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Български

KF310

Ръководство за потребителя

Този документ е ръководството за потребителя на
мобилен видео телефон LG KF310 3G. Всички права
за този документ са запазени от LG Electronics.
Копирането, модифицирането и разпространението
на този документ без съгласието на LG Electronics са
забранени.

Изхвърляне на стария уред
1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава,
че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/CE.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни
отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството
и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на
възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се
обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
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За вашата безопасност
Моля, прочетете тези прости указания.
Неспазването на тези указания може да
бъде опасно или неправомерно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За вашата безопасност

• Мобилните телефони трябва да бъдат
изключени през цялото време, когато
сте в самолет.
• Не дръжте телефона в ръка, когато
шофирате.
• Не използвайте телефона си близо до
бензиностанции, складове за гориво,
химически заводи или места, на които
се извършват взривни работи.
• За ваша безопасност използвайте САМО
посочените ОРИГИНАЛНИ батерии и
зареждащи устройства.
• Не пипайте телефона с мокри ръце,
докато се зарежда. Това може да доведе
до токов удар или до сериозна повреда
на вашия телефон.
• Пазете телефона на безопасно място,
далече от достъп на малки деца. В
него има малки части, които, ако бъдат
откачени, могат да доведат до опасност
от задушаване.

ВНИМАНИЕ!
• Изключвайте телефона във всяка зона,
в която това се изисква от специални
разпоредби. Например, не използвайте
телефона си в болници, тъй като може
да засегне чувствително медицинско
оборудване.
• Възможно е спешните повиквания да не
са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не разчитайте единствено
на мобилния си телефон за спешни
повиквания.
• Използвайте само ОРИГИНАЛНИ
аксесоари, за да избегнете повреди на
вашия телефон.
• Всички радиопредаватели носят
риск от смущаване на електронно
оборудване в непосредствена близост.
Малки смущения могат да повлияят на
работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
• Батериите трябва да се изхвърлят
в съответствие с приложимото
законодателство.
• Не разглобявайте телефона или
батерията.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
Моля, прочетете тези прости указания.
Неспазването на тези указания може да
бъде опасно или неправомерно.

Излагане на
радиочестотна енергия

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind7 7

Указания за безопасна и ефикасна употреба

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗЛАГАНЕ НА
РАДИО ВЪЛНИ
Вашето мобилно устройство е приемник
и предавател на радиовълни. То е
конструирано и произведено да не
надхвърля лимитите за излагане на
радиочестоти (RF), препоръчани от
международните указания (ICNIRP). Тези
лимити са част от подробните указания
и установяват позволените нива на
радиочестотна енергия за общото
население.
нията са разработени от независими
научни организации чрез периодични и
цялостни оценки на научни изследвания.
Указанията включват значителен
буфер за безопасност, което гарантира
безопасността на всички лица,
независимо от възрастта и здравното
състояние.

Излагането на стандартни мобилни
устройства се измерва в единица,
наречена Специфична скорост поемане
или SAR. Лимитът за SAR, посочен в
международните изисквания, е 2.0
W/kg*. Тестовете за SAR са извършени
с използване на стандартни методи,
при което устройството работи с найвисоката сертифицирана мощност при
всички използвани честотни ленти.
Въпреки че SAR се определя при найвисоката сертифицирана мощност,
действителното SAR за устройството
при работа може да бъде под тази
максимална стойност. Това е защото
устройството е предназначено
за работа при множество нива
на мощност, при което използва
само мощността, необходима за
достигане на определената мрежа.
Общо взето колкото сте по-близо до
предавателна станция, толкова пониска е предавателната мощност на
устройството.
Преди даден модел телефон да излезе на
пазара е необходимо да се демонстрира
съответствие на европейска директива
R&TTE. Една от изключително важните
изисквания на директивата е защитата
на здравето и безопасността на
потребителя и всички други лица.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Най-високата стойност за SAR за това
устройство при тестване за употреба в
близост до тялото е 0,562 W/kg.
Това устройство отговаря на
изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, , при употреба в
стандартна позиция в близост до ухото,
или позиционирано на разстояние поне
1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото
с чанта или колан, те не бива да съдържат
метал и трябва да позиционират
продукта поне на 1,5 см от тялото.
За да се предават файлове с данни и
съобщения, устройството трябва да е
качествено свързано към мрежата.
В някои случаи предаването на
файлове с данни или съобщения може
да се забави, докато е налична такава
връзка. Уверете се, че инструкциите за
разстояние от тялото се спазват, докато
предаването приключи. Най-високата
стойност за SAR за това устройство при
тестване за употреба в близост до тялото
е 1,31 W/kg.
* Лимитът за SAR за мобилни устройства,
използвани от лица, е 2,0 вата/килограм
(W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан.
Указанията включват значителен буфер
за безопасност за допълнителна защита
на хората и компенсация на колебания
в измерването. Стойностите за SAR
могат да се различават в зависимост от
националните изисквания и мрежовата
лента.

За информация за SAR в други региони
проверете информацията за продукта на
на www. lgmobile.com.

Грижа за продукта и
поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само батерии, зарядни
устройства и аксесоари, предоставени
за използване с този определен модел
телефон. Използването на други типове
може да направи невалидни всички
споразумения или гаранцията, която е в
сила за телефона, и може да бъде опасно.
v Не разглобявайте този апарат.

Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е
необходима поправка.
v Дръжте далеч от електрически уреди
като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
v Апаратът трябва да се държи далеч от
източници на топлина, като радиатори
и фурни.
v Не го изпускайте.
v Не излагайте апарата на механични
вибрации или удар.
v Изключвайте телефона във всяка зона,
в която това се изисква от специални
разпоредби.
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Ефикасна операция на
телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да
получат смущение, което да повлияе на
работата им.
v Не използвайте телефона в близост до
медицински апарати, без да поискате
разрешение. Избягвайте да поставяте
телефона над пейсмейкъри, например
в джоба на ризата.
v Някои слухови апарати могат да се
влияят от мобилните телефони.
v Малки смущения могат да повлияят на
работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.

Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите
за използване на мобилни телефони в
областите, където шофирате.
v Не използвайте телефони, които се
държат в ръка, при шофиране.
v Концентрирайте се напълно в
шофирането.
v Използвайте комплект за свободни
ръце, ако е наличен.
v Отбийте от пътя и паркирайте, преди
да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране
го изискват.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Например, не използвайте телефона
си в болници, тъй като може да засегне
чувствително медицинско оборудване.
v Не пипайте телефона с мокри ръце,
докато се зарежда. Това може да
доведе до токов удар или до сериозна
повреда на вашия телефон.
v Не зареждайте апарата близо до
запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да
предизвика опасност от пожар.
v Използвайте суха кърпа за почистване
на външността на апарата (не
използвайте разтворители като
бензин, разредител или спирт).
v Не зареждайте телефона, когато е
поставен върху мека повърхност.
v Телефонът трябва да се зарежда в
добре проветрявано място.
v Не излагайте апарата на прекомерен
дим или прах.
v Не дръжте телефона в близост до
кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе на
информацията в магнитните ленти.
v Не натискайте екрана с остри
предмети, защото това може да
повреди телефона.
v Не излагайте телефона на влага или
течности.
v Използвайте аксесоарите, например
слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
v Радиочестотната енергия може да

Указания за безопасна и ефикасна употреба

повлияе на някои електронни системи
във вашето превозно средство, като
стереоуредби и съоръжения за
безопасност.
v Когато автомобилът ви е снабден с
въздушна възглавница, не блокирайте
пътя й с монтирани или портативни
безжични уреди. Това може да
предизвика неправилно действие
на въздушната възглавница или да
доведе до сериозно нараняване
поради неправилното й действие.
v Ако слушате музика независимо дали
навън или вътре, проверете дали
силата на звука е на приемливо ниво,
така че да чувате какво става около
вас. Това е особено важно когато сте
близо до път.

Внимавайте да не
повредите слуха си
Може да повредите слуха си, ако
сте изложени на силен звук за дълъг
период от време. Следователно,
препоръчително е да не включвате или
изключвате апарата в близост до ухото
си.
Освен това, препоръчително е да
настроите силата на звука за музиката и
повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда
Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и
спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално
взривоопасна атмосфера
v Не използвайте телефона в

бензиностанции.

v Не го използвайте в близост до гориво

или химикали.

v Не транспортирайте и не съхранявайте

запалим газ, течност, експлозиви в
отделението на вашия автомобил,
което съдържа мобилния телефон и
аксесоарите.

В самолет
Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.
v Изключете мобилния телефон, преди
да се качите на самолета.
v Не го използвайте и на земята без
разрешение на персонала.

10
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Деца

v Не разглобявайте и не свързвайте на

Пазете телефона на безопасно място,
далече от достъп на малки деца. В
него има малки части, които, ако бъдат
откачени, могат да доведат до опасност
от задушаване.

v Пазете металните контакти на

Спешни повиквания

Информация за
използване и грижи за
батерията
v Не е необходимо напълно да

разреждате батерията преди
зареждане. За разлика от други
системи батерии, тя няма запаметяващ
ефект, който да повлияе отрицателно
върху работата на батерията. Въпреки
това, Ви приканваме да зареждате и
разреждате батерията си докрай с цел
оптимизиране на нейната работа.
v Използвайте само батерии и зарядни
устройства LG. Зарядните устройства
LG са разработени да максимизират
живота на батерията.

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind11 11

батерията чисти.

v Сменете батерията, когато вече не

работи с нужното качество. Батерията
може да се презарежда стотици пъти,
преди да е необходима смяна.
v Заредете батерията, ако не е
използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на работа.
v Не излагайте зарядното устройство на
пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
v Не оставяйте батерията на студени
или горещи места, това може да влоши
качеството на работата й.
v Ако батерията бъде заменена с такава
от неправилен тип, има опасност от
пръсване.
v Изхвърляйте използваните батерии
в съответствие с инструкциите на
производителя. Рециклирайте, когато е
възможно. Не изхвърляйте с битовите
отпадъци.
v Ако трябва да смените батерията,
занесете я в най-близкия оторизиран
сервиз на LG Electronics или дилър за
помощ.
v Винаги изважайте зарядното
устройство от стенния контакт, след
като телефонът се зареди напълно, за
да спестите нежелана консумация от
зарядното.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Възможно е спешните повиквания да не
са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не разчитайте единствено
на телефона за спешни повиквания.
Проверете при местния доставчик на
услуги.

късо батерията.
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Функции на KF310
Части на телефона
Изглед в отворено положение
Слушалка
Клавиши за
навигация
vВ
 режим готовност:
lСъобщения
rКалендар
u Изскачащ
прозорец на профили
d Списък на
контакти
vВ
 менюто: Навигация
между менютата.

Функции на KF310

Клавиш OK
(Потвърждаване)
Многофункционален
клавиш

VGA камера
LCD екран
v Г оре: Икони, показващи
сила на сигнала, ниво на
батерията и различни
функции.
vД
 олу: Имена на
прогрумируеми клавиши
”Горещ” бутон за камерата
v Към преглед на камера
Буквеноцифрови клавиши
vВ
 режим готовност:
Въведете номера за
набиране. Задръжте:0за
международни
повиквания.1за
набиране на центъра за
гласова поща.2за9
бързо набиране.
vВ
 режим на редактиране:
Въведете числа и знаци.

12
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Клавиш за край на повикване
v Можете да прекратите повикване.
v Може да се върнете в режим на
готовност с натискане на този клавиш,
когато активирате менюто.
Клавиш за изтриване
Можете да изтриете буква или да
отидете на предишното меню.
Клавиш за изпращане
v Набиране на телефонен номер и
отговор на повикване.
v В режим на готовност: Показва
хронология на извършените
повиквания, получените и
пропуснатите.

Функции на KF310
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Ляв програмируем клавиш/Десен
програмируем клавиш
Изпълнява функцията, обозначена в
долната част на дисплея.
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Функции на KF310
Изглед отдясно

Изглед отляво

Възел за ремък за ръка
Телефон/Зарядно
устройство/Кабелен
конектор

Слот за карта с памет
MicroSD
Странични бутони

Функции на KF310

14
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Изглед отзад

Капак на батерията

Обектив на
външната
камера
Батерия

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind15 15

Функции на KF310

Гнездо на USIM
картата
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Начало на работата
Инсталиране на USIM
картата и батерията
Инсталиране на USIM картата.
Вашата USIM карта съдържа телефонния
ви номер, сервизни подробности и
контакти и трябва да бъде поставена
в телефона. Ако вашата USIM карта се
извади, телефонът става неизползваем
(освен за спешни повиквания), докато
не се постави валидна такава. Винаги
изваждайте зарядното устройство и
други аксесоари от телефона, преди да
поставяте или изваждате вашата USIM
карта. Плъзнете USIM картата в държача
за USIM карта. Уверете се, че USIM
картата е поставена правилно и областта
със златните контакти на картата сочи
надолу. За да извадите USIM картата,
натиснете я надолу и я издърпайте
внимателно в обратна посока.

