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Magyar

Bevezetés

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális
mobilkommunikációs technológia alapján mıködŒ, fejlett
és kompakt C2100-as mobiltelefont választotta!

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék
használatára és mıködésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a
telefon optimális mıködése, valamint a károsodások és a
helytelen használat elkerülése érdekében figyelmesen
olvasson el minden információt! Bármely, a használati
útmutatóban nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás
érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó garanciát.

Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló
jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva
hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a
lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyıjteni, a
kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt
begyıjtŒ eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol
a terméket vásárolta.
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Biztonsági elŒírások
Vigyázat

GSM telefonját repülŒgépen mindig
kapcsolja ki.
Ne használja a telefont benzinkút,
tüzelŒanyag lerakat, vegyipari üzem és
robbantási terület közelében.
Ne használja a telefont nedves kézzel.
Elektromos áramütést okozhat, vagy
károsodhat a készülék.
Ne tartsa a telefont kezében vezetés
közben.
Saját biztonsága érdekében CSAK a
megadott EREDETI akkumulátort és töltŒt
használja.
Tartsa a telefont biztonságos helyen,
gyermekektŒl távol, ugyanis a telefonról
apró részegységek válhatnak le, amit a kis
gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladás
veszélye léphet fel.

Figyelem

Kapcsolja ki a telefont kórházakban,
egészségügyi elektronikai berendezések,
például szívritmus szabályzó vagy
hallókészülék közelében.
Csak EREDETI tartozékokat használjon
telefonjához. Más tartozékok a készülék
meghibásodását okozhatják.
Az elhasználódott akkumulátort a
környezetvédelmi elŒírások betartása
mellett semmisítse meg.
A vészhívások nem elérhetŒk minden
hálózatban. Emiatt soha ne hagyatkozzon
kizárólag mobiltelefonra olyan életfontosságú
esetekben, mint például a mentŒk értesítése.
Minden rádióadó zavar veszélyét hordozza
magában a közeli elektronikus
berendezésekre nézve. Kisebb zavar
keletkezhet TV készülékekben, rádiókban,
számítógépekben, stb.
Ne szerelje szét a telefont, vagy az
akkumulátort.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Olvassa el ezeket az egyszerı alapelveket. Az elŒírások
megszegése veszélyes és törvénybe ütközŒ lehet!
További részletes információk a használati útmutatóban
találhatók.

A rádiófrekvenciás energiasugárzás élettani
hatásai
A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elnyelési
Arányra (SAR) vonatkozó információk
A C2100-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú
energiasugárzással szemben támasztott biztonsági
követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos
alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát – életkortól és egészségi
állapottól függetlenül – garantálják.
• A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos
irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR) néven
ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a
telefon minden használatos frekvenciatartományban a
legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.
• Bár a különbözŒ LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérŒ
lehet, valamennyit úgy tervezték, hogy megfeleljen a
rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
• A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság
(ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre
átlagosan 2 W/kg.
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• A DASY4 mérései alapján a C2100-as telefonmodell
legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0.975 W/kg (10g).
• Azokban az országokban, illetve régiókban, ahol az
Elektromos és Elektronikai Mérnökök Intézetének (IEEE)
legmagasabb megengedett SAR-szintre vonatkozó
javaslatát fogadták el (pl. USA, Kanada, Ausztrália és
Tajvan), a megengedett érték 1 g szövetre átlagosan 1,6
W/kg.

A termék kezelése és karbantartása
Figyelmeztetés: Csak olyan akkumulátorokat, töltŒket és
kiegészítŒket használjon, amelyeket a gyártó az adott
telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata
érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és
veszélyes lehet.
• Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag
szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!
• Tartsa távol telefonját az olyan elektromos
készülékektŒl, mint pl. a televízió, a rádió és a
számítógép.
• Ugyanígy a hŒt sugárzó berendezésektŒl, pl.
radiátoroktól, gáztızhelyektŒl is.
• Ne ejtse le!
• Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
• A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba
csomagoljuk.

• A készülék felületének tisztításához használjon száraz
ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, hígítót,
alkoholt!) Fennáll a tız kialakulásának veszélye.
• Ne tegye ki a készüléket erŒs füstnek vagy pornak!
• Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépŒkártyáihoz; ez befolyásolhatja a
mágneses csíkokon lévŒ információt.
• Ne üsse a képernyŒt éles tárgyhoz, mert ez
megrongálhatja a telefont.
• Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint egy
fülhallgató.
• Ha zsebre teszi a készüléket, vagy táskába helyezi az
aljzat letakarása nélkül (tápfeszültség csatlakozó), akkor
a fém tárgyak (például pénzérme, gemkapocs, vagy toll)
rövidre zárhatja a telefon. Mindig fedje le az aljzatot, ha
nem használja.
• Soha ne helyezze a készüléket mikrohullámú sütŒbe,
mert felrobbanhat az akkumulátor.
• Csak szakember javíthatja a telefont és tartozékait. A
hibás üzembe helyezés vagy javítás balesetet okozhat,
és érvénytelenítheti a garanciát.
• Ne használja a telefont, ha megsérült az antenna. Ha
sérült antenna ér bŒréhez, akkor égési sérülést okozhat.
Lépjen kapcsolatba egy LG szervizközponttal, hogy
kicseréltesse a sérült antennát.
• A telefon címkéje fontos információt tartalmaz a
vevŒszolgálat számára. Ne távolítsa el.

A telefon hatékony mıködtetése
Ahhoz, hogy a készülékét minimális energiafogyasztással
és a legkedvezŒbb feltételekkel mıködtethesse, kérjük:
• Telefonálás közben tartsa a hagyományos telefonhoz
hasonlóan. Miközben közvetlenül a mikrofonba beszél,
az antennát irányítsa vállai fölé. Ha az antenna
kihúzható/betolható, a beszélgetés alatt húzza ki.
• A telefon használata közben ne fogja az antennát. Ha
fogva tartja, ez befolyásolhatja az összeköttetés
minŒségét. Ráadásul többletfogyasztást okozhat, és
csökkentheti a beszélgetési és a készenléti idŒt.
• Ha mobiltelefonja infravörös fényt bocsát ki, soha ne
irányítsa azt senki szemébe!

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más
készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.
• Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi
berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé,
pl. mellényzsebbe!
• Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart
okozhatnak.
• A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben
stb. szintén felléphet kisebb interferencia.
• Ne hajlítsa meg, karcolja meg, vagy tegye ki statikus
elektromosságnak a készüléket.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Közlekedésbiztonság

Robbanásveszélyes terület

EllenŒrizze az adott térségben a vezetés közbeni
mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket,
szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott
mobiltelefont!
• Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó
felszerelést!
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre
autójával, mielŒtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
• A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármı bizonyos
elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és
biztonsági berendezéseket.
• Ha jármıvében légzsák található, vigyázzon, hogy a
telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések
ne akadályozzák annak mıködését. A légzsákok
elégtelen mıködése súlyos sérülést okozhat.

• Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem
üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
• Ne szállítson, és ne tároljon éghetŒ gázokat,
folyadékokat, vagy robbanóanyagokat jármıvének
abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak
tartozékait tárolja.

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív robbantási területen.
Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az
útmutatásokat!
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Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak
a repülŒgépben.
• MielŒtt beszállna a repülŒgépbe, kapcsolja ki
mobiltelefonját!
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja
telefonját.

Az akkumulátor használata és karbantartása
• Feltöltés elŒtt nem szükséges teljesen lemeríteni az
akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektŒl eltérŒen
itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltŒket használjon! Az LG
töltŒket úgy tervezték, hogy maximalizálják az
akkumulátor élettartamát.

• A telepet ne szedje szét, és ne okozzon benne
rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezŒit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt,
cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere elŒtt több száz
alkalommal újratölthetŒ.
• A maximális használhatóság érdekében hosszabb
használaton kívüli idŒszak után töltse fel újra az
akkumulátort.
• A töltŒt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak,
és ne használja magas páratartalmú helyen (pl.
fürdŒszobában)!
• Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert
ez ronthatja a készülék teljesítményét!

Hálózati szolgáltatások
• A kezelési útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások
és funkciók a hálózattól és elŒfizetéstŒl függŒek. Éppen
ezért elképzelhetŒ, hogy nem minden menü használható
készülékén. Lépjen kapcsolatba a helyi szolgáltatóval az
elŒfizetésével kapcsolatos további információkkal
kapcsolatban.
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A telefon részegységei
A telefon elŒlapja
1. Hangszóró
2. FŒ kijelzŒ
• FelsŒ rész: jelerŒsség,
akkumulátor kapacitás és
számos funkció.
• Alsó rész: funkciógomb jelzések.

1

2

3. Alfanumerikus gombok
• Készenléti üzemmódban:
adja meg a tárcsázni kívánt
számokat.
Tartsa nyomva
0 – nemzetközi hívások
1 – hangposta hívása
2 – 9 – gyorshívások
• Szerkesztés üzemmódban:
adjon meg számokat és
karaktereket

4. Mikrofon
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5. Vaku
6. Oldalsó gombok
• Készenléti üzemmódban
(nyitva): gombok hangereje
• Készenléti üzemmódban
(zárva): digitális óra (nyomva
tartva)
• Menüben: görgetés fel és le
• Hívás közben: hangszóró
hangereje

5
6

7
8

7. Vaku gomb
8. Másodlagos kijelzŒ
7
3

4

6

1. Navigációs gomb
• Készenléti üzemmódban:
U röviden: kedvencek listája
D röviden: telefonkönyv lista
R röviden: üzenetek listája
L röviden: profilok listája
Nyomva tartva: rezgŒ profil
bekapcsolása
• Menüben: görgetés fel és le

3

A telefon hátoldala

1 2

4

2
5

1

4 6

8

7 5

6

3

2. MegerŒsítés gomb
3. Funkciógombok
• Ezek a gombok a kijelzŒ alsó részén jelzett funkciót végzik
el.

4. Naptár gomb
5. Letöltés gyorsgomb
• Röviden: letöltött tartalom listája

6. Hívás gomb
• Telefonszám hívása és hívás fogadása.
• Készenléti üzemmód: legutóbb hívott, fogadott és nem
fogadott hívások listája

7. Befejezés gomb
• Be-/kikapcsolás (nyomva tartva)
• Hívás befejezése, visszautasítása

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akkumulátortartó fedele
Fejhallgató aljzat
Vaku gomb
Hordpánt foglalat
Akkumulátor
SIM kártya aljzat
Vezeték csatlakozó /
akkumulátor töltŒ csatlakozó

8. Törlés gomb
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Gombok ismertetése
Betı gombok
A szám gombok és az ábécé egymáshoz való viszonya az
alábbi táblázatban látható.
Gomb Magyarázat
1 .,/?!-:'"1
2 ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç
3 DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4 GHI4ÏÌÍÎ˝ghiïìíî©
5 JKL5jkl
6 MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ
7 PQRS7ß™pqrsß∫
8 TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû
9 WXYZ9wxyz
0 [szóköz] 0
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A képernyŒn megjelenŒ információk
A következŒ táblázat a telefon képernyŒjén megjelenŒ különbözŒ jelzéseket, ikonokat mutatja be.

Ikonok a képernyŒn
Ikon

Jelentése

Ikon

Jelentése

A hálózati jel erŒsségét jelzi. ❈

Megtekintheti idŒbeosztását.

Aktív hívás.

Csak rezgŒ profil.

A GPRS-szolgáltatás elérhetŒ.

Általános profil.

Másik hálózat használata (roaming).

Hangos profil.

Az 1/2 vonalat használja kimenŒ híváshoz – ha
két vonalra fizet elŒ.

Néma profil.

Aktív ébresztŒfunkció.

Fülhallgató profil.

Akkumulátorszint-jelzŒ.

Átirányított hívás.

Szöveges üzenet érkezett.

Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz.

Hangüzenet érkezett.

A GPRS használatát jelzi.

❈ A beszéd minŒsége a hálózati lefedettségtŒl függŒen változhat. Ha a jelerŒsség két sáv alatt van, akkor némítást, a vonal megszakadását vagy rossz
hangminŒséget tapasztalhat. A hálózati erŒsséget jelzŒ sávok jelzéseket jelentenek hívás közben. Amikor nem lát sávokat az azt jelenti, hogy nincs
hálózati lefedettség: ilyen esetben nem tud hozzáférni semmilyen hálózati szolgáltatáshoz (hívás, üzenetek, stb.).
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Üzembe helyezés
1. A SIM kártya behelyezése

! SIM kártya

1. A telefon hátoldalán nyomja felfelé a rögzítŒt, majd
tartsa úgy. Csúsztassa el az akkumulátort, és emelje fel
az ábrán látható módon.

Ha elŒfizetŒje lesz egy hálózat szolgáltatónak, akkor kap egy SIM
(elŒfizetŒ azonosító modul) kártyát. A SIM kártya egy komputer chipet
tartalmaz, mely tárolja telefonszámát, az elŒfizetéshez tartozó
szolgáltatásokat, és a telefonkönyv információkat sok minden más
mellett.

1

2
2
1

3. Helyezze az akkumulátort a készülék hátoldalára. Úgy
helyezze el a mélyedéseket, hogy illeszkedjenek az
akkumulátorhoz a telefon bemélyedéseivel. Enyhén
csúsztassa felfelé az akkumulátort kattanásig.
2

2. Csúsztassa a SIM kártyát a tartóba, az ezüst keretben,
az arany csatlakozókat lefelé irányítva.

2
1

1

! Figyelem
• Ha a telefon bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, a
készülék meghibásodhat.

! A SIM kártya eltávolítása
Csúsztassa ki a SIM kártyát a tartóból
az ábrán látható módon, a telefon felsŒ
része felé.
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• A SIM kártya fém érintkezŒje könnyedén megsérülhet egy karcolástól.
Ügyeljen különösen a SIM kártyára, ha kezeli vagy behelyezi. Kövesse
a SIM kártyához mellékelt utasításokat.
• A SIM kártyát is egy bankkártyához hasonló gondossággal kell kezelni.
• Ha elveszti/ellopják SIM kártyáját, akkor azonnal hívja szolgáltatóját,
hogy letiltsa használatát.

2. Az akkumulátor töltése

! Vigyázat

A hálózati adapter telefonhoz csatlakoztatásához üzembe
kell helyeznie az akkumulátort.

• Szüntesse meg a hálózati vezeték és a töltŒ csatlakozását viharban,
hogy elkerülje az elektromos áramlökést, vagy tüzet.
• Ügyeljen rá, hogy éles tárgy, mint például állatfog, köröm, ne érjen az
akkumulátorhoz. Fennáll a tız kialakulásának veszélye.
• Ne fogadjon vagy kezdeményezzen hívást a telefon töltése közben,
mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy elektromos áramütést, tüzet
okozhat.

3. A töltŒ csatlakozásának megszüntetése
1. EllenŒrizze a telefon használata elŒtt, hogy az
akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
2. Az ábrán látható nyílnak megfelelŒen csatlakoztassa a
hálózati adapter csatlakozódugóját a telefon alsó
részén található aljzathoz, hogy helyére kattanjon.
3. Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét egy fali
konnektorhoz. Csak a mellékelt hálózati adaptert
használja.
4. Az akkumulátor kapacitást jelzŒ sávok változása
megáll, miután a töltés befejezŒdött.

Szüntesse meg a hálózati
adapter csatlakozását a
telefonnal, megnyomva az
oldalsó gombokat az ábrán
látható módon.

! Figyelem
• Ne erŒltesse a csatlakoztatást, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy
hálózati adapterben.
• FüggŒlegesen helyezze a hálózati adaptert a fali konnektorba.
• Ha saját országán kívül használja a töltŒt, használjon dugóadaptert
szükség szerint.
• Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.
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Hívás kezdeményezése és fogadása
Hívás indítása

Hívás indítása a telefonkönyvbŒl

1. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Ha
törölni szeretne egy számot, akkor nyomja meg a C
gombot.
2. A szám hívásához nyomja meg a S gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a E gombot.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a > [Nevek]
gombot.
2. Amikor a menü megjelenik, válassza a Keresés
menüpontot a < megnyomásával.
3. Ha név vagy szám szerinti kereséssel megtalálja a
kívánt bejegyzést, akkor a hívás indításához nyomja
meg a S gombot.

Nemzetközi hívások
1. A nemzetközi elŒhívó jelhez tartsa lenyomva a
0 gombot. A nemzetközi elŒhívószámot a “+”
helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a
telefonszámot.
3. Nyomja meg a S gombot.
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Hívás közben menü
A hívás közben képernyŒn megjelenített menü eltér a
készenléti képernyŒrŒl elérhetŒ menütŒl, és annak
opcióitól.

1 Hívás közben
A menü gombot hívás közben megnyomva a következŒ
menühöz férhet hozzá:
HangerŒ: Beállíthatja a beszélgetés hangerejét.
Tartás: Tartásba helyezheti az aktuális hívást.
Minden hívás befejezés: Megszakíthat minden
folyamatban lévŒ hívást.
Üzenetek: Megjelenítheti az üzenetek menüt.
DTMF be/ki: Engedélyezheti/tilthatja a DTMF jelek
küldését.
Némítás: Némíthatja a mikrofont.
SIM funkciók: Megjelenítheti a SIM funkciók menüt (ha
rendelkezésre áll a SIM kártyán).
A következŒ oldalakon részleteket olvashat a
hívástartással és konferenciahívásokkal kapcsolatban.

1-1 Hívástartás
Ha hívást kezdeményez, vagy fogad, nyomja meg a S
[Hívás] gombot a hívás tartásához. Ha egy hívás tartásban
van, nyomja meg ismét a S [Hívás] gombot az
aktiváláshoz.

1-2 Második hívás kezdeményezése
Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvbŒl egy második
hívás kezdeményezéséhez. Nyomja meg a > [Nevek]
gombot, majd válassza a Keresés opciót.
Szám mentéséhez a telefonkönyvbe hívás közben, nyomja
meg a > [Nevek] gombot, majd válassza az Új mentése
opciót.

1-3 Két hívás felcserélése
Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor nyomja meg
az < [Opciók] gombot, majd válassza a Csere opciót,
vagy csak nyomja meg a S [Hívás] gombot.
Két hívás közül kiválaszthatja az egyiket a fel/le gombbal.
Ha be szeretné fejezni az egyik hívást, akkor válassza ki a
kívánt hívást, majd nyomja meg a E [Befejez] gombot.
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Hívás közben menü
1-4 BejövŒ hívás fogadása

1-6 A mikrofon némítása

Ha fogadni szeretne egy bejövŒ hívást, amikor a telefon
hívást jelez, akkor egyszerıen nyomja meg a S [Hívás]
gombot.
A telefon figyelmeztet a további bejövŒ hívásokra is hívás
közben. Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzŒn
megjelenik a második, várakozó hívás. Ezt a funkció
hívásvárakoztatásnak nevezik, és csak akkor áll
rendelkezésre, ha a hálózat támogatja.
A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban
olvassa el a Hívásvárakoztatás [7-4-4 menüpont] részt.
Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor
tartásba helyezheti az elsŒ hívást, és fogadhatja a
másodikat a S [Hívás] gomb megnyomásával, vagy a
< [Válasz], majd a Tartás és válasz kiválasztásával.
Az aktuális hívás befejezheti, és fogadhatja a várakozó
hívást a < [Menü], majd a Befejez és válasz
kiválasztásával.

A mikrofon némítható egy hívás közben az < [Opciók]
gomb megnyomásával, majd a Némítás kiválasztásával.
A némítása kikapcsolható az < [Némítás ki] gomb
megnyomásával.
Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön
továbbra is hallhatja.

1-5 BejövŒ hívás visszautasítása
Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy bejövŒ
hívást egyszerıen megnyomva a E [Befejez] gombot.
Ha hívást folytat, akkor a bejövŒ hívás a < [Menü],
majd a Konferencia/Visszautasít kiválasztásával, vagy a
E [Befejez] gomb megnyomásával utasítható vissza.
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1-7 DTMF jelzések használata hívás közben
Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben,
hogy például egy automata telefonos menüben válasszon,
akkor nyomja meg az < [Opciók] gombot, majd
válassza a DTMF be opciót. A DTMF jelzések ugyanígy
kapcsolhatók ki.

1-8 Az Üzenetek és a SIM szolgáltatások menü
megjelenítése
Az Üzenetek és a SIM szolgáltatások menüopciók az <
[Opciók] gomb megnyomásával érhetŒk el hívás közben.
A SIM szolgáltatások menü csak akkor jelenik meg, ha a
telefon támogatja a SIM szolgáltatásokat.

