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Felicitări pentru achiziţionarea telefonului 
Sony Ericsson T250i. Pentru conţinut suplimentar 
în telefon, mergeţi la www.sonyericsson.com/fun. 
Înregistraţi-vă acum pentru a obţine un loc de 
stocare interactivă gratuită şi oferte speciale 
la www.sonyericsson.com/myphone. Pentru 
asistenţă privind produsul, mergeţi la 
www.sonyericsson.com/support.

Simboluri pentru instrucţiuni
În acest Ghid al utilizatorului apar următoarele simboluri 
pentru instrucţiuni:

 > Pentru defilare şi selectare utilizaţi tasta de navigare. 

Apăsaţi tasta de navigare în sus.

Apăsaţi tasta de navigare în jos.

Apăsaţi tasta de navigare spre stânga.

Apăsaţi tasta de navigare spre dreapta.

Notă

Sfat

Avertizare

Indică faptul că serviciul sau funcţia respectivă 
depinde de reţea sau de abonament. Este posibil 
ca în telefon să nu fie disponibile toate meniurile sau 
funcţiile. Pentru informaţii suplimentare consultaţi 
operatorul reţelei. 
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Pregătirea telefonului

Pentru a introduce cartela SIM şi bateria

1 Scoateţi capacul bateriei. Introduceţi prin glisare cartela 
SIM în suportul ei, cu contactele îndreptate în jos.

2 Introduceţi bateria cu eticheta în sus şi cu conectorii 
îndreptaţi unul spre celălalt. Puneţi la loc capacul 
bateriei aşa cum se arată în imagine.

Când îl introduceţi, nu forţaţi capacul bateriei. Glisaţi 
cu atenţie capacul bateriei pe telefon şi fixaţi-l.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
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Încărcarea bateriei

1 Când cumpăraţi telefonul, bateria din telefon este 
parţial încărcată. Conectaţi încărcătorul la telefon. 
Pentru încărcarea completă a bateriei sunt necesare 
aproximativ 2,5 ore. Pentru iluminarea ecranului, 
apăsaţi o tastă.

2 Pentru a scoate încărcătorul, înclinaţi fişa în sus.

Puteţi utiliza telefonul în timpul încărcării. Bateria 
se poate încărca mai mult sau mai puţin de 2,5 ore. 
Întreruperea încărcării nu distruge bateria. 

≈ 2,5 ore
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Pornirea telefonului
1 Ţineţi apăsat pe .
2 Introduceţi codul PIN, dacă se solicită. Pentru 

corectarea greşelilor, selectaţi Ştergere.
3 Selectaţi OK.
4 Selectaţi o limbă.
5 Introduceţi ora şi data 

şi selectaţi Salvare.

Pentru a opri telefonul
• Ţineţi apăsat pe .

Regim de aşteptare
După ce aţi pornit telefonul şi aţi introdus codul PIN, 
pe ecran apare numele operatorului. Această stare se 
numeşte regim de aşteptare. Acum puteţi efectua apeluri 
şi primi apeluri.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
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SIM şi PIN

Cartela SIM 
Cartela SIM (Subscriber Identity Module - Modul 
de identitate a abonatului) pe care o obţineţi de 
la operatorul reţelei, conţine informaţii despre 
abonament. Înainte de a introduce sau de a 
scoate cartela SIM, opriţi întotdeauna telefonul şi detaşaţi 
încărcătorul. 

Codul PIN
Pentru a activa serviciile în telefon, aveţi nevoie de un cod 
PIN (Personal Identification Number – Număr personal de 
identificare). Codul PIN este furnizat de operatorul reţelei. 
Fiecare cifră a codului PIN apare ca un *, în afară de cazul 
când codul PIN are la început aceleaşi cifre ca ale unui 
număr de urgenţă, de exemplu 112 sau 911. Puteţi apela 
un număr de urgenţă fără a introduce codul PIN.

Salvaţi persoanele de contact pe cartela SIM înainte 
de a o scoate din telefon. Pot exista persoane de 
contact salvate numai în memoria din telefon. 
Consultaţi Persoane de contact la pagina 18.

Dacă introduceţi greşit codul PIN de trei ori la rând, 
pe ecran apare PIN blocat. Introduceţi codul PUK 
furnizat de operator. Pentru deblocare, este necesar 
să introduceţi codul PUK (Personal Unblocking Key 
- Cheie personală de deblocare).
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
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Prezentare generală a meniurilor 

Instrumente Internet Radio FM
Calendar
Contor de timp
Cronometru
Calculator
Fişierele mele
Jocurile mele

Pagină de pornire
Marcaje
Salt la URL
Editare marcaj
Afişare imagini
Acces msje impuse
Primite în Impuse
Golire mem. temp
Profil Internet

Aparat foto Mesagerie Alarme
Fotografiere
Fotografii
Expun. diap.