Поставяне на USIM картата

Изваждане на USIM картата

Начало на работата

Забележка
v Металните контакти на USIM картата

могат лесно да бъдат повредени от
драскотини. Винаги бъдете много
внимателни при боравене с USIM
картата. Следвайте инструкциите,
предоставени с USIM картата.

16

KF310_Voda_Bulgaria_1.1_0708_���16 16

2008.7.8 3:0:34 PM

Инсталиране на батерията.
Плъзнете батерията нагоре и натиснете
надолу докато батерията заеме мястото
си.

Начало на работата

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind17 17

За изваждане на батерията.
Изключете телефона. (Ако оставите
телефона включен, има вероятност да
изгубите съхранени телефонни номера и
съобщения.)
След отваряне на капака, внимателно
махнете батерията от леглото.
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Начало на работата

Зареждане на
батерията
Преди да свържете адаптера за
транспортиране към телефона, трябва
първо да поставите батерията.

Забележка
v Използвайте само зарядното

устройство, включено в кутията.

4. Местещите се ленти на иконата
на батерията ще спрат, когато
зареждането приключи.
5. Уверете се, че батерията е напълно
заредена, преди да използвате
телефона за пръв път.

ВНИМАНИЕ!

Начало на работата

1. При стрелка, обърната към вас както
е показано на схемата, натиснете
куплунга на адаптера на батерията в
гнездото в лявата страна на телефона,
докато щракне на място.
2. Натиснете края на жака към куплунга,
както е показано на схемата.
3. Свържете другия край на адаптера за
пътуване към мрежовото захранване.

• Не натискайте конектора, защото това
може да повреди телефона и/или
адаптера за пътуване.
• Винаги използвайте правилния адаптер,
когато зареждате телефона в чужбина.
• По време на зареждане не изваждайте
батерията или USIM картата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Изключете зарядното устройство или
захранващия кабел от захранващата
мрежа и от телефона по време на
гръмотевични бури, за да се избегне
опасността токов удар или пожар.
• Уверете се, че остри предмети, като
например зъби или нокти на животни,
не влизат в контакт с батерията. Това
може да причини пожар.

1
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Изключване на зарядното
устройство
Откачете жака на адаптера, както е
показано на схемата по долу.

Как да използвате карта с
памет microSD

F310_Voda_Bulgaria_1.2_0812.ind19 19

3. Поставете картата с памет в слота.
Златните контакти трябва да сочат
задната част на microSD. Не натискайте
microSD твърде силно. Ако не влиза в
слота лесно, може би се опитвате да
поставите по грешния начин или има
чужд предмет в слота.

Начало на работата

Карта с памет MicroSD
Как да поставите карта с памет microSD

1. Изключете телефона. Поставянето
или изваждането на microSD, когато
телефонът е включен може да повреди
файловете, съхранени в картата с
памет.
2. Повдигнете пластмасовото капаче,
което предпазва слота за microSD.

19
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Начало на работата
4. След като сте поставили, натиснете
картата с памет, докато чуете Щрак,
което значи, че поставянето на microSD
е правилно.

Начало на работата

5. Затворете пластмасовото предпазно
капаче.
6. За да извадите картата с памет,
изключете телефона, отворете
предпазното капаче и натиснете
microSD, за да я отключите. Внимателно
извадете картата.
Внимание:
v Избягвайте употребата на microSD
карта, когато батерията е изтощена.
v Когато записвате на картата, изчакайте
операцията да завърши, преди да я
извадите.
v Картата е изработена за лесно
поставяне само по един начин.

v Не я сгъвайте и не я поставяйте в слота

със сила.

v Не се опитвайте да поставяте други

карти в мобилният си телефон освен
Micro SD. В противен случай можете да
повредите гнездото.
v Ако microSD е форматирана с
използване на FAT32, форматирайте
отново microSD като използвате FAT16.
За повече информация за microSD се
консултирайте с ръководството за
употреба на картата с памет.

Форматиране на картата
с памет
Преди да започнете работа с картата с
памет, трябва да я форматирате. След
като поставите картата с памет, изберете
Меню O → Настройки → Настройка
на телефона → Управление на паметтаr
→ Външна памет, след това натиснете
L левия програмируем клавиш.
Тази операция трябва да се извършва
само когато поставите картата с памет за
пръв път. По време на форматирането ще
се създадат различни папки за различни
типове данни.

20
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Изключване и включване
на телефона
Включване на телефона
Уверете се, че USIM картата е в телефона
и че батерията е заредена. Натиснете
и задръжте e, докато се включи
захранването. Въведете USIM PIN
кода, който е предоставен с вашата
USIM карта, ако искането на PIN код е
зададено на Вкл..След няколко секунди
ще сте регистрирани в мрежата..

Изключване на телефона
Натиснете и задръжте e докато
изключите телефона. Може да изминат
няколко секунди, докато телефонът се
изключи. През това време не включвайте
отново телефона.

Функция за спешно повикване
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Начало на работата

Когато нямате покритие на мрежата,
или в телефона Ви няма SIM карта, също
можете да проведете спешно повикване,
като задържите десният програмируем
клавиш или като наберете спешен
номер.
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Общи функции
Извършване и отговаряне
на повиквания
Извършване на гласово
повикване
1. Въведете номер, включително пълния
регионален код.
v За изтриване на цифра c .За
изтриване на всички цифри, натиснете
и задръжте.c .
2. Натиснете s, за да извършите
повикване.
3. Натиснете e за край на повикването
или затворете телефона.

Забележка
v За да активирате високоговорителя

по време на разговор, натиснете
O.

Общи функции

Извършване на повикване от
регистъра с повиквания
1. В режим на готовност натиснете s
и ще се покажат песледните входящи,
изходящи и пропуснати повиквания.

2. Изберете желания номер с използване
на d/u .
3. Натиснете s, за да извършите
повикване.

Извършване на видео
повикване
Може да правите и получавате
видеоповиквания, когато вие и
отсрешната страна имате 3G покритие.
Направете следното, за да извършите/
приемете видео повикване.
1. Въведете телефонния номер
с клавиатурата или изберете
телефонния номер от списъка с
извършени/приети повиквания.
v За да коригирате грешки, натиснете
кратко c, за да изтриете последния
номер, или натиснете и задръжте c,
за да изтриете всички номера.
2. Ако не искате да използвате
високоговорителя, уверете се, че сте
свързали слушалката.
3.За да стартирате видео функцията,
натиснете левия програмируем клавиш
[Опции] и изберете Видео разговор.
v Ще бъдете уведомени, че е необходимо
да затворите други приложения, за да
проведете видео разговор.

22

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind22 22

2008.6.5 8:58:12 PM

Забележка
v Може да е необходимо известно

време, за да се свърже видео
повикването. Имайте търпение.
Времето за свързване също зависи
и от колко бързо ще отговори
лицето отсреща. Докато се свързва
видео повикването, ще виждате
собственото си изображение, след
като лицето отговори, ще виждате
неговото.

4. Ако е необходимо, регулирайте
позицията на камерата.
5. Натиснете e за край на повикването
или затворете телефона.

Извършване на гласово/видео
повикване от Контакти

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind23 23

1. Натиснете и задръжте 0 за
международен префикс. Знакът ‘+’
предхожда международния код за
достъп.
2. Въведете код на държава, регионален
код и телефонен номер.
3. Натиснете s .

Отговаряне на повикване
Когато получите повикване, телефонът
звъни и се появява мигащата икона
на телефон на екрана. Ако викащият
може да се идентифицира, телефонния
му номер (или име, ако е запаметен в
Контакти) се показва.
Отворете плъзгача, за да отговорите на
входящо повикване.

Общи функции

Лесно е да повикате всеки, чиито номер
е записан във вашите Контакти.
1. Натиснете d, за да получите достъп
до списъка с контакти.
2. Преминете към контакт, за да
извършите повикване.
3. Натиснете s , за да извършите
гласово повикване. Натиснете левия
програмируем клавиш и изберете
Видео разговор, за да извършите
видео повикване.
4. Натиснете e за край на повикването.

Международни повиквания
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Общи функции
Забележка
v За да отхвърлите входящо

повикване, натиснете e или
десния програмируем клавиш два
пъти..
v Ако зададете Режим на отговор,
като Натискане на клавиша за
изпращане (Меню #.4.0.4), , можете
за отговорите на повикването,
като натиснете s, след като сте
отворили плъзгача..
v Ако режимът на отговор е зададен
на Натискане на произволен
клавиш, всеки клавиш ще отговори
на повикването, с изключение
на клавиша за прекратяване
на повикване или десния
програмируем клавиш. R.

Бърз клавиш за активиране на
режима на вибрация
Общи функции

Можете да активирате режим само
вибрация, като натиснете и задържите
#, след като отворите телефона.

Сила на сигнала
Можете да проверите силата на
сигнала чрез индикатора за сила на
LCD екрана на телефона. Силата на
сегнала се променя, особено в сгради.
Приближаването до прозорец може да
подобри приемането.

Въвеждане на текст
Може да въвеждате буквеноцифрови
знаци с клавиатурата. Например
съхраняване на имената в Контакти,
писане не съобщения, създаване на
лично поздравление или насрочване на
събития в календара всички изискват
въвеждане на текст.

Смяна на режима на
въвеждате на текст
1. Когато се намирате в поле, което
позволява да бъдат въвеждани знаци,
в долния десен ъгъл на дисплея ще
забележите индикатор за режима на
въвеждане на текст.
2. Ако T9 е активиран, можете да
промените режима на T9Abc, T9ABC,
123, T9abc чрез натискане на #
. Ако T9 е отменен, режимът ще се
промени на Abc, ABC, 123, abc.

Използване на режим T9
Режимът на въвеждане T9 с предсказване
на текста ви дава възможност лесно
да въвеждате думи с минимален брой
натискания на бутоните. При натискане
на поредния бутон телефонът започва
да показва знаците, който си мисли,
че искате да въведете, въз основа на
вграден речник. С добавянето на нови
букви думите се сменят, за да отразят
най-вероятния кандидат от речника.
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Използване на режим ABC
1. Натиснете съответния бутон, за да
изберете желаната буква.
v Веднъж за първата буква.
v Два пъти за втората буква.
v И т.н.
2. За да въведете интервал, натиснете
веднъж 0. За да изтриете букви,
натиснете c .

Използване на режим 123
(Номер)
Режим 123 ви позволява да въвеждате
числа в съобщение (например
телефонни номера). Натиснете
клавишите, които съответстват на
необходимите цифри, преди ръчно да
превключите на съответния режим за
въвеждане на текст.

Използване на символен
режим

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind25 25

Общи функции

Символният режим ви дава възможност
да въвеждате различни символи или
специални знаци. За да въведете
символ, изберете Опции → Вмъкване
→ Символs. Използвайте клавишите за
навигация и цифровите клавиши, за да
изберете символ и натиснете O .
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Общ преглед на функциите на менюто
Можете да стартирате меню, като натиснете O в свободен екран. Преминете към
желан елемент и натиснете O, за да отидете в подменюто.
От главното меню можете също да отидете в подменю като директно натиснете
съответния цифров клавиш, както следва. Главното се състои от следните главни
основни менюта и подменюта.

1. Забавления

3. Приложения

1.1 Игри

Общ преглед на функциите на менюто

1.2 TV

4. Камера
4.1 Фотоапарат

2. Vodafone live!
2.1 Vodafone live!
2.2 Въведи URL
2.3 Бързи връзки
2.4 RSS четец
2.5 Записани страници
2.6 Хронология
2.7 Настройки браузер

4.2 Видео камера

5. Съобщения
5.1 Създай нов
5.2 Входяща кутия

5.9 Блог
5.* Настройка
съобщения

6. Моите файлове
6.1 Снимки
6.2 Звуци
6.3 Видео

5.3 Email

6.4 Игри

5.4 Чернови

6.5 Приложения

5.5 Изходяща кутия

6.6 SVG съдържание

5.6 Изпр. съобщ.

