posibil să fie
deteriorată cartela SIM. Contactaţi operatorul de
reţea.

Autonomia telefonului pare mai redusă decât 
cea indicată în ghidul de utilizare
Autonomia este dependentă de setări (de exemplu,
volumul soneriei, durata luminii de fond) și de
caracteristicile utilizate. Pentru a mări autonomia
(dacă este posibil), trebuie să dezactivaţi
caracteristicile pe care nu le utilizaţi.

Telefonul dvs. nu funcţionează corespunzător 
în mașină
Automobilele conţin foarte multe piese metalice, care
absorb undele radio. Acest fapt poate afecta
performanţele telefonului. Vă recomandăm să utilizaţi
un kit auto dotat cu antenă externă, care, în plus, vă
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va permite să efectuaţi și să recepţionaţi apeluri în
mașină în siguranţă.

Verificaţi cu autorităţile locale dacă aveţi
permisiunea de a folosi telefonul mobil atunci când
șofaţi.

Telefonul nu se încarcă
Dacă bateria este complet descărcată, pot trece câteva
minute de pre-încărcare (până la 5 minute, în unele
cazuri) înainte de afișarea pe ecran a pictogramei de
încărcare.
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63 Accesorii autentice Philips

Accesorii autentice 
Philips

Unele accesorii, ca bateria și încărcătorul standard,
sunt incluse în pachetul standard livrat cu telefonul
dvs. Alte accesorii pot fi de asemenea oferite sau
vândute separat. De aceea, conţinutul pachetelor
poate fi diferit.

Pentru maximizarea performanţelor telefonului
Philips și pentru a nu pierde garanţia,
achiziţionaţi numai Accesorii Autentice Philips,
acestea fiind proiectate special pentru a fi utilizate
împreună cu telefonul dvs. Philips Consumer
Electronics nu poate fi făcut răspunzător pentru
pagubele datorate utilizării accesoriilor
neautorizate.

Încărcător
Încarcă bateria de la o priză de curent alternativ. Este
suficient de mic pentru a putea fi purtat într-o poșetă.

Kit de conectare pentru date
Facilitează conexiunile de date cu telefonul mobil
Philips. Cablul USB permite transferul rapid de date
între telefon și calculator. Programul software oferit vă
permite să descărcaţi imagini și sunete și să
sincronizaţi contactele și întâlnirile dvs.
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Declaraţie de marcă

JAVA este marcă a Sun
Microsystems, Inc.

T9® este marcă a Tegic
Communications Inc.

Patent Tegic Euro 
nr. 0842463

Bluetooth™ este o marcă
aparţinând
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Suedia și este
licenţiată către Philips.



Garanţie limitată
1. Ce Acoperă Această Garanţie Limitată?

Philips garantează cumpărătorului iniţial en-
detail ("Consumatorul") în limitele termenilor și
condiţiilor prezentei Garanţii Limitate că acest
telefon celular Philips și toate accesoriile originale
furnizate de Philips în pachetul de vânzare
("Produsul") nu prezintă defecte de material,
proiectare și manoperă în condiţii normale de
folosire în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare. Această Garanţie Limitată se aplică
numai pentru Produsele achiziţionate și utilizate
în ţara în care au fost cumpărate iniţial. Garanţia
Limitată este valabilă numai în ţările în care
Philips are desfacere pentru acest Produs.

2. Cât de Lungă este Perioada de Garanţie Limitată?

Garanţia Limitată pentru Produs se întinde pe o
perioadă de UN (1) AN de la data achiziţiei,
documentată printr-o dovadă valabilă a
cumpărării. Garanţia Limitată pentru
acumulatorii reîncărcabili Philips se întinde pe o
perioadă de șase (6) luni de la data cumpărării.

3. Ce Va Face Philips dacă Produsul are Defecte de
Material și de Manoperă pe Timpul Perioadei de
Garanţie Limitată?

Pe durata Garanţiei Limitate, Philips sau
reprezentanţii săi autorizaţi pentru service, la
libera alegere, vor repara sau înlocui, fără costuri
suplimentare pentru materiale sau manoperă,
Produsul defect cu subansambluri noi sau
recondiţionate și vor returna asemenea Produs
reparat sau înlocuit Consumatorului în stare de
funcţionare. Philips va păstra subansamblurile
defecte, modulele sau echipamentele înlocuite.

Produsul reparat sau înlocuit va fi acoperit de
Garanţia Limitată, fie pentru restul perioadei
iniţiale de Garanţie Limitată, fie pentru nouăzeci
(90) de zile de la data reparării sau înlocuirii, în
funcţie de care perioadă este mai lungă.
Repararea sau înlocuirea Produsului, la
latitudinea Philips, este singurul remediu
disponibil de care dispune Consumatorul.