Mesaj text
Mesaj ilustrat
Setări

Apeluri Contacte Setări
Listă apeluri
Durată şi cost
Setări apeluri

Vizualizare contacte
Găsire pers. contact
Adăugare contact
Numărul meu
Poştă vocală
Ştergere contacte
Apelare rapidă
Copiere totală 
contacte
Trimitere contacte
Setări

Sunete & avertizări
Tapet de fundal
Temă
Ora şi data
Limbă
Selectare reţea
Port în infraroşu
Complex
Stare telefon

Unele meniuri şi pictograme descrise în acest document 
diferă în funcţie de operator, reţea şi abonament.
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Prezentare generală a telefonului

Tastă de 
selectare

Taste de 
volum

Tastă de 
navigare 
cu comenzi 
rapide

Tastă de 
apelare

Blocare 
taste

Port în 
infraroşu

Tastă de 
terminare, 
tastă de 
pornire/
oprire

Conector pentru set Mâini libere 
stereo şi încărcător de baterie
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Acoperirea reţelei

Barele pentru reţea prezintă intensitatea semnalului în 
reţeaua GSM din zonă. Dacă aveţi probleme cu apelarea 
şi acoperirea reţelei este slabă, încercaţi să vă deplasaţi 
în alt loc. Nicio reţea înseamnă că nu vă aflaţi în raza de 
acoperire a unei reţele.

Starea bateriei

 = Acoperire bună a reţelei

 = Acoperire acceptabilă a reţelei

 = Bateria telefonului este complet încărcată

 = Bateria telefonului este descărcată

Starea 
bateriei

Acoperirea 
reţelei
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Pictogramele de pe ecran

Pe ecran pot să apară aceste pictograme.

Pictogramă Descriere

Pictograma bateriei. O pictogramă total 
colorată în verde înseamnă că bateria 
telefonului este încărcată complet

Aţi pierdut un apel

Transferarea apelurilor este activată

Telefonul este setat pe silenţios

Tastatura este blocată

Aţi primit un nou mesaj text

Aţi primit un nou mesaj ilustrat

O alarmă este activată

Apel în desfăşurare

Difuzorul este activat

Se redă la radioul FM

Portul în infraroşu este activat
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
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Comenzi rapide

Din regimul de aşteptare, puteţi utiliza tastele de navigare 
pentru a ajunge direct la o funcţie:
• Apăsaţi  pentru a scrie un mesaj de tip text sau un 

mesaj ilustrat.
• Apăsaţi  pentru a ajunge la aparatul foto.
• Apăsaţi  pentru redare la radioul FM.
• Apăsaţi  pentru a ajunge la persoanele de contact.

Pentru navigarea în meniuri
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi 

Meniu.
2 Apăsaţi , , ,  şi selectaţi 

un meniu.

Pentru a reveni la nivelul anterior 
din meniuri
• Selectaţi Înapoi.

Pentru a reveni în regimul de aşteptare
• Apăsaţi .

Pentru a bloca tastatura
• Apăsaţi  şi selectaţi Bloc. taste.

Pentru a debloca tastatura
• Apăsaţi  şi selectaţi Deblocare.

Pentru a stabili telefonul pe silenţios
• Ţineţi apăsat pe .

Pentru apelarea serviciului de poştă vocală
• Ţineţi apăsat pe . 
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
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Apelarea

Este necesar să porniţi telefonul şi să fiţi în raza 
de acţiune a unei reţele.

Pentru a efectua un apel
1 Din regimul de aşteptare, introduceţi prefixul 

şi numărul de telefon.
2 Apăsaţi . 

Pentru a termina un apel
• Apăsaţi .

Pentru a răspunde la un apel
• Apăsaţi .

Pentru a refuza un apel
• Apăsaţi .

Pentru a dezactiva tonul de apel la primirea unui apel
• Selectaţi Silenţios pentru a opri tonul de apel fără să 

răspundeţi la apel.

Pentru a activa difuzorul în timpul unui apel
• Selectaţi Opţiuni > Activare difuzor.

Pentru a modifica volumul din cască în timpul apelului
• Apăsaţi  sau .

Nu ţineţi telefonul la ureche când utilizaţi difuzorul. 
Această acţiune poate vătăma auzul.
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Pentru a efectua apeluri internaţionale
1 Din regimul de aşteptare, ţineţi apăsat pe  până 

când un semn + apare pe ecran.
2 Introduceţi codul ţării, prefixul interurban (fără primul 

zero) şi numărul de telefon.
3 Apăsaţi . 

Pentru a vizualiza un apel pierdut (ratat)
Când se afişează Apel pierdut, selectaţi Detalii. Pentru 
a întoarce un apel, defilaţi la acel număr şi apăsaţi .

Lista apelurilor
Vizualizaţi informaţii referitoare la apelurile recente.

Pentru a apela un număr din lista apelurilor
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi .
2 Defilaţi la numele sau numărul respectiv şi apăsaţi 

.