6.7 Други

5.7 Моите папки

6.8 Външна памет

5.8 Шаблони
5.9 Емотикони
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7. Органайзер &
Функции

8. Контакти

7.1 Аларма

8.2 Списък на контакти

7.2 Календар

8.3 Групи

7.3 Бързо меню

8.4 Бързо набиране

7.4 SIM комплект

8.5 Сервизни номера

7.5 Задачи

8.6 Собствен номер

7.6 Бележка

8.7 Моята визитка

7.7 Гласов запис

8.8 Настройки на контакт

*. Видео разговор

8.1 Добави нов

0. Музика
0.1 Последно
възпроизвеждани
0.3 Музикален магазин

7.8 Лична бележка

#. Настройки

7.9 Калкулатор

#.1 Профили

7.0 Хронометър

9. Paзговори

#.2 Настройки на
телефона

7.* Валутсн
Преобразувател

9.1 Всички разговори

#.3 Настройки на екрана

9.2 Набрани номера

#.4 Настройки разговор

9.3 Получени обаждания

#.5 Настройкиa
съобщения

7.# Световно време
7.13 Настрока
органайзър
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9.4 Пропуснати
повиквания

#.6 Настройки на контакт
#.7 Свързване
#.8 Java настройки

Общ преглед на функциите на менюто

0.2 Моята музика
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Забавления [Меню 1]
Игри

Меню 1.1

В това меню лесно можете да изтегляте
игри и да играете игри по подразбиране.
Ако искате да изтеглите игри, изберете
Изтегляне на игри в това меню.

TV

Меню 1.2

Можете да получите достъп до Mobile TV,
като изберете това меню.

Забавления

28
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Vodafone live! [Меню 2]
Vodafone live!

Меню 2.1

Можете да стартирате уеб браузъра и да
получите достъп до Vodafone live!
v Можете също да получите директен
достъп до Vodafone live!, като
натиснете десния програмируем
клавиш от свободен екран.

Въведи URL

Меню 2.2

Можете ръчно да въведете URL адрес и
да получите достъп до съответната уеб
страница.
v За да въведете символ, натиснете
левия програмируем клавиш [Опции]
и изберете 5. Вмъкнете символ, за да
се покаже таблицата със символи.
v За да превключите на режима
на въвеждане, натиснете левия
програмируем клавиш [Опции] и
изберете 6. Входен режим

Бързи връзки

Меню 2.3
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Меню 2.4

RSS предоставя актуализации на новини
да уеб сайтовете, регистриране в
телефона.
Може да прочетете тези файлове в
RSS четеца, който събира новини от
регистрирани уеб сайтове в телефона и
ви ги предоставя в опростена форма.

Записани страници
Меню 2.5
Телефонът може да запише показаната
страница като един офлайн файл. Могат
да се запишат до 20 страници.

Хронология

Меню 2.6

Можете да видите списъка на
страниците, с които вече сте се
свързвали.

Настройки браузер
Меню 2.7
Можете да променяте настройките
за екрана на браузъра, защитата и
сертификатите.

Vodafone live!

Можете да съхранявате често
посещавани или любими URL/страници.
Опциите Нова папка, добавяне на
нов, Преместване, Изпращане или
Маркиране/Демаркиране могат да
се извършват от Показалци. Няколко
предварително конфигурирани URL са
запазени като показалци.

RSS четец
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Vodafone live!
Профили (Меню 2.7.1)

Защита (Меню 2.7.5)

Изберете подходящия профил с
натискане на O . Това ще активира
профила, което ще инициира
стартирането на браузъра.

Списък със
сертификати (Меню 2.7.5.1)

Настройка на облик (Меню 2.7.2)
Може да настроите Знаците на браузъра
по подразбиране, Скоростта на
превъртане, Показване на изображения
и Java script от това меню.

Кеш памет (Меню 2.7.3)
Активирането на Кеш памет позволява
да съхранявате страници, до които сте
имали достъп, на телефона. Веднъж след
като дадена страница е съхранена в Кеш
паметта, това значително ще подобри
скоростта на зареждане при следващо
отваряне на същата страница.

Сертификатите могат да се видят от
списъка.

Сеансът е изчистен (Меню 2.7.5.2)
Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS)
може да бъде изчистен с тази опция.
Данните от сеанса трябва да бъдат
изчистени, преди да се установи нов
сеанс със защитени данни.

Нулиране на
настройки (Меню 2.7.6)
Изберете това, за да върнете фабричните
настройки на браузъра на телефона.

Бисквитки (Меню 2.7.4)

Vodafone live!

Активирането на Бисквитки позволява
да съхранявате бисквитки, изпратени
от сървъра. Дезактивирането на тази
функция ще предотврати записването на
бисквитки на телефона
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Приложения [Меню 3]
В това меню лесно можете да изтегляте
други приложения, като изберете
вградените връзки.
Отбележете, че при използването на
онлайн услуги, може да се начислят
допълнителни такси. Можете да
създадете папка с левия програмируем
клавиш [Опции].

Приложения
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Камера [Меню 4]
Фотоапарат

Меню 4.1

Това меню ви позволява да правите
снимки. Можете да правите снимки
в размер, който желаете, и да ги
използвате за адресната книга, началния
екран или за по-общи цели. След като е
направена снимката може да се изпрати
със Съобщение, Имейл или Bluetooth.
1. Натиснете левия програмируем
клавиш за достъп до Опции и задайте
желаната среда, както следва.
v Местете се между опциите на менютата
сl / r.
v Изберете желаната стойност с u /
d и потвърдете избора с O.

Меню

Описание

Отиди на

Папката снимки се стартира
и показва съществуващите
снимки като миниатюри. You can
view pictures by pressing O.
Можете също да изпращате
избрани снимки чрез Съобщение,
Пощенска картичка, Имейл или
Bluetooth.

Размер

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Фон, 176x144, Контакти

Качество

Супер фин/Фин/Квадратен ярд

Моментна Една, три , шест, девет (Забележка:
снимка
Наличната опция за множество
снимки зависи от размера.)
Яркост

От –2,0 до 2,0 през интервали от
0,5. Колкото по-високо е нивото,
толкова по-ярък е екранът.

Баланс на
бялото

Можете да настроите тона на
фоновата снимка според времето.
Авто, Дневна светлина, Облачно,
Осветление, На закрито

Нощен
режим.

Можете да правите по-добри
снимки през нощта, като изберете
Вкл.

Камера
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Меню

Описание

Моментна Можете да приложите до 10
снимка
ефекта с рамка, когато снимате.
(налично само за размер Фон)
Таймер

Можете да забавите времето
на затвор на камерата. Без, 3
секунди, 5 секунди, 10 секунди
се показва, когато се
активира таймера.

Ефект

Няма, Черно и бяло, Отрицателно,
Сепия

Звук

Изберете желания звук на
затвора.

Памет

Изберете желания тип памет,
Телефон или Външна.

Огледало

Можете да активирате ефекта на
огледалото с избиране на Вкл.

Превкл.
Камера

Можете да превключвате между
Вътрешна и Външна камера.

2. След като завършите всички
настройки, натиснете десния
програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта за
снимане и натиснете O.
4. Натиснете O, за да запишете
снимката. Тя се записва в папка Снимки
на Моите файлове.

Забележка
v Натиснете десния програмируем

клавиш [Назад] за връщане в
предишния режим.

Екран иpeгл. Изберете желания метод за
Визуализация, Цяло изображение
или Цял екран.

Камера
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Камера
Видеокамера

Меню 4.2

Това приложение ви дава възможност
да записвате видеоклип. В това меню
можете да изпълнявате и гледате видео
файлове. След като е записан даден
видеоклип може да се изпрати чрез
Съобщение, Пощенска картичка, Имейл
или Bluetooth.
1. Натиснете левия програмируем
клавиш за достъп до Опции и задайте
желаната среда, както следва.
v Местете се между опциите на менютата
сl / r.
v Изберете желаната стойност с u /
d и потвърдете избора с O.

Меню

Описание

Отиди на

Папката Клипове се стартира
и показва съществуващите
видеоклипове като миниатюри.
Можете да гледате видеоклипове
с натискане на O . Можете
също да изпращате избрани
видеоклипове чрез Съобщение,
Пощенска картичка, Имейл или
Bluetooth.

Размер

176x144, 128x96

Качество

Супер фин/Фин/Квадратен ярд

Яркост

От –2,0 до 2,0 през интервали от
0,5. Колкото по-високо е нивото,
толкова по-ярък е екранът.

Баланс на
бялото

Можете да настроите тона на
фоновия видеоклип според
времето. Авто, Дневна светлина,
Облачно, Осветление, На закрито

Нощен
режим.

Можете да правите по-добри
видеоклипове през нощта, като
изберете Вкл.

Ефект

Няма, Черно и бяло, Отрицателно,
Сепия

Камера

Продължително Изберете желаното време на
запис. MMS, 30 сек. , 1 мин., 2 мин.,
5 мин., 60 мин.
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Меню

Описание

Забележка

Памет

Изберете желания тип памет,
Телефон или Външна.

v Натиснете десния програмируем

Огледало

Можете да активирате ефекта на
огледалото с избиране на Вкл..

Глас

Решете дали да записвате звука
или не.

Превкл.
Камера

Можете да превключвате между
Вътрешна и Външна камера.

клавиш [Назад] за връщане в
предишния режим, без записване
на видео клипа.

2. След като завършите всички
настройки, натиснете десния
програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта
за снимане и натиснете O за начало
на записа. Натиснете O, за да спрете
записа.
v Можете да поставите записването
на пауза, като натиснете левия
програмируем клавиш [Пауза].
4. Натиснете O за запис на
видеоклипа. Той се записва в папка
Клипове на Моите файлове.

Камера
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Съобщения [Меню 5]
Създай нов

Меню 5.1

Съобщение (Меню 5.1.1)

Съобщения

Можете да пишете и редактирате
съобщение, съдържащо комбинация от
текст, изображение, видео и аудио.
1. Въведете вашето съобщение в поле
Съобщение.
Опции в поле Съобщения
vВ
 мъкване: Можете да извършите
следните действия:
1. Изображение: Можете да вмъкнете
изображение. (Съществуваща
снимка/Заснемане)
2. Клипове: Можете да вмъкнете
видеоклип. (Един видеоклип на
слайд)
3. Звуци: Можете да вмъкнете звуков
файл. (Един звуков файл на слайд)
4. Символи: Можете да вмъкнете
символи. След въвеждане на
съответните цифрови клавиши
натиснете O.
5. Шаблон: Можете да вмъкнете
текстови шаблон, записан в
телефона. След като изберете
шаблон, натиснете O. Избраният
шаблон се вмъква в прозореца на
съобщението.

6. Емотикони: Можете да вмъкнете
емотикон при писане на
съобщение.
7. Име и номер: След търсене на
името и номера в телефонния
указател можете да вмъкнете
записа..
8. Нов слайд: Изберете това за
добавяне на нов слайд..
9. Тема: Изберете това за вмъкване на
тема.
0. Още: Изберете това за добавяне
на Визитка, График, Бележка,Задача
и Моята визитка.
v Запиши в чернови: Изберете това
меню, за да запишете съобщението
в Чернови..
v Метод на въвеждане: Изберете
желания режим на речник..
vЕ
 зик за писане: Можете да избирате
език за писане на съобщение..
vД
 обави към речник: Можете да
добавите дума в речника..
2. Натиснете десния програмируем
клавиш [Назад], за да излезете от
менюто.
3. Натиснете [Изпращане], за да
изпратите съобщението. Съобщението
ще бъде записано автоматично в
папка Изпратени съобщения. Ако
съобщението не се изпрати, ще остане
в Изходящи с неуспешно състояние.
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Email (Меню 5.1.2)
За да изпращате/получавате имейли,
трябва да настроите имейл акаунт.
(Вж. стр. 42 - 43 за информация как да
настроите имейл акаунт.)
1. Въведете имейл адресите на
получателите в полетата До, Як,
Ск. Можете да търсите Контакти с
натискане на O.

Забележка
v Въведете съответния имейл адрес,

към който да препратите имейла в
поле Як(явно копие).
v Въведете скрит имейл адрес, към
който да препратите имейла без
информация за препращане в
полето Ск(скрито копие).
v Само валидни имейл адреси
са разрешени за полетата (До),
референтния адрес (Як) и скрития
референтен адрес (Ск). Когато
е определен имейл адресът, се
появява ново поле, където може
да определите нов адрес. Можете
да определяте до 20 получателя за
полетата До и Як и 10 за полето Ск.