4. Ce Nu Acoperă Această Garanţie Limitată?

Această Garanţie Limitată nu acoperă:

 a) Produsele folosite necorespunzător,
deteriorate în urma accidentării,
transportului sau a altor acţiuni fizice, a
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instalării improprii, a manipulării incorecte,
a neglijenţei, inundaţiilor, incendierii, a
penetrării apei sau a altui lichid, sau

 b) Produsul care a fost deteriorat în urma
reparării, alterării sau modificării de către
personal neautorizat de Philips; sau

c) Produsul care are probleme de recepţie sau
de operare cauzate de condiţiile de semnal,
de fiabilitatea reţelei, a cablurilor sau a
antenelor; sau

d) Produsul defectat sau care are probleme
datorită utilizării de produse sau accesorii
care nu sunt originale Philips; sau 

e) Produsul al căror abţibilduri de garanţie,
calitate, serie produs au fost înlăturate,
deteriorate sau au devenit ilizibile; sau  

f) Produsul cumpărat, utilizat, reparat sau
expediat pentru reparare din afara ţării în
care s-a efectuat cumpărarea, sau utilizat în
scopuri comerciale sau instituţionale
(inclusiv dar nelimitat la Produsele utilizate
pentru închiriere); sau 

 g) Produsul returnat fără dovada valabilă a
cumpărării sau al cărui dovadă de cumpărare
a fost deteriorată sau este ilizibilă.

 h) Uzură normală sau Forţă Majoră.

5. Cum se Obţine Service în Perioada de Garanţie?

 a) Returnaţi Produsul unui centru de service
autorizat Philips. Puteţi contacta
reprezentantul local Philips pentru a afla
locaţia celui mai apropiat centru de service
autorizat.

 b) Cartela SIM trebuie să fie înlăturată din
Produs înainte ca acesta să fie înmânat către
Philips. Philips nu își asumă nici o
responsabilitate pentru deteriorarea sau
pierderea cartelei SIM sau a datelor
conţinute în aceasta.

c) Dacă defectul Produsului nu este acoperit de
prezenta Garanţia Limitată sau dacă
prezenta Garanţie Limitată nu se poate
aplica, este nulă sau este invalidă datorită
termenilor și condiţiilor stipulate aici,
Consumatorul va fi facturat pentru costul
reparaţiei sau înlocuirii Produsului sau a
altor costuri induse în procesul de reparare
sau de înlocuire a Produsului.

d) IMPORTANT – trebuie să returnaţi
Produsul împreună cu dovada valabilă a
cumpărării acestuia din care trebuie să reiasă
clar atât locul și data achiziţiei, cât și modelul
și seria Produsului.

6.  Alte Limitări: Această Garanţie Reprezintă Întregul
Contract.
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CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR EXPRES
FORMULATE MAI SUS ȘI A CELOR IM-
PUSE DE LEGE ȘI CARE NU POT FI EX-
CLUSE SAU MODIFICATE PRIN ACORD,
PHILIPS NU FURNIZEAZĂ NICI UN ALT
FEL DE GARANŢIE FORMULATĂ EX-
PRESS SAU IMPUSĂ (INDIFERENT DACĂ
IMPUNEREA ESTE STATUTARĂ, LEGALĂ
SAU DE ALT TIP) ȘI ÎN MOD SPECIAL DE-
CLINĂ ORICE RĂSPUNDERE FAŢĂ DE
GARANŢIA DE CALITATE SATISFĂCĂ-
TOARE SAU DE FOLOSIRE A PRODUSU-
LUI PENTRU UN SCOP ANUME. 
RESPONSABILITATEA TOTALĂ A PHILIPS
REFERITOARE LA SAU REIEȘIND DIN
CUMPĂRAREA SAU FOLOSIREA PRODU-
SULUI, INDIFERENT DE TIPUL SAU DE
CAUZA ACESTOR PAGUBE ORI DE FOR-
MA SAU CARACTERIZAREA DESPĂGU-
BIRILOR CERUTE, NU VOR EXCEDE
PREŢUL PLĂTIT PENTRU PRODUS.

ÎN NICI UN CAZ PHILIPS NU VA PUTEA FI
RESPONSABIL PENTRU VREO PAGUBĂ
DE ORDIN PUNITIV, SPECIAL, INCIDEN-
TAL, INDIRECT SAU REZULTANT (INCLU-
SIV, DAR NELIMITAT LA PAGUBELE DIN
CAUZA NEUTILIZĂRII, A PIERDERILOR
DE TIMP, A DISCOMFORTULUI, A PIER-
DERILOR COMERCIALE, DE PROFIT, DE

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI, A
PAGUBELOR CAUZATE DE ÎNLOCUIRI
DE BUNURI SAU SERVICII, INVESTIŢII,
PAGUBE DE IMAGINE SAU DE REPU-
TAŢIE, SAU PIERDERI DE DATE ȘI CE-
RERI FORMULATE DE TERŢI)
REZULTÂND DIN CUMPĂRAREA SAU
FOLOSIREA PRODUSULUI, ÎN LIMITELE
MAXIME PERMISE DE LEGE, INDIFE-
RENT DACĂ PHILIPS A FOST SAU NU A
FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA
APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE PAGUBE.
ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ INDIFE-
RENT DE EȘECUL ORICĂRUI REMEDIU
LIMITAT ÎN CONDIŢIILE PREZENTEI.