2 Több résztvevŒs vagy konferenciahívások
A több résztvevŒs vagy konferencia szolgáltatás lehetŒvé
teszi, hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több
féllel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a
készüléken van egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét
hívást korábban már fogadta. Ha beállított egy
konferenciahívást, akkor további hívásokat adhat hozzá,
fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a
konferenciabeszélgetésbŒl, de megmarad a kapcsolat) az
a személy, aki létrehozta a konferenciahívást.
Egy konferenciahívás résztvevŒinek maximális száma öt.
Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás
gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.

2-1 Második hívás létrehozása
Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van
valakivel. Ehhez adja meg a második számot, és nyomja
meg a S [Hívás] gombot. Ha a második hívás létrejön,
akkor az elsŒ hívás automatikusan tartásba kerül.
A hívások között, az < [Opciók] gomb megnyomásával,
majd a Csere kiválasztásával választhat.

2-2 Konferenciahívás létrehozása
Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy
konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja az <
[Opciók] gombot, majd a Konferencia / Összes
csatlakozik opciót választja.

2-3 Konferenciahívás tartása
Ha tartásba szeretne helyezni egy konferenciahívást,
akkor nyomja meg az < [Opciók] gombot, majd
válassza a Konferencia / Összes tartása opciót.

2-4 Tartott konferenciahívás aktiválása
Ha egy tartott konferenciahívást szeretne aktiválni, akkor
nyomja meg az < [Opciók] gombot, majd válasza a
Konferencia / Összes csatlakozik opciót.

2-5 Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz
Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a
konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg az
< [Opciók] gombot, majd válassza a
Konferencia / Összes csatlakozik opciót.

2-6 RésztvevŒk megjelenítése egy konferenciahívásban
Ha keresni szeretne egy konferenciahívás résztvevŒinek
számai között, akkor nyomja meg a D és U gombokat.

2-7 Egy konferenciahívás egyik résztvevŒjének
tartásba helyezése
Egy kiválasztott résztvevŒ (akinek a száma éppen látható a
kijelzŒn) tartásához nyomja meg az < [Opciók] gombot,
majd válassza a Konferencia / Kizárás opciót.
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Hívás közben menü
2-8 Magánhívás konferenciahívás közben
Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy
konferenciahívás egyik résztvevŒjével, akkor jelenítse
meg másik fél számát a kijelzŒn, nyomja meg az <
[Opciók] gombot, és válassza a Konferencia / Privát
opciót, hogy minden más résztvevŒ tartásba kerüljön.

2-9 Konferenciahívás befejezése
Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített
résztvevŒjének hívása megszakítható a E [Befejez]
gombbal. Egy konferenciahívás megszakításához nyomja
meg az < [Opciók] gombot, és válassza a Konferencia /
Befejez opciót.
Ha megnyomja az < [Opciók] gombot, és a
Konferencia / Mindet befejez opciót választja, akkor
minden aktív és tartott hívás befejezésre kerül.
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Elérési kódok
Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát
megakadályozó elérési kódokat ismerheti meg. Az elérési
kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a Kódok
változtatása [7-5-5] menün keresztül tetszŒlegesen
megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)
A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát
védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában
a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a PIN kód kérése
menüpont Be beállítását választja, a telefon minden
bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a
Ki beállítást választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül
azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PUK2 kód (4-8 számjegy)
A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a
blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta
meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a
kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)
A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát
akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz
mellékelve kapja. A kód általában az összes telefonkönyv
bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához
szükséges. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a “0000”.

PIN2 kód (4-8 számjegy)
A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és
bizonyos funkciók, mint például a Hívásdíj, Fix hívószám
funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók csak
akkor elérhetŒk, ha SIM kártyája támogatja Œket.

PUK kód (4-8 számjegy)
A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód
feloldásához szükséges. A PUK1 kódot a SIM kártyával
együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a
PUK1 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.
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A készülék menüje

1 Hangprofil
1 Csak rezgŒ
2 Néma
3 Általános
4 Hangos
5 Fülhallgató

3 Extrák
1 Számológép
2 Átváltás
3 VilágidŒ
4 HangfelvevŒ
5 Memóriaállapot

2 Hívásinfó
1 Nem fogadott
2 Fogadott
3 Tárcsázott
4 Utolsó hívás törlése
5 Hívásköltségek
6 GPRS információ

4 SzervezŒ
1 Naptár
2 Jegyzet
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5 Üzenetek
1 Rövid üzenet írása
2 Multimédiás üzenet írása
3 BejövŒ
4 KimenŒ
5 Vázlatok
6 Hangposta meghallgatása
7 CB üzenetek
8 Sablonok
9 Beállítások

6 Kapcsolatok
1 Keres
2 Új bejegyzés
3 Hívócsoport
4 Gyorshívás
5 Beállítások
6 Mindet másol
7 Mindet töröl
8 Információ

7 Beállítások
1 ÉbresztŒóra
2 Dátum és idŒ
3 Telefon beállítások
4 Hívásbeállítások
5 Biztonsági beállítások
6 Hálózati beállítások
7 Beállítások visszaállítása
8 GPRS beállítások

8 Szolgáltatás
1 Internet
2 SIM funkciók (hálózatfüggŒ)

9 Letöltések
1 Játékok és egyebek
2 Képek
3 Hangok
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Hangprofil [Menü 1]
Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengŒhangjait
és rendelhet hangjeleket a különbözŒ eseményekhez,
profilokhoz és hívócsoportokhoz.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti
üzemmódban.
2. A Hangprofil menüpont közvetlen eléréséhez nyomja
meg a 1 gombot, vagy használja a L és R gombot.
3. Közvetlen is beléphet ebbe a menübe, megnyomva a
L gombot készenléti üzemmódban.

Fülhallgató [Menü 1-5]
A Fülhallgató hangprofil kiválasztása, ha fülhallgatót
csatlakoztat a telefonhoz.
! Megjegyzés
Ha a telefon olyan kiegészítŒkhöz van csatlakoztatva, mint a Fülhallgató
és a Kihangosító, akkor a Hangprofil menü nem választható ki.
A jellemzŒik ennek ellenére beállíthatók.

Bekapcsol [Menü 1-x-1]
Bekapcsolja a kiválasztott profilt.

Csak rezgŒ [Menü 1-1]
Ha szüksége van a rezgŒ hívásjelzŒre, a hangprofilban
beállíthatja a Csak rezgŒ hívásjelzést.

Testreszab [Menü 1-x-2]
Mindegyikük az alább látható almenükkel rendelkezik,
kivéve a Csak rezgés és Csendes menüt.

Néma [Menü 1-2]

Hívásjelzés

A Néma hangprofil kiválasztása, ha például csendes
helyen tartózkodik.

BejövŒ hívás esetén a telefon hangjelzésének a
környezethez legjobban illŒ típusát választhatja ki
(például csenget, rezgŒ, stb.).

Általános [Menü 1-3]

CsengŒhang

Az Általános hangprofil kiválasztása.

Itt választhatja ki a csengŒhang környezethez legjobban
illŒ dallamát.

Hangos [Menü 1-4]
A Hangos hangprofil kiválasztása, ha például zajos helyen
tartózkodik.
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CsengŒhangerŒ

Be-/kikapcsolási hangerŒ

Itt állíthatja be a csengŒhang környezethez legjobban illŒ
hangerejét. A be-/kikapcsolás hangereje, és minden
hangjelzés a CsengŒhangerŒnek megfelelŒ.

Kiválaszthatja a be-/kikapcsolási hangerŒt a környezetnek
megfelelŒen.

Üzenetjelzés

Ez a funkció csak autós kihangosító készlet vagy
fülhallgató csatlakoztatásakor aktív.
• Ki: Még ha a telefon csenget is, nem történik
automatikus hívásfogadás.
• 5 másodperc után: 5 másodpercnyi csengetés után a
telefon automatikusan fogadja a hívást.
• 10 másodperc után: 10 másodpercnyi csengetés után a
telefon automatikusan fogadja a hívást.

Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére
figyelmeztetŒ jelzŒhangot:

Üzenethang
Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére
figyelmeztetŒ jelzŒhang dallamát.

Billentyıhang
Kiválaszthatja a gombnyomások hangját a környezetnek
megfelelŒen.

GombhangerŒ

Automatikus hívásfogadás

Átnevezés [Menü 1-x-3]
Megváltoztathatja a hangprofil nevét, kivéve a rezgés és
fülhallgató és csendes esetben.

Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.

Flip hang
Kiválaszthatja a flip hangját a környezetnek megfelelŒen.

Effekt hangerŒ
Kiválaszthatja az effektek hangerejét a környezetnek
megfelelŒen.
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Hívásinfo [Menü 2]
Nem fogadott [Menü 2-1]

Hívás idŒtartam [Menü 2-5-1]

Ebben a menüben a legutolsó nem fogadott hívások
listáját tekintheti meg. A számokat felhívhatja, elmentheti,
valamint megnézheti a hívások dátumát és idejét.

Ez a funkció lehetŒvé teszi, hogy megtekintse az utolsó
hívás, összes hívás, fogadott hívások, és tárcsázott
hívások idŒtartamát, órákban, percekben, valamint
másodpercekben. A hívásszámlálók törölhetŒk.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti
üzemmódban.
2. Nyomja meg a 2 gombot a közvetlen hozzáféréshez,
vagy használja a L és R gombot a Hívásinfo, majd a
Hívásköltségek kiválasztásához.
3. Válassza a Hívás idŒtartam opciót, majd nyomja meg
a < [Kiválaszt] opciót.

Fogadott [Menü 2-2]
Ebben a menüben a legutolsó fogadott hívások listáját
tekintheti meg. A számokat felhívhatja, elmentheti,
valamint megnézheti a hívások dátumát és idejét.

Tárcsázott [Menü 2-3]
Ebben a menüben a legutolsó kezdeményezett hívások
listáját tekintheti meg. A számokat felhívhatja, elmentheti,
valamint megnézheti a hívások dátumát és idejét.

Utolsó hívások törlése [Menü 2-4]
Törölheti az utolsó Nem fogadott, Fogadott,
Kezdeményezett, vagy Összes hívást.

Hívásköltségek [Menü 2-5]
Az almenükben ellenŒrizheti a hívások hosszát, és a
költségét.
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A következŒ 5 almenü áll rendelkezésre: Utolsó hívás,
Összes hívás, Fogadot hívások, Kezdeményezett hívások,
és Összes törlése.

Minden költség [Menü 2-5-2]
A funkció lehetŒvé teszi, hogy ellenŒrizze az utolsó hívás,
összes hívás, költségét, a hátralévŒ költséget és törölheti
a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2
kódra.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti
üzemmódban.
2. Nyomja meg a 2 gombot a közvetlen hozzáféréshez,
vagy használja a L és R gombot a Hívásinfo, majd a
Minden költség kiválasztásához.

3. Válassza a Hívásköltség opciót, majd nyomja meg
a < [Kiválaszt] opciót.
A következŒ 4 almenü áll rendelkezésre: Utolsó hívás,
Összes hívás, HátralévŒ, és Összes törlése.
! Megjegyzés
A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott költség eltérŒ lehet a hálózati
szolgáltatásoktól, a számlázás, adó, stb. típusától függŒen.

Beállítások [Menü 2-5-3] (SIM függŒ)
• Tarifa beállítás
Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze
szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy
egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
Ha @, £, $ szimbólumot szeretne megadni, akkor töröljön
minden pénznemet, és nyomja meg a * gombot. Ha
szimbólumot szeretne váltani, akkor nyomja meg a *
gombot ismét.

• Auto kijelzés
Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az
utolsó hívások költségét. Ha a Be menüpontot választja,
akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS információ [Menü 2-6]
EllenŒrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok
mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi
ideje van bejelentkezve.

Hívás idŒtartam [Menü 2-6-1]
EllenŒrizheti az Utolsó hívás, és az Összes hívás
idŒtartamát. A hívás számlálók törölhetŒk.

Adat mennyiség [Menü 2-6-2]
EllenŒrizheti a Küldött, Fogadott vagy Összes adat
mennyiségét, és Törölheti a számlálókat.

! Megjegyzés
Ha minden egységet felhasznált, akkor nem kezdeményezhet, csak
segélykérŒ hívást. A SIM kártyától függŒen szüksége lehet a PIN2 kódra
a költségkorlát beállításához.

• Költségkorlát
Ez a hálózati szolgáltatás lehetŒvé teszi a hívások
költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az
Olvas opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható
egységek száma. Ha a Beállít opciót választja, akkor
beállíthatja a költségkorlátot.
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Extrák [Menü 3]
Számológép [Menü 3-1]

Átváltás [Menü 3-2]

Ebben a menüpontban alapvetŒ matematikai mıveleteket
végezhet el, mint például +, –, x, / : Összeadás, Kivonás,
Szorzás és Osztás.
1. A számokat adja meg a számgombokkal.
2. Használjon egy navigációs gombot az elvégezni kívánt
mıvelet kiválasztásához.
3. Adja meg a számokat.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az <
[Eredm.] gombot.
5. Nyomja meg a < [Nulláz] gombot, vagy adjon meg
újabb számokat a mıvelet ismétléséhez.
6. Nyomja meg a C gombot a számok és mıveletek
törléséhez.
7. Ha megnyomja a # gombot, akkor negatív számot
adhat meg. Ha megnyomja a * gombot, decimális
számot adhat meg.
8. A számológép funkció befejezéséhez nyomja meg
a > [Vissza] gombot.

Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket
válthat át. 4 különbözŒ típus közül választhat: Hossz,
Terület, Tömeg és Térfogat.
1. A négy típus közül az < [Egység] gombbal
választhat.
2. Állítsa be a konvertálandó értéket a L , R gombokkal.
3. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a
U , D gombokkal.
4. EllenŒrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó
konvertálandó értéket. Megadhat egy decimális
számot a * gombbal.
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Világóra [Menü 3-3]
Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét
ellenŒrizheti.
1. A L , R gombokkal válassza ki a kívánt idŒzónához
tartozó várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére a
< [Beállít] gombbal.

HangfelvevŒ [Menü 3-4]
Lehetséges 10 darab, egyenként 15 másodperces
hangfelvétel készítése és lejátszása.

Felvétel [Menü 3-4-1]
1. Ha a felvétel elindult, az üzenet felvételi és hátralévŒ
ideje kerül megjelenítésre.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor nyomja meg
a < [Ment] gombot.
3. Nevezze el a felvételt, majd nyomja meg az < [OK]
gombot.

Listát mutat [Menü 3-4-2]
A telefon megjeleníti a hangfelvételek listáját. Lejátszhatja
és Törölheti a tárolt hangfelvételeket.

Memóriaállapot [Menü 3-5]
EllenŒrizheti minden egyes tároló, és a SIM memória
kapacitását, és kihasználtságát. Beléphet minden egyes
tároló menüjébe.
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SzervezŒ [Menü 4]
Naptár [Menü 4-1]

Új hozzáadása [Menü 4-x-<-1]

A SzervezŒ menübe lépve egy naptár jelenik meg.
A képernyŒ felsŒ részén látható a dátum. A képernyŒ
alsó részén ikonok szimbólumok jelennek meg (idŒzítŒ,
jegyzet). Ha új dátumot választ, a képernyŒ annak
megfelelŒen frissül. Az adott nap megkereséséhez egy
négyzet alakú kurzort használhat. Ha a napon rózsaszínı
kurzort lát, akkor az adott napra valamilyen programja
van. Ezzel a funkcióval gyorsan megtalálhatja az
emlékeztetŒket és találkozókat. A telefon hangjelzéssel
figyelmezteti, ha beállítja a jegyzethez.
Nap, hónap, és év megváltoztatása.

Maximum 20 jegyzetet készíthet.

Gomb

Magyarázat

Gomb

Magyarázat

13

Évente

UD

Hetente

*#

Havonta

L R

Naponta

• Naptár
Adja meg a tárgyat, az idŒpontot, az ismétlést, valamint
hangjelzés szükségességét.

Mutat [Menü 4-x-<-2]
Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó jegyzetet.
Használja a U , D gombokat a jegyzetlista
kereséséhez. Ha hangjelzés állít be a jegyzethez, akkor a
hangjelzés szimbólum megjelenik. Ilyenkor, ha megnyomja
a < [Kiválaszt] gombot, részleteiben láthatja a
jegyzetet. Nyomja meg az < [Opciók] gombot a jegyzet
törléséhez, szerkesztéséhez.

Szerkeszt [Menü 4-x-<-3]
Naptárját itt szerkesztheti.

! Megjegyzés
A telefont be kell kapcsolnia a funkció használatához.

Jegyzet [Menü 4-2]
1. Nyomja meg a Jegyzet gombot.
2. Adja meg a jegyzet szövegét, majd nyomja meg az
< [OK] gombot.
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Töröl [Menü 4-x-<-4]
Törölheti a múltbéli emlékeztetŒket, melyekre már felhívta
a készülék a figyelmet.

Mindet töröl [Menü 4-x-<-5]
Az összes jegyzetet törölheti.

Üzenetek [Menü 5]
Ebben a menüben találja az SMS, MMS üzenetekkel,
hangpostával és a hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos
funkciókat.

Rövid üzenet írása [Menü 5-1]
Ebben a menüpontban írhat és szerkeszthet SMS
üzeneteket, ellenŒrizheti az üzenetoldalak számát.
1. Lépjen az Üzenetek menübe a < [Választ] gomb
megnyomásával.
2. Ha új üzenetet szeretne írni, válassza az Rövid üzenet
írása menüpontot.
3. Az egyszerıbb szövegbevitel érdekében használja a T9
szótárat. A részletek tekintetében olvassa el a T9 szótár
használata címı részt.
4. Nyomja meg a [Beszúrás] gombot a következŒk
csatolásához.
5. Ha opciókat szeretne beállítani a szöveghez, vagy be
szeretné fejezni az írást, akkor nyomja meg az <
[Opciók] gombot.
! Megjegyzés
Az EMS 5 küldésére alkalmas telefon képes színes képek, hangok,
szövegstílusok, stb. küldésére. A másik esetleg nem tudja fogadni a
képeket, hangokat, vagy szövegstílusokat, ha a telefonja nem támogatja
ezeket az opciókat.
Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben ékezeteskaraktereket
használ (öüóŒúéáıí), akkor az üzenetküldése vagy mentésekor ezen
betık, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve elmentésre!

Beáll.
• Küld
Az üzenet elküldése.
1. Az üzenet elküldéséhez adja meg a telefonszámot,
melyre küldeni szeretné.
2. Nyomja meg a D gombot további címzettek
hozzáadásához.
3. Használhatja a telefonkönyv telefonszámait is.
4. Nyomja meg a < gombot a számok megadása után.
Minden üzenet automatikusan a kimenŒ mappába kerül,
még küldési hiba után is.
• Ment
Az üzenet mentése a KimenŒ üzenetek közé.
• Betıtípus
Kiválaszthatja a betıtípus Méretét és Típusát.
• Szín
Kiválaszthatja az elŒtér és a háttér Színét.
! Figyelem!
Ezen opció használatakor a rendelkezésre álló, karakterek száma
csökken!

• Elrendezés
Az üzenet tartalma Jobbra, Középre vagy Balra rendezhetŒ.
• Hozzáadás a T9 szótárhoz
Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható,
ha a szerkesztési üzemmód Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC).
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Üzenetek [Menü 5]
• T9 nyelvek
Választhat egy T9 beviteli üzemmódot.
• Kilépés
Ha megnyomja a Kilépés gombot egy üzenet írása közben,
akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek
menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.

Csatol
• Szimbólum
Különleges karaktereket szúrhat a szövegbe.
• Letöltött kép
Beszúrhatja az Alapértelmezett képeket, vagy a Saját
mappa képeit, melyek rendelkezésre állnak az SMS
üzenetek számára.
• Hang
SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat
szúrhat be.
• Szövegsablon
Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál
meg.
• Kapcsolatok
Telefonszámokat, vagy e-mail címeket szúrhat be a
telefonkönyvbŒl.
• Aláírás
ElérhetŒségi információit az üzenethez csatolhatja.
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Multimédiás üzenet írása [Menü 5-2]
Multimédia üzeneteket írhat és szerkeszthet, ellenŒrizheti
méretüket.
1. Lépjen be az Üzenetek menübe megnyomva a <
[Kiválaszt] gombot.
2. Ha új üzenetet szeretne létrehozni, akkor válassza a
Multimédiás üzenet írása opciót.
3. Létrehozhat egy új üzenetet, vagy választhat a
rendelkezésre álló multimédia üzenet sablonokból.
4. Nyomja meg a Beszúrás gombot Szimbólum, Kép,
Hang, Szövegsablon, Kapcsolatok vagy Névjegykártya
beszúrásához.