Съобщения
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2. Придвижете курсора до полето Тема и
въведете темата.
3. Можете да въведете съдържанието
на съобщението, като преместите
курсора в поле Съобщение.
4. Използвайте следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
v Търсене на контакти: Изберете това
меню, за да вмъкнете имейл адреси,
записани в контакти. (Показва се само
в меню Опции, когато курсора са
намира в полета До/Як/Ск.)
v Последно използвани: Можете да
използвате последния Имейл адрес,
който сте записали временно. (Показва
се само в меню Опции, когато курсора
са намира в полета До/Як/Ск.)
v Вмъкни: Изберете това меню, за да
вмъкнете специални знаци, шаблони
и контакти. Възможно е също да
добавите мултимедийни файлове
(снимки, видеоклипове и звуци).
v Запиши в чернови : Изберете това
меню, за да запишете съобщението в
чернови.
v Преглед на прикачен файл: Показва
прикачените файлове. (Този елемент
е наличен само когато име прикачени
файлове.)
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Съобщения
v Премахване: Изтрива прикачения

файл. (Този елемент е наличен само
когато вече има прикачени файлове.)
v Метод на въвеждане: Изберете
желания режим на речник.
v Език за писане: Можете да избирате
език за писане.
v Добави към речник: Можете да
добавите дума в речника T9.
v Задаване на приоритет на поща:
Можете да конфигурирате приоритета
на пощата, която искате да изпратите.
5. Когато свършите с писането на Имейл,
натиснете O за изпращане на
имейла.

Гласово съобщ. (Меню 5.1.3)

Съобщения

Можете да изпратите записано гласово
съобщение.
1. Влезте в менюто за гласово съобщение.
2. Натиснете централния бутон, за да
запишете вашето гласово съобщение
3. Натиснете централния бутон за
спиране на записа. За директно
изпращане на съобщението, натиснете
централния бутон още един път.

4. Ако искате да визуализирате
съобщението или да го запазите
в чернови, натиснете левия
програмируем клавиш [Опции].

Входяща кутия

Меню 5.2

1. Можете да видите получените
съобщения. Изберете съобщение и
натиснете O,за да го видите.
2. Можете да видите предишното или
следващото съобщение с l / r.
3. За да видите мултимедийно
съобщение (уведомяване), изберете
Изтегляне в екрана за уведомяване
за съобщения. След това файлът се
прехвърля и можете да го видите,
когато прехвърлянето завърши.

Забележка
v Не се поддържа за мултимедийни

съобщения (уведомяване) и WAP
push съобщения.
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Email

Меню 5.3
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Използвайте маркиране/демаркиране
за изтриване на много едновременно.
v Задаване като прочетени/
непрочетени: Можете да зададете
специфичния имейл като прочетен или
непрочетен.
v Сортиране по: Можете да сортирате
имейли според условията.
v Заличава (само за IMAP): Премахва
избраните Имейл данни.
v Информация за съобщение: Кратка
информация за съобщението,
включително размер, тип, дата и имена
на файлове.

Чернови

Меню 5.4

Можете да видите записани съобщения.
Изберете съобщение и натиснете O,
за да го редактирате.
Можете да изберете следните функции с
левия програмируем клавиш [Опции].
v Повикване: Можете да извършите
видео разговор или гласов разговор.
v Изпрати: Изпраща текстовото
съобщение.
v Изтрий: Изтрива избраното
съобщение
v Създай ново съобщение: Можете да
напишете ново съобщение или имейл.

Съобщения

1. Изберете имейл акаунт и след това
натиснетеO, за да видите списъка с
получените имейли.
2. В списък с имейли можете да
използвате следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
vО
 тговор: Създава отговор на
избраното съобщение.
vП
 репращане: Препраща избраното
съобщение на други
vИ
 зтегляне (POP3 only): Изтегля нови
имейл съобщения.
vК
 опиране в (само за IMAP): Копира
избрания имейл.
vТ
 ърсене: Търси имейла, който искате
да откриете.
vИ
 зтриване: Изтрива имейла.
vИ
 зтриване от сървъра (само за POP3):
Изтрива съобщенията или имейла от
сървъра.
vС
 инхронизация на съобщение (само
за IMAP): Синхронизира имейлите за
изтегляне от Имейл сървъра.
vС
 ъздай ново съобщение: Създава
ново съобщение, имейл или гласово
съобщение.

v Маркиране/Демаркиране:
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Съобщения
v Маркиране/демаркиране: Можете да

изберете едно или повече съобщения
за изтриване едновременно.
v Филтър: Показва съобщенията по
желан тип.
v Информация за съобщение.: В случая
с SMS можете да проверите типа на
съобщението, датата и часа и къде е
записано..

Изходяща кутия

Меню 5.5

Съобщения

Изходящи е временно място за
съхранение на съобщения, които
чакат да бъдат изпратени. Неуспешно
изпратените съобщения също се пазят
в Изходящи. Например, ако имейл
акаунтът не е конфигуриран успешно,
имейлите ще останат в Изходящи.
1. Изберете съобщение.
2. Използвайте следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
За изпращане / чакащи съобщения
v Създай ново съобщ.: Можете да
напишете ново съобщение или имейл.
v Повикване: Можете да извършите
видео разговор или гласов разговор

v Отмени изпращането: Можете да

спрете състоянието на изпращане/
изчакване.
v Информация за съобщение: Можете
да проверявате типа на съобщението,
темата, подателя, датата, часа,
големината и къде е записано.
За неуспешно съобщение
vИ
 зпращане отново: Изпраща отново
избраното съобщение.
vИ
 зтрий: Изтрива текущото съобщение.
vЗ
 апиши в чернови: Можете да
изпратите съобщението в Чернови.
vП
 овикване: Можете да извършите
видео разговор или гласов разговор.
vС
 ъздай ново съобщ.: Можете да
напишете ново съобщение или имейл.
vИ
 нформация за съобщение: Можете
да проверявате типа на съобщението,
темата, подателя, датата, часа,
големината и къде е записано.
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Изпр. съобщ.

Меню 5.6

Показва съобщенията, имейлите,
пощенските картички и гласовите
съобщения, които сте изпратили.
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Меню 5.7

Може да местите съществуващи
съобщения от Входящи или Изпратени
в Моите папки.. Може да ги върнете
обратно по всяко време.

Шаблони

Меню 5.8

Текстови шаблони (Меню 5.8.1)
Можете да добавяте, редактирате,
изтривате често използвани фрази с
левия програмируем клавиш [Опции].

Забележка
v В зависимост от доставчика на

услуги, полезните фрази се записват
по подразбиране.

Мултимедийни
шабло (Меню 5.8.2)
Можете да създавате, редактирате
и гледате налични шаблони, когато
създавате мултимедийни съобщения.
По подразбиране са записани пет типа
шаблони (Рожден ден, Поздрав, Празник,
Благодаря, Съжалявам).

Съобщения

Опции
vО
 тговор: Създава отговор до
изпратилия или всички получатели на
избраното съобщение.
vП
 репращане: Препраща избраното
съобщение.
vР
 едактиране: Можете да редактирате
избрания профил.
vП
 овикване: Можете да извършите
видео разговор или гласов разговор
vИ
 зтрий: Изтрива избраното
съобщение
vС
 ъздай ново съобщение: Можете да
напишете ново съобщение или имейл.
vМ
 аркиране/демаркиране: Можете да
изберете едно или повече съобщения
за изтриване едновременно.
vК
 опиране и преместване: В случая с
SMS може да копирате съобщението на
USIM или да преместите съобщението
в моите папки / USIM
vФ
 илтър: Показва съобщенията по
желан тип.
vИ
 нформация за съобщение.: Можете
да проверявате типа на съобщението,
темата, подателя, датата, часа,
големината и къде е записано.

Моите папки
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Съобщения
Емотикони

Меню 5.9

Можете да добавяте, редактирате и
изтривате емотикони. След това може
да ги добавите към съобщенията, които
пишете. Натиснете O, за да видите
емотиконата.

Блог

Меню 5.0

(Забележка: Тази услуга не е налична
в ъв всички страни. Об ърнете се
към доставчика на услуги за повече
информация.)
Достъп до live! studio меню.

Настройкa
съобщения

Меню 5.*

Текстово съобщ (Меню 5.*.1)

Съобщения

Можете да конфигурирате опциите,
свързани с текстовите съобщения.
1. Ц
 ентър текст сбщ: Въведете адреса за
център на текстовите съобщения.
2. Отчет за доставка: С активиране на
тази опция можете да проверите,
дали вашето съобщения е изпратено
успешно.

3. С рок на валидност: Тази мрежова
услуга ви позволява да зададете
колко дълго да се съхранява вашето
съобщение в центъра.
4. Типове съобщения: Текстово, Гласово,
Факс, X.400, ИмейлlОбикновено
типът съобщение е настроен на Текст.
Можете да преобразувате вашия текст
в алтернативни формати. Свържете
се с вашия доставчик на услуги за
наличността на тази функция.
5. Кодиране на знаци: Авто/ Азбука по
подразбиране/ Unicode
v Авто(по подразбиране): Съобщение
с еднобитов знак обикновено се
кодира в Азбука по подразбиране
(GSM7). Съобщения с двубитови
знаци автоматично се кодират в
unicode(UCS2).
v Азбука по подразбиране: Буква,
която се състои от двубитови
знаци се кодира в Азбука по
подразбиране(GSM7). Обърнете
внимание, че двубитовите знаци с
ударение могат да се преобразуват в
еднобитови знаци без ударение.
v Unicode: Съобщението се кодира
в двубайтова система. Обърнете
внимание, че тома може да се таксува
двойно.
6. И
 зпрати дълъг текст като: изберете
дълго текстово съобщение като
Множество SMS или MMS.
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Мултимедийно съобщение
(Меню 5.*.2)
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Email (Меню 5.*.3)
Можете да конфигурирате настройки за
получаване и изпращане на имейли.
1. M
 ail: Достъп до Vodafone Mail.

Забележка
v Тази услуга не е налична във всички

страни. Обърнете се към доставчика
на услуги за повече информация.

2. Vodafone CPE
3. CPE изтегляне на имейл: Определя
дали да се изтеглят имейлите при
пристигането им или при известие.

Съобщения

Можете да конфигурирате опциите,
свързани с Мултимедийните съобщения.
1. Р ежим на изтегляне: Можете да
зададете режима на изтегляне
с използване съответно на
Домашна мрежа и Роуминг мрежа.
Ако изберете Автоматично, ще
получавате мултимедийни съобщения
автоматично. Ако изберете Ръчно,
ще получавате само уведомително
съобщение и след това можете да
решите дали да го изтеглите или не.
2. Отчет за доставка: Позволява
ви да определите дали да искате
потвърждаваща поща от получателя
и дали да позволявате изпращане на
потвърждаваща поща до изпратилия.
3. Прочитане на отговор: Позволява
ви да определите дали да искате
потвърждаваща поща за прочитане
от получателя или да позволите
изпращане на такава до изпратилия.
4. П
 риоритет: Можете да изберете
нивото на приоритет (Нисък, Нормален
и Висок).
5. Срок на валидност: Позволява
ви да конфигурирате срока на
валидност на съобщение, когато
предавате мултимедийно съобщение.
Съобщението ще бъде записано в
сървъра за мултимедийни съобщения
само за конфигурирания срок.

6. П
 родължителност на слайд:
Позволява ви да конфигурирате
продължителността на всяка страница,
когато пишете съобщение.
7. Режим създ: Позволява избирането на
типа съдържание, което се поддържа
от MMS. (Ограничен, Предупредителен
и Свободен)
8. Час на доставка: Конфигурира
часът на доставка на съобщението
до получателя. Центърът за
мултимедийни съобщения ще достави
съобщението след часа на доставка.
9. Мултимедийно съобщение център:
Позволява ви да конфигурирате
информация за мрежата като
MMSC и WAP шлюз, за да изпращате
мултимедийни съобщения.
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Съобщения
Ако е зададено "Само при известие",
имейлите няма да бъдат изтегляни
автоматично.

Забележка
v Т ова е достъпно само в държави,

където е предоставена CPE
услуга.

Съобщения

4. Имейл акаунти: Можете да създавате
или конфигурирате имейл акаунт,
включително имейл сървъра и ИД на
потребител.
5. Позволи отговор на имейл: Определя
дали да позволите изпращане на
потвърждение за прочетена поща на
искане за потвърждение.
6. Искане отговор от имейл: Определя
дали да се поиска потвърждение за
прочетена поща.
7. Интервал на извличане: Можете
да конфигурирате Автоматично
изтегляне, за да изтегляте автоматично
имейли от сървъра на входящите.
Отбележете, че при използване на
функцията за Автоматично изтегляне
можете да бъдете таксувани
допълнително.