Această Garanţie Limitată reprezintă acordul
complet și exclusiv dintre Consumator și Philips
referitor la acest Produs celular și înlocuiește toate
acordurile anterioare dintre părţi, verbale sau
scrise și orice alte comunicări dintre părţi
referitoare la subiectul acestei Garanţii Limitate.
Nici un curier, detailist, agent, dealer, angajat al
acestora sau angajat Philips nu este autorizat să
aducă modificări acestei Garanţii Limitate și nu
trebuie să se bazeze pe vreo astfel de reprezentare.

Această Garanţie Limitată nu afectează drepturile
Consumatorului statuate în legea naţională
aplicabilă în vigoare.
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Informaţii SAR pentru utilizatori
ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ CERINŢELE INTERNAŢIONALE ȘI ALE CFC REFERITOARE LA EX-

PUNEREA LA UNDELE RADIO
Telefonul dvs. mobil este în același timp și un emiţător și un receptor radio și este proiectat și fabricat astfel încât să nu
depășească limitele de expunere la frecvenţele radio specificate în recomandările internaţionale emise de ICNIRP. Aceste
limite sunt parte integrantă a unor recomandări bine definite și stabilesc intervalele permise în general pentru populaţie în
ceea ce privește energia generată de frecvenţele radio. Setul de recomandări a fost dezvoltat și elaborat de organisme inde-
pendente de prestigiu pe baza evaluării periodice și amănunţite a unor studii știinţifice atent elaborate. Recomandările
conţin o substanţială marjă de siguranţă  proiectată să asigure securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea
sănătăţii. 
Recomandările cu privire la expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată Spe-
cifică de Absorbţie - Specific Absorption Rate, sau SAR. Limita SAR stipulată în recomandările internaţionale este 2.0 W/
kg în medie pe probe de 10 grame de ţesut. Testele referitoare la SAR sunt efectuate folosind poziţii standard de utilizare
ale aparatului în timp ce telefonul transmite la cel mai înalt nivel certificat de putere în toate benzile de frecvenţe testate.
Deși este determinată la cel mai înalt nivel certificat de putere, mărimea reală a SAR atunci când este folosit telefonul poate
fi mult mai mică decât valoarea maximă. Acest lucru este posibil deoarece telefonul este proiectat să opereze la niveluri
multiple de putere astfel încât să folosească numai emisia necesară în scopul conectării la reţeaua de telefonie mobilă. În
general, cu cât sunteţi mai aproape de un releu, cu atât este mai mică puterea de emisie a telefonului. 
Valoarea maximă a SAR pentru modelul de telefon Philips 960 / CT 9608 măsurată atunci când este folosit în mod uzual
(la ureche) este 0,653W/kg. Chiar dacă pot exista diferenţe între nivelurile SAR la diferite telefoane utilizate în diferite
poziţii, toate aparatele respectă recomandările internaţionale referitoare la expunerea la undele radio. 

La operarea în apropierea corpului uman, acest telefon a fost testat și este conform cu recomandările Comisiei Fed-
erale de Comunicaţii (CFC) referitoare la expunerea la frecvenţele radio atunci când este utilizat cu Accesoriile Au-
tentice Philips. Utilizarea altor accesorii este posibil să nu asigure concordanţa cu recomandările CFC referitoare
la expunerea la frecvenţele radio. Limita SAR stipulată de Comisia Federală pentru Comunicaţii a Guvernului
S.U.A. este 1,6 W/kg. 
Cele mai mari valori raportate ale SAR sunt: Cap: 0.527W/kg; Purtat pe corp 0,505W/kg.



Declaraţie de 
conformitate

Noi,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

declarăm pe propria răspundere că produsul nostru
Philips 960
Telefon celular destinat sistemelor 
GSM 900/GSM 1800/GSM 1900
TAC: 35597800

la care se referă această declaraţie, respectă
următoarele standarde:

EN 60950, EN50360/50361, 
EN 301 489-07 și EN 301 511 v9.0.2

Declarăm pe proprie răspundere că au fost efectuate
testele de emisie radio aplicabile pentru acest produs,

iar acest produs respectă standardele impuse de
directiva 1999/5/EC.
Procedura de stabilire a conformităţii menţionată în
Articolul 10 și detaliată în Anexa V a Directivei 1999/
5/EC a fost aplicată și verificată conform articolelor
3.1 și 3.2, cu concursul organizaţiei:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Nr. de identificare: 0168

Din 17 Ianuarie 2005
Jean-Omer Kifouani

Manager pentru calitate

În cazul în care acest produs Philips nu
funcţionează corespunzător sau este defect,
contactaţi distribuitorul sau Centrul Naţional de
Service menţionat în Certificatul de Garanţie. Vă
rugăm să consultaţi Certificatul de Garanţie
Internaţională livrat în pachetul de cumpărare
pentru a găsi informaţii referitoare la centrele de
service și documentaţia tehnică referitoare la
telefonul dvs.
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