Beáll.
• Küldés
Multimédia üzeneteket küldhet több címzettnek, fontossági
értéket állíthat be az üzenetnek, és akár késŒbb is
elküldheti.
! Megjegyzés
• Minden üzenet automatikusan a kimenŒ mappába kerül, küldési hiba
esetén is.
• EllenŒrizze a hálózati szolgáltatóval, hogy rendelkezésre áll-e a
prioritás szolgáltatás.

• Megtekintés
Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.

• T9 szótár hozzáadása
Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a
szerkesztés üzemmód Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC).

• Ment
A multimédia üzenetek elmenthetŒk a Piszkozatok, vagy a
Sablonok közé.

• T9 nyelvek
Válasszon T9 beviteli üzemmódot.

• Dia hozzáadása
Az aktuális oldal mögé, vagy elé szúrhat be egy új oldalt.

• Kilépés
Visszaléphet az Üzenetek menübe.

• Diára lépés
Az elŒzŒ vagy következŒ oldalra léphet.

! Megjegyzés

• Dia törlése
Törölheti az aktuális oldalakat.

Ha a (15K) képet választja multimédia üzenet írásakor, akkor a betöltési
idŒ legalább 15 másodpercig tart. Éppen ezért nem használhat semmilyen
gombot a betöltési idŒ alatt. 15 másodperc múlva megírhatja a multimédia
üzenetet.

• Dia formátumának beállítása
- IdŒzítŒ beállítása
IdŒzítŒt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és
hanghoz.
- Szöveg és kép cseréje
Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
• Média eltávolítása
Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció
csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.

C2100

33

Üzenetek [Menü 5]
A T9 szótár használata
A T9 lehetŒvé teszi a gyorsabb szövegbevitelt.
A T9 segítségével a megfelelŒ betıhöz tartozó gombot
csak egyszer kell megnyomnia. A funkció egy beépített
szótáron alapul, melyet Ön is bŒvíthet.

• Szavak írása a T9 szótárral
1. Kezdjen el egy szót beírni a 2 – 9 gombokkal.
Minden egyes betıhöz tartozó gombot csak egyszer
nyomjon meg. A “Girl” szót például a következŒképpen
írhatja be. Nyomja meg a 4, 4, 7, 5 gombokat.
Keretben jelennek meg a bevitt karakterek.

4 (For G)
160

1

159

T9Abc

1

4 (For i)
158

T9abc

I

7 (For r)
157

His

1

T9abc

1

T9abc

Hi

5 (For l)
156

1

Másik megoldás: Nyomja meg a * gombot, és
válasszon a szimbólumok közül. Válassza ki a kívánt
karaktert, majd nyomja meg a Kiválaszt gombot.
2. Ha befejezte egy szó beírását, akkor ellenŒrizze, hogy
megfelelŒen írta be a szót.
Ha a szó megfelelŒ: Nyomja meg a 0 gombot, és írja
be a következŒ szót.
Ha a szó nem megfelelŒ: Keressen a U vagy D
gombbal (ElŒzŒ és KövetkezŒ szó).
Másik megoldás: Ha nem találja a kívánt szót, akkor
hozzáadhat egy saját szót. Nyomja meg az < [Opciók]
gombot Prediktív szerkesztés üzemmódban. Válassza a
Hozzáadás a T9 szótárhoz menüt. A következŒt láthatja.

T9abc

Adja meg
a szót

Girl

A szó minden egyes gombnyomásra megváltozik. Éppen
ezért nem kell törŒdnie azzal, hogyan jelenik meg a szó,
amíg meg nem nyomott minden megfelelŒ gombot.
Egy balra lévŒ karakter törléséhez nyomja meg a C
gombot.
Több szám beszúrásához tartsa nyomva a # gombot,
és adja meg a számokat.
Ha nyomva tartja a * gombot, akkor beállíthatja a
nyelvet. (Opciókat is használhat.)
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A telefon három üzemmódot támogat: Prediktív (T9Abc,
T9ABC, T9abc), Hagyományos (ABC, abc), Szám (123).
Ha váltani szeretne az üzemmódok között, akkor nyomja
meg a # gombot.

ABC

➮

LGGSM
ABC

3. Ha pontot szeretne beszúrni, nyomja meg annyiszor az
1 gombot, hogy a kívánt jel megjelenjen.
! T9 nyelvek
A T9 nyelvek közül a Menüt kiválasztva választhat. T9 üzemmódban
választhatja a T9 Ki menüt is. (Az alapértelmezett a T9 Be.)

BejövŒ [Menü 5-3]
Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövŒ
üzenetek között kerül eltárolásra.
A bejövŒ üzenetek között minden egyes üzenetet egy ikon
azonosít. A részletek tekintetében lásd az ikon ismertetŒt.
! Ikon ismertetŒ

A fontos multimédia üzenet esetén várnia kell az üzenet
letöltésére és feldolgozására. A fontos beállítással
kapcsolatban olvassa el a [Menü 5-9-2] részt a részletek
tekintetében.
Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a <
gombbal.

Válasz

[

] Multimédia üzenet

[

] Rövid üzenet

[

] SIM üzenet

Továbbítás

[

] Olvasott multimédia üzenet

A kiválasztott üzenetet továbbíthatja valakinek.

[

] Olvasott szöveges üzenet

[

] Push üzenet

Visszahívás

[

] ÉrétesítŒ multimédia üzenet

Felhívhatja az üzenet küldŒjét.

Ha a telefonon a “Nincs helyi SIM üzenet számára”
üzenet jelenik meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek
közül a BejövŒ vagy KimenŒ listában. Ha a telefonon a
“Nincs hely üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor
üzenetek, képek, hangok és alkalmazások törlésével
juthat memóriához.

❇ SIM üzenet
A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül
eltávolításra.

Válaszolhat a küldŒnek.

Törlés
Törölheti az aktuális üzenetet.

Másolás
Képet, hangot, szöveget másolhat. A sajátmappában vagy
a telefonkönyvben kerül eltárolásra.

Információ megtekintés
Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekrŒl; KüldŒ
címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén),
üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.
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Üzenetek [Menü 5]
Összes törlése
Az összes üzenetet törölheti.

Ismételt lejátszás (csak multimédia üzenet esetén)
Megismételheti a multimédia üzeneteket.

❇ Fogadás (értesítŒ üzenet esetén)
Ha a Multimédia üzenetnél az Automatikus letöltés funkciót
kikapcsolta, akkor csak jelzŒ üzenet érkezik. Az üzenet
fogadásához ki kell választania a [Fogadás] opciót.

KimenŒ [Menü 5-4]
Itt láthatja az elküldött és el nem küldött üzeneteket.
Az elküldött üzenetek esetén láthatja a küldési állapotot.
A böngészés ugyanúgy mıködik, mint a bejövŒ üzenetek
esetén.

❇ Ha már elküldte az üzenetet
Mutat
Megtekintheti az elküldött üzeneteket.

Továbbküld
További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.

Törlés
Törölheti az aktuális üzenetet.

Információ megtekintés
Információt tekinthet meg a küldött üzenetekrŒl; KüldŒ
címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén),
üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.

Mindet töröl

! Ikon ismertetŒ

Az összes üzenetet törölheti.

[

] MMS elküldve

❇ Ha még nem küldte el az üzenetet

[

] MMS nincs elküldve

[

] MMS kézbesítés megerŒsítve

Megtekintés

[

] SMS elküldve

Megtekintheti az el nem küldött üzeneteket.

[

] SMS nincs elküldve

[

] SMS kézbesítés megerŒsítve

Küldés
Elküldheti az üzenetet.
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Törlés

Hangposta meghallgatása [Menü 5-6]

Törölheti az aktuális üzenetet.

Meghallgathatja hangüzeneteit.

Információ megtekintés
Információt tekinthet meg a küldendŒ üzenetekrŒl.

Összes küldése
Elküldheti az össze még el nem küldött üzenetet.

Összes törlése
Az összes el nem küldött üzenetet törölheti.

Vázlatok [Menü 5-5]
Ezzel a menüvel beállíthat öt gyakran használt multimédia
üzenetet. Ez a menü mutatja az eltárolt multimédia üzenet
listát.
A következŒ opciók állnak rendelkezésre.
• Megtekintés: Megtekintheti a multimédia üzeneteket.
• Szerkesztés: Módosíthatja a kiválasztott üzenetet.
• Törlés: Törölheti a kiválasztott üzenetet.
• Információ megtekintés: Megtekintheti az üzenet
információját.
• Összes törlése: Törli a mappa összes üzenetét.

CB üzenetek [Menü 5-7]
(Hálózat és elŒfizetés függŒ)
A cellainfo üzenetek olyan szöveges üzenetek, melyeket a
szolgáltató küld az elŒfizetŒknek. Az üzenetek közérdekı
információkat tartalmaznak, mint például idŒjárás
jelentéseket, közlekedési híreket, gyógyszertárak listáját
és tŒzsdei árfolyamokat. Minden információtípus saját
azonosítószámmal rendelkezik, így ezekre hivatkozhat, ha
felveszi a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával. Ha
cellainfo üzenete érkezett, akkor megjelenik egy üzenet,
mely az üzenet érkezésére hívja fel a figyelmet, vagy az
információs üzenet jelenik meg közvetlenül. Az üzenet
ismételt megtekintéséhez, vagy ha a készülék nem
készenléti üzemmódban van, kövesse az alábbiakat.

Olvasás [Menü 5-7-1]
1. Ha cellainfo üzenet érkezett és kiválasztja az Olvas
opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor az üzenet
megjelenik a kijelzŒn. Másik üzenet a L , R vagy <
[KövetkezŒ] gombok használatával tekinthetŒ meg.
2. Az üzenet megjelenítésre kerül, amíg nem választ ki
másikat.
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Üzenetek [Menü 5]
Témák [Menü 5-7-2]
(Hálózat és elŒfizetés függŒ)
• Új hozzáadása
Cellainfo üzenet számot tárolhat a telefon memóriájában
saját elnevezéssel.
• Lista megjelenítés
Megtekintheti a cellainfo üzenet számokat, melyeket
eltárolt. Ha megnyomja az < [Opciók] gombot,
szerkesztheti és törölheti a tárolt cellainfo üzenet
kategóriákat.
• Aktív lista
Cellainfo üzenet számokat választhat ki az aktív listában.
Ha aktivál egy cellainfo üzenet számot, akkor üzeneteket
fogadhat azzal a számmal.

Sablonok [Menü 5-8]
Szöveg sablonok [Menü 5-8-1]
6 szöveges sablonnal rendelkezik.

Multimédia sablonok [Menü 5-8-2]
A következŒ opciókat használhatja.
• Megtekintés: Megtekintheti a multimédia sablonokat.
• Szerkesztés: Multimédia sablonokat szerkeszthet.
• Új hozzáadása: Új multimédia sablont adhat hozzá.
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• Üzenet írása: Multimédia üzenetet írhat multimédia
sablonnal.
• Törlés: Multimédia sablont törölhet.
• Összes törlése: Minden multimédia sablont törölhet.

Aláírás [Menü 5-8-3]
Saját névjegykártyát készíthet.

Beállítások [Menü 5-9]
Szöveges üzenet [Menü 5-9-1]
• Üzenet típusa
Szöveg, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail, ERMES
Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle
formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati
szolgáltatójával.
• Érvényességi idŒtartam
Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet
meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt sikeresen
elküldésre kerül.
• Kézbesítési jelentés
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.

• Válaszköltség
Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átvállalhatja a
válasz költségeit.

• Hálózati beállítások
Ha kiválasztja a multimédia üzenet szervert, akkor
megadhat egy URL címet a szervernek.

• SMS központ
SMS üzenetek küldése elŒtt ebben a menüpontban adhatja
meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.

• Engedélyezett üzenettípusok
Személyes: Személyes üzenet.

Multimédia üzenet [Menü 5-9-2]
• Prioritás
Beállíthatja a kiválasztott üzenet prioritását.
• Érvényességi idŒtartam
Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet
meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt sikeresen
elküldésre kerül.
• Automatikus letöltés
Ha bekapcsolja, automatikusan fogadja a multimédia
üzeneteket.
Ha kikapcsolja, csak értesítést kap az üzenetek érkezésérŒl,
majd utána ellenŒrizheti az értesítést.
Ha a csak honos hálózatot választja, akkor a multimédia
üzeneteket a honos hálózattól függŒen fogadhatja.

Reklámok: Reklámüzenet.
Információ: Szükséges információ.

Hangposta [Menü 5-9-3]
Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a
hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik
a képernyŒn.
Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás
részletei tekintetében, hogy megfelelŒen tudja beállítani
telefonját.
• Honos
Meghallgathatja a hangpostákat a Honos kiválasztásával.
• Barangolás
Még külföldön is meghallgathatja hangpostáját, ha a
barangolás szolgáltatás támogatott.

• Jelentés
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
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Üzenetek [Menü 5]
CB üzenetek [Menü 5-9-4] (HálózatfüggŒ)
• Fogadás
- Igen
Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató
üzeneteit.
- Nem
Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a
szolgáltató üzeneteit.
• Figyelmeztetés
- Igen
Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha
cellainfó üzenet érkezik.
- Nem
Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést,
ha cellainfó üzenet érkezik.
• Nyelvek
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Utána a
cellainfó üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Push üzenetek [Menü 5-9-5] (HálózatfüggŒ)
Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az üzeneteket, vagy
nem.
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Kapcsolatok [Menü 6]
1. A Kapcsolatok használatához nyomja meg a >
[Nevek] gombot készenléti üzemmódban.
2. A Kapcsolatok használatához nyomja meg < [Menü]
gombot készenléti üzemmódban, és válassza a
Kapcsolatokat.

Keres [Menü 6-1]
(Hívás telefonkönyvbŒl)
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a > [Nevek]
gombot.
2. Keressen megnyomva a < [Kiválaszt] gombot.
3. Adja meg annak a nevét, akinek a telefonszámát vagy
e-mail címét meg szeretné keresni, vagy válassza a
“Lista” opciót a telefonkönyv megtekintéséhez.
4. Azonnali keresés lehetséges, ha megadja a név elsŒ
betıjét, vagy számot, amit keresni szeretne.
5. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni vagy
hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az <
[Opciók] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
• Szerkeszt: Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét,
telefonszámát, E-mail címét, és fax számát az < [OK]
gombbal.
• Szöveges/multimédia üzenet írás: Miután megtalálta a
keresett számot, üzenetet küldhet a kiválasztott számra.
• Másol: Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv
bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy vissza.

• FŒ szám: Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy irodai
számot, melyet gyakran használ. ElŒször a fŒ szám jelenik
meg, ha beállította.
• Töröl: Itt törölhet bejegyzéseket.

Új bejegyzés [Menü 6-2]
Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a
telefonkönyvhöz.
A telefon memóriájának kapacitása 200 bejegyzés. A SIM
kártya kapacitása a kártya típusától függ.
Ékezetes karakterek (öüóŒúéáıí) bevitelekor a beírható
betık vagy számok mennyisége csökkenhet .
A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert
tartalmazhatnak. A SIM kártyában tárolható karakterek
száma a kártya típusától függ.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza az Új bejegyzés menüpontot, és nyomja meg a
< [Kiválaszt] gombot.
3. Válassza ki a használni kívánt memóriát: SIM vagy
Telefon. Ha a telefonmemóriát választja, akkor meg kell
jelölnie egy fŒszámot.
a. Nyomja meg az < [OK] gombot a név megadásához.
b. Nyomja meg az < [OK] gombot, majd adja meg a
telefonszámot.
c. Nyomja meg az < [OK] gombot.
d. Megadhat egy csoportot a bejegyzéshez a L , R
gombokkal.
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Kapcsolatok [Menü 6]
e. Megadhat egy karaktert a bejegyzéshez a U , D ,
L , R gombokkal.
! Megjegyzés
Ha szöveget és képet is ment egyszerre a telefonkönyvbe, akkor a kép
mindig megtekinthetŒ.

Hívócsoport [Menü 6-3]
A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját csoportot is
létrehozhat. Egy csoport 20 személyt tartalmazhat.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a > [Nevek]
gombot.
2. Válassza a Hívócsoportok menüpontot, és nyomja
meg a < [Választ] gombot. Minden csoportlista
megjelenik.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és nyomja
meg a < [Választ] gombot.
• Taglista
Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívócsoportot
• Csoport csengŒhang
Kiválaszthat egy csengŒhangot minden egyes
csoporthoz.
• Csoport ikon
Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
• Tag hozzáadás
Csoporttagokat vehet fel. A csoportok tagjainak száma
nem haladhatja meg a 20-at.

42 C2100

• Tag eltávolítás
Eltávolíthatja a tagot a csoport taglistából. A név és a
szám továbbra is a telefonkönyvben marad.
• Átnevezés
Megváltoztathatja a csoport nevét.

Gyorshívás [Menü 6-4]
Ezzel a menüponttal 2 – 9 gombok bármelyikét
hozzárendelheti egy név bejegyzéshez. A bejegyzések
tárcsázásához tartsa nyomva az adott gombot 2-3
másodpercig.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Gyorshívás menüpontot, és nyomja meg
a < [Választ] gombot.
3. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni, válasszon az
(Üres) helyet, majd a hozzárendelni kívánt
telefonszámot válassza ki a telefonkönyvbŒl.
4. Válasszon egy gyorshívót, majd válassza a Szerkeszt
vagy Töröl opciót a név szerkesztéséhez.

Beállítások [Menü 6-5]
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Beállítások menüpontot, és nyomja meg a
< [Választ] gombot.

• Memória beállítása
Válassza ki a Memória beállítás opciót, majd nyomja meg
a < [Választ] gombot.
- Ha a Változó opciót választja, akkor egy bejegyzés
hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy hova tárolja.
- Ha a SIM vagy Telefon opciót választja, a telefon a SIM
kártyára, vagy a telefonra tárolja az új bejegyzést.
• Keresés
Válassza ki a Keresés opciót, majd nyomja meg a <
[Választ] gombot.
- Ha a Változó opciót választja, akkor a telefon
megkérdezi a keresés helyét.
- Ha a Név vagy Szám opciót választja, a telefon a
bejegyzést a nevek vagy számok között keresi.
• Megjelenítési opciók
Válassza ki a Megjelenítési opciók opciót, majd nyomja
meg a < [Választ] gombot.
- Ha a Csak név opciót választja, akkor a telefon csak a
nevet jeleníti meg.
- Ha a Képpel opciót választja, a telefon a
karakterinformációt és képet is megjelenít.
- Ha a Név és szám opciót választja a nevek számmal
együtt jelennek meg.

Mindet másol [Menü 6-6]
Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a
telefon memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és
fordítva.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és nyomja meg a
< [Választ] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
• SIM-rŒl telefonra: A bejegyzéseket a SIM kártyáról a
telefon memóriájába másolhatja.
• Telefonról SIM-re: A bejegyzéseket a telefonról a SIM
kártyára másolhatja.

3. A következŒ almenük jelennek meg.
• Eredeti megtartása: Az eredeti és a másolt számok is
megmaradnak a tárolókban
• Eredeti törlése: Az eredeti számok törlésre kerülnek és a
másolt számok megmaradnak a tárolókban

Mindet töröl [Menü 6-7]
Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket
törölheti a telefon memóriájából vagy a SIM kártyáról. A
funkció használatához szüksége lesz a Biztonsági kódra.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza a
Mindet töröl menüpontot, majd nyomja meg a <
[Választ] gombot.
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót.
3. A megerŒsítéshez nyomja meg az < [OK] gombot, a
törlésbŒl való kilépéshez pedig a > [Vissza] gombot.
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Kapcsolatok [Menü 6]
Információ [Menü 6-8]
• Szolgáltató száma
Ebben a menüben tekintheti meg a szolgáltató saját
telefonszámát (ha azt a SIM kártya támogatja).
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza az
Információ menüpontot.
2. Lapozzon a Szolgáltató számához, majd nyomja meg
az < [Választ] gombot.
3. Az elérhetŒ szolgáltatások neve jelenik meg.
4. A U , D gombokkal válassza ki a szolgáltatást, majd
nyomja meg a S [Hívás] gombot.
• Memóriaállapot
Ebben a menüben ellenŒrizheti a SIM kártya és a telefon
memóriájának kihasználtságát.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a > [Nevek] gomb
megnyomásával készenléti üzemmódban. Válassza az
Információ menüpontot, és nyomja meg a < [Választ]
gombot.
2. Válassza a Memóriaállapot menüpontot, és nyomja meg
az < [OK] gombot.
• Saját szám (SIM kártyafüggŒ szolgáltatás)
A SIM kártyán ellenŒrizheti saját telefonszámát.
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Beállítások [Menü 7]
A következŒ menükben saját igényeinek megfelelŒen
végezze el a beállításokat.
1. Nyomja meg a < [Menü] gombot készenléti
üzemmódban.
2. Nyomja meg a gombot a 7 Beállítások közvetlen
eléréséhez.