8. В кл. ориг. съобщ.: Определя дали да
се включи оригиналното съобщение,
когато препращате съобщение или
отговаряте на съобщение.
9. Включи прикачен файл: Определя
дали да се включи прикаченият файл,
когато препращате съобщението.
0. Авт. извл. в роуминг: Изтегля
автоматично Имейл акаунта, когато
преминете в зона на роуминг.
*. Н
 ово имейл уведомяване:
Получаване на уведомителна
информация за нови имейли.
#. Подпис: Можете да конфигурирате
текстови подпис, който да се
прибавя в края на съобщението.
Конфигурираният текстови подпис
се добавя автоматично или ръчно в
края на съобщението, когато то се
изпраща.
13. П
 риоритет: YМожете да изберете
нивото на приоритет за имейл (Нисък,
Нормален и Висок).

Гласова поща (Меню 5.*.4)
Можете да конфигурирате опцията за
получаване на гласова поща.
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Служебно съобщение
(Меню 5.*.5)

Можете да конфигурирате опцията за
настройки като Push(SI/SL) съобщения.
vП
 олучаване на съобщения: Ако
зададете Вкл., ще получавате всички
съобщения за услуги.
vЗ
 ащита на услуга: Можете да
управлявате всички опции за
получаване, свързани с Push(SI/SL)
съобщенията.

Информац. услуга (Меню 5.*.6)
1. И
 нформационни услуги: Можете да
настроите състоянието на получаване.
2. Канали: Можете да добавяте или
променяте канали.
3. Езици: Можете да изберете езика,
който желаете с натискане на
O . След това съобщението за
информационни услуги ще се покаже
на езика, който сте избрали.

Съобщения
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Моите файлове [Меню 6]
Снимки

Меню 6.1

Моите файлове

Папка Снимки се състои от вградени
връзки за изтегляне на снимки
чрез интернет и изображения по
подразбиране.
Снимки, направени с камерата, се
съхраняват в папка Снимки и можете
да създадете нови папки, за да ги
управлявате. Можете също да изпратите
много файлове на няколко хора.
Натиснете клавиша за потвърждаване, за
да видите снимката с подробности.
Когато е избран файл, ще се покажат
следните опции с натискане на левия
програмируем клавиш [Опции].
v Изпрати: Можете да изпратите
избрания файл със Съобщение,
Пощенска картичка, Имейл или
Bluetooth.
v Използвай като
-Ф
 он: Можете да задавате едно
изображение като начална тема на
екрана..
- Изображение за контакт:
Определяне на снимка за контакт.
Ще видите тази снимка, когато се
обаждане на контакта или той ви
звъни.

-И
 зображение при стартиране:
Можете да задавате едно
изображение като начална тема на
екрана.
- Изключване: Можете да задавате
едно изображение като изображение
за изключване.
v Преместване: Позволява файлът да
бъде преместен в друга папка.
v Копиране: Позволява файлът да бъде
копиран в друга папка.
v Изтриване: Изтрива избраното
изображение.
v Маркиране/демаркиране:
Използвайки функцията Маркиране,
можете да изпращате, изтривате,
местите и копирате множество
файлове.
v Файл
-П
 реименуване: Можете да
преименувате изображението..
- Редактиране Можете да редактирате
изображението.

Забележка
v Менюто за редактиране не се

показва в папката за изображения
по подразбиране.
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-И
 нформация за файл.: Показва
информация за избрания файл.
vС
 ъздай нова папка: Можете да
създадете нова папка в текущо
избраната.
vС
 лайдшоу: Можете да преглеждате
изображенията като слайдшоу.
vС
 ортиране по: Можете да сортирате
файловете по име, дата или тип.
vП
 реглед на списък/Преглед в
матрица: Можете да прегледате
изображенията като Списък или
Матрица.
vУ
 правление на паметта: Можете
да видите състоянието на
паметта(телефон или външна карта с
памет).

Звуци

Меню 6.2
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- Г ласов тон за звънене: Можете да
задавате звуковия файл като тон за
звънене когато получавате входящо
гласово повикване.
- Видео тон за звънене: Можете да
задавате звуковия файл като тон за
звънене когато получавате входящо
видео повикване.
- Тон за съобщение: Можете да
задавате звуков файл като тон за
звънене когато получавате ново
съобщение.
- Стартиране: Можете да задавате
звуковия файл като тон за звънене
при стартиране на телефона.
- Изключване: Можете да задавате
звуковия файл като тон за звънене
при изключване на телефона.
v Сортиране по: Можете да сортирате
файловете по име, дата или тип.
v Информация за файл.: Показва
информация за избрания файл.
v Управление на паметта: Можете
да видите състоянието на
паметта(телефон или външна карта с
памет).

Моите файлове

Папката звуци се състои от вградени
връзки за изтегляне на тонове на
звънене и музика, както и папки
съдържащи звуците по подразбиране
и гласовите записи. Тук можете да
управлявате, изпращате или настройвате
звуци и тонове на звънене.
Когато е избран файл, ще се покажат
следните опции с натискане на левия
програмируем клавиш [Опции].

v Използвай като
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Моите файлове
Видео

Меню 6.3

Моите файлове

Тук можете да управлявате или
изпращате изтеглени или заснети
видеоклипове.
Ако натиснете O, можете да
активирате видео файла.
Следните са налични с използване на
левия програмируем клавиш [Опции] в
списък с клипове.
v Изпрати: Можете да изпратите
избрания видеоклеп със Съобщение,
Пощенска картичка, Имейл или
Bluetooth.
v Използвай като: Можете да
настройвате видео файла като гласов
тон за звънене или като видео тон за
звънене.
v Преместване: Премества файла в
паметта на телефона или външната
памет.
v Копиране: Копира файла в паметта на
телефона или външната памет.
v Изтриване: Изтрива избрания
видеоклип.
v Маркиране/демаркиране:
Използвайки функцията Маркиране,
можете да изпращате, изтривате,
местите и копирате множество
файлове.

v Файл

-П
 реименуване: Можете да
преименувате клипа..
- Информация за файл: Можете
да проверите информацията на
видеоклип.
vС
 ъздай нова папка: Можете да
създадете нова папка.
vС
 ортиране по: Можете да сортирате
файловете по име, дата или тип.
vП
 реглед на списък/Преглед в
матрица: Можете да прегледате
изображенията като Списък или
Матрица.
vУ
 правление на паметта: Показва
състоянието на паметта (телефон или
външна карта с памет).
Можете да гледате видеоклипове с видео
плейъра. Видео файловете се показват
в списъка кат миниатюри. Може да
изберете видео с u / d/l/ r,
след това изберете Възпроизвеждане, за
да изпълните записания видеоклип.
Когато гледате видеоклипове в
Медийния плейър, налични са следните
опции:
vП
 анорамен изглед: Можете да гледате
видеоклипа в режим на панорамен
изглед.
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Забележка
v Можете да гледате видеоклипа в

режим на панорамен изглед чрез
натискане на #.

Игри

Меню 6.4

В това меню лесно можете да изтегляте
игри и да играете игри по подразбиране.
Ако искате да изтеглите игри, изберете
Изтегляне на игри в това меню.

vЗ
 аглуш / Изключване на заглушаване:

Приложения

vП
 рихв: Можете да запишете това,

В това меню лесно можете да изтегляте
други приложения, като изберете
вградените връзки. Можете да създадете
папка с левия програмируем клавиш
[Опции].

Изключване/включване на звука.
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Забележка
v Отбележете, че при използването

на игри и приложения, може да се
начислят допълнителни такси.

SVG съдържание

Меню 6.6

Папката SVG съдържание съдържа
всички изтеглени и по подразбиране SVG
файлове.
Когато е избран файл, ще се покажат
следните опции с натискане на левия
програмируем клавиш [Опции].

Моите файлове

което е на екрана с пауза (възможно е
само в режим Пауза).
vП
 овторение: Можете да зададете
опцията на повторение (Без/Един/
Всички).
vИ
 нформация за файл.: Можете
да проверите информацията на
изпълнявания файл.
vИ
 зпрати: Можете да изпратите
избрания файл със Съобщение,
Пощенска картичка, Имейл или
Bluetooth.
vИ
 зтриване: Изтрива избрания
видеоклип.
vИ
 зползвай като: Можете да
настройвате видео файла като гласов
тон за звънене или като видео тон за
звънене. Това меню ще се промени и
зависи от типа на избрания файл.

Меню 6.5
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Моите файлове
v Възпроизвеждане/Пауза: Пауза или

подновяване на изпълнението.
v Изпращане: Изпратете песента в
съобщение или с Bluetooth.
v Отиди на списък: Връщане към
списъка с SVG файлове.
v Изглед Пейзаж: Гледайте вашите
SWF/SVG файлове на цял екран или
в режим на изглед пейзаж. (Това се
появява само ако изберете Опции без
пауза).
v Заглушаване/ Без заглушаване:
Изключване/включване на звука.
v Информация за файл: Преглед на
името, размера, датата, типа, защитата
и инсталирането на файла.
v Изтриване: Изтриване на SVG файла.

Други

Външна памет

Меню 6.8

Ако закупите опционална карта с памет
microSD, можете да управлявате поголямо съдържание. Вж. раздел Как да
използвате карта с памет microSD на стр.
19 и 20, за да се научите как да поставяте
и изваждате карта с памет.

Меню 6.7

Други файлове, освен снимки, звуци,
видеоклипове, игри и приложения, се
съхраняват в тази папка..

Моите файлове
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Органайзер & Функции [ Меню 7]
Алармa

Меню 7.1
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Забележка
v Алармата ще се включи дори ако

телефонът е изключен.

Органайзер & Функции

Ако настроите аларма, се появява на
уведомителната лента. Определената
аларма звучи в насроченото време.
Натиснете O за да спрете алармата
Натиснете левия програмируем клавиш
[Дрямка] и изберете интервала на
дрямка. Звукът на алармата спира и
се подновява отново след избраната
продължителност на дрямката. Можете
да конфигурирате до 5 аларми.
1. Изберете аларма. Ако няма аларма,
натиснете левия програмируем
клавиш [Добави], за да добавите нова
аларма.
2. Настройка/Отмяна на аларма:
Задаване или нулиране на аларма .
3. В ъведете час на аларма: Въведете
желаното време за алармата, като
определите Час и Минути. Изберете
‘AM’ или ‘PM’, което и видимо, ако сте
избрали 12-часов формат за телефона.
4. Изберете режим на повтаряне:
Изберете желания режим на повтаряне
с l / rили изберете желания
от списъка с натискане на левия
програмируем клавиш [Списък].

5. И
 зберете звън: Изберете звъненето,
което да звучи по времето на алармата.
Можете да отворите списъка, като
натиснете левия програмируем
клавиш [Редактиране].
6. Въведете бележка: Въведете име на
алармата.
7. Дрямка: Можете да зададете времето
на дрямка за тази аларма.
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Органайзер & Функции
Календар

Меню 7.2

Настройка на запитване и
търсене

Органайзер & Функции

1. Справка по месеци
Можете да проверите вашия график
по месеци. Когато изберете това меню,
курсорът е на текущата дата
Графикът, записан за датата, където е
разположен курсорът, е представен
от сива кутийка. С натискане на
програмируемия клавиш 1 се
премествате към предишната година,
а с натискане на 3 към следващата
и 5 ви премества на днешната
дата. Натискане на 7 или *
премества към предишния месец
и 9 или # премества към
следващия. Можете да местите датата
с u / d/l/ r.
2. Подробна справка
Можете да направите подробна
справка, което означава цялото
съдържание на графика,
конфигурирано от потребителя.

Добави ново събитие

Настройка и изтриване на
отпуск
Можете да настройвате и изтривате
отпуск за потребителя. Натиснете
левия програмируем клавиш [Опции] и
изберете Задаване на отпуск. Избраната
дата ще се покаже в червено.
За да освободите отпуска, натиснете
десния програмируем клавиш [Опции] и
изберете Нулиране на отпуск.

Уведомяване за график
Ако потребителят е конфигурирал
настройката на аларма, определеният
алармен сигнал ще прозвучи. Ако
времето на уведомяване е преди
времето за начало на графика, можете
отново да настроите алармата

Бързо меню

Меню 7.3

Можете да определите функции за
записване в Бързо меню. Ако записвате
често използваните функции от Бързото
меню, можете бързо да стартирате
функциите чрез натискане на съответния
клавиш.

Можете да добавяте събитие. Можете
да конфигурирате началната дата,
крайната дата, началния час, крайния
час, съдържането, типа събитие,
повторението и алармата на графика.
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SIM комплект

Меню 7.4

В зависимост от това дали имате
поддържана SAT услуга или не (т.е. USIM
Application Toolkit (Набор инструменти за
приложения в USIM картата)) това меню
може да е различно.
Ако USIM картата поддържа SAT услуги,
това меню ще бъде определената от
оператора услуга, съхранена в USIM
картата например “Специални”.
В този случай се обърнете внимание
на предоставената информация с USIM
картата за повече информация относно
съответните опции.