Pentru a şterge un număr din lista apelurilor
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi .
2 Defilaţi la numele sau numărul respectiv şi selectaţi 

Opţiuni > Ştergere > Da.

Apelurile la numărul internaţional de urgenţă 112 se 
pot face chiar şi atunci când tastatura este blocată.
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Aparat foto

Telefonul are un aparat foto digital pentru a face fotografii, 
pe care să le salvaţi sau să le trimiteţi. Fotografiile făcute 
cu aparatul de fotografiat sunt salvate în Fotografii. 
Formatul este JPEG.

Pentru a porni aparatul foto şi a face o fotografie
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi . Aveţi posibilitatea 

să vedeţi subiectul pe ecranul telefonului.
2 Selectaţi Fotografiere pentru a face fotografia. 
3 Selectaţi Salvare sau Ştergere.

Pentru a salva o imagine
• Faceţi o fotografie şi selectaţi Salvare.

Pentru a şterge o imagine
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu 

> Aparat foto > Fotografii.
2 Defilaţi la o imagine şi selectaţi Vizualiz.
3 Selectaţi Opţiuni > Ştergere > Da.

Imaginile descărcate prin intermediul mesajelor 
ilustrate, Internet sau portul în infraroşu sunt salvate 
în Imaginile mele.
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Pentru a trimite o fotografie ca mesaj ilustrat
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu 

> Aparat foto > Fotografii.
2 Defilaţi la o imagine şi selectaţi Vizualiz.
3 Selectaţi Opţiuni > Trimitere mesaj > Opţiuni 

> Trimitere.
4 Introduceţi Număr telefon: sau Adresă de email 

şi selectaţi OK > Trimitere.

Consultaţi Pentru a trimite o fotografie utilizând 
portul în infraroşu (IR) la pagina 31.
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Schimbul de mesaje

Mesaje de tip text (SMS)
Este necesar să aveţi numărul centrului de servicii, care 
vă este oferit de furnizorul de servicii şi este salvat pe 
cartela SIM. Dacă este cazul, introduceţi dumneavoastră 
numărul. Consultaţi Remedierea unor probleme la 
pagina 36.

Pentru a scrie şi trimite un mesaj de tip text
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi .
2 Selectaţi Mesaj text. Scrieţi mesajul şi selectaţi 

Opţiuni > Trimitere mesaj.
3 Selectaţi o opţiune.
4 Selectaţi Opţiuni > Trimitere mesaj.

Pentru a vizualiza un mesaj text primit
1 S-a primit un nou mesaj apare pe ecran. Selectaţi 

Vizualiz. 
2 Defilaţi la mesajul necitit şi selectaţi Citire.
3 Pentru a vizualiza mesaje stocate în cutia poştală 

de primire, selectaţi Meniu > Mesagerie > Mesaj text 
> Primite. 

Pentru a obţine starea livrării unui mesaj trimis
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Mesagerie 

> Setări > Raport livrare.
2 Selectaţi Activare. Veţi fi anunţat când un mesaj a fost 

livrat cu succes.

Consultaţi Introducerea textului la pagina 24.
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Mesaje ilustrate (MMS)
Mesajele ilustrate pot conţine text, sunete şi imagini. Ele 
se trimit către un telefon mobil utilizând serviciul MMS. 
Pentru a utiliza această funcţie, aveţi nevoie în telefon 
de setările corecte pentru Internet. Consultaţi Internet 
la pagina 32.

Pentru a crea un mesaj ilustrat
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi .
2 Selectaţi Mesaje ilustrate > Opţiuni şi selectaţi dintre 

opţiunile oferite pentru a alcătui mesajul.

Pentru a trimite un mesaj ilustrat
1 Când mesajul este gata, selectaţi Opţiuni > Trimitere 

mesaj.
2 Selectaţi să trimiteţi mesajul către Număr telefon: 

sau Adresă de email.

Telefoanele expeditor şi receptor trebuie să deţină 
abonamente care acceptă schimbul de mesaje 
ilustrate.
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Persoane de contact

Aveţi posibilitatea să salvaţi persoanele de contact în 
memoria din telefon sau pe cartela SIM. De asemenea, 
puteţi copia persoane de contact din memoria telefonului 
pe cartela SIM sau din cartela SIM în memoria din telefon.

Pentru a adăuga o persoană de contact
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Contacte 

> Adăugare contact. 
2 Selectaţi Salvare în SIM sau Salvare în telefon.
3 Introduceţi numele şi selectaţi Opţiuni > OK.
4 Defilaţi la pictograma de sub nume.
5 Introduceţi numărul şi selectaţi OK.
6 Selectaţi Salvare pers. contact.

Pentru a apela o persoană de contact
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi .
2 Defilaţi sau introduceţi primele litere ale persoanei 

de contact.
3 Apăsaţi .

Consultaţi Introducerea textului la pagina 24.