Dátum beállítás [Menü 7-2-1]

ÉbresztŒóra [Menü 7-1]

IdŒ beállítás [Menü 7-2-3]

5 ébresztési idŒpontot állíthat be a funkció segítségével.
1. Válassza a Be opciót, és adja meg az ébresztés
idŒpontját.
2. Válassza ki az ébresztŒ ismétlŒdését: Egyszer, HétfŒPéntek, HétfŒ-Szombat és Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja meg az
< [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja meg az <
[OK] gombot.

Megadhatja a pontos idŒt.

! Figyelem!

• Háttérkép
Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható
háttérképet.

A készülék kikapcsolt állapotban nem tud ébreszteni.

Dátum és idŒ [Menü 7-2]
A dátummal és idŒvel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Megadhatja az aktuális dátumot.

Dátumformátum [Menü 7-2-2]
Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a
NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN.
(N: nap / H: hónap / É: év)

IdŒformátum [Menü 7-2-4]
Választhat a 12 és 24 órás idŒformátum közül.

Telefon beállítások [Menü 7-3]
Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg.

KijelzŒ beállítások [Menü 7-3-1]

• Készülék sémája
Beállíthatja az almenük háttérképét.
• Kontaszt
A L , R gombok megnyomásával beállíthatja a kijelzŒ
kontrasztját.
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Beállítások [Menü 7]
• ÜdvözlŒ szöveg
Ha a Be opciót választja, akkor szerkesztheti a készenléti
üzemmódban megjelenŒ szöveget.
• Háttérvilágítás
Beállíthatja a világítási idejét a kijelzŒnek.
• Információs ablak
Megtekintheti a kiválasztott menü állapotát, mielŒtt
megnyitja a menüt. Az állapot kijelzŒ alján látható.
• Hálózat név
Ha a Be opciót választja, a hálózat neve (a szolgáltató
elnevezése) megjelenik a belsŒ LCD képernyŒn.

Nyelv [Menü 7-3-2]
Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben
használt nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot
is befolyásolja.

Átirányítás [Menü 7-4-1]
A hívásátirányítás szolgáltatás lehetŒvé teszi a bejövŒ
hanghívások, faxhívások és adathívások átirányítását egy
másik számra. A részletekkel kapcsolatban lépjen
kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.
• Minden telefonhívás
Minden telefonhívást átirányít.
• Ha foglalt
Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.
• Nincs válasz
Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.
• Ha nem elérhetŒ
Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a
vételi tartományon kívül van.

Hívásbeállítások [Menü 7-4]

• Minden adathívást
Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC
csatlakoztatása van.

Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja
meg, ha megnyomja a < [Választ] gombot a Beállítások
menüben.

• Minden fax hívást
Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax
csatlakoztatása van.
• Mind kikapcsol
Minden átirányítást töröl.
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Az almenük
Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi vannak.
– Bekapcsolás
A megfelelŒ szolgáltatás aktiválása.
Hangpostára
Az üzenet átirányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem
elérhetŒ a Minden adathívást és a Minden faxhívást
pontokból.
Más telefonszámra
Írja be az átirányítás telefonszámát.
Kedvenc telefonszámra
Választhat az 5 utolsó átirányításhoz használt telefonszám
közül.
– Kikapcsolás
A megfelelŒ szolgáltatás kikapcsolása.
– Lekérdezés
A megfelelŒ szolgáltatás állapotának lekérdezése.

Válasz üzemmód [Menü 7-4-2]
• Flip nyitással
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerıen a flip
nyitásával is fogadhatja.
• Bármely gomb fogad
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a E [Vége] gomb
kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

• Normál
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a S [Hívás]
gombbal fogadhatja.

Számküldés [Menü 7-4-3]
(Hálózat- és elŒfizetés-függŒ szolgáltatás)
• Be
Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi
telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a
hívott fél telefonján.
• Ki
Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el
telefonszámát a hívott félnek.
• Hálózati beállítás
Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal
szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es
vonal.

Hívásvárakoztatás [Menü 7-4-4]
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
• Be
A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.
• Ki
A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.
• Állapot ell.
A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenŒrzése.
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Beállítások [Menü 7]
Percjel [Menü 7-4-5]
Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid
hangjelzést hallhat.

Auto újrahívás [Menü 7-4-6]
• Be
Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén
a hívást megismétli.
• Ki
Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén
a hívást nem ismétli meg.

4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal,
akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt
zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK
kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK
kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása
nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Telefonzár [Menü 7-5-2]

Biztonsági beállítások [Menü 7-5]

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon
illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a
telefon biztonsági kódot kér, ha a Be opciót választja.
Ha az Automatikus opciót választja, a telefon csak SIM
kártya cseréjekor kér kódot.

PIN kód kérése [Menü 7-5-1]

Híváskorlátozás [Menü 7-5-3]

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a
telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon
bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.
1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a Biztonság
menüben, majd nyomja meg a < [Választ] gombot.
2. Válassza a Be/Ki opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor
szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon bekapcsolásakor.

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy
bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni
lehessen a telefonnal. A funkcióhoz szükség van a
híváskorlátozás jelszóra. A következŒ almenük láthatók.
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• Minden kimenŒ
Minden kimenŒ hívás tiltása.
• KimenŒ nemzetközi
Nemzetközi kimenŒ hívások tiltása.

• KimenŒ nemzetközi barang.
Minden nemzetközi kimenŒ hívás tiltása barangoláskor.

Fix hívószám [Menü 7-5-4] (SIM kártya-függŒ)

• Minden bejövŒ
Minden bejövŒ hívás tiltása.

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a
kimenŒ hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a
PIN2 kódra.

• BejövŒ barangoláskor
Minden bejövŒ hívás tiltása barangoláskor.

• Be
A kimenŒ hívások korlátozása a megadott telefonszámra.

• Mindet kikapcsol
Minden hívástiltás törlése.

• Ki
A híváskorlátozás törlése.

• Jelszóváltás
Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

• Szám lista
Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix hívószámok
listáját.

A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi
• Aktivál
Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor
használhatja ezt a korlátozást.
• Töröl
Kikapcsolhatja a funkciót.
• Lekérdez
Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi
állapotát.

Kódváltoztatás [Menü 7-5-5]
A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az
illetéktelen használat megelŒzésére lehet használni.
Ebben a menüben a következŒ kódokat változtathatja
meg: PIN2 kód, Biztonsági kód.
1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN2
kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja
meg az < [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN2 kódot, és
ellenŒrizze.
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Beállítások [Menü 7]
Hálózat beállítás [Menü 7-6]

Beállítások visszaállítása [Menü 7-7]

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot,
melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni
kíván. A beállítás általában Automatikus.

Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári
értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges
a biztonsági kód beírása.

Automatikus [Menü 7-6-1]
A telefon automatikusan keres és választ a területen
elérhetŒ hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus
üzemmódot választotta, a telefon akkor is az
“Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd
bekapcsolja.

Kézi [Menü 7-6-2]
A telefon megkeresi az elérhetŒ hálózatok listáját, és
megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a
kiszemelt hálózatnak van barangolási szerzŒdése a honos
hálózattal. A telefon lehetŒvé teszi másik hálózat
választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

Kedvelt [Menü 7-6-3]
Összeállíthat egy listát az elŒnyben részesített
hálózatokról, és a telefon megpróbál elŒször ezekhez
csatlakozni, mielŒtt más hálózatot keresne. Ez a lista a
telefonban elŒre tárolt hálózati listából állítható össze.
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GPRS beállítások [Menü 7-8]
A környezetnek megfelelŒen beállíthatja a GPRS
szolgáltatást.

Szolgáltatások [Menü 8]
Internet [Menü 8-1]

KönyvjelzŒk [Menü 8-1-2]

Ebben a menüben különbözŒ WAP (Wireless Application
Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki információkat, híreket,
idŒjárás-jelentést és repülŒtéri információkat érhet el.
Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra
tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.
HálózatkezelŒjével, választott szolgáltatójával egyeztesse
a WAP-szolgáltatások elérhetŒségét és a fizetési
kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja Önt a
szolgáltatások használatához szükséges útmutatásokkal
is.
Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval Internet elŒfizetés
igénylésével kapcsolatban. A web-böngészŒ
használatához fel kell tüntetnie a saját számát a Saját
szám menüben.
Ha csatlakozott az Internethez, a honlap megjelenik. A
tartalom a szolgáltatótól függ. Bármely weboldalhoz
hozzáférhet a URL megadásával. A böngészŒbŒl történŒ
kilépéshez nyomja meg a E gombot. A telefon visszatér
készenléti állapotba.

Hasonlóan a számítógép Internet böngészŒjéhez, ebben a
menüben kedvenc WAP oldalai címeit tárolhatja el, hogy
mindig kéznél legyenek.
Nyomja meg a < [Kiválaszt] gombot, hogy hozzáférjen
a rendelkezésre álló opciókhoz, vagy nyomja meg a >
[Vissza] gombot a kilépéshez.
• Csatlakozás: Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzŒhöz.
• Új hozzáadás: Manuálisan új könyvjelzŒket adhat hozzá.
• Szerkeszt: A kiválasztott könyvjelzŒ nevének és címének
szerkesztése.
• Törlés: A kiválasztott könyvjelzŒ törlése a listából.

KezdŒlap [Menü 8-1-1]
Az aktuális profil által meghatározott kezdŒlaphoz
csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdŒlapot,
ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.

Profilok [Menü 8-1-3]
A profilok konfigurációkat tartalmaznak a WAP és MMS
szolgáltatások használatához. Ahogy a számítógép
Internet kapcsolatát is, a mobiltelefont is konfigurálni kell,
hogy elérje a szolgáltató átjáróját. Ebben a menüben több
profilt is megadhat. Ne felejtse el, hogy a WAP és MMS
profilok különbözŒk, így 2 különbözŒ profilt kell
konfigurálnia. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval a
szükséges paraméterekkel kapcsolatban.
Ez a mobiltelefon támogatja az OTA konfigurációt is, az
Openwave elŒírások szerint. Az OTA használatával
beállíthatja a telefont egy SMS használatával. Lépjen
kapcsolatba a szolgáltatóval, hogy elérhetŒ-e ez a
szolgáltatás.
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Szolgáltatások [Menü 8]
Minden profil a következŒ menüket tartalmazza:
• Bekapcsol
A kiválasztott profil aktiválása.
• Beállítások
A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve
változtathatja meg.
- KezdŒlap
Itt állíthatja be a kapcsolat létrehozásakor automatikusan
letöltött weblap címét. Nem kell a “http://” elŒtaggal
kezdenie a címet, a WAP böngészŒ automatikusan
hozzáadja az elŒtagot.
- VivŒ
Beállíthatja a vivŒ adatszolgáltatást.
• Adat
• GPRS
- Adat beállítások
Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítást választotta
vivŒként.
IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.
Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) felhasználó azonosítóját.
Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) jelszavát.
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Hívás típus: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy
Digitális (ISDN)
Hívás seb.: Adja meg az adatátviteli sebességet.
Várakozási idŒ: A beállított várakozási idŒ eltelte után a
szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idŒ
alatt nem történt adat bevitel, vagy adat átvitel.
- GPRS beállítások
Csak akkor jelenik meg, ha a GPRS beállítás választotta
vivŒként.
IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.
APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) felhasználó azonosítóját.
Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP
átjáró) jelszavát.
- Kapcs. típus
A kapcsolat típusa Ideiglenes és Folyamatos lehet a
hálózati átjáró típusától függŒen.
Folyamatos
Kapcsolt folyamatos adatátvitel, azonban nagyobb
hálózati forgalmat generál.
Ideiglenes
Csatlakozásmentes szolgáltatás.
HTTP

- Proxy beállítás
IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.
Port: Adja meg a proxy szerver port számát.
- DNS beállítás
Beállíthatja az elsŒdleges vagy másodlagos DNS szervert.

• Gyorsítótár ürítése
A cache memória tartalma törlŒdik.
• Gyorsítótár ellenŒrzése
Itt állíthatja be, hogy a böngészŒ mikor ellenŒrizze a cache
tartalmát.

- Biztonsági beállítás
A használt átjárónak megfelelŒen Be- vagy Kikapcsolhatja ezt az opciót.

Cookie beállítások [Menü 8-1-6]

- Megjelenített kép
Beállíthatja, hogy a WAP oldalakon megjelenjenek-e a
képek, vagy sem.

Biztonsági bizonyítvány [Menü 8-1-7]

• Átnevezés
A Profil nevét szerkesztheti itt.
• Törlés
A Profilt törölheti itt.
• Új hozzáadása
Kézzel hozzáadhat egy új profilt.

URL-re lép [Menu 8-1-4]
Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetszŒ weboldalra.
Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Beállíthatja a cookie-k használatát.

Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.

Profilok törlése [Menü 8-1-8]
Törölheti a profilokat, hogy visszatérjen az eredeti
beállításokhoz.

BöngészŒ verzió [Menü 8-1-9]
Megjelenik a WAP BöngészŒ verziója.

SIM funkciók (hálózatfüggŒ) [Menü 8-2]
Ez a menü a SIM és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Gyorsítótár beállítások [Menu 8-1-5]
A Cache tárolja ideiglenesen a letöltött Weboldalakat.
Ebben a menüben ürítheti ki a cache tartalmát, vagy
változtathatja meg a cache üzemmódot.
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Szolgáltatások [Menü 8]
Kapcsolat közben – Online menü
Ha kapcsolatban van a készülék, az alábbi menük
használhatók.
• KezdŒlap
Ugyanaz, mint a [Menü 8-1-1].
• Frissít
Az aktuális weblap frissítése
• KönyvjelzŒk
A könyvjelzŒk listájának megjelenítése. Ugyanaz, mint a
[Menü 8-1-2].
• Mentés könyvjelzŒként
Az aktuális weboldal hozzáadása könyvjelzŒként a listához.
• URL-re lép
A kívánt oldalra léphet. A menüben szerkesztheti az oldal
címét is.
• Cache ürítés
Törli a cache memóriatartalmát.
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Letöltések [Menü 9]
Megtekintheti a letöltött képeket és hangokat. Beállíthatja
Œket háttérképként és csengŒhangként. Megnézheti,
meghallgathatja, törölheti vagy átnevezheti a letöltött
adatokat.

A JAVATM a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia.

Játékok és … [Menü 9-1]

A szolgáltatótól függŒen minden Java-alapú program, mint pl. Java
játékok letölthetŒk és futtathatók a telefonkészülék segítségével.

Saját játékok és … [Menü 9-1-1]

A már letöltött Java program megtekinthetŒ az Alkalmazások menüben,
ahonnan azok kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetŒk. A telefonra
mentett Java programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

A JavaTM menü tartalmaz egy elŒre létrehozott mappát, és
automatikusan hozzáadásra kerül a listához, amikor egy új
mappát hoz létre, vagy letöltött játékot tárolt.
A mappa kiválasztása, és a Menü megnyomása után
almenük állnak rendelkezésre számos opcióval (Új mappa,
Áthelyez, Indítás, Töröl és Átnevez).
• Új mappa: Új mappa létrehozása.
• Áthelyez: A kiválasztott alkalmazást a kijelölt mappába
helyezi át.
• Indítás: A WAP használatával frissíti az adott
alkalmazást.
• Töröl: Alkalmazás eltávolítása.
• Átnevez: Itt átnevezheti az alkalmazást.
Ha egy elŒre telepített játékot választ, akkor számos
almenü jelenik meg (Fel, Info, Opciók és Kilépés), és az
Info kiválasztásával információt jeleníthet meg az
alapértelmezésben megtalálható játékokról.

Java
A Java MIDlet – a Java Applet szabványos Netscape vagy MS Internet
Explorer böngészŒkkel történŒ letöltéséhez hasonló módon – WAPszolgáltatással rendelkezŒ telefonról tölthetŒ le.

! Megjegyzés
A JAR-fájl a Java program tömörített formátuma, a JAD kiterjesztés pedig
leíró fájlt jelöl, amelyben minden részletes információ megtalálható.
Letöltés elŒtt megtekinthet minden részletes leírást a JAD-fájlban.

! Vigyázat
• Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú programok futnak telefonos
környezetben. A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú programok csak
PC-környezetben futtathatók.
• Akkor sem kompatibilis minden Java alkalmazás minden telefonnal, ha
a szabványos J2ME nyelven készült, mert használhatnak specifikus
könyvtárakat (API). Ha egy nem kifejezetten erre a telefonra fejlesztett
Java alkalmazást tölt le, akkor kikapcsolási és lefagyási problémákat
tapasztalhat, amikor újra kell indítani a telefont (eltávolítva, majd
visszahelyezve az akkumulátort). Ezeket a problémákat inkompatibilis
programok okozzák, és nem jelenti a telefon meghibásodását.
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Letöltések [Menü 9]
Profilok [Menü 9-1-2]
Ez a menü ugyanazokat a beállításokat tartalmazza, mint
az Internet menü. Új alkalmazások letöltéséhez WAP
csatlakozásra van szükség.

Képek [Menü 9-2]
A kép megtekintése után az alábbi funkciókat aktiválhatja.
• Beállítás háttérképként: A kiválasztott kép
háttérképként állítható be.
• Multimédia üzenet írása: A letöltött kép elküldhetŒ
MMS-ben.

Hangok [Menü 9-3]
A bal funkciógomb < [Opciók] a következŒ opciókat
jeleníti meg.
• Beállítás csengŒhangként: Beállítja a csengŒhangot az
aktuálisan kiválasztott hangra.
• Üzenet írása: CsengŒhang küldhetŒ SMS és MMS
üzenetben.
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Tartozékok
Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket
egyéni igényeinek megfelelŒen választhatja ki.

! Megjegyzés
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.

Hagyományos akkumulátor

• A tartozékok eltérŒek lehetnek a különbözŒ országokban; a további
részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy
ügynökséggel.

Hordozható headset
Telefonjához csatlakozik, és kezei
használata nélkül telefonálhat.

Úti töltŒ
Ez a töltŒ lehetŒvé teszi az
akkumulátor töltését, amikor nem
tartózkodik otthon, vagy
irodájában.

CD/Adatvezeték
Számítógéphez csatlakoztathatja
telefonját, hogy adatokat cseréljen
közöttük.
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Mıszaki adatok
Általános jellemzŒk
Modell : C2100
Rendszer : GSM 900 / DCS 1800

Üzemi hŒmérséklet
Max
Min
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: +55°C
: -10°C
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Memo
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Memo
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C2100 KorisniËke upute
Paæljivo proËitajte priruËnik prije poËetka rukovanja
sa mobilnim telefonom.

HRVATSKI

UVOD

»estitamo na kupnji naprednog i kompaktnog C2100
mobilnog telefona, dizajniranog za rad s najnovijom
digitalnom mobilnom komunikacijskom tehnologijom.

Ovaj korisniËki priruËnik sadræi vaæne informacije o
uporabi i radu ovog telefona. Molimo, paæljivo proËitajte
sve informacije kako biste ostvarili optimalan rad i
sprijeËili nastanak moguÊe πtete uzrokovane nepravilnim
koriπtenjem telefona. Svaka promjena ili modificiranje
ureaja koje nije dozvoljena u ovom priruËniku, korisniku
moæe poniπtiti dobiveno jamstvo za ovaj ureaj.

Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriæene kante
za smeÊe, to znaËi da je proizvod pokriven
europskom direktivom 2002/96/EC.
2. ElektriËni i elektronski proizvodi ne smiju se
odlagati zajedno s komunalnim otpadom, veÊ u
posebna odlagaliπta koja je odredila vlada ili lokalne
vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreËit Êe potencijalne negativne
posljedice po okoliπ i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potraæite u
gradskom uredu, sluæbi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
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Radi Vaπe sigurnosti
Upozorenje

Mobilni telefon mora biti iskljuËen za
vrijeme leta zrakoplovom.
Ne koristite vaπ telefon blizu benzinskih
crpki, spremiπta goriva, kemijskih tvornica ili
eksploziva.

Oprez

IskljuËite u bolnicama: moæe uzrokovati
smetnje na medicinskim aparatima npr.
pacemaker-e i sluπne aparate.
Koristite originalnu dodatnu opremu kako se
telefon ne bi oπtetio.