Задачи

Меню 7.5

Бележка

Меню 7.6

С използване на функцията за
управление на бележките, можете да
гледате и управлявате съдържанието на
записани бележки и да добавяте нови
бележки.
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Меню 7.7

1. Натиснете левия програми [Опции],
за да покажете изскачащото меню с
опции преди записа.
2. Преминете към желания елемент от
менюто с u/d и натиснетеO.
v Продължителност: Можете да
зададете времето за запис на MMS.
размер, 30 сек., 1 мин. или Без лимит.
v Качество: Може да изберете качество
на запис от Суперфино, Фино и
Нормално.
v Използвана памет: Изберете дали да
запишете гласовите записи в паметта
на Апарат или във Външна памет.
v Отиди на моите звуци: Отваря папката
Гласови записи в Звуци.
3. Натискане наO започва записа.
Когато записът започне, времето на
запис се появява на течнокристалния
дисплей. За да отмените записването,
натиснете [Назад].
4. Когато приключите със записа,
натиснетеOза изход. Записаният
файл се запаметява автоматично в
папка Гласови записи в Моите файлове.
Ако натиснетеOотново, можете да
направите нов гласов запис.
5. Натиснете левия програмируем
клавиш, за да изберете от различните
опции след гласовия запис.
6. Изберете желаното меню сu/
dи натиснетеO.

Органайзер & Функции

Можете да гледате, редактирате и
добавяте задачи. Задачите се показват,
подредени по час. Изпълнените и
неизпълнените задачи се показват по
различен начин.

Гласов запис
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Органайзер & Функции
v Възпроизвеждане: Можете да

изпълните звука.
v Изпрати: За да изпратите записа
изберете от Съобщени, Имейл
и Bluetooth с u/dи
натиснетеO.
v Файл: Можете да промените името на
файла и да прегледате информацията.
v Изтриване: Изберете това меню, за да
изтриете записан файл.
v Използвай като: Можете да
настройвате видео файла като гласов
тон за звънене или като видео тон за
звънене.
v Отиди на моите звуци: Отваря папката
Гласови записи в Моите файлове.

Лична бележка

Меню 7.8

Органайзер & Функции

Можете да напишете тайна паметна
бележка за защита на вашите лични
данни. Можете да въвеждате защитен
код, за да използвате това меню.

Калкулатор

Меню 7.9

Модулът на калкулатора ви позволява
да извършвате основни аритметични
действия като събиране, изваждате,
умножение, деление, както и някои
научни функции. (sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad)

Хронометър

Меню 7.0

Това меню ви дава възможност да
записвате изминалото време за събитие

Валутсн Преобразувател
Меню 7.*
С това меню потребителите могат да
преобразуват Валута, Повърхност,
Дължина, Тегло, Температура, Обем и
Скорост.

Световно време

Меню 7.#

Функцията световно време предоставя
информация за часа в големи градове по
света.

Настрока органайзър
Меню 7.13

Настройки на
календара (Меню 7.13.1)
Можете да задавате конфигурации за
преглед на календара.
vИ
 зглед по подразбиране: Можете да
задавате стойност по подразбиране
за преглед на календара; Преглед по
месеци, Преглед по седмици.
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v Ежеседмичен начален час: 1AM, 2AM,

3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM,
10AM, 11AM, 12PM
vС
 едмицата започва на: Можете
да задавате ден по подразбиране
за начало на седмица; неделя,
понеделник

Информация за
паметта. (Меню 7.13.5)
Можете да видите информацията за
наличната памет по отношение на
Календар, Задачи, Паметна бележка и
Тайна бележка.

Изпращане на всички графици
и задачи чрез Bluetooth
(Меню7.13.2)

Може да изпратите всички данни в
календара и/или в списъка със задачи от
вашия телефон на други с Bluetooth.

Архивиране на календара и
задачите (Меню 7.13.3)

Възстановяване на календара
и задачите (Меню 7.13.4)
Може да възстановите информацията на
вашия календар и задачи с използване
на картата с памет.
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Органайзер & Функции

Можете да създавате резервни файлове
на календара или въвеждания на задачи,
записани в телефона, когато вкарвате
външна памет.
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Контакти [Меню 8]
Добави нов

Меню 8.1

Можете да регистрирате нов адрес на
контакт. Можете да въведете името,
различни телефонни номера и имейл
адреси за нов контакт. Можете също
да присвоите контакта за групи, да
включите изображение или аватар, да
определите специфичен тон на звънене
и дори да въведете паметна бележка за
контакт. Други налични полета са URL
на начална страница, Адрес на начална
страница, Име на фирма, Длъжност и
Адрес на Фирма. Можете да въвеждате
и управлявате адреси на контакти, в
зависимост от употребата на паметта.

Списък на контакти
Меню 8.2

Контакти

Изпълнява функцията търсене на
адреси на контакти. По подразбиране
операцията търсене се извършва
на базата на име. Текущият метод на
търсене и резултатите се показват
в прозореца Търсене. Можете да
извършите повикване или да изпратите
съобщение на избрания телефонен
номер. Търсене на контакти може да се
извърши на базата на телефонния номер
или информация за групата.

Забележка
v Може да използвате менюто

за настройки, за да търсите по
фамилия.

Групи

Меню 8.3

С използване на това меню можете да
управлявате информация за групите
(както за тези на телефона, така и на
USIM картата). В паметта на телефона
има пет групи по подразбиране:
Семейство, Приятели, Колеги и Училище
и VIP. Можете да добавяте, редактирате
и изтривате групи. Когато за номер не
е зададен тон на звънене, повикване
от номера звучи със груповия тон на
звънене, определен за групата

Бързо набиране

Меню 8.4

С това меню можете да управлявате
бързите набирания. Бързото набиране е
определено за клавиши 2-9. Може
да зададете много бързи набирания на
специфични адреси за контаст.
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Сервизни номера

Настройки на контакт
Меню 8.5

Можете да видите списък с Номера за
избиране на услуга (SDN), определени
от вашия доставчик, (ако се поддържа
от USIM картата). Такива са номера за
спешност, указателни справки и номера
за гласова поща. След като изберете
номер за услуга, натиснете s за да
наберете услугата.

Собствен номер

Меню 8.6

Позволява ви да покажете вашия
телефонен номер в USIM картата. Можете
да запишете вашия собствен номер,
използван в USIM картата.

Моята визитка

Меню 8.7
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Настр. спис.контакти (Меню 8.8.1)
v Местоположение контакти: Изберете

коя информация за контакта да се
показва (от телефона, от USIM картата
или от двете). Всички е настройката по
подразбиране.
v Показване на име: Можете да задавате
реда на дисплея по име.
v Покажи снимка: Избор дали да се
покаже изображение/аватар, или не.

Синхронизиране на контакт
(Меню 8.8.2)

Забележка
v Т ази услуга не е налична във

всички страни. Обърнете се към
доставчика на услуги за повече
информация.

Можете да изпращате съдържанието на
телефонния указател
директно към сървъра.

Контакти

Можете да създавате своя собствена
визитка с натискане на левия
програмируем клавиш [Добавяне].
След въвеждане на името, номера,
Имейла и изображението, можете да ги
използвате като визитка при изпращане
на съобщението.

Меню 8.8
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Контакти
Копиране (Меню 8.8.3)
Можете да копирате контактите от
телефона на USIM картата или от USIM
картата в паметта на телефона. Можете
да копирате всички елементи наведнъж
или поотделно.

Преместване (Меню 8.8.4)
Можете да преместите контактите
от телефона на USIM картата или от
USIM картата в паметта на телефона.
Можете да преместите всички елементи
наведнъж или поотделно.

Изтриване
на контакти (Меню 8.8.8)
Изтрива цялата информация за
контактите. Можете да изтриете контакти
записани както в паметта на телефона,
така и в USIM картата.

Информация за
паметта. (Меню 8.8.9)
Можете да проверявате състоянието на
паметта за контактите в това меню.

Изпрати всч контакти чрез
Bluetooth (Меню 8.8.5)
Може да изпратите всички данни в
указателя от вашия телефон на други с
Bluetooth.

Архивиране контакти
(Меню 8.8.6)

Можете да запаметявате всички данни от
телефонния указател във външна карта с
памет чрез формата на vcard.

Контакти

Възстановяване контакти
(Меню 8.8.7)

Можете да възстановите всички данни от
телефонния указател във външна карта с
памет чрез формата на vcard.
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Paзговори [Меню 9]
Всички рaзговори

Пропуснати повиквания
Меню 9.1

Позволява ви да видите записите
за пропуснати, получени и набрани
повиквания. Можете да извършите
повикване или да изпратите съобщение
към номера, който сте избрали от
записите. Можете също да запишете
номера в Контакти.

Набрани номера

Меню 9.4
Позволява ви да видите записите на
пропуснатите повиквания, да извършите
повикване, да изпратите съобщение и да
запишете номера в Контакти.

Меню 9.2

Позволява ви да видите записите на
набраните номера, да извършите
повикване, да изпратите съобщение и да
запишете номера в Контакти.

Получени обаждания
Меню 9.3
Позволява ви да видите записите на
получените обаждания, да извършите
повикване, да изпратите съобщение и да
запишете номера в Контакти.

Paзговори
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Видео разговор [Меню *]
С това меню можете да извършите видео
повикване.
1. Въведете номера, който искате да
наберете.
v Можете да наберете номера с
клавишите.
v Можете да изберете номера от
Търсене на контакти с левия
програмируем клавиш [Опции].
2. Натиснете централния бутон [Видео
повикване], за да извършите видео
повикване.

По време на видео разговор

Може приемете ли входящото повикване
с натискане на централния бутон Може
също да приемете входящото повикване
и да покажете личното изображение,
като натиснете левия програмируем
клавиш [Частен].
Входящото повикване ще се заглуши
като натиснете десния програмируем
клавиш [Безшумен].
Може да се натисне от лявата страна на
телефона.
Когато звъненето се заглуши, натиснете
десния програмируем клавиш [Отказ], за
да отхвърлите повикването.

Когато сте във видео разговор,
екранът ще показва името на контакта
и продължителността на разговора,
изображението на контакта, индикатора
за сила на звука, панел за видео
управление и вашето изображение.

Входящо видео разговор
Видео разговор

Когато се получи видео повикване,
информацията за викащия се показва,
както следва.
v Снимка/Анимация: Показва
картинен ID, графично изображение,
конфигуриране в Контакти, или
анимация по подразбиране,
показващи входящо повикване.
v Име и номер на викащия: Показва
номера на викащия. Ако номерът е
съхранен в Контакти, показва името на
контакта.
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Музика [Меню 0]
Последно
възпроизвеждани

Плейлистa (Меню 0.2.5)
Меню 0.1

Може да изпълните повторно музика,
която сте слушали последно в “Моята
музика “.

Моята музика

Меню 0.2

Всички изпълнения (Меню 0.2.1)
Можете да гледате всичките музикални
файлове в телефона/външната памет.

Изпълнители (Меню 0.2.2)
Можете да гледате и възпроизвеждате
музикалните изпълнения, сортирани по
изпълнители.

Албуми (Меню 0.2.3)
Можете да гледате и възпроизвеждате
музикалните изпълнения, сортирани по
албуми.

Можете да създадете ваша собствена
плейлиста, като избирате песни от
списъка на менюто Всички изпълнения

Разбъркване на песни (Меню 0.2.6)
Изберете тази опция, ако искате да
възпроизвеждате музикалните файлове
непрекъснато и в произволен ред.

Музикален магазин Меню 0.3
Свързва се към сайта за изтегляне на
музика на Vodafone.

Забележка
v При изтеглянето на музика могат да

се начислят допълнителни разходи.
Обърнете се към доставчика на
услуги за повече информация.

Жанрове (Меню 0.2.4)
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Музика

Можете да гледате и възпроизвеждате
музикалните изпълнения, сортирани по
жанрове.
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Настройки [Меню #]
Профили

Меню #.1

Можете да изберете тон на звънене или
вибрация за входящо повикване и да
конфигурирате звука и силата на тона на
звънене, тона на клавишите и звуковите
ефекти, според профила. Включените
профили са [Нормален], [Без звук],
[Навън], [Навън], [Самолетен режим], [По
желание 1], [По желание 2] и [По желание
3]. Изберете профил и натиснете O,
за да го активирате. След натискане
на левия програмируем клавиш
[Опции], изберете меню Редактиране
за профилите [Нормален], [Навън],
[Слушалка], [По желание 1], [По желание
2] и [По желание 3], за да помените
конфигурацията. За всеки профил, който
е избран за редактиране, е наличен
отделен списък с опции.