Puteţi introduce semnul + şi codul ţării la toate 
numerele din agenda telefonică. Astfel, ele pot fi 
utilizate atât în străinătate cât şi acasă. Consultaţi 
Pentru a efectua apeluri internaţionale la pagina 13.
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Pentru a edita o persoană de contact
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi . 
2 Defilaţi la persoana de contact şi selectaţi Selectare 

> Opţiuni > Editare.
3 Editaţi informaţiile şi selectaţi Opţiuni > Salvare pers. 

contact.

Pentru a şterge o persoană de contact 
1 Din regimul de aşteptare, apăsaţi . 
2 Defilaţi la persoana de contact şi selectaţi Selectare 

> Opţiuni > Şterg. pers.contact.

Pentru a copia toate persoanele de contact 
pe cartela SIM
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Contacte 

> Copiere totală contacte > Copiere tot. în SIM.

Pentru a vedea propriul număr de telefon
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Contacte 

> Numărul meu.
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Memoria pentru persoane de contact
Numărul de intrări pe care puteţi să le salvaţi în Contacte 
depinde de capacitatea cartelei SIM.

Pentru a verifica starea memoriei pentru Contacte
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Contacte 

> Setări > Stare memorie.

Apelare rapidă
Apelarea rapidă vă permite să selectaţi nouă persoane de 
contact pe care să le apelaţi rapid. Persoanele de contact 
se pot salva în poziţiile de la 2 la 9. 

Pentru a adăuga persoane de contact la numerele 
de apelare rapidă
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Contact > Apelare 

rapidă.
2 Selectaţi numărul de poziţie.
3 Selectaţi o persoană de contact.

Pentru apelare rapidă
• Din regimul de aşteptare, introduceţi numărul 

de poziţie şi apăsaţi .

Poziţia 1 este reţinută în mod implicit pentru numărul 
de Poştă vocală.
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Radio FM

Pentru a asculta la radio FM
1 Conectaţi la telefon setul Mâini libere.
2 Din regimul de aşteptare, apăsaţi .

Pentru control la radio
• Apăsaţi  sau  pentru a căuta canale radio FM 

(posturi).
• Apăsaţi  sau  pentru a modifica volumul sonor.

Pentru a salva un post de radio FM
• Ţineţi apăsat pe  –  pentru a salva în poziţia 

corespunzătoare. Postul de radio FM este salvat în 
Opţiuni > Posturi. Puteţi salva până la 20 canale 
(posturi) prestabilite.

Pentru a asculta la un post de radio FM salvat
• Când radioul FM este pornit, apăsaţi  –  

pentru a asculta postul de radio FM de la poziţia 
corespunzătoare. 

Pentru a închide radioul FM
• Selectaţi Înapoi sau apăsaţi .

Pentru a minimiza aplicaţia radio FM de pe ecran
• Selectaţi Opţiuni > Minimizare.
• Apăsaţi  pentru a restabili aplicaţia radio FM pe ecran.

Pentru a opri aplicaţia radio FM când este minimizată
• Apăsaţi  şi selectaţi Înapoi.

Pentru a vizualiza opţiunile radioului FM 
• Când ascultaţi la radio FM, selectaţi Opţiuni.
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Calendar

Pentru a adăuga o rezervare în calendar
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu 

> Instrumente > Calendar.
2 Defilaţi la o dată calendaristică şi selectaţi Opţiuni 

> Adăugare notă.
3 Introduceţi detaliile şi selectaţi Opţiuni > OK.
4 Confirmaţi data şi ora prin OK.
5 Selectaţi dacă doriţi un semnal de reamintire 

(memento):
• Memento – un semnal de reamintire va suna 

în legătură cu nota.
• Dezactivare – fără semnal de reamintire.

Pentru a edita sau şterge o notă
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu 

> Instrumente > Calendar.
2 Defilaţi la ziua cu nota respectivă şi selectaţi Opţiuni 

> Vizualizare Azi. Dacă există mai multe note, defilaţi 
la nota dorită.

3 Selectaţi Opţiuni.
4 Selectaţi o acţiune de Ştergere sau Editare a notei.
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Funcţii suplimentare

Alarmă
Alarma sună chiar dacă telefonul este setat pe silenţios 
sau este oprit. 

Pentru a seta alarma
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Alarme.
2 Introduceţi ora şi selectaţi Salvare.
3 Selectaţi o opţiune. 
• Dacă s-a selectat Alarmă, selectaţi un semnal 

de alarmă.
• Dacă s-a selectat Alarmă periodică, selectaţi ziua sau 

zilele în care trebuie să sune alarma. Defilaţi la casetele 
de selectare şi selectaţi Marcare sau Demarc., apoi 
selectaţi Efectuat şi selectaţi un semnal de alarmă.

Pentru a opri alarma
• Când sună alarma, selectaţi Amânare sau Oprire.

Pentru a seta semnalul alarmei
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Sunete & avertizări > Sunet alarmă şi selectaţi 
o opţiune.