Ne dodirujte telefon vlaænim rukama za
vrijeme punjenja. Moæe doÊi do elektriËkog
πoka ili do ozbiljnog oπteÊenja telefona.

Stare baterije se trebaju odlagati u skladu
sa vaæeÊim odredbama.

Ne dræite telefon u ruci dok vozite.

Hitni pozivi nisu moguÊi na svim mobilnim
mreæama. Stoga, nikad ne ovisite samo o
jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite
uslugu kod vaπeg lokalnog davatelja usluga.

Radi vaπe sigurnosti, koristite iskljuËivo
originalne baterije i punjaËe. Dræite telefon
na sigurnom izvan dohvata djece, jer sadræi
male dijelove koji se mogu odvojiti i postoji
opasnost od guπenja.

Moæe izazvati manje smetnje na radiju, TV
prijemniku, PC-u, itd.
Ne rastavljajte telefon ili bateriju!
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Smjernice za sigurno i uËinkovito koriπtenje
ProËitajte ove jednostavne smjernice. Krπenje pravila
moæe biti opasno i nezakonito. Daljnje informacije dane su
u ovom priruËniku.

Izlaganje radiofrekvencijskoj energiji
Izloæenost radio valovima i specifiËnoj stopi apsorpcije
(SAR)
Ovaj mobilni telefon, model C2100, dizajniran je da
udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloæenost radijskim
valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim
smjernicama koje ukljuËuju sigurnosnu granicu odreenu
za zaπtitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i
zdravlje.
• Smjernice izlaganja radijskim valovima koriste mjernu
jedinicu poznatu kao Specific Absorption Rate ‡ SAR
(specifiËna stopa apsorpcije). SAR testiranje izvodi se
pomoÊu standardnih metoda, pri kojima telefon emitira
na najviπoj potvrenoj razini snage na svim koriπtenim
frekvencijskim pojasima.
• Iako su moguÊe varijacije SAR razina izmeu razliËitih LG
mobilnih telefona, svi su oni dizajnirani tako da
zadovoljavaju relevantne smjernice na radijskoj
frekvenciji.
• Meunarodna komisija za zaπtitu od neionizirajuÊe
radijacije (ICNIRP) preporuËa SAR razinu od 2W/kg u
prosjeku na deset (10) grama tkiva.
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• Najviπa SAR vrijednost za ovaj model telefona iznosi
0.975 W/kg (10g).
• Informacije o SAR podacima za korisnike koji æive u
dræavama koje su usvojile SAR graniËne vrijednosti koje
preporuËuje Institut elektriËnih i elektronskih inæenjera
(IEEE), a to je 1.6 W/kg u prosjeku na jedan (1) gram tkiva

Odræavanje ureaja
Upozorenje: koristite samo baterije, punjaË i dodatnu
opremu dozvoljenu za koriπtenje s ovim odreenim
modelom telefona. Koriπtenje drugih vrsta moæe osporiti
svaku potvrdu ili jamstvo ovog telefona, a moæe biti i
opasno.
• Ne rastavljajte proizvod. Odnesite ga ovlaπtenom
serviseru kad se za to ukaæe potreba.
• Dræite ga podalje od elektriËnih ureaja poput televizora,
radija ili raËunala.
• Ne dræite proizvod u blizini izvora topline poput radijatora
ili peÊi.
• Nemojte ga bacati.
• Nemojte ga tresti i udarati.
• Povrπina telefona moæe se oπtetiti ako ga prekrijete ili
stavite u vinilski omot.
• Koristite suhu tkaninu za ËiπÊenje povrπine proizvoda.
(Ne koristite otapala poput benzina, razrjeivaËa ili
alkohola.)

• Ne izlaæite proizvod prekomjernom dimu i praπini.
• Ne dræite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karti.
Moæe se oπtetiti informacija na magnetskoj vrpci.
• Ne lupajte po zaslonu s oπtrim predmetom, jer bi se
telefon mogao oπtetiti.
• Ne izlaæite telefon tekuÊinama i vlazi.
• Oprezno koristite dodatnu opremu i dræite se uputa. Ne
dirajte nepotrebno antenu.
• Ukoliko stavljete telefon u ep ili u torbu, pripazite da
neki metalni predmet (npr. kovanica) ne bi napravio
kratki spoj, te uzrokovao kvar telefona.
• Ukoliko stavite telefon u mikrovalnu peÊnicu, doÊi Êe do
eksplozije baterije.
• Samo ovlaπteno osoblje moæe servisirati telefon i
dodatnu opremu. Kriva instalacija ili servis moæe
rezultirati nezgodom, te sigurnim gubitkom garancije.
• Ne koristite telefon ako je antena oπteÊena. Ako
oπteÊena antena dodiruje koæu, moæe doÊi do blagih
opekotina. Kontaktirajte ovlaπteni LG servis, te
zamijenite oπteÊenu antenu.
• Naljepnica na telefonu sadræi bitne informacije za
servisnu organizaciju. Ne uklanjajte ju.

UËinkovito koriπtenje telefona
Za optimalan rad telefona s minimalnom potroπnjom
snage, molimo:

• Dræite telefon normalno za vrijeme razgovora. Govorite
ravno u mikrofon, tako da je antena okrenuta gore i
prema vaπem ramenu. Ako je antenu moguÊe
izvuÊi/uvuÊi, tijekom poziva je treba izvuÊi.
• Ne dræite antenu dok govorite na telefon. DræeÊi je moæete
oslabiti kvalitetu poziva, takoer moæete uzrokovati da
telefon radi s veÊom potroπnjom snage nego πto je
potrebno te time skratiti vrijeme razgovora i Ëekanja.
• Ako vaπ mobilni telefon podræava infracrveno
povezivanje, nikad ne usmjeravajte infracrvenu zraku
prema oku.

Elektronski ureaji
Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje utjeËu na rad.
• Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske
opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u
blizinu pacemakera.
• Neki pomoÊni ureaji za sluh takoer mogu imati
smetnje zbog mobilnog telefona.
• Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio,
raËunalo itd.
• Ne izlaæite ureaj statiËkom elektricitetu.

Sigurnost u voænji
Provjerite zakone i pravila koriπtenja mobilnog telefona u
podruËjima gdje se vozite.
• Ne dræite telefonsku sluπalicu dok vozite.
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Smjernice za sigurno i uËinkovito koriπtenje
• Svu pozornost posvetite voænji.
• Koristite handsfree opremu, ako je imate.
• Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili
upuÊivanja poziva ako uvjeti voænje to zahtijevaju.
• RF energija moæe utjecati na elektronske sustave u
vaπem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
• Ako je vaπe vozilo opremljeno zraËnim jastucima, pazite
da ih ne zakrËite instaliranom ili prenosivom opremom.
Moæete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

PodruËje miniranja
Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite
ograniËenja i dræite se pravila i zakona.

MoguÊa eksplozivna podruËja
• Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.
• Ne prevozite ili ne dræite zapaljivi plin, tekuÊinu ili
eksplozive u dijelu vozila u kojem dræite svoj mobilni
telefon i dodatnu opremu.

U zrakoplovu
BeæiËni ureaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• IskljuËite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.
• Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi
koriπtenja mobilnog telefona.
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Informacije i rukovanje baterijom
• Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju
ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema
utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad
baterije.
• Koristite samo LG baterije i punjaËe. LG punjaËi izraeni
su da produæe trajanje baterije.
• Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokujete kratki
spoj.
• Pazite da su metalni kontakti na bateriji Ëisti.
• Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruæa
optimalan rad.
• Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se
poveÊala iskoristivost.
• Ne izlaæite punjaË baterije na direktno svjetlo, i nemojte
ga koristite u podruËjima velike vlage, poput kupaonice.
• Ne dræite bateriju u hladnim ili vruÊim prostorima, jer
postoji moguÊnost smanjenja uËinkovitosti baterije.

Mreæni servis
• Neki servisi i funkcije opisani u ovim uputama ovise o
mreæi ili pretplati. Takoder, svi izbornici moæda neÊe biti
dostupni u vaπem telefonu. Molimo kontaktirajte
mreænog operatera za viπe informacija o vaπoj pretplati.
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Dijelovi telefona
Prednja strana telefona
1. ZvuËnik
2. LCD zaslon
• Gore: JaËina signala, nivo bate
rije i razliËite funkcije
• Dolje: Indikatori soft tipki

1

2

3. Tipkovnica
• U stanju pripravnosti: Unesite
brojeve za poziv
Pritisnite duæe:
0 ‡ Meunarodni pozivi
1 ‡ Pozivanje vaπe govorne
poπte
2 to 9 ‡ Brza biranja

4. Mikrofon

3

5. Fleπ (bljeskalica)
6. BoËne tipke
• U stanju pripravnosti
(otvoren): GlasnoÊa
tipkovnice
• U stanju pripravnosti
(zatvoren): Digitalni sat
(donja tipka)
• U izborniku: pregledavanje
• Za vrijeme poziva: glasnoÊa
zvuËnika

7. Fleπ tipka
8. Vanjski LCD zaslon

5
6

7
8

7

6

4
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Dijelovi telefona
1. Navigacijska tipka

3

• U stanju pripravnosti:
U : Lista favorita
D : Imenik
R : Poruke
L : Profili
Dræi dolje: aktiviranje moda Vibracija
• U izborniku: kretanje kroz izbornik

2. OK ‡ tipka za potvrivanje
3. Soft tipke

Straænja strana telefona

1 2

4

2
5

1

4 6

8

7 5

6

3

• Ove tipke obavljaju funkcije oznaËene tekstom na
zaslonu odmah iznad njih
7

4. Tipka za planer
• Aktivira izbornik planera.

5. Download tipka
• Dræi kratko: Lista preuzetih sadræaja

6. Tipka ©alji
• Ostvaruje i prima pozive
• U pripravnosti: prijaπnji pozivi

7. Tipka Kraj
• UkljuËivanje / IskljuËivanje
• Kraj ili odbijanje poziva

8. Tipka za brisanje
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poklopac baterije
Konektor za sluπalice
Fleπ tipka
Rupice / utor za vezicu
Baterija
Utor za SIM karticu
Konektor za kabel/
Konektor za punjenje telefona

Objaπnjenje tipki
Tipkovnica
Svaka tipka moæe biti koriπtena za viπe simbola.
Tipka Objaπnjenje
1 .,/?!-:'"1
2 ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç
3 DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4 GHI4ÏÌÍÎ˝ghiïìíî©
5 JKL5jkl
6 MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ
7 PQRS7ß™pqrsß∫
8 TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû
9 WXYZ9wxyz
0 [razmak] 0
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Informacije na zaslonu
Zaslon prikazuje viπe ikona. Opis ikona je dolje naveden.

Ikone na zaslonu
Ikona

Objaπnjenje

Ikona

Objaπnjenje

JaËina signala. ❈

Moæete pogledati vaπ planer.

Poziv je uspostavljen.

Samo Vibracija iz Profila.

Moæete koristiti GPRS usluge.

OznaËuje profil Normalo.

Koristite usluge roaminga.

OznaËuje profil Glasno.

Linija 1/2 je u upotrebi za izlazne pozive ‡ ako
ste prijavili uslugu sa dvije linije.

OznaËije profil Tiho.

Alarm je namjeπten i ukljuËen.

OznaËuje profil Sluπalice.

Prikazuje stanje baterije.

Moæete preusmjeriti poziv.

Primili ste SMS.

Prikazuje da se telefon prikljuËuje na WAP.

Primili ste govornu poπtu.

Prikazuje da koristite GPRS.

❈ Kvaliteta signala moæe verirati ovisno o pokrivenosti mreæe. Kada je signal ispod 2 crtice, kvaliteta zvuka u razgovoru Êe biti loπa, te moæe doÊi do

prekida veze. Provjeravte kvalitetu signala prije pozivanja. Kada nema crtica za signal, to oznaËava da nema pokrivenosti mreæe na tom podruËju:
u tom sluËaju, neÊete biti u stanju pristupiti mreæi i ostvariti bilo koju uslugu (pozivi, poruke, ...).
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Instalacija
1. Umetanje SIM kartice

! SIM kartica

1. Sa straænje strane telefona, najprije skinite poklopac
baterije, a zatim izvadite bateriju.

Prilikom registracije kod operatera , moæete dobiti SIM karticu. SIM
kartica sadræi kompjuterski Ëip u kojem su sadræani mnogi podaci kao πto
je telefonski imenik, te vaπ broj telefona, itd.

1

2
2
1

3. Vratite bateriju i pritom pripazite da sve sjedne na
mjesto; Nakon baterije vraËajte poklopac sve dok ne
zaËujete zvuk da je poklopac sjeo na mjesto.
2

2. Ubacite SIM karticu u utor, ispod srebrnog dræaÊa, sa
konektorima poloæenima prema dolje.

2
1

1

! Upozorenje
• Uklanjanje baterije sa telefona dok je on ukljuËen, moæe uzrokovati
pogreπke u radu samog telefona.
• Metalni kontakti na kartici se mogu lako oπtetiti grebanjem. Obratite
paænju na SIM karticu kada ju koristite i instalirate. Slijedite uputstva
dobijena sa SIM karticom.

! Uklanjanje SIM kartice

• Sa SIM karticom morate postupati na isti naËin kao sa kreditnom
karticom.

Izvucite SIM karticu van utora, kao πto je
prikazano, prema gornjoj strani telefona.

• Ako je vaπ telefon i/ili SIM kartica izgubljen, nazovite vaπeg operatera,
kako bi sprijeËili moguÊu zloupotrebu.
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Instalacija
2. Punjenje baterije

! Oprez!

Prije no prikljuËite punjaË na telefon, morate imati
umetnutu bateriju u telefonu.

• IskljuËite punjaË iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine kako bi
izbjegli elektriËki πok ili poæar.
• Osigurajte da nikakvi oπtri predmeti kao πto su: æivotinjski zubi, nokti,
itd. ne dou u kontakt sa baterijom, jer u protivnom moæe doÊi do
poæara.
• Ne uspostavljajte ili ne odgovarajte na poziv za vrijeme punjenja
telefona, jer moæe uzrokovati kratki spoj na telefonu i/ili elektriËki πok i
poæar.

3. IskopËavanje punjaËa
1. Provjerite da li je baterija potpuno napunjena, prije
koriπtenja telefona.
2. Okrenite konektor punjaËa kao πto je prikazano na slici i
prikljuËite ga na telefon.
3. Drugi kraj punjaËa ukljuËite u utiËnicu ‡ izvor napajanja
(220V). Koristite samo originalni punjaË.
4. Pokretne crtice na ikoni baterije Êe se zaustaviti nakon
πto punjenje zavrπi.
! Upozorenje
• Ne gurajte konektor punjaËa “na silu’’, jer to moæe oπtetiti telefon ili
punjaË.
• PunjaË mobitela ukljuËite vertikalno na utiËnicu u zidu!
• Ukoliko koristite punjaË izvan vaπe dræave, koristite odgovarajuËe
adaptere kako bi izvrπili punjenje mobitela na pravilan naËin.
• Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju ili SIM karticu.
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IskopËajte punjaË iz telefona
pritiskom na obje boËne tipke
na konektoru kao πto je
prikazano na slici.

Pozivanje i odgovaranje na pozive
Pozivanje

Pozivanje iz telefonskog imenika

1. Unesite æeljeni broj zajedno sa pozivnim brojem. Ako
æelite izbrisati broj, pritisnite C.
2. Pritisnite S za pozivanje.
3. Pritisnite E za kraj poziva.

1. U stanju pripravnosti, pritisnite > [Imenik].
2. Kada se pojavi izbornik, moæete odabrati Potraæi po
pritiskom na <.
3. Ukoliko pronaete i odaberete æeljeni broj, pritisnite
tipku S za pozivanje.

Meunarodni pozivi
1. Pritisnite i dræite tipku 0 za meunarodni predznak.
“+” znak pojavit Êe se na zaslonu.
2. Unesite kod zemlje, kod regije i broj telefona.
3. Pritisnite S.
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Izbornik u razgovoru
Izbornik prikazan na zaslonu telefona za vrijeme poziva je
razliËit od glavnog izbornika u koji pristupamo normalnim
otvaranjem telefona, a opcije su prikazane ovdje.

1 Za vrijeme razgovora
Pritiskom tipke Izbornik za vrijeme poziva, moæete
pristupiti sljedeÊem izborniku:
GlasnoÊa: Promjena glasnoÊe razgovora.
Zadræi: Zadræi trenutni poziv.
Kraj svih poziva: Zavrπave sve pozive.
Poruke: Pristup izborniku poruka.
DTMF isk/uklj: Uklj./Isklj. DTMF tonove.
IskljuËi mikrofon: IskljuËivanje mikrofona.
Sim alati: Pristup izborniku Sim alata (ako SIM podræava).
Detalje oko zadræavanja poziva i konferencijskog poziva
naÊi Êete kroz sljedeÊih par stranica.

1-1 Stavljanje poziva na Ëekanje
Kada je poziv uspostavljen, pritisnite S [©alji] kako bi ga
stavili na Ëekanje. Nakon πto je poziv zadræan, pritisnite
S [©alji] kako bi ga vratili sa Ëekanja.
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1-2 Pozivanje drugog poziva
Moæete odabrati broj iz imenika za pozivanje drugog
poziva. Pritisnite > [Imenik] i odaberite Traæi.
Za snimanje odabranog broja u Imenik za vrijeme poziva,
pritisnite > [Imenik] , a zatim odaberite Dodaj novo.

1-3 Prebacivanje izmeu dva poziva
Za izmjenjeivanje izmeu dva poziva, odaberite <
[Opcije], i odaberite Izmjeni ili pritisnite tipku S [©alji].
Moæete ostvariti jedan ili dva poziva pritiskom na tipke
gore/dolje. Ukoliko æelite zavrπiti jedan od dva poziva,
odaberite ga i nakon toga pritisnite tipku E [Kraj] i poziv
Êe biti prekinut.

1-4 Odgovaranje na pozive
Za odgovaranje na dolazni poziv kada telefon zvoni,
pritisnite samo tipku S [©alji].
Telefon je takoer u moguÊnosti upozoriti vas na novi
dolazni poziv , Ëak i za vrijeme razgovora. Signal u
zvuËniku i na zaslonu Êe vas upozoriti da drugi poziv na
Ëekanju. Ova usluga Poziv na Ëekanju, je dostupna samo
ako je vaπ operator podræava. Detalje o aktivaciji i
deaktivaciji pogledajte u Poziv na Ëekanju [Izbornik 7-4-4].

Ako je poziv na Ëekanju ukljuËen, moæete staviti prvi poziv
na Ëekanje i odgovoriti na drugi, pritiskom na tipku S
[©alji] ili odabirom < [Odgovori], zatim Zadræi &
Odgovori .
Trenutni poziv moæete zavrπiti i odgovoriti na poziv sa
Ëekanja odabirom na < [Izbor.], zatim Zavrπi &
Odgovori.

1-8 Pozivanje poruka i izbornika SIM alata

1-5 Odbijanje dolaznog poziva

Konferencijska vam usluga pruæa moguÊnost simultanog
razgovora s viπe od jednog pozivatelja, ako vaπ davatelj
usluga podræava tu funkciju.
Konferencijski poziv moæe se postaviti kad imate jedan
aktivan poziv i jedan zadræan, na oba ste poziva odgovorili.
Kad je konferencija postavljena, pozive moæe dodavati,
iskljuËivati ili odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su
i dalje u vezi) ona osoba koja je postavila konferencijski
poziv.
Ove su opcije dostupne iz izbornika tijekom poziva. U
konferencijskom pozivu moæe sudjelovati najviπe pet
sugovornika. Kad postavite konferenciju, vi je sami
kontrolirate i kreirate.

Kada ne razgovarate dolazni poziv moæete odbiti pritiskom
na tipku E [Kraj].
Za vrijeme razgovora dolazni poziv moæete odbitipritiskom
na tipku < [Izbornik] i odabrati Konferencija/Odbaci ili
pritiskom na tipku E [Kraj].

1-6 IskljuËivanje mikrofona
Za vrijeme razgovora mikrofon moæete iskljuËiti pritiskom
na tipku < [Opcije] zatim odabirom IskljuËi mikrofon.
Mikrofon moæemo ukljuËiti pritiskom na tipku < [Uklj.
mikr.].
Kada je mikrofon iskljuËen sugovornik vas ne moæe Ëuti,
ali vi njega moæete.

1-7 UkljuËivanje DTMF tonova
Za ukljuËivanje DTMF tonova za vrijeme poziva, npr.,
dozvolite vaπem ureaju da koristi automatsko
prebacivanje, te odaberite < [Opcije], zatim DTMF
Uklj.. DTMF tonovise mogu iskljuËiti na isti naËin.

