Instrucţiuni de expediere şi vizualizare a mesajelor SMS
Expedierea unui Mesaj scurt SMS
1. Tastaţi <Menu>
selectaţi <Messages>
<OK>
2. Introduceţi conţinutul mesajului şi tastaţi <OK>

<New Messages>

<OK>

Selectaţi <*> pentru a schimba modul de scriere afişat în colţul stâng de sus al
ecranului:
Modul ABC, abc - introduce simboluri alfanumerice mari şi mici:
Tastaţi <2>…<9> - pentru a selecta literele dorite.
Tastaţi îndelungat <0> - pentru a introduce spaţii.
Tastaţi <#> - pentru a vizualiza simbolurile disponibile.
Tastaţi <Up/Down>
/
- pentru a naviga prin listă.
Tastaţi <Cancel> - pentru a şterge un caracter.
Modul
Tastaţi
Tastaţi
Tastaţi
Tastaţi

123 - introduce cifre:
<0>…<9> - pentru a selecta cifrele 0…9.
îndelungat <0>, pentru a introduce spaţii.
<Up/Down>
/
- pentru a naviga.
<Cancel> - pentru a şterge un caracter.

3. Introduceţi numărul destinatarului, sau tastaţi <Menu> pentru a selecta un număr deja
existent în listă, apoi tastaţi <OK>
Formaţi următoarele combinaţii, dacă doriţi să expediaţi mesaj către abonatul:
 Amplus din Chişinău: 0 + 22 + numă rul abonatului
 Amplus din regiuni: 0 + codul regiune + numă rul abonatului
 Unité : 067 xxxxxx
 Orange: 069 xxxxxx sau 068 xxxxxx
 Moldcell: 079 xxxxxx
 Eventis: 065 xxxxxx
 unui operator internaţional de telefonie mobilă: 0 + codul ţă rii + numă rul abonatului
Puteţi selecta prioritatea de livrare a scrisorii: ”Normal”, “Urgent” sau “Emergency”.
Veţi primi un raport ce va confirma faptul că mesajul expediat de Dvs. a fost transmis
Centrului de Mesaje Amplus. În caz că destinatarul are telefonul deconectat, mesajele vor fi
stocate timp de 2 zile şi retransmise la prima conectare a telefonului.
Vizualizarea unui Mesaj scurt SMS
1. Tastaţi <Menu>
selectaţi <Messages>
2. Selectaţi <Inbox>
<OK>
3. Selectaţi mesajul pe care doriţi sa-l citiţi

<OK>

Atenţ ie! Telefonul poate stoca un număr limitat de mesaje. Asiguraţi-vă că aveţi suficient
spaţiu pentru recepţionarea mesajelor noi.