Când selectaţi radioul ca semnal de alarmă, este 
necesar să ţineţi inserat setul Mâini libere. Când 
selectaţi alarma radio, sunetul de la radio se aude 
la difuzor.
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Introducerea textului
Există două metode pe care le puteţi utiliza la introducerea 
textului: tastarea multiplă sau T9™ text input (Intrare text 
T9™).

Pentru a schimba metoda de introducere a textului
• Când scrieţi mesajul, ţineţi apăsat pe .

Pentru a introduce text utilizând tastarea multiplă
• Apăsaţi  –  până când apare caracterul dorit.
• Apăsaţi  pentru a adăuga un spaţiu.
• Apăsaţi  pentru a introduce puncte ortografice 

şi virgule.
• Apăsaţi  pentru a comuta între litere mari şi mici.
• Apăsaţi  pentru a introduce semnul +.
• Ţineţi apăsat pe  –  pentru a introduce cifre.

Pentru a introduce text utilizând T9™ text input 
(Intrare text T9)
1 De exemplu, dacă doriţi să scrieţi cuvântul „Jane” 

apăsaţi pe , , , .
2 Dacă se afişează cuvântul aşteptat, apăsaţi  

pentru a accepta şi a adăuga un spaţiu. Pentru a 
accepta un cuvânt fără să adăugaţi un spaţiu, apăsaţi 

. Dacă cuvântul afişat nu este cel dorit, apăsaţi în 
mod repetat  sau  pentru a vizualiza cuvinte 
alternative. Pentru a accepta cuvântul şi a adăuga 
un spaţiu, apăsaţi . Pentru a introduce puncte 
ortografice şi virgule, apăsaţi  şi apoi  sau  
în mod repetat.
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Pentru a adăuga elemente într-un mesaj de tip text
• Când scrieţi mesajul, selectaţi Opţiuni > Adăugare 

element.

Pentru a adăuga simboluri într-un mesaj de tip text
• Când scrieţi mesajul, selectaţi Opţiuni > Adăugare 

simbol.

Pentru corectarea greşelilor
• Selectaţi Golire.

Pentru a schimba limba de scriere
• Când scrieţi mesajul, ţineţi apăsat pe .

Apeluri de urgenţă
Telefonul dvs. acceptă numerele internaţionale de 
urgenţă, de exemplu 112 şi 911. Numerele de mai sus 
pot fi utilizate pentru apeluri de urgenţă în orice ţară, cu 
sau fără cartela SIM inserată, dacă o reţea GSM se află 
în gamă.

Pentru a efectua un apel de urgenţă
• Din regimul de aşteptare, introduceţi 112 (numărul 

internaţional de urgenţă) şi apăsaţi .

Pentru a vizualiza numerele de urgenţă locale
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Apeluri 

> Setări apeluri > Numere de urgenţă.
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Transferarea apelurilor
Aveţi posibilitatea să transferaţi apeluri, de exemplu, 
către un serviciu de răspuns.

Pentru transferarea apelurilor
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Apeluri 

> Setări apeluri > Transf.toate apeluri şi selectaţi 
o opţiune.

2 Selectaţi Activare.

Pentru a anula transferarea apelurilor
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Apeluri 

> Setări apeluri > Transf.toate apeluri > Dezactivare 
toate.

Mai multe apeluri
Apel în aşteptare
Când se utilizează funcţia de apel în aşteptare, auziţi 
un sunet scurt dacă primiţi un al doilea apel.

Pentru a activa funcţia de apel în aşteptare
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Apeluri 

> Setări apeluri > Apel în aşteptare > Activare.

Pentru a răspunde la un al doilea apel
• În timpul apelului, selectaţi Răspuns. Apelul în curs 

este pus în aşteptare.

Pentru a refuza un al doilea apel
• În timpul apelului, selectaţi Ocupat şi continuaţi 

cu apelul în curs.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.



27

Pentru a efectua un al doilea apel
1 În timpul apelului, selectaţi Opţiuni > Reţinere apel 

> Opţiuni > Apelare contact. Apelul în curs este pus 
în aşteptare.

2 Defilaţi la persoana de contact şi selectaţi Opţiuni 
> Apelare.

Pentru a comuta între două apeluri
• În timpul apelului, selectaţi Comutare.

Pentru a asocia două apeluri
• În timpul apelului, selectaţi Opţiuni > Asociere apeluri.

Pentru a termina ambele apeluri
• Apăsaţi de două ori pe .

Durata şi costul apelurilor
Pentru a afla durata şi costul apelurilor
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Apeluri 

> Durată şi cost.
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Poştă vocală
Apelanţii pot lăsa un mesaj vocal atunci când nu 
răspundeţi la apel. Obţineţi numărul de poştă vocală 
de la operatorul de reţea.

Pentru a introduce numărul de poştă vocală
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Contacte 

> Poştă vocală.
2 Introduceţi numărul de poştă vocală pe care îl obţineţi 

de la furnizorul de servicii şi selectaţi Salvare.