Opcije poruka i izbornika SIM alata mogu se pozvati iz
izbornika za vijeme razgovora odabirom na < [Opcije].
Izbornik SIM alata je prikazan samo kada SIM kartica
podræava uslugu SIM alata.

2 Konferancijski poziv

2-1 UpuÊivanje drugog poziva
Moæete uputiti drugi poziv iako veÊ razgovarate na jedan.
Unesite broj telefona i stisnite tipku S [©alji]. Kada je
drugi poziv na vezi, prvi je automatski stavljen na Ëekanje.
Prebacivanje izmeu poziva moæete ostvariti odabirom na
tipku < [Opcije],zatim Prebaci.
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Izbornik u razgovoru
2-2 Uspostavljanje konferencijskog poziva

2-8 Privatan poziv tijekom konferencijskog poziva

Postavite jedan poziv na Ëekanje dok je drugi aktivan
pritiskom na < [Opcije] i odaberite Konferencija/Zdruæi
sve.

Za privatan poziv s jednim od sudionika konferencijskog
poziva, prikaæite broj tog sudionika s kojim æelite
razgovarati na zaslon, odaberite < [Opcije],
Konferencija/Privatno i stavite ostale sudionike konf.
poziva na Ëekanje .

2-3 Stavljanje konferencijskog poziva na Ëekanje
Odaberite < [Opcije] ,a zatim Konferencija/Zadræi sve.

2-4 Aktiviranje konferencijskog poziva sa Ëekanja
Odaberite < [Opcije], a zatim Konferencija/Zdruæi sve.

2-5 Dodavanje poziva konferencijskom pozivu
Odaberite < [Opcije], a zatim Konferencija/Zdruæi sve.

2-6 Prikazivanje sudionika konferencijskog poziva
PomoÊu navigacijskih tipki gore/dolje moæete pregledavati
telefonske brojeve sudionika konferencijskog poziva.

2-7 Stavljanje sudionika konf. poziva na Ëekanje
Za stavljanje æeljenog sudionika (Ëiji je broj trenutno
prikazan na zaslonu) konferencijskog poziva na Ëekanje,
odaberite < [Opcije], a zatim Konferencija/Otpustiti.
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2-9 Zavrπavanje konferencijskog poziva
Trenutno prikazani sudionik konferencijskog poziva moæe
biti otpuπten pritiskom na tipku E [Kraj]. Za kraj
konferencijskog poziva pritisnite < [Opcije] a zatim
odaberite Konferencija/Zavrπi.
Odabirom < [Opcije], a zatim Konferencija/Zavrπiti
sve, zavrπit Êe konferencijski poziv za sve sugovornike.

Pristup. kodovi
Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju moæete
koristiti kao zaπtitu od neovlaπtene uporabe vaπeg
telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2 koda)
mogu promijeniti pomoÊu funkcije Promjena kodova
[Izbornik 7-5-5].

PIN kod (4 do 8 znamenki)
PIN kod (Osobni identifikacijski broj) πtiti vaπu SIM karticu
od neovlaπtene uporabe. PIN kod dolazi zajedno sa SIM
karticom. Kad je funkcija PIN kod zahtjev ukljuËena, vaπ
Êe telefon traæiti unos PIN koda svaki put kad ga
ukljuËujete. Kad je funkcija PIN kod zahtjev iskljuËena,
vaπ se telefon spaja odmah na mreæu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)
PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama, potreban je
za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite PUK2
kod, obratite se svome mreænom operateru.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)
Sigurnosni kod πtiti vaπ telefon od neovlaπtene uporabe.
TvorniËki postavljen sigurnosni kod je ‘0000’. Sigurnosni
kod potreban je za brisanje svih telefonskih unosa i za
aktiviranje izbornika Reset postavki. Takoer je potreban
za ukljuËivanje i iskljuËivanje zakljuËavanja telefona kako
bi se sprijeËila neovlaπtena uporaba. TvorniËki postavljen
sigurnosni kod moæe se promijeniti u izborniku Sigurnosne
postavke.

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban
je za pristup funkcijama poput Detalji poziva i Fiksno
biranje. Te funkcije su dostupne samo ako ih podræava
vaπa SIM kartica.

PUK kod (4 do 8 znamenki)
PUK kod (Osobni kljuË deblokiranja) potreban je za
promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod dolazi zajedno sa
SIM karticom. Ako ne, obratite se svome mreænom
operateru i zatraæite kod. U sluËaju da izgubite PUK kod,
takoer se obratite svome mreænom operateru.
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Stablo izbornika

1 Profili
1 Samo vibracija
2 Tiho
3 Normalno
4 Glasno
5 Sluπalice

3 Alati
1 Kalkulator
2 PretvaraË jedinica
3 Svjetsko vrijeme
4 Snimanje glasa
5 Status memorije

2 Popis poziva
1 Propuπteni pozivi
2 Primljeni pozivi
3 Birani pozivi
4 Briπi zadnje pozive
5 Tarife poziva
6 GPRS info

4 Rokovnik
1 Planer
2 Biljeπka
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5 Poruke
1 Sastavi SMS poruku
2 Sastavi MMS poruku
3 Ulazni spremnik
4 Izlazni spremnik
5 Radni spremnik
6 Presluπaj govornu poπtu
7 Informacije
8 Obrasci
9 Postavke

6 Kontakti
1 Traæi
2 Dodaj novi
3 Grupe
4 Brzo biranje
5 Postavke
6 Kopiraj sve
7 Izbriπi sve
8 Informacije

7 Postavke
1 Sat za alarm
2 Datum&Vrijeme
3 Postavke telefona
4 Postavke poziva
5 Sigurnosne postavke
6 Postavke mreæe
7 Poniπti postavke
8 GPRS postavke

8 Servisi
1 Internet
2 SIM Servis

9 Downloads
1 Igre & ostalo
2 Slike
3 Zvukovi
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Profili [Izbornik 1]
U izborniku Profili moæete promijeniti i prilagoditi tonove
telefona raznim dogaajima i okruæenjima.
1. Pritisnite < [Izbornik] u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite 1 za direktan odabir ili koristite navig. tipke
3. Ovom izborniku moæete pristupiti pritiskom na tipku L u
stanju pripravnosti.

Sluπalice [Izbornik 1-5]
Moæete podesiti profil Sluπalice kada ukljuËite sluπalice.
! Napomena
Profil Sluπalica moæe biti aktivan samo kada su ukljuËene sluπalice.
Postavke za ovaj profil se mogu prilagoditi kao i na ostalim profilima.

UkljuËi [Izbornik 1-x-1]

Samo vibracija [Izbornik 1-1]

Aktiviranje odabranog profila.

Moæete podesiti profil Samo vibracija ako trebate
vibracijski mod. U ovom profilu upozorenja su Vibracija ili
Tiho.

Osobno [Izbornik 1-x-2]

Tiho [Izbornik 1-2]
Moæete podesiti profil Tiho ako ga trebate za tiho
okruæenje.

Svaki ima pod izbornike osim Samo vibracija u Tiho.

NaËin dojave poziva
Odabir upozorenja kao πto je: Zvono, Vibracija, itd. za
dolazne pozive za odreena okruæenja.

Ton zvona

Privatno/Normalno [Izbornik 1-3]

Moæete odabrati æeljenu melodiju za zvono.

Moæete podesiti profil kao Privatno-Normalo.

GlasnoÊa zvona

Glasno [Izbornik 1-4]

Moæete podesiti æeljeni nivo glasnoÊe za zvono ovisno o
okruæenju.

Moæete podesiti profil Glasno ako ga trebate za buËno
okruæenje.
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NaËin dojave poruke

Autom. odgovor

Moæete odabrati vrstu upozorenja za primanje poruke.

Moæete odabrati ton tipkovnice.

Funkcija Êe biti aktivirana samo ako koristite sluπalice.
• Isklj. : Telefon se neÊe javiti na poziv automatski.
• Poslije 5 sek: Poslije 5 sek, telefon Êe se javiti na poziv
automatski.
• Poslije 10 sek: Poslije 10 sek, telefon Êe se javiti na
poziv automatski.

GlasnoÊa tipkovnice

Preimenuj [Izbornik 1-x-3]

Moæete odabrati æeljenu glasnoÊu zvuka tipkovnicce.

Moæete izmjeniti ime profila osim profila Samo vibracija,
Tiho i Sluπalica.

Ton poruke
Moæete odabrati ton za primitak poruke.

Ton tipkovnice

Flip zvuk
Moæete odabrati vrstu flip zvuka.

GlasnoÊa zvuËnog efekta
Moæete odabrati glasnoÊu zvuËnog efekta.

GlasnoÊa Uklj./Isklj.
Moæete odabrati glasnoÊu zvuka za ukljuËenje i
iskljuËenje.
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Popis poziva [Izbornik 2]
Propuπteni pozivi [Izbornik 2-1]

Trajanje poziva [Izbornik 2-5-1]

Ovaj izbornik prikazuje propuπtene pozive. Moæete pozvati
te brojeve, snimiti ih i vidjeti datume i vrijeme poziva.

Moæete vidjeti trajanje vaπih poziva. Zadni poziv, Svi pozivi,
Primljeni pozivi i Birani pozivi sa toËnim podacima o
trajanju. Takoer moæete poniπtiti brojaËe poziva.
1. Pritisnite < [Izbornik] u pripravnom modu.
2. Pritisnite 2 za direktan pristup ili koristite tipku
L i R za pristup Popisu poziva, zatim odaberite Tarife
poziva.
3. Pretraæite Trajanje poziva i pritisnite < [Odaberi].

Primljeni pozivi [Izbornik 2-2]
Ovaj izbornik prikazuje primljene pozive. Moæete pozvati te
brojeve, snimiti ih i vidjeti datume i vrijeme poziva.

Birani pozivi [Izbornik 2-3]
Ovaj izbornik prikazuje birane pozive. Moæete pozvati te
brojeve, snimiti ih i vidjeti datume i vrijeme poziva.

SljedeÊih 5 pod-izbornika: Zadni poziv, Svi pozivi, Primljeni
pozivi, Birani poziv i Poniπti sve.

Troπak poziva [Izbornik 2-5-2]

Briπi prijaπnje pozive [Izbornik 2-4]
Moæete odabrati koje sve prijaπnje pozive æelite obrisati.

Tarife poziva [Izbornik 2-5]
U pod izbornicima moæete vidjeti duæinu i cijenu razgovora
vaπih poziva.

Moæete provijeriti troπak vaπeg zadnjeg poziva, svih
poziva, preostali iznos i resetirati troπak. Za resetiranje
troπka trebate PIN2 kod.
1. Pritisnite < [Izbornik]u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite 2 za direktan pristup ili pritisnite L i R R
za ulaz u Popis poziva, i odaberete Troπak poziva.
3. Pretraæite Troπak poziva i pritisnite < [Odaberi].
SljedeÊih 4 pod-izbornika: Zadni poziv, Svi pozivi, Birani
poziv i Poniπti sve.
! Napomena
Stvaran troπak raËuna za vaπe pozive od strane vaπeg operatera moæe
varirati, ovisno o karakteristikama mreæe, obraËunu,cijeni, porezu, itd.
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Postavke [Izbornik 2-5-3] (Ovisno o SIM-u)

GPRS informacije [Izbornik 2-6]

• Odredi tarifu
Moæete odrediti valutu i jedinicu cijene. Kontaktirajte vaπeg
operatora za dobivanje jediniËne cijene. Za odreivanje
valute i cijene potreban vam je PIN2 kod.

Putem opcije GPRS informacija moæete provjeriti koliËinu
podataka prenesenu preko mreæe. Uz to, takoer moæete
vidjeti koliko ste vremena bili na vezi. (GPRS je kratica za
General Packet Radio Service.)

Ukoliko æelite unesti simbole @, £, $ izbriπite sve oznake
valuta i pritisnite tipku *. Ako æelite promijeniti simbol,
ponovno pritisnite tipku *.
! Napomena
Kada su sve jedinice potroπene pozivi se viπe neÊe moÊi upuÊivati, osim
hitnih poziva. Ovisno o SIM kartici, trebate PIN2 kod da bi odredili limit
troπkova poziva.

• Odreivanje kredita
Ova vam mreæna usluga omoguÊava da limitirate troπak
vaπih poziva do odreene naplatne jedinice. Moæete
upuÊivati i primati pozive do odreenog limita troπka.

Trajanje poziva [Izbornik 2-6-1]
Moæete provjeriti trajanje posljednjeg poziva i svih poziva.
Takoer moæete resetirati brojaËe poziva odabirom opcije
Reset sve.

KoliËina podataka [Izbornik 2-6-2]
Moæete provjeriti poslanu koliËinu podataka, primljenu
koliËinu podataka i ukupnu koliËinu podataka. Takoer
moæete resetirati brojaË odabirom opcije Reset sve.

• Automatski prikaz
Ova vam usluga omoguÊava da automatski vidite troπak
svog posljednjeg poziva. Ako odaberete UkljuËiti, moæete
vidjeti troπak posljednjeg poziva po njegovu zavrπetku.
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Alati [Izbornik 3]
Kalkulator [Izbornik 3-1]

PretvaraË jedinica [Izbornik 3-2]

Kalkulator vrπi osnovne matematiËke funkcije: zbrajanje,
oduzimanje, mnoæenje i dijeljenje. (Moæete unijeti brojeve
do druge decimale.)
1. Unesite prvi broj pritiskajuÊi tipke tipkovnice.
2. Sa navigacijskim tipkama odredite mat. funkciju.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite < [Rezultat].
5. Pritisnite < [Poniπti] ili unesi broj i ponovi proceduru.
6. Tipkom C moæete brisati sve oznake i brojke.
7. Ako pritisnete tipku #, moæete unesti broj sa minus
predznakom. Ako pritisnete tipku *, moæete unesti
decimalni broj.
8. Za izlaz iz kalkulatora pritisnite > [Nazad].

Ova opcija pretvara svaku mjeru iz jedne jedinice u
drugu.Postoji Ëetiri vrste koje se mogu pretvoriti u
jedinice: Duæina, Povrπina, Masa i KoliËina.
1. Moæete odabrati jednu od Ëetri jedinice pritiskom na
tipku < [Jedinica].
2. Odaberite standardne vrijednosti koristeÊi L , R tipke.
3. Odaberite jedinicu u koju æelite pretvoriti pritiskom na
tipke U i D . (navigacijske tipke)
4. Moæete provijeriti pretvorenu vrijednost za æeljenu
jedinicu..Ako pritisnete tipku *, moæete unesti
decimalni broj.
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Svjetsko vrijeme [Izbornik 3-3]
Moæete vidjeti vrijeme (sate) u glavnim gradovima svijeta.
1. Odaberite grad koridteÊi tipke L , R.
2. Moæete odrediti trenutno vrijeme prema gradu kojeg
odaberete pritiskom na tipku < [Postavi].

Snimanje glasa [Izbornik 3-4]
Moæete snimiti do 10 glasovnih poruka , od kojih svaka
moæe trajati do 15 sekundi.

Snimi [Izbornik 3-4-1]
Moæete snimiti glasovnu biljeπku.
1. Kada snimanje zapoËne, poruka Snimanje se prikaæe
zajedno sa preostalim vremenom na zaslonu.
2. Ako æelite zavrπiti sa snimanjem pritisnite <
[Spremi].
3. Glasovna biljeπka, pritisnite < [OK].

Vidi listu [Izbornik 3-4-2]
Prikazuje listu biljeπki. Biljeπke moæete reproducirati ili
izbrisati.

Status memorije [Izbornik 3-5]
Moæete provijeriti stanje memorije (upotrebljene i
preostale) telefona kao i stanje memorije na SIM kartici.
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Rokovnik [Izbornik 4]
Planer [Izbornik 4-1]

Dodaj novo [Izbornik 4-x-<-1]

Kada odaberete ovaj izbornik pojavit Êe se kalendar.
Na vrhu ekrana pojavit Êe se raspored sa datumima, a na
dnu ikone za planer i biljeπke. Kada promijenite datum ,
kalendar Êe prilagoditi datumu. Moæete odabrati odreen
datum za planer.Ako vidite crticu ispod datuma, to znaËi
da je za taj dan veÊ ubiljeæena biljeπka ili planer. Ova
funkcija podsjetit Êe vas na vaπe planove i biljeπke.
Telefon vas moæe obavijestiti na planer ako aktivirate
njegov alarm.
Promjena dana, mjeseca i godine.

Moæete upisati do 20 biljeπki.

Tipka
13
*#

• Planer
Unesite temu, vrijeme i alarm koristeÊi dostupne tipke.

Vidi [Izbornik 4-x-<-2]
Prikazuje poruku za odabrani dan. Koristite navigacijske
tipke za pretraæivanje liste. Ako ste podesili alarm za
poruku, sat za alarm Êe biti na zaslonu. Za to vrijeme ako
pritisnete < [Odaberi], vidjet Êete detalje. Pritisnite<
[Opcije] za brisanje ili ureivanje poruke koju ste odabrali.

Tipka

Opis

Uredi [Izbornik 4-x-<-3]

Godine

UD

Tjedni

Uredivanje planera.

Mjeseci

L R

Dani

Briπi [Izbornik 4-x-<-4]

Opis

! Napomena

Moæete izbrisati proπli planer.

Telefon mora biti ukljuËen da bi ova usluga bila aktivna.

Briπi sve [Izbornik 4-x-<-5]

Biljeπka [Izbornik 4-2]
1. Pritisnite Biljeπka.
2. Unesite biljeπku i pritisnite < [OK].
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Moæete izbrisati sve poruke-planere!

Poruke [Izbornik 5]
Ovaj izbornik ukljuËuje usluge SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message Service), glasovna
poπta, kao i poruke mreænih servisa.

Sastavi SMS poruku [Izbornik 5-1]
Moæete pisati i ureivati tekstualnu poruku, te provjeriti
broj stranice poruke.
1. Uite u izbornik Poruke pritiskom na < [Odaberi].
2. Ako æelite pisati novu poruku, odaberite Sastavi SMS.
3. KoristeÊi T9 olakπat Êete si unos teksta. Za detalje kako
koristiti T9, vidi str. 32.
4. Pritisnite [Unesi] za dodavanje dodatnih sadræaja.
5. Ako æelite odabrati opcije za vaπ tekst, ili zavrπiti sa
pisanjem poruke, pritisnite < [Opcije].
! Napomena
Vaπ telefon podræava EMS poruke, te moæete odabrati slike u boji,
zvukove, itd.. za slanje. Primatelj poruke moæda neÊe dobiti slike ili
zvukove koje ste poslali, ako njegov telefon ne podræava EMS.

Opcije
• ©alji
©alje SMS.
1. Unesite broj primatelja.
2. Pritisnite D tipku za unos dodatnih primatelja.
3. Brojeve telefona moæete dodati u imenik.
4. Pritisnite < nakon unosa brojeva.
Sve Êe poruke biti automatski spremljene u izlazni
spremnik, Ëak i nakon neuspjelog slanja.
• Spremi
Pohrana u Izlazni spremnik.
• Font
Odabir veliËine i vrste fonta.
• Boja
Moæete odabrati boju slova i pozadine.
• Poravnavanje
Moæete pozicionirati sadræaj poruke Desno, u Sredinu ili
Lijevo.
• Dodaj T9 rjeËnik
Moæete dodati svoje rijeËi. Ovaj izbornik je vidljiv samo kada
ureujete tekst u T9.

C2100 29

Poruke [Izbornik 5]
• T9 jezik
Odabir T9 jezika.
• Izlaz
Ako pritisnete Izlaz za vrijeme pisanja poruke, prekidate
pisanje i vraÊate se natrag u izbornik Poruke. Poruka koju
ste pisali nije spremljena.

Unesi
• Simbol
Moæete dodati posebne znakove.
• Slike
Moæete unesti predinstalirane ili vaπe slike koje odgovaraju
za pisanje SMS-a.

Sastavi MMS [Izbornik 5-2]
Moæete pisati i ureivati multimedijsku poruku,
provjeravajuÊi veliËinu poruke.
1. Uite u izbornik Poruke pritiskom na < [Odaberi].
2. Ako æelite pisati novu poruku, odaberite Sastavi MMS.
3. Moæete kreirati novu poruku ili odabrati jedan od veÊ
ponuenih obrazaca.
4. Pritisnite Unesi za dodati Simbole, Fotografiju, Snimi
fotografiju, Sliku, Zvuk, Glasovnu biljeπku, Obrazac
teksta, Kontakte ili Potpis.