Настройки на телефона
Меню #.2

Дата & час (Меню #.2.1)
Настройки

Въпреки че текущият час се конфигурира
автоматично, когато телефонът се
регистрира на мрежата, потребителите
могат да конфигурират часа и датата
директно от това меню. Времето,
конфигурирано от потребителя, е
валидно само при включен телефон.

Час
1. Изберете елемента Час от списъка
Дата и час и натиснете O.
2. Преминете към желаното поле, Час,
Минута, или am/pm с навигационните
клавиши. (Когато сте избрали 12 часов
формат)
3. Въведете Час и Минути с цифровите
клавиши.
4. Изберете формата на часа с l/r.
5. Преминете надолу, за да изберете
формата на индикатор на часа,
например. изкл., Часовник с кукувичка
или Камбанен звън.
6. Натиснете централния програмируем
клавиш O, за да настроите часа с
определената стойност.

Дата
1. Изберете елемента Дата от списъка
Дата и час и натиснете O.
2. Изберете формата на датата с l/
r.
3. Въведете Ден, Месец и Година с
цифровите клавиши.
4. Натиснете централния програмируем
клавиш O, за да настроите дата с
определената стойност.
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Автоматично обновяване на
дата/час
Когато е включено Автоматичното
обновяване, часът и датата се
актуализират автоматично според
часовата зона. Ако е избрано Първо
потвърди, обновяването на датата и
часа първо се потвърждава, преди да се
актуализира автоматично.

Лятно часово време
Изберете дали да активирате функцията
за лятно часово време или не. Можете да
зададете разликата в лятното време на
избран град на 1 час или 2 часа.

Език (Меню #.2.2)
Изберете език на дисплея. Можете да
изберете опцията Автоматичен език,
за да смените езика на дисплея с този,
поддържан от USIM картата.

Авт. блок. бутони (Меню #.2.3)
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Запитване за PIN код
Когато това е включено, ще бъде
поискано да въвеждате PIN код при
всяко включване на телефона.

Забележка
v Натиснете десния програмируем

клавиш в прозореца за въвеждане
на PIN код, за да се върнете на
предишната стъпка.
v 3 грешни въвеждания на PIN код
ще направят PIN кода невалиден
Ще е необходимо да въведете PUK
(Код за деблокиране на PIN), за да
конфигурирате отново PIN кода.
v Максималният брой пъти за
въвеждате на PUK код е 10.
(Забележка: Ако въведете грешен
PUK код 10 пъти, USIM картата се
блокира и трябва да бъде сменена.)
v Ако искането за PIN код не може
да се дезактивира от настройките
на оператора, няма де можете да
избирате тази опция.

Настройки

Ако активирате тази функция,
клавиатурата автоматично се заключва,
след като е изминало предварително
определеното време.

Защита (Меню #.2.4)
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Настройки
Заключване на апарата
Можете да заключите телефона. Налични
са следните 4 функции за заключване.
• При превключване Заключва телефона
при всяко включване.

• Ако USIM картата е сменена Заключва

телефона, когато е сменена USIM картата.

• НезабавноНезабавно заключва апарата.
• НямаДезактивира функцията заключване.
За да потвърдите този избор се изисква
въвеждане на кода за защита.

За да отключите телефона, трябва да
въведете защитния код.

Промяна на кодове
Можете да сменяте PIN, PIN2 и паролата
на мобилния телефон. повикванията.
PIN код
PIN е съкращение от Персонален
идентификационен номер и се използва
за ограничаване на неоторизираната
употреба.

PIN2 код
PIN2 е съкращение от Персонален
идентификационен номер 2 и се
използва, подобно на PIN кода, за
ограничаване на неоторизираната
употреба. Процедурата за смяна на
PIN2 кода е същата като тази при PIN
кода. 3 грешни въвеждания на PIN2
код ще направят PIN2 кода невалиден
В този случай трябва да въведете PUK2
код, за да използвате отново PIN2 кода.
Максималният брой пъти, който можете
да опитате да въведете PUK2 код е 10,
подобно на PUK1.10 грешни въвеждания
на PUK2 код ще направят PIN2 кода
невалиден.
Защитен код
Защитният код се използва за смяна
на паролата на мобилния телефон.
Максималният брой въвеждания за
защитния код не е ограничен като при
PIN иPIN2 кодовете.

Настройки

64
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Пестене на енергия (Меню #.2.5)

Външна памет

Решение дали да активирате режима на
пестене на енергия или не.

Тази функция показва състоянието на
паметта на външната карта. Тази функция
показва статистика за паметта, която се
използва и свободната памет.

Управление на
паметта (Меню #.2.6)
Потребителска памет
Тази функция показва състоянието на
потребителската памет на мобилния
телефон. Тъй като тази функция сканира
общата файлова система, необходими са
няколко секунди.

Памет запазена от потребителя
Тази функция показва състоянието
на Паметта, запазена от потребителя.
Съдържанието обикновено е Текстови
съобщения, Контакти, Календар,
Задачи, Памет, Аларми, Хронология на
повикванията и Показалци. Освен това
дава ясна илюстрация на действителното
количество, сравнено с общото
количество за всеки елемент.

Настр. основнo съхр. (Меню #.2.7)
Може да изберете предназначението на
съхранение на вашите файлове. Памет
на апарата или Външна памет.

Информация за
апарата (Меню #.2.8)
Тази функция показва телефонния
номер на USIM картата, името на модела
и софтуерната версия на мобилния
телефон.

Нулиране на
настройки (Меню #.2.9)
Изберете това, за да върнете фабричните
настройки на телефона. Изисква се да
въведете защитен код.

USIM памет
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Настройки

Тази функция показва състоянието на
паметта на USIM картата.
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Настройки
Настройки на екрана
Меню #.3
Това меню ви позволява да
персонализирате опциите на екрана и
целия графичен интерфейс на менютата.

Основен дисплей (Меню #.3.1)
Можете да изберете темата, която да се
показва на основния екран.

Начален екран
v Фон: Можете да изберете

изображение, което да се показва на
основния екран.
v Показване на елементи: Можете
да изберете кои елементи да се
показват на екрана: Часовник,
Часовник + Ръководство, Двоен
часовник, Ръководство, Не показвай,
Календар+Часовник или календар
v Тип часовник: Можете да изберете
типа часовник.
v Цвят на часовника: Можете да
изберете цвета за показване на
часовника.

Настройки

Снимка при стартиране
Можете да изберете изображението,
което да се показва, докато телефонът се
включва.

Снимка при изключване
Можете да изберете изображението,
което да се показва, докато телефонът се
изключва.

Стил на меню (Меню #.3.2)
Можете да изберете желания стил на
меню от Матричен стил и Стил един по
един.

Шрифт (Меню #.3.3)
Можете да изберете стила на шрифта,
размера на шрифта при набиране и
цвета с l / r.

Фоново осветление (Меню #.3.4)
Можете да зададете продължителността
на фоновото осветяване и яркостта на
Началния екран и продължителността на
фоновото осветяване на Клавиатурата.

Тема на аnаpata (Меню #.3.5)
Изберете желаната тема на телефона от
Бяло и Черно.

Съобщение за "Добре дошли"
(Меню #.3.6)

След като изберете Вкл., можете да
напишете съобщение за "Добре дошли".
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Настройки разговор
Меню #.4

Продължителности на
разговорите (Меню #.4.1)
Можете да преглеждате времето на
разговор по типове. Натиснете левия
програмируем клавиш [Опции], за да
изберете цялостно инициализиране или
частично. Инициализирането изисква
вашия Защитен код.

Блокиране на повиквания
(Меню #.4.2)
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Гласови и видео разговори
1. Ако искате да активирате тази услуга,
натиснете ok O и след това въведете
парола за блокиране . Телефонът
ще поиска от мрежата да активира
услугата за блокиране и ще получи
резултата от тази операция. След като
се получи резултатът, той се показва.

Настройки

Налични са менюто за Блокиране
на повиквания за Гласови и Видео
разговори.
Менюто се състои от Гласови повиквания,
Видео повиквания и Деактивиране на
всички. Менютата Гласови повиквания
и Видео повиквания имат следните
подменюта.
Менюто за Блокиране на повиквания
се състои от подменютата Всички
изходящи, Изходящи международни,
Изходящи международни с изключение
на собствената мрежа, Всички входящи и
Входящи в чужбина.

Менюто Всички изходящи блокира
всички изходящи повиквания, менюто
изходящи международни блокира
международните изходящи повиквания
и менюто Изходящи международни
с изключение на собствената мрежа
блокира изходящите международни
повиквания с изключение на тези до
домашната PLMN мрежа. Всички входящи
отхвърля всички входящи повиквания и
Входящи в чужбина отхвърля входящите
повиквания, когато сте в роуминг.
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Настройки

Настройки

2. Когато е избрано меню Опции,
то активира менюто Изходящи
повиквания. Изберете меню Опции
от програмируемите менюта на найниско разположеното меню. Тогава
се появяват менютата Деактивиране,
Деактивиране на всички, Преглед на
състояние и Промяна на парола.
Менюто Деактивиране дезактивира
блокиращата услуга, след като е
въведена Паролата за блокиране на
потребителя. Менюто Деактивиране
на всички дезактивира всички
блокиращи услуги, конфигурирани
в мрежата, след като е въведена
Блокираща парола на потребителя.
Менюто Преглед на състояние
позволява на потребителите да видят
текущата конфигурация на мрежата.
Избирането на менюто Преглед
на състояние показва искащото
съобщение и анимация и резултата от
операцията, когато мрежата отговори.
Менюто Промяна на парола позволява
на потребителите да сменят текущата
парола за блокиране.
Деактивиране на всички
Можете да избирате дезактивиране на
всички или не.

Фиксирани номера за
набиране (Меню #.4.3)
v Включване/Изключване

- В кл.: Изберете дали да активирате
FDN или не. Изисква се PIN2
удостоверяване.
- Изкл.: Изберете дали да активирате
FDN или не. Изисква се PIN2
удостоверяване.
v FDN списък: Показва текущия
FDN списък. Можете да добавяте,
редактирате и изтривате фиксирани
номера за набиране. Изисква се PIN2
удостоверяване за редактиране,
добавяне или изтриване на списъка.
И информацията за конфигуриране
се записва на USIM. Информацията,
записана на USIM, се използва,
когато FDN ограничава изходящите
повиквания.

Обем на данните (Меню #.4.4)
Позволява ви да проверите изпратените,
получените и обема на всички
прехвърлени данни. Натиснете левия
програмируем клавиш, за да изберете
цялостна инициализация или избрания
тип обен на инициализация.
Инициализирането изисква вашия
Защитен код.
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Разходи за повиквания
(Меню #.4.5)

1. Тази функция показва цената
на Последен разговор и Всички
разговори.
2. За да инициализират, натиснете
централния клавиш [Редактиране] и
въведете PIN2 код.
3. Можете да въведете Единица или
Валута в Зад. разход за разг. В
зависимост от настройките, USIM и
оператора, цената на разговора се
показва по време на повикване.
4. В конфигурацията Задаване на лимит
изберете Вкл., за да конфигурирате
лимит на разходите . Когато е
конфигуриран лимита и разходите го
достигнат, няма да бъде позволено
извършване на разговори.

Пренасочвания (Меню #.4.6)
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Чакащо повикване (Меню #.4.7)
Активира услугата за изчакване. Изборът
на този елемент показва искащо
съобщение и анимация. Когато мрежата
отговори се показва резултата от
операцията.

Настройки

Налични са менюта за пренасочване
на повиквания за гласови и видео
разговори.
1. Когато няма пренасочвания
Можете да въведете номера
за пренасочване на повикване
директно или да го търсите в
телефонния указател. Ако натиснете
[Пренасочване], телефонът изпраща
заявка до доставчика на услуги след
въвеждане на номера. Докато се чака
резултат от мрежата, появяват се
искащо съобщение и анимация.