Pentru apelarea serviciului de poştă vocală
• Din regimul de aşteptare, ţineţi apăsat pe .

Pentru a verifica numărul de poştă vocală
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Contacte 

> Poştă vocală.
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Tonuri de apel şi teme
Temele sunt utilizate pentru a schimba aspectul ecranului.

Pentru a selecta un ton de apel
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Sunete & avertizări > Ton de apel şi selectaţi un 
ton de apel. 

Pentru a seta volumul soneriei
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Sunete & avertizări > Volum ton apel şi selectaţi 
o opţiune. 

Pentru a seta avertizarea prin vibrare
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Sunete & avertizări > Vibraţie şi selectaţi o opţiune.

Pentru a selecta sunetul emis la tastare
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Sunete & avertizări > Sunet la tastare şi selectaţi 
o opţiune. 

Pentru a selecta o temă
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Temă şi selectaţi o temă.

Pentru a utiliza o fotografie de la aparatul foto ca tapet 
de fundal
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Aparat 

foto > Fotografii.
2 Defilaţi la o imagine şi selectaţi Vizualiz.
3 Selectaţi Opţiuni > Set. tapet fundal şi selectaţi 

o opţiune.
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Ora şi data
Pentru a seta ora
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Ora şi data > Ora > Setare oră.
2 Introduceţi ora şi selectaţi Salvare.

Pentru a seta formatul pentru oră
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Ora şi data > Ora > Format oră şi selectaţi o opţiune.

Pentru a seta data
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Ora şi data > Dată > Setare dată.
2 Introduceţi data şi selectaţi Salvare.

Pentru a seta formatul datei calendaristice
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Ora şi data > Dată > Format dată şi selectaţi 
o opţiune.

Limba
Selectaţi limba pentru meniurile telefonului.

Pentru a schimba limba telefonului
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Limbă.
2 Selectaţi o opţiune.
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Infraroşu
Utilizaţi portul în infraroşu pentru a face schimb de persoane 
de contact, imagini, teme, tonuri de apel şi fişiere, între 
telefoane sau cu un PC. Dacă portul în infraroşu este 
setat pe Activare dar nu este utilizat, portul în infraroşu 
se dezactivează automat după 10 minute.

Pentru a activa portul în infraroşu
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Port în infraroşu > Activare.

Pentru a conecta două dispozitive utilizând portul 
în infraroşu
1 Activaţi funcţia în infraroşu 

la ambele dispozitive.
2 Asiguraţi-vă că portul în 

infraroşu din telefon este 
îndreptat spre portul 
în infraroşu din celălalt 
dispozitiv, la o distanţă 
de cel mult 20 cm (8 inch).

Pentru a transfera elemente utilizând portul în infraroşu
1 Selectaţi un element pentru a fi transferat.
2 Selectaţi Opţiuni > Trimitere via IR.

Pentru a trimite o fotografie utilizând portul în infraroşu (IR)
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu 

> Aparat foto > Fotografii.
2 Defilaţi la o imagine şi selectaţi Vizualiz.
3 Selectaţi Opţiuni > Trimitere via IR. 

<20 cm
(<8")
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Internet
Pentru a utiliza serviciile de Internet şi schimb de mesaje 
ilustrate, aveţi nevoie de setări corecte în telefon. Dacă 
nu există setări în telefon, aveţi posibilitatea să:
• Primiţi setările într-un mesaj text (SMS) de la operatorul 

de reţea.
• Utilizaţi un computer pentru a ajunge la 

www.sonyericsson.com/support şi a solicita să vă 
fie trimis în telefon un mesaj text conţinând setările.

Pentru instalarea setărilor
1 Când apare mesajul S-au primit setări noi, selectaţi 

Da.
2 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Internet 

> Profil Internet şi selectaţi profilul de utilizat.
3 Dacă instalaţi setări pentru mesaje ilustrate, selectaţi 

un server de mesaje.

Pentru a începe răsfoirea
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Internet > Salt la 

URL.
2 Introduceţi o adresă Web sau selectaţi o adresă Web 

utilizată deja.

Pentru a opri răsfoirea
• În timpul răsfoirii, selectaţi Înapoi până când ieşiţi 

de pe Internet.
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Blocări

Blocarea cartelei SIM
Blocarea cartelei SIM vă protejează numai abonamentul, 
nu şi telefonul, împotriva utilizării neautorizate. Dacă 
schimbaţi cartela SIM, telefonul va funcţiona cu noua 
cartelă SIM. Majoritatea cartelelor SIM sunt blocate la 
momentul achiziţionării. Dacă blocarea cartelei SIM este 
activată, este necesar să introduceţi codul PIN (număr 
personal de identitate) de fiecare dată când porniţi 
telefonul. Dacă introduceţi greşit codul PIN de trei ori la 
rând, cartela SIM se blochează. Acest lucru este indicat 
prin mesajul PIN blocat. Introduceţi codul PUK furnizat 
de operator. Pentru deblocare, introduceţi codul PUK 
(Personal Unblocking Key – Cheie personală de deblocare). 
Codurile PIN şi PUK sunt furnizate de operatorul reţelei. 