Opcije

• Zvuk
Moæete unesti zvukove koji se koriste za SMS.

• ©alji
MMS moæete poslati na viπe primatelja, odrediti mu prioritet
i odrediti mu kasnije slanje.

• Tekstualni obrasci
Moæete koristiti obrasce, veÊ instalirane u telefonu.

! Napomena

• Kontakti
Moæete dodati broj telefona ili e-mail adresu..
• Potpis
Moæete dodati potpis u SMS poruku.
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• Sve poruke Êe biti automatski spremljene u izlazni spremnik, Ëak i ako
nije uspjeπno poslana.
• Provijerite kod vaπeg davatelja usluga da li podræsva odreivanje
prioriteta.

• Pregled
Moæete pogledati MMS poruku koju ste sastavili.
• Spremi
Moæete spremiti MMS poruku u Radni spremnik ili u
Predloπke

• Dodaj T9 rjeËnik
Moæete dodati svoje rijeËi. Ovaj izbornik je vidljiv samo kada
ureujete tekst u T9.
• T9 jezici
Odabir T9 jezika.

• Dodaj snimku
Moæete dodati snimku prije ili poslije trenutne.

• Izlaz
Povratak u izbornik poruke.

• Idi na snimku
Moæete prebaciti na prijaπnju ili sljedeÊu snimku.

! Napomena

• Briπi snimku
Brisanje trenutne snimke.

Ako odaberete sliku (15K) za sastavljanje MMS-a, vrijeme uËitavanja Êe
trajati oko 15 sekundi. Nadalje,ne moæete aktivirati bilo koju tipku za to
vrijeme. Nakon 15 sekundi moÊi Êete nastaviti sa pisanjem MMS poruke.

• Postavi format snimke
- Postavi brojaË
Moæete postaviti brojaË za snimku, tekst , slike i zvuk.
- Zamjena teksta i slike
Moæete zamijeniti poziciju slike i teksta u poruci.
• Ukloni media sadræaj
Moæete ukloniti sliku ili zvuk iz poruke. Ova opcija je
dostupna samo kada postoji neki media sadræaj.
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Poruke [Izbornik 5]
Kako koristiti T9
T9 vam omoguÊava brzo unoπenje teksta.
U T9, trebati stisnuti odgovarajuÊe slovo samo jednom.
Ovo je bazirano na ugraenom rjeËniku, kojemu takoer i
vi moæete dodavati nove rijeËi.
1. PoËnite pisati rijeËi koristeÊi tipke od 2 do 9.
Pritisnite svaku tipku samo jednom za jednu rijeË. Npr. za
rijeË ‘Girl’, pritisnite 4, 4, 7, 5.

4 (za G)
1

159

T9Abc

1

4 (za i)
158

T9abc

I

7 (za r)
157

His

1

T9abc

Alternativa: Pritisnite tipku * i odaberite simbol za
unos.
2. Nakon πto ste napisali rijeË provijerite da li je ispravno
napisana.

• Pisanje rijeËi koristeÊi T9.

160

Telefon podræava tri naËina unosa teksta: Prediktivni
(T9Abc, T9ABC, T9abc), Multitap (ABC, abc), NumeriËki
(123). Ako æelite promijniti naËin, pritisnite tipku #.

1

T9abc

Hi

Ako je rijeË ispravna: Pritisnite 0 i piπite slijedeÊu
rijeË.
Ako rijeË nije ispravna : Pretraæi po U , D
(Prijaπnja i SlijedeÊa rijeË).
Alternativa : Ako nema rijeËi koju æelite moæete je sami
dodati. Pritisnite < [Opcije] u Prediktivnom naËinu
unosa. Odaberite izbornik Dodaj T9 rjeËnik.

5 (za l)
156

1

T9abc

Unesite rijeË

Girl

Slova koja ste unijeli izgedaju kao blokirana.
RijeË se mijenja nakon svakog unoπenja slova.Ne
obraËajte paænju na izgled rijeËi sve dok nisu uneπena
sva slova potrebna da se sastavi rijeË.
Za brisanje slova pritisnite C.
Za unos brojeva pritisnite duæe #, a zatim unesite broj.
Ako dræite kratko *, moæete promijeniti vrstu jezika.

➮

3. Za ubacivanje interpunkcijskih oznaka pritisnite 1
dok se ne pojavi æeljena.
! T9 jezici
T9 moæete odabrati u izborniku, a isto tako ga moæete iskljuËiti.
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Ulazni spremnik [Izbornik 5-3]
Biti Êete obavijeπteni o primitku poruke, koja Êe biti
pohranjena u Ulaznom spremniku.
U ulaznom spremniku moÊi Ëete prepoznati vrstu poruke
prema ikoni. Molimo pogledajte vrste ikona!
! Vrste ikona

Za obavijeπtajnu multimedijsku poruku, trebate priËekati
na preuzimanje i procesuiranje poruke. Za obavijeπtajne
postavke, pogledajte [Izbornik 5-9-2] za detalje.

Odgovor
Moæete odgovoriti poπiljaocu.

Proslijedi

[

] MMS

[

] SMS

[

] SIM poruka

Vrati poziv

[

] ProËitana MMS poruka

Moæete nazvati poπiljaoca poruke.

[

] ProËitana SMS poruka

[

] Push poruka

Briπi

[

] Obavijeπtajna MMS poruka

Moæete izbrisati trenutnu poruku.

Ako telefon prikaæe ‘Nema mjesta za SIM poruku’, tada
trebate izbrisati SIM porike iz Ulaznog spremnika. Ako
telefon prikaæe ‘Nema mjesta za poruke’, tada morate
osloboditi memoriju, takoda izbriπete neke poruke, media
sadræaje ili aplikacije.

❇ SIM poruka
SIM poruka se odnosi na poruku pohranjenu na SIM
kartici. Te porike moæete prebaciti na telefon.

Odabranu poruku moæete proslijediti.

Izvadak
Moæete napraviti izvadak slike, zvuka i teksta. Biti Êe
spremljeni u Moja mapa ili Imenik.

Vidi informacije
Moæete vidjeti informacije o prijaπnjim porukama, adresi
poπiljaoca, naslovu MMS-poruke, datumu i vremenu, te
prioritetu i klasi.
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Poruke [Izbornik 5]
Briπi sve
Brisanje svih poruka.

Odgovori (primjenjivo samo na MMS porukama)
Moæete odgovoriti MMS porukom.

❇ Primi (obavjeπtajna poruka)
Ako je MMS poruka postavljena na Auto download isklj.,
tada Êete dobiti obavijest. Za primanje trbate odabrati
Primi.

Izlazni spremnik [Izbornik 5-4]
Moæete vidjeti sve poslane i neposlane poruke.
Pretraæivanje je isto kao u ulaznom spremniku.
! Vrsta ikone

❇ Kada ste veÊ poslali poruku:
Vidi
Moæete vidjeti poslanu poruku.

Proslijedi
Moæete proslijediti trenutnu poruku drugim primateljima.

Briπi
Moæete izbrisati trenutnu poruku.

View information
Moæete vidjeti informacije o izlaznim porukama, adresi
primatelj, naslovu MMS-poruke, datumu i vremenu, te
prioritetu i klasi.

Briπi sve

[

] MMS poruka poslana

[

] MMS poruka neposlana

[

] MMS isporuka potvrena

[

] SMS poruka poslana

[

] SMS poruka neposlana

Vidi

[

] SMS isporuka potvrena

Moæete vidjeti neposlane poruke.

Brisanje svih poslanih poruka.

❇ Kada niste poslali poruku:

©alji
Moæete poslati poruku.
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Briπi

Presluπaj glasovnu poπtu [Izbornik 5-6]

Brisanje trenutne poruke.

Moæete presluπati govornu poπtu.

Vidi informacije
Informacije o izlaznim porukama.

©alji sve
Slanje svih poruka koje nisu poslane.

Briπi sve
Brisanje svih poruka koje nisu poslane.

Radni spremnik [Izbornik 5-5]
Moæete izraditi do pet MMS poruka koje najËeπÊe
koristite. Ovaj izbornik prikazuje listu tih poruka.
Dostupne opcije:
• Vidi: Moæete vidjeti MMS poruke.
• Uredi: Izmjenjivanje odabrane poruke.
• Briπi: Brisanje odabrane poruke.
• Vidi informacije: Informacije poruke.
• Briπi sve: Brisanje svih poruka.

Info poruka [Izbornik 5-7]
(Ovisno o mreæi i pretplati)
Info usluæne poruke su tekstualne poruke koje mreæni
operater dostavlja na GSM. One pruæaju osnovne
informacije poput vremenske prognoze, stanja u prometu,
taksija, ljekarna i cijena dionica. Svaka vrsta informacije
ima broj, tako da moæete kontaktirati davatelja usluga dok
god imate unesen odreeni broj informacije. Kad primite
info poruku, vidjet Êete simbol primljene poruke ili Êe info
poruka biti odmah prikazana na zaslonu. SljedeÊe su
opcije moguÊe:

»itaj [Izbornik 5-7-1]
1. Nakon πto ste primili Info poruku i odabrali »itaj, poruka
Ëe se prikazati na zaslonu.
2. Poruka Êe biti prikazana sve dok se ne posegne za
drugom porukom.
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Poruke [Izbornik 5]
Teme [Izbornik 5-7-2]
(Ovisi o mreæi i pretplati)

• Briπi: Brisanje obrazaca.
• Briπi sve: Brisanje svih obrazaca.

• Dodaj novo
Moæete dodati broj poruke Info servisa u memoriju telefona
sa njenim nadimkom.

Potpis [Izbornik 5-8-3]

• Vidi listu
Moæete vidjeti brojeve poruka Info servisa koje ste dodali.
Ako pritisnete < [Opcije], tada moæete ureivati
odabranu poruku ili je obrisati.
• Aktivna lista
Moæete odabrati brojeve poruka Info servisa u aktivnoj listi.
Ako aktivirate neke brojeve, sa istih Êete dobiti Info poruke.

Obrasci [Izbornik 5-8]
Tekstualni obrasci [Izbornik 5-8-1]
Imate πest obrazaca.

MMS obrasci [Izbornik 5-8-2]
Ako snimite novi obrazac, vidjet cete sljedece opcije.
• Vidi: Pregled obrazaca.
• Uredi: Ureivanje obrazaca.
• Dodaj novo: Dodavanje novih obrazaca.
• Sastavi poruku: Moæete sastaviti MMS koristeÊi
obrazac.
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Moæete kreirati vaπ potpis.

Postavke [Izbornik 5-9]
Tekstualna poruka [Izbornik 5-9-1]
• Vrste poruka
Tekstualna, Glasovna, Fax, Nac. paging, X.400,
E-mail, ERMES
ObiËno je pretpostavljena Tekstualna poruka. Moæete
prebaciti tekst u druge formate.
• Rok valjanosti
Mreæni servis dozvoljava da odredite koliko dugo vaπa
poruka moæe Ëekati u cantru za poruke.
• IzvjeπËe isporuke
Biti Ëete obavijeπteni o svakoj isporuËenoj isporuci.
• Odgovori preko istog servisnog centra
Kada je poruka poslana, omoguÊava se primatelju da
odgovori i i prebaci troπak odgovora na vaπ tel. raËun.
• SMS centar
Ukoliko æelite poslati poruku morate imati upisan broj SMS
centra.

Multimedijska poruka [Izbornik 5-9-2]

Centar glasovne poπte [Izbornik 5-9-3]

• Prioritet
Moæete odrediti prioritet poruke.

Moæete primiti glasovnu poπtu ako je ta usluga
omoguÊena od strane vaπeg operatera.Nakon πto nova
glasovna poπta pristigne, na zaslonu Êe se pojaviti simbol.
Detalje provjerite sa vaπim operaterom.

• Rok valjanosti
Mreæni servis dozvoljava da odredite koliko dugo vaπa
poruka moæe Ëekati u cantru za poruke.
• Auto download
Iako ukljuËite ovu opciju poruka Êe pristizati sama
automatski. Ako iskljuËite ovu opciju, prvo Ëete dobiti
obavijeπtajnu poruku, nakon koje moæete preuzeti
multimedijsku poruku.
• IzvjeπËe isporuke
Biti Ëete obavijeπteni o svakoj isporuËenoj isporuci.
• Postavke mreæe
Ako odaberete server MMS poruka, tada moæete podesiti
URL za MMS server.
• Dozvoljeni tipovi
Osobno: Osobne poruke.
Oglasi: Komercijalne poruke.
Informacije: Obavezne informacije.

• Doma
Moæete sluπati glasovnu poπtu odabirom na Doma.
• Roaming
I ako ste u inozemstvu moæete posluπati glasovnu poπtu,
ako je usluga roaminga ukljuËena.

Info poruka [Izbornik 5-9-4]
• Primi
- Da
Vaπ telefon Êe primati Info servisne poruke.
- Ne
Vaπ telefon neÊe primati Info servisne poruke.
• Upozorenje
- Da
Vaπ Êe se telefon oglasiti kada primi broj Info poruke.
- Ne
Vaπ telefon se neÊe oglasiti kada primi info poruku.
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Poruke [Izbornik 5]
• Jezici
Moæete odabrati jezike pritiskom na [Uklj./Isklj.]. Nakon
toga, poruka Info servis Êe biti prikazana u u odabranom
jeziku.

Push poruke [Izbornik 5-9-5]
Moæete postaviti opciju neovisno o tome da li Êete primiti
poruku ili ne.
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Kontakti [Izbornik 6]
1. Za koriπtenje Kontakata, pritisnite > [Imena] u stanju
pripravnosti.
2. Odaberite kontakt.

Traæi [Izbornik 6-1]
(Pozivanje iz Imenika)
1. U stanju pripravnosti pritisnite > [Imena].
2. Traæi po, pritiskom na < [Odaberi].
3. Unesite ime Ëiji telefonski broj ili e-mail adresu koju
æelite naËi ili odaberite ‘Lista’ za pregledati imenik.
4. Instant pretraæivanje je dostupno unoπenjem prvih par
slova ili imena ili broja koji æelite naÊi.
5. Ukoliko æelite urediti, brisati, kopirati unos ili dodati glas,
odabrite < [Opcije]. SljedeÊi izbornik Êe se pojaviti:
• Uredi: Moæete urediti ime, broj e-mail i fax pritiskom na
< [OK].
• Sastavi tekst/multimedijsku poruku: Nakon πto ste
pronaπli æeljeni broj, moæete poslati tekst/multimedijsku
poruku na odabrani broj.
• Kopiraj: Moæete kopirati unos sa SIM na telefon ili
obrnuto.
• Glavni broj: Moæete odabrati glavni broj izmeu brojeva
mobitela, kuÊnog broja ili poslovnog; tj, onaj koji najviπe
koristite. Glavni broj Êe biti prikazan prvi.
• Briπi: Moæete obrisati unos.

Dodaj novo [Izbornik 6-2]
Moæete dodati novi kontakt u imenik, koristeÊi ovu opciju.
Memorija telefona je 200 kontakata/brojeva. Memorija
SIM kartice ovisi o dobavljaËu tj. operateru.
Moæete spremiti ime do 20 slova u memoriju telefona i
snimiti znakove na SIM karticu. Broj znakova ovisi o SIM
kartici.
1. Najprije otvorite Imenik, pritiskom na > [Imena ] u
stanju pripravnosti.
2. Pronaite Dodaj novo i pritisnite < [Odaberi].
3. Odaberite mjesto za snimanje: SIM ili telefon. Ako
podesite Telefon, tada trebate odabrati koji Êe broj biti
Glavni broj.
a. Pritisnite < [OK] za unos imena.
b. Pritisnite < [OK], a zatim unesite broj.
c. Pritisnite < [OK].
d. Moæete postaviti grupu za unos, koristeÊi navigacijske
tipke.
e. Moæete postaviti znakove i slike za novi unos koristeÊi
navigacijske tipke.
! Napomena
Ako snimite ikonu i sliku u imenik u isto vrijeme, u tom sluËaju vidjet Êete
sliku.
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Contacts [Izbornik 6]
Grupe [Izbornik 6-3]
Moæete dodati do 20 Ëlanova u jednu grupu, a ukupan broj
grupa je sedam.
1. U stanju pripravnosti pritisnite > [Imena].
2. Pretraæite grupe i pritisnite < [Odaberi].
Prikazat Êe se lista imena.
3. Odaberite ime grupe pritiskom na < [Odaberi].
• Lista Ëlanova
Prikazuje listu Ëlanova.
• Zvono grupe
OmoguÊava vam posebno zvono za vsaku grupu.
• Ikona grupe
Moæete odabrati ikonu za grupu.
• Dodaj Ëlana
Moæete dodati Ëlana grupi.
• Izbriπi Ëlana
You can remove the member from the Group member list.
But the name and the number still remain in phonebook.
• Preimenuj
Moæete promijeniti ime grupe.

Brzo biranje [Izbornik 6-4]
Moæete dodijeliti svakom broju od 2 do 9 Ëlana iz
imenika. Moæete ostvariti poziv prtiskom samo na
odreenu topku (Ëlana) na 2-3 sekunde.
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1. Najprije uite u Imenik pritiskom na tipku > [Imena].
2. Odaberite Brzo biranje, a zatim pritisnite < [Odaberi].
3. Ako æelite dodati broj u Brzo biranje, odaberite (Prazno).
Zatim, moæete pretraæiti Imenik i odabrati æeljenog
Ëlana.
4. Odaberite prebaËeno ime sa brzim biranjem, i odaberite
Izmjeni ili Briπi za za ureivanje imena.

Postavke [Izbornik 6-5]
1. Pritisnite > [Imena].
2. Odaberite Postavke.
• Postavi memoriju
Odaberite Postavi memoriju.
- Ako odaberete Promijenjivo, telefon Êe vas prilikom
unosa Ëlanova upitati gdje da se pohrani unos.
- Ako odaberete SIM ili Telefon, telefon Êe pohraniti
unos u SIM ili Telefon.
• Traæi po
Odaberite Traæi po.
- Ako odaberete Promijenjivo, telefon Êe vas upitati kako
pretraæivati.
- Ako odaberete Ime ili Broj, telefon Êe traæiti Ime ili Broj.
• Vidi opcije
Odaberite Vidi opcije.
- Samo ime: Imenik Êe prikazivati samo Ime.

- Sa slikama: Imenik Êe prikazivati ime sa slikom.
- Ime & Broj: Imenik Êe prikazivati Ime i Broj.

Kopiraj sve [Izbornik 6-6]
Moæete koiprati/prebaciti unose iz memorije SIM kartice u
memoriju telefon i obrnuto.
1. Najprije otvorite Imenik pritiskom na tipku > [Imena].
2. Odaberite Kopiraj sve da bi uπli tu taj izbornik.
• SIM u Telefon: Kopiranje iz SIM kartice u Telefon.
• Telefon u SIM: Kopiranje iz Telefona u SIM karticu.

3. Moæete vidjeti sljedeÊe pod-izbornike.
• Zadræi orginal: Za vrijeme kopiranja, zadræite originalne
brojeve u memoriji.
• Briπi orginal: Za vrijeme kopiranja, originalni brojevi Êe
biti izbrisani.

Informacije [Izbornik 6-8]
• Servisni broj
Koristite ovu funkciju za pristup odraenoj listi servisa
omoguÊenih od strane operatera (ako je podræano).
1. Otvorite > [Imenik] i odaberite Informacije.
2. Odaberite Servisni broj.
3. Biti Êe prikazana imena dostupnih servisa.
4. Odaberite servis i pritisnite S [©alji].
• Status memorije
Moæete provijeriti koliko mjesta u memoriji ja zauzeto, a
koliko je slobodno.
1. Najprije otvorite Imenik i odaberite Informacije.
2. Pronaite Status memorije i pritisnite OK.
• Vlastiti broj (ovisi o SIM kartici)
Moæete spremiti i provijeriti vlastiti broj na SIM kartici.

Briπi sve [Izbornik 6-7]
Moæete izbrisati sav imena iz SIM kartice i telefona.
Ova funkcija zahtjeva sigurnosni kod.
1. Pritisnite > [Imena], a nakon toga odaberite Briπi
sve.
2. Napravite odabir za brisanje.
3. Unesite sigurnosni kod i pritisnite < [OK] ili >
[Nazad].
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Postavke [Izbornik 7]
Moæete podesiti sljedeÊe izbornike prema vaπoj æelji.
1. Pritisnite < [Izbornik] u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite broj 7 za diraktan ulaz u Postavke.

Format vremena [Izbornik 7-2-4]
Moæete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena.