2. Когато пренасочванията са вече
настроени
Преглед на списък с вече настроени
пренасочвания. Докато се чака
резултат от мрежата, появяват се
искащо съобщение и анимация.
3. Меню Опции
След активиране на менюто Вс.
гласови разговори, избиране на
менюто Опции в долната част
на менютата показва менютата
Деактивиране, Активиране,
Деактивиране на всички, Преглед на
състояние и Изтриване на списък.
Менюто Преглед на състояние
показва настройките на мрежата.
Ако изберете това меню се появяват
искащо. съобщение и анимация.
След това мрежовите настройки си
показват, когато информацията е
получена от мрежата. Ако изберете
меню Дезактивиране, регистрираните
в мрежата номера за пренасочване
се изтриват след потвърждение от
потребителя. Менюто изтриване на
списък ще изтрие целия списък с
номера за пренасочване.
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Настройки
Гласова поща (Меню #.4.8)

Изпрати моя номер

Можете да добавяте и променяте
центъра за гласова поща.

v Настройка по мрежа: Конфигурира

Видео разговор (Меню #.4.9)
Можете да настроите какво да се
показва на екрана, когато извършвате/
получавате видео повикване.
v Използване на лична снимка:
Определя дали да покажете личното
изображение или не.
v Избор на лимна снимка: Изберете
снимката, която да се показва.
v Огледало: Изберете дали да
активирате огледалния ефект или не.

Общи настройки (Меню #.4.0)
Отхвърляне на повикване

Настройки

Можете да зададете дали да отхвърляте
входящи повиквания.
1. Изберете Вкл. в меню Отхвърляне,
за да активирате отхвърлянето на
повиквания. Появява се менюто на
Списъка на отхвърлени.
2. Настройте желаната опция в менюто
Списък на отхвърлени.

с настройките по подразбиране,
определени от доставчика на услуги.
v Вкл.: Изпращане на моя телефонен
номер при изходящо повикване.
v Изкл.: Не се изпраща моя телефонен
номер при изходящо повикване.

Авто набиране
Позволява настройка на функцията
автоматично пренабиране, когато се
провали опит за повикване.

Режим на отговор
Позволява ви да зададете режима на
отговаряне. Може да избирате между
Натиснете бутон за изпращане, Плъзни
нагоре и Натиснете произволен бутон.

Минутен брояч
Определя дали да се изпълнява тон на
всяка минута от телефонния разговор.

BT режим на отговор
v Свободни ръце: Можете да отговаряте

на повикване с Bluetooth слушалката,
когато Bluetooth е свързан.
v Апарат: Ако натиснете O на апарата,
за да отговорите на повикване, можете
да говорите в апарата. Ако натиснете
клавиша на Bluetooth слушалката, за
да отговорите, можете да говорите с
използване на Bluetooth слушалката.
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Това е избор на първоначалния режим
на отговор. Докато говорите, можете
да превключвате между апарата и
слушалката и обратно.

Свързване

Запази нов номер

Bluetooth връзка

В това меню можете да записвате
телефонния номер при завършване на
едно повикване, ако телефонният номер
не е записан в телефонния указател.

Вашият телефон разполага с вградена
Bluetooth безжична технология, което
ви позволява да се свързвате безжично
с други Bluetooth устройства като
свободни ръце, компютър, PDA или
други телефони.
Можете например да провеждате
разговор през безжично Bluetooth
устройство за свободни ръце или да
търсите в интернет чрез безжична
връзка през вашия мобилен телефон.
Можете също да обменяте например
визитни картички, елементи от
календара и снимки.

Настройка затваряне на
плъзгач
Когато плъзгачът е надолу, можете да
задавате дали разговорът е приключил
или не.

Настройкиa съобщения
Меню #.5
За подробна информация, моля вж. стр.
42.

Настройки на контакт
Меню #.6
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Bluetooth (Меню #.7.1)

Забележка
v Препоръчваме телефонът и

Bluetooth устройството, към което
се свързвате, да са на разстояние
10 метра. Връзката може да се
подобри, ако между тях няма
масивни обекти.

Настройки

За подробна информация вж. стр. 57.
(Меню 8.8)

Меню #.7
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Настройки

Настройки

1. Начало на работата
•М
 еню → Настройки → Свързване →
Bluetooth → Вкл./Изкл.
За да използвате функцията Bluetooth,
трябва първо да зададете Включване..
2. Конфигуриране на Bluetooth
настройки
• Меню → Настройки → Свързване →
Bluetooth → Настройки.
- Видимост на моя телефон: Задайте
[Видимост на моя телефон] на [Покажи
на всички], така че другите устройства
могат да открият телефона ви, когато
търсят Bluetooth устройства. Ако
изберете Скрито, другите устройства
няма да могат да открият вашия
телефон, когато търсят Bluetooth
устройства.
- Име на моя телефон: Можете да
именувате и преименувате вашия
телефон с името, което ще се показва
на другите устройства. Името на вашия
телефон ще бъде показвано на другите
устройства само когато [Видимост на
моя телефон] е зададено на Покажи на
всички.
- Поддържани услуги: Можете да
прегледате списъка с устройства като
слушалки и "свободни ръце", които
този Bluetooth активиран телефон
поддържа.
- Моят адрес: Можете да проверите
адреса на Bluetooth.

Забележка
v Когато потребителят използва

Bluetooth устройство в апарата,
сигурността на телефона и
застрашена. Затова препоръчваме
видимостта на Bluetooth да
е зададена на Скрито след
конфигуриране или сдвояване. За
входящи файлове през Bluetooth
независимо от сдвоени устройства,
можете да изберете да приемете
или отхвърлите връзката, след
като проверите детайлите на
изпращащия.

3. Търсене и сдвояване на ново
устройство
Търсене на ново устройство
Можете да търсите ново устройство като
следвате менюто.
•М
 еню → Настройки → Свързване
→ Bluetooth → Търсене на ново
устройство.
Сдвояване на устройства
1. За да търсите Bluetooth устройства,
които да сдвоите, натиснете Добави
ново устройство.
2. Екранът показва търсене на
устройствата. Bluetooth устройствата,
които са в обсег на 10 метра, ще бъдат
открити.
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3. Ако са намерени Bluetooth устройства,
те се показват на екрана. Ако няма
намерени Bluetooth устройства,
ще бъдете запитани дали искате да
търсите отново.
4. Процедура за сдвояване
Натиснете O . На екрана ще се
появи прозорец за въвеждане на
парола.
- След създаване на парола (1 до 16
цифри), потребителят на другото
устройство трябва да въведе паролата
за сдвояване. Потребителят на
другото устройство трябва да знае
паролата за удостоверяване.
Изтриване на устройства
1. Изберете устройство, което да
изтриете от екрана със сдвоени
устройства.
2. Можете да изтриете устройство, като
натиснете клавиша Изтрий, или като
изберете Опции → Изтриване. За да
изтриете всички сдвоени устройства,
изберете Опции → Изтриване на
всички.

Настройки
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Прехвърляне на данни с Bluetooth
1. За да прехвърлите данни от телефона
на друго Bluetooth устройство, първо
изберете приложението, където са
записани данните. Например, за да
изпратите данни от Моите файлове
на друго устройство, изберете Меню
→ Моите файлове → Картини / Звуци
/ Клипове/ Други / Външна памет →
Изберете данни за прехвърляне →
Изпращане → Bluetooth
2. Прехвърляне на данни
1) Показва се открито сдвоено
устройство. Ако желаното
устройство не фигурира в списъка,
изберете [Обнови].
2) Изберете устройството, към което
искате да прехвърлите данни от
изброените устройства и натиснете
O.
3) Ако другата страна избере
[Заявка за свързване], данните се
прехвърлят.
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Настройки
Синхронизация (Меню #.7.2)
Забележка
v Тази услуга не е налична във всички

страни. Обърнете се към доставчика
на услуги за повече информация.

Ако синхронизиращата услуга се
поддържа от вашия мрежов оператор,
тази функция синхронизира данните
в телефона с данните на сървър, като
например Контакти, Календар и Задачи и
Паметна бележка чрез безжична мрежа.

Режим на USB свързване
(Меню #.7.3)

Можете да активирате режим за USB
свързване на вашия телефон за няколко
цели.
v Изберете от: PC Internet, Устройство
за съхранение, Услуги за данни,
Синхронизиране на музика.

Използване на телефона
като модем

Сега Vodafone направи лесно
търсенето в интернет и получаването
на имейли от вашия лаптоп или
компютър! Просто включете USB
кабела, и използвайте телефона за
бърза интернет връдка.

Предупреждение!
Първо се уверете, че имате подходяща
тарифа! В противен случай ако изтегляте
голям обем данни – като музика или
видео – може да натрупате големи такси.
v Простосвържете телефона към

компютъра с USB кабел.

v Изберете Старт, за да инсталирате

Настройки

компютърния софнтуер, наречен PC
Internet и неговите драйвери, после
следвайте инструкциите на екрана.
v Вградената Vodafone Mobile Connect в
тебефона ще се инсталира и стартира
автоматично. Когато намери добра
Vodafone връзка, може да натиснете
Свързване.
v Сега може да използвате вашия уеб
браузър и имейл програми, както
обикновено. Когато завършите,
натиснете Прекъсване.
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v За да се свържете към интернет

следващия път, софтуерът ще стартира
автоматично и ще сте готови!

Бележка
v Ако софтуерът не започне

автоматично, проверете дали
режимът на USB връзката е зададен
на PC Internet.За подробности вж.
стр. 74. За повече информация вж. в
интернет на www.support.vodafone.
com. Компютърът ви трябва да
работи си Microsoft® Windows Vista®
или Microsoft XP® SP2.

Мрежа (Меню #.7.4)
Избор на мрежа
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v Когато телефонът ви изгуби

мрежовия неръчен режим, на
Свободния екран ще се появи
изскачащо съобщение за избор на
достъпна мрежа.

Мрежов режим
Можете да зададете типа мрежа, за който
да се търси в менюто Избери мрежа.

Списъци на предпочитани
Ако мрежата търси автоматично, можете
да добавите предпочитана мрежа, към
която да се свържете.

Интернет профили (Меню #.7.5)
Това меню показва списък на интернет
профилите. Можете да създавате нови
профили и да ги редактирате или
изтривате с менюто Опции. Не можете,
обаче, да изтривате или редактирате
конфигурациите по подразбиране в
зависимост от страната.

Настройки

Изберете между Автоматично и Ръчно.
vА
 втоматично: Автоматично търси
мрежа и регистрира апарата в
мрежата. Това се препоръчва за найдобра услуга и качество.
vР
 ъчно: Всички текущо налични
2G(GSM) и 3G(UMTS) мрежи се показват
и можете да изберете една от тях за
регистриране. Ако регистрацията
на мрежа се провали, всички текущо
налични мрежи са показани отново
и можете да изберете всяка една за
регистрация.

Забележка
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Настройки
Точки за достъп (Меню #.7.6)

Настр. за пряко изп. (Меню #.7.9)

Това меню показва списъка с точки
за достъп. Можете да създавате нови
профили и да ги редактирате или
изтривате с менюто Опции. Не можете,
обаче, да изтривате или редактирате
конфигурациите по подразбиране в
зависимост от страната.

Ако искате, можете да направите други
streaming настройки, за да получавате
streaming съдържание.

Връзка с пакетно превкл.

Може да видите списъка с профили и да
добавите профил за Java приложение.

(Меню #.7.7)

Ако изберете менюто 'При наличност',
телефонът автоматично се регистрира в
GPRS мрежа, когато бъде включен. Ако
изберете менюто 'При необходимост,
се установява GPRS връзка, когато
се свързвате към WAP или приложна
услуга, и съответно се затваря, когато
прекъснете връзката.

Java настройки

Меню #.8

Профили
Списък със сертификати
Може да видите списъка със сертификати
за Java приложение.

Настройки браузeр (Меню #.7.8)
За подробна информация вж. Меню 2.7.

Настройки
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Аксесоари
За вашия мобилен телефон има разнообразни аксесоари. Можете да изберете тези
опции според личните ви изисквания за комуникиране.

Адаптер за пътуване

Стерео слушалки

L

Това зарядно
устройство
ви позволява
да зареждате
батерията, когато
сте далеч от дома
или офиса.

Забележка
v Винаги използвайте оригинални LG

аксесоари.

Стандартна
батерия

гаранция може да стане невалидна.

v Аксесоарите могат да се различаван

в различните региони: обърнете се
към нашата регионална компания
за услуги или агент за повече
информация.

Аксесоари
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v Ако не го направите, вашата
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Технически данни
Общи
Име на продукта: KF310
Система: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA
Нетно тегло: 67,5 г. (без батерия)

Температура на околната среда
Макс.: +55°C (нормално)/+45°C (зареждане)
Мин. : -10°C

KF310

Технически данни

78

F310_Voda_Bulgaria_1.0_0605.ind78 78

2008.6.5 8:58:24 PM

00-120 memo_Gray.indd 3

Memo

2008.5.6 5:33:0 PM

Memo

00-120 memo_Gray.indd 2

2008.5.6 5:32:11 PM