Pentru deblocarea cartelei SIM
1 Când se afişează PIN blocat. Introduceţi codul PUK 

furnizat de operator., introduceţi codul PUK şi 
selectaţi OK.

2 Introduceţi un nou cod PIN şi selectaţi OK.
3 Pentru confirmare, reintroduceţi noul cod PIN 

şi selectaţi OK.

Dacă atunci când editaţi codul PIN apare mesajul 
Cod greşit. Încercări rămase:, înseamnă că aţi 
introdus incorect codul PIN sau codul PIN2.
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Pentru a activa blocarea cartelei SIM
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Securitate > Blocare SIM > Protecţie 
> Activare.

2 Introduceţi codul PIN şi selectaţi OK.

Pentru a edita codul PIN
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Securitate > Blocare SIM 
> Modificare PIN.

2 Introduceţi codul PIN şi selectaţi OK.
3 Introduceţi un nou cod PIN şi selectaţi OK.
4 Pentru confirmare, reintroduceţi noul cod PIN şi 

selectaţi OK.

Pentru a edita codul PIN2
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Securitate > Blocare SIM 
> Modificare PIN2.

2 Introduceţi codul PIN2 şi selectaţi OK.
3 Introduceţi un nou cod PIN2 şi selectaţi OK.
4 Pentru confirmare, reintroduceţi noul cod PIN2 

şi selectaţi OK.

Blocarea telefonului
Blocarea telefonului protejează aparatul împotriva 
utilizării neautorizate, în cazul în care este furat şi cartela 
SIM este schimbată. Aveţi posibilitatea să schimbaţi codul 
de blocare a telefonului (care este în mod implicit 0000) 
cu orice cod personal din patru cifre.
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Dacă blocarea telefonului este setată pe Automat, 
nu este necesar să introduceţi codul de blocare până 
când în telefon nu se inserează o altă cartelă SIM.

Pentru a activa blocarea telefonului
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Securitate > Blocare telefon > Protecţie 
> Activare.

2 Introduceţi codul de blocare a telefonului şi selectaţi OK.

Pentru a edita codul de blocare a telefonului
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Securitate > Blocare telefon 
> Modificare cod.

2 Introduceţi codul actual şi selectaţi OK.
3 Introduceţi un nou cod şi selectaţi OK.
4 Pentru confirmare, reintroduceţi noul cod 

şi selectaţi OK.

Pentru a debloca telefonul
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Securitate > Blocare telefon > Protecţie 
> Dezactivare.

2 Introduceţi codul de blocare a telefonului şi selectaţi OK.

Dacă uitaţi noul cod, este necesar să mergeţi 
cu telefonul la distribuitorul local Sony Ericsson.
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Remedierea unor probleme

Unele probleme vă obligă să sunaţi la furnizorul de 
servicii, dar cea mai mare parte a problemelor le puteţi 
corecta singuri. Înainte de a da telefonul la reparat, 
scoateţi cartela SIM.

Capacitatea memoriei şi viteza
Dacă nu aţi reiniţiat de mult telefonul, este posibil să aveţi 
probleme cu capacitatea de memorie şi viteza. Reiniţiaţi 
telefonul pentru a îmbunătăţi capacitatea acestuia.
1 Opriţi telefonul şi scoateţi capacul bateriei.
2 Scoateţi bateria din telefon şi puneţi-o apoi la loc.
3 Puneţi la loc capacul bateriei şi porniţi telefonul.

Resetare generală
Dacă aveţi probleme cu telefonul, cum ar fi pâlpâirea 
sau îngheţarea ecranului şi probleme de navigare este 
necesar să reiniţializaţi telefonul.
• Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Setări 

> Complex > Resetare generală > Reiniţializare setări 
şi selectaţi o opţiune.

Reiniţializare setări reiniţializează la valorile implicite 
toate modificările pe care le-aţi făcut în telefon.
Resetare totală şterge din telefon toate datele 
utilizatorului, cum ar fi persoane de contact, mesaje, 
imagini şi sunete.
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Telefonul se opreşte singur.
Dacă telefonul se opreşte singur în timpul transportului, 
ceva din buzunar sau din geantă a apăsat tasta de 
pornire/oprire. Activaţi blocarea automată a tastelor. 
Selectaţi Meniu > Setări > Complex > Blocare autom. 
taste > Activare.

Telefonul nu porneşte, ce trebuie să fac?
Ţineţi telefonul la încărcat până când se termină încărcarea.
Ataşaţi încărcătorul (asiguraţi-vă că pictograma de putere 
de pe încărcător este orientată în sus) şi încărcaţi telefonul 
timp de 2,5 ore. Este posibil ca pictograma bateriei să nu 
apară pe ecran până când telefonul nu s-a încărcat timp 
de 30 de minute.