Postavke telefona [Izbornik 7-3]
Sat za alarm [Izbornik 7-1]
Moæete postaviti do 5 alarma u aktivaciju.
1. Odaberite Uklj. i unesite æeljeno vrijeme.
2. Odaberite period ponavljanja: Jednom, Pon~Pet,
Pon~Ned, Svakodnevno.
3. Odaberite ton alarma koji æelite i pritisnite < [OK].
4. Uredite ime alarma i pritisnite < [OK].

Datum & Vrijeme [Izbornik 7-2]
Moæete podesiti funkcije prema datumu i vremenu.

Postavi datum [Izbornik 7-2-1]
Unesite trenutni datum.

Oblik datuma [Izbornik 7-2-2]
Moæete odabrati jedan od tri ponuena oblika datuma.

Postavi vrijeme [Izbornik 7-2-3]
Unesite trenutno vrijeme.
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Moæete postaviti funkcije telefona.

Postavke zaslona [Izbornik 7-3-1]
• Pozadina
Moæete odabrati sliku za pozadinu.
• Shema telefona
Moæete postaviti slike za pozadinu.
• Kalendar
Moæete pogledati kalendar.
• LCD kontrast
Postavljanje razine osvjetljenja LCD-a.
• Pozdravna poruka
Ako odaberete Uklj., tada moæete urediti tekst koji se
pojavljuje u stanju pripravnosti.
• Pozadinsko svjetlo
Moæete odrediti vrijeme trajanja osvjetljenja unutraπnjeg
zaslona.

• Info prozor
Moæete vidjeti trenutno odabranu funkciju.
• Ime mreæe
Ako postavite Uklj., Ime mreæe Êe se pojaviti na
unutraπnjem zaslonu.

Jezici [Izbornik 7-3-2]
Moæete odabrati jezik.

Postavke poziva [Izbornik 7-4]

• Ako je nedostupno
Preusmjeravanje glasovnih poziva kada je telefon isljuËen ili
je nedostupan.
• Svi data pozivi
Preusmjeravanje svih poziva sa PC konekcijom.
• Svi faks pozivi
Preusmjeravanje svih poziva sa faks konekcijom.
• Otkaæi sve
Otkazivanje svih preusmjeravanja.

Moæete odrediti postavke vezane uz pozive.

Pod-izbornici

Preusmjeravanje poziva [Izbornik 7-4-1]

Izbornik Preusmjeravanje poziva sadræi sljedeÊe
podizbornike.

Servis preusmjeravanja poziva dozvoljava vam
preusmjeravanja dolaznih glasovnih poziva, faks i data
poziva na drugi broj. Za detalje kontaktirajte vaπeg
operatera.
• Svi glasovni pozivi
Preusmjeravanje glasovnih poziva.
• Ako je zauzeto
Preusmjeravanje glasovnih poziva kada je telefon zauzet.
• Ako nema odgovora
Preusmjeravanje glasovnih poziva, ako nema odgovora.

‡ UkljuËi
Aktivacija servisa.
Prema centru govorne poπte
Proslijeuje u centar poruka. Ova funkcije nije prikazana u
Svi data pozivi i Svi faks pozivi izborniku.
Prema drugim brojevima
Unoπenje brojeva za prusmjeravanje.
Prema omiljenom broju (favoritu)
Moæete vidjeti prijaπnjih pet preusmjeravanja.
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Postavke [Izbornik 7]
‡ Otkaæi
Deaktiviranje vaæeÊe usluge.

Poziv na Ëekanju [Izbornik 7-4-4]
(ovisno o mreæi)

‡ Vidi status
Vidi status usluge.

• UkljuËi
UkljuËivanje opcije Poziv na Ëekanju.

NaËin odgovora [Izbornik 7-4-2]

• Otkaæi
IskljuËivanje opcije Poziv na Ëekanju.

• Otvaranjem poklopca
Ako odaberete ovu opciju, na pozive se moæete javiti
otvaranjem telefona.
• Bilo koja tipka
Ako odaberete ovu opciju, na pozive se moæete javiti
pritiskom na bilo koju tipku.
• Samo tipka ©alji
Ako odaberete ovu opciju, na pozive se moæete javiti
pritiskom na tipku ©alji.

• Vidi status
Prikazuje status Poziva na Ëekanju.

Minutni potsjetnik [Izbornik 7-4-5]
Ako odaberete Uklj., svake Êete minute tijekom
razgovora, Ëuti zvuËni signal koji oznaËava istek svake
minute.

Autom. ponovno zvanje [Izbornik 7-4-6]

©alji moj broj [Izbornik 7-4-3]
(ovisno o mreæi)

• UkljuËi
Ukoliko je ova opcija ukljuËena, telefon Êe sam pokuπati
uspostaviti poziv, nakon neuspjelog pokuπaja.

• UkljuËi
Vaπ sugovornik Êe uvijek imati informaciju o vaπem broju
telefona.

• IskljuËi
Ukoliko je ova opcija iskljuËena, telefon neÊe sam pokuπati
uspostaviti poziv, nakon neuspjelog pokuπaja.

• IskljuËi
Vaπ broj telefona neÊe biti vidljiv.
• Postav mreæe
Ovim odabirom, πaljete vaπ broj telefona ovisno o usluzi sa
dvije linije.
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Sigurnosne postavke [Izbornik 7-5]

Zabrana poziva [Izbornik 7-5-3]

PIN kod zahtjev [Izbornik 7-5-1]

Usluga zabrane poziva sprijeËava odreene dolazne ili
odlazne pozive sa vaπeg telefona. Ova funkcija zahtjeva
πifru Zabrane poziva. Vidjet Êete ove pod-izbornike:

Moæete odabrati da vas telefon traæi PIN kod vaπe SIM
kartice, nakon πto ukljuËite telefon. Nakon aktivacije
telefon Êe vas uvijek traæiti PIN kod ukljuËenja.
1. Odaberite PIN kod zahtjev i pritisnite na tipku <
[Odaberi].
2. Postavi Uklj/Isklj.
3. Ukoliko æelite promijeniti postavke, najprije trebate
unesti PIN kod prilikom ukljuËenja.
4. Ako ste upisali krivi PIN kod viπe od tri puta, telefon Êe
se zakljuËati. Za otkljuËavanje vam je potreban PUK
kod.
5. Moæete unositi PUK kod do 10 puta, a ako to uËinite viπe
od 10 puta, tada Êe se kartica potpuno zakljuËati. U tom
sluËaju kontaktirajte vaπeg operatera.

ZakljuËavanje telefona [Izbornik 7-5-2]
Moæete koristiti sigurnosni kod kako bi izbjegli
neovlaπteno koriπtenje vaπim telefonom. Svaki put
prilikom ukljuËenja telefona, telefon Êe zahtjevati
sigurnosni kod ako ste ukljuËili ovu uslugu. Ako ste
postavili telefon na Automatsko, tada Êe vas zatraæiti kod
samo prilikom promijene SIM kartice.

• Svi izlazni
Zabrana svih izlaznih poziva.
• Meunarodni
Zabrana svih izlaznih meunarodnih poziva.
• Meunarodni u roamingu
Zabrana svih izlaznih meunarodnih poziva u roamingu,
osim vlastite mreæe.
• Svi dolazni
Zabrana svih dolaznih poziva.
• Dolazni u roamingu
Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.
• Otkaæi sve
Otkazivanje svih zabrana.
• Promjena πifre
Moæete promijeniti πifru usluge Zabrana poziva.

Pod-izbornici:
• UkljuËi
UkljuËenje zabrane.
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Postavke [Izbornik 7]
• Otkaæi
Otkazivanje odabrane zabrane.
• Vidi status
Provjera trenutnog statusa.

Fiksni broj biranja [Izbornik 7-5-4] (ovisi o SIM)
Moæete zabraniti izlazne pozive sa vaπeg telefona na
odreene brojeve telefona. Brojevi su zaπtiÊeni sa vaπim
PIN2 kodom.
• UkljuËi
UkljuËenjem zabranjujete izlazne pozive na odreene
brojeve.
• Otkaæi
Otkazivanje zabrane poziva na odreene brojeve.
• Lista brojeva
Moæete vidjeti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promjena kodova [Izbornik 7-5-5]
PIN je vaπ osobni identifikacijski broj, koji sluæi kao
prevencija koriπtenja kartice.
Moæete promijeniti: PIN2 kod, Sigurnosni kod.
1. Ako æelite promijeniti Sigurnosni/PIN2 kod, unesite
originalni kod i pritisnite < [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni/PIN2 kod i potvrdite ga.
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Postavke mreæe [Izbornik 7-6]
Moæete odabrati mreæu koja Êe biti registrirana automatski
ili ruËno. ObiËno je odreen postav na Automatski.

Automatski [Izbornik 7-6-1]
Telefon Êe sam odabrati mreæu ako odaberete
Automatski. Jednom kada odaberete “Automatski”,
telefon Êe biti postavljen na Automatski, neovisno o tome
da li gasite ili palite telefon.

RuËno [Izbornik 7-6-2]
Telefon Êe naÊi listu dostupnih mreæa i prikazati ih. Zatim
moæete odabrati mreæu koju æelite koristiti, ako ta mreæa
ima roaming ugovor sa vaπom mreæom. Telefon vam
omoguÊuje odabir druge mreæe, ako telefon ne uspije
uspostaviti vezu sa odabranom mreæom.

Prioritetno [Izbornik 7-6-3]
Moæete odrediti popis æeljenih mreæa na koje se ureaj
prvo treba pokuπati spojiti, prije registriranja na neke
druge mreæe. Popis se stvara iz liste veÊ upisanih poznatih
mreæa.

Poniπti postavke [Izbornik 7-7]
Moæete poniπtiti sve postave i postaviti ih na tvorniËke.
Potreban vam je Sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

GPRS postavke [Izbornik 7-8]
Moæete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.

C2100 47

Servisi [Izbornik 8]
Internet [Izbornik 8-1]

Zabiljeπke [Izbornik 8-1-2]

Moæete pristupiti raznim WAP (Wireless Application
Protocol) uslugama poput: bankinga, vijesti, vremenske
prognoze i obavijesti o letu. Te su usluge posebno
osmiπljene za mobilne telefone i odræavaju ih WAP
davatelji usluga.
Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife kod
vaπeg mreænog operatera i/ili davatelja usluga Ëiju uslugu
æelite koristiti. Davatelji usluga Êe vam takoer dati upute
kako koristiti njihove usluge.
Kontaktirajte vaπeg operatora za otvaranje vaπeg Internet
accounta. Za pretraæivanje WEB-a, ne smijete imati
skriven broj.
Kada se uspostavi veza prikazat Êe se PoËetna stranica.
Sadræaj ovisi o operateru. Unosom URL adrese moæete
pristupiti bilo kojoj stranici. Za kraj pretraæivanja pritisnite
tipku Kraj. Telefon Êe se vratiti u stanje pripravnosti.

Moæete dodavati ili mijenjati vaπe omiljene WEB stranice,
kako im uvijek lako pristupili. Pritisnite < [Odabir] za
pristup dostupnim opcijama, ili pritisnite > [Nazad] za
izlaz.
• Spoji: Spajanje na omiljenu stranicu.
• Dodaj novo: Dodajte novu zabiljeπku ruËno..
• Uredi: Ureivanje naslova i adrese odabrane zabiljeπke.
• Briπi: Brisanje odabrane zabiljeπke sa liste.

Doma [Izbornik 8-1-1]
Spaja vas na PoËetnu stranicu. PoËetna stranica moæe biti
stranica definirana aktivacijom profila. Biti Êe definirana
od strane operatera ako vi ne uËinite neke izmjene.
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Profili [Izbornik 8-1-3]
Profili sadræe konfiguraciju za WAP i MMS servise.
Mobilni telefon mora biti konfigururan da bi pristupio
serveru vaπeg operatera. U ovom izborniku moæete
podesiti nekoliko profila. Zapamtite da su WAP i MMS
profili razliËiti, pa tako trebate konfigurirati dva razliËita
profila. Kontaktirajte vaπeg operatora kako bi dobili sve
parametre.
Telefon takoer podræava Over The Air (OTA)
podeπavanje. KoristeÊi OTA poruke, moæete konfigurirati
telefon koristeÊi SMS. Kontaktirajte operatera o
moguÊnosti ovakve konfiguracije telefona.

Svaki profil sadræi sljedeÊi izbornik:
• UkljuËi
Moæete aktivirati profil koji æelite.
• Postavke
Moæete urediti ili promijeniti WAP postavke odabranog
profila.
- PoËetna stranica
PoËetna stranica je web-stranica koja je postavljena u
aktivnom profilu. Odredio ju je davatelj usluga ako je vi
sami niste definirali u aktivnom profilu.
- Nositelj
Moæete odabrati nositelja signala.
• Data
• GPRS
- Data postavke
Pojavljuje se samo ako odaberete Data nositelja.
IP adresa: Unesite IP adresu.
Dial number: Unesite telefonski broj za pristup serveru.

Tip poziva: Odaberite tip data poziva: Analogni ili Digitalni
(ISDN).
Brzina poziva:Brzina veze; 9600 ili 14400.
Vrijeme Ëekanja:Trebate unesti vrijeme za istek. Nakon
tog unosa, WAP servis Êe biti nedostupan, ako neki
podatak nije uneπen ili preneπen.
- GPRS postavke
Postavke su dostupne , ako je GPRS odabran kao nositelj.
IP adresa: Unesite IP adresu.
APN: Unesite APN GPRS-a.
KorisniËki ID: KorisniËka identifikacija za vaπ APN server.
©ifra: Potrebna πifra za vaπ APN server.
- Vrsta veze
Opcije za vrste veze su Privremena ili Stalna i ovise o
serveru kojeg koristite.
Stalna
Potvreni mehanizam dostave ali proizvodi veÊi promet
mreæe.

KorisniËki ID: KorisniËka identifikacija za vaπ dial-up
server (NIJE za WAP gateway).

Privremena
Nepotvrena (bez povezivanja) usluga.

©ifra: Zahtjevana πifra od dial-up servera za vaπu
identifikaciju.

HTTP
Spajanje korisnika izravno s posluæiteljem u HTTP-u.
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Servisi [Izbornik 8]
- Proxy postavke
IP adresa: Unesite IP adresu proxy posluæitelja kojem
æelite pristupiti.
Port: Unesite proxy port
- DNS postavke
Moæete postaviti primarni i sekundarni server kao DNS.
- Sigurnosne postavke
Prema koriπtenju gateway porta, moæete izabrati ovu
opciju kao UkljuËiti ili IskljuËiti.
- Prikaz slika
Moæete odabrati æelite li da su slike na WAP kartama
prikazane ili ne.
• Preimenuj
Ureivanje imena profila.
• Briπi
Brisanje profila.
• Dodaj novo
RuËno moæete dodati novi profil.

Cache postavke [Izbornik 8-1-5]
Moæete izbrisati sadræaj Cache memorije ili izmjeniti
Cache mod.
• Obriπi cache
Sadræaj Cache memorije Êe biti izbrisan.
• Provjeri cache
Moæete postaviti opciju provjeravali li cache memoriju ili ne.

Cookies postavke [Izbornik 8-1-6]
Moæete postaviti cookies postavke.

Certifikat zaπtite [Izbornik 8-1-7]
Prikazana je lista dostupnih certifikata.

Reset profila [Izbornik 8-1-8]
Moæete resetirati profile za povratak na poËetne postave.

Verzija pretraæivaËa [Izbornik 8-1-9]
Prikazana je verzija WAP pretraæivaËa.

Idi na URL [Izbornik 8-1-4]

SIM Servisi [Izbornik 8-2]

Moæete se povezati izravno sa stranicom koju æelite. Kako
biste to uËinili, morate unijeti odreenu URL adresu.

Ovaj izbornik ovisi o SIM i mreænim servisima.
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Izbornik pri pretraæivanju
Ako ste “on line’’, tada moæete vidjeti sljedeÊe izbornike:
• Doma
Pogledajte [Izbornik 8-1-1].
• UËitaj ponovno
Ponovno uËitavanje stranice.
• Zabiljeπke
Pogledajte [Izbornik 8-1-2].
• Spremi kao zabiljeπku
Moæete spremiti stranicu kao zabilkeπku.
• Idi na URL
Moæete se povezati izravno sa stranicom koju æelite. Kako
biste to uËinili, morate unijeti odreenu URL adresu.
• Briπi cache
Sadræaj Cache memorije Êe biti izbrisan.
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Downloads [Izbornik 9]
Moæete pogledati preuzete slike i zvukove. Mogu biti
postavljeni kao Pozadina ili Zvono. Moæete pogledati,
posluπati, izbrisati ili preimenovati pruzete sadræaje.

Igre & ostalo [Izbornik 9-1]
Moje igre & ostalo [Izbornik 9-1-1]
U ovom izborniku moæete upravljati Java aplikacijama
ugraenima u vaπem telefonu. Moæete igrati ili brisati
preuzete aplikacije, ili postaviti opcije povezivanja.
Preuzete aplikacije su organizirane u mape.
Nakon odabira mape, pritisnite Izbornik, pod-izbornici
dostupni za nekoliko opcija (Nova mapa, Prijenos, Pokreni,
Ukloni i Preimenuj) su prikazani.
• Nova mapa: Stvaranje nove mape.
• Prijenos: Prijenos spremljene igre u drugi folder.
• Pokreni: Spajanje na server i preuzimanje nove verzije
spremljene igre.
• Ukloni: Brisanje igre.
• Preimenuj: Preimenovanje igre.
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Ako odaberete predinstaliranu igru, nekoliko podizbornika je prikazano i Info Êe vam prikazati informacije te
veÊ ranije instalirane igre.
Java
JavaTM je tehnologija koju je osmislila tvrtka Sun Mircosystems. Na isti
naËin kako biste preuzeli Java Applet koristeÊi standardni Netscape ili
MS Internet Explorer pretraæivaËe, Java Midlet moæe se preuzeti putem
omoguÊene WAP opcije na telefonu. Ovisno o davatelju usluga, svi Java
programi, poput Java igara, mogu se preuzeti i igrati na telefonu. Jednom
preuzet, Java program moæe se pogledati u izborniku Moje igre & ostalo
gdje ga moæete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke Java programa
spremljene su u telefon u JAD ili JAR formatima.

! Napomena
JAR datoteka je kompresirani format Java programa, a JAD je opisna
datoteka koja ukljuËuje sve detaljne informacije. S mreæe, prije samog
preuzimanja, moæete pogledati sve detaljne opise iz JAD datoteke.

! Oprez:
• Samo J2ME (Java 2 Micro Edition) bazirani programi mogu raditi na
telefonu. J2SE (Java 2 Standard Edition) bazirani programi radit Êe
samo na raËunalu.

Profili [Izbornik 9-1-2]
Ovaj izbornik sadræi iste postavke kao Internet izbornik.
Za preuzimanje novih aplikacija, potrebna je WAP
konekcija (veza).

Slike [Izbornik 9-2]
Nakon pregleda slika, moæete odabrati sljedece opcije.
• Postavi kao pozadina: Trenutno odabranu sliku moæete
postaviti kao pozadinu.
• Sastavi MMS: Preuzeta slika moæe biti poslana kao
MMS poruka.

Zvukovi [Izbornik 9-3]
Lijeva soft tipka < [Opcije], donijet Êe vam sljedeÊe
opcije:
• Postavi za zvono: Trenutno odabrani zvuk moæete
postaviti za zvono.
• Sastavi poruku: Melodiju moæete poslati preko SMS-a i
MMS-a.
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Dodatna oprema
Postoji razliËita oprema za vaπ mobilni telefon.
Moæete odabrati tu opremu, prema vaπim osobnim
komunikacijskim zahtjevima.

! Napomena
• Uvijek koristite originalnu LG opremu.
• Ne pridræavanje toga moæe poniπtiti vaπa prava na garanciju.
• Oprema moæe biti razliËita u razliËitim regijama!

Standardna baterija

Prenosivi handsfree
PrikljuËite ga na telefon i moæete
razgovarati bez dræanja.

Putni punjaË
Ovaj punjaË vam omoguÊuje
punjenje baterije, dok ste vi van
kuÊe ili ureda.

Data kabel/CD
Moæete spojiti vaπ telefon sa
PC-om i izmjeniti podatke i
sadræaje meusobno.
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TehniËki podaci
OpÊenito
Naziv prizvoda : C2100
Sustav
: GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline
Max : +55°C
Min : -10°C
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C2100 êöäéÇéÑëíÇé áÄ ÖäëèãéÄíÄñàü
åÓÎﬂ, ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛÍˆËËÚÂ ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