Care este codul de blocare a telefonului?
Blocarea telefonului protejează telefonul împotriva utilizării 
neautorizate. Dacă în telefon se inserează altă cartelă 
SIM, trebuie introdus codul de blocare a telefonului. 
Codul implicit de blocare a telefonului este 0000. 
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Nu pot trimite mesaje text (SMS)
Verificaţi dacă aveţi în telefon un număr valid pentru centrul 
de servicii.
1 Din regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Mesagerie 

> Setări > Mesaj text > Centru servicii. Numărul se 
afişează dacă este salvat pe cartela SIM.

2 Dacă nu se afişează niciun număr, introduceţi numărul 
centrului de servicii, inclusiv semnul internaţional „+” 
şi codul ţării.

3 Selectaţi Salvare.

Nu pot utiliza serviciile de Internet sau MMS 
Asiguraţi-vă că abonamentul pentru telefon acceptă 
transmisii de date şi că aveţi setările corecte în telefon. 

Ce înseamnă aceste mesaje de eroare?
PIN blocat
Aţi introdus greşit codul PIN de trei ori. Acum cartela SIM 
este blocată. Deblocaţi cartela SIM cu ajutorul codului 
PUK, care este furnizat de operatorul reţelei împreună 
cu codul PIN.
1 Introduceţi codul PUK şi selectaţi OK.
2 Introduceţi un nou cod PIN şi selectaţi OK.
3 Pentru confirmare, reintroduceţi noul cod PIN 

şi selectaţi OK.
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Introduceţi cartela SIM
Cartela SIM nu este inserată corect sau poate fi deteriorată 
sau murdară. Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele 
acţiuni:
• Scoateţi cartela SIM şi inseraţi-o corect.
• Curăţaţi conectorii de la cartela SIM şi telefon cu 

o perie moale, o cârpă sau un tampon de bumbac.
• Verificaţi dacă nu s-a deteriorat cartela SIM.
• Contactaţi operatorul reţelei pentru a obţine o nouă 

cartelă SIM.

SIM nevalidat
Acest mesaj de eroare este afişat în două cazuri:
• Telefonul funcţionează numai cu anumite cartele SIM. 

Introduceţi cartela SIM corectă.
• Aţi introdus incorect codul cheii personale de deblocare 

(PUK) de 10 ori la rând. Luaţi legătura cu operatorul. 
• Pentru deblocare, consultaţi Blocarea cartelei SIM 

la pagina 33.

Nu se potrivesc codurile
Aţi introdus incorect codurile PIN sau PIN2.
Introduceţi codul PIN sau codul PIN2 corect şi selectaţi OK. 
Consultaţi Blocări la pagina 33.

Telefon blocat
Telefonul este blocat. Pentru a debloca telefonul, introduceţi 
codul (care este 0000, dacă nu l-aţi schimbat) şi selectaţi 
OK.

Pentru informaţii suplimentare, mergeţi 
la www.sonyericsson.com/support.
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Declaration of conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002061-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration 
relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 
51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, 
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment 
directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 
89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Îndeplinim cerinţele Directivei R&TTE (99/5/EC).

Lund, April 2007

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
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FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Sony Ericsson T250i
GSM 900/1800
Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Ericsson Mobile 
Communications AB sau de firma locală afiliată, fără a implica 
vreo garanţie. Îmbunătăţirile, precum şi modificările la acest 
Ghid al utilizatorului impuse de erorile tipografice, de inexactităţile 
privind informaţiile curente sau de perfecţionarea programelor şi/
sau echipamentului, se pot efectua de către Sony Ericsson Mobile 
Communications AB în orice moment şi fără notificare. Aceste 
modificări vor fi totuşi încorporate în noile ediţii ale acestui Ghid 
al utilizatorului.
Toate drepturile rezervate.
© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007
Numărul publicaţiei: RO/LZT 108 9395 R1A.
Vă rugăm să reţineţi: Unele dintre serviciile descrise în acest Ghid 
al utilizatorului nu sunt acceptate de către toate reţelele. Acest lucru 
este valabil şi pentru numărul internaţional GSM de urgenţă, 112. 
Luaţi legătura cu operatorul reţelei sau cu furnizorul de servicii, 
dacă nu sunteţi sigur că puteţi utiliza un anumit serviciu. Vă rugăm 
să citiţi capitolele Instrucţiuni pentru utilizare sigură şi eficientă şi 
Garanţie limitată înainte de a utiliza telefonul mobil. Toate ilustraţiile 
sunt numai în scop explicativ şi este posibil să nu descrie 
cu acurateţe telefonul de faţă. T9™ Text Input este o marcă 
comercială sau o marcă comercială înregistrată deţinută de Tegic 
Communications.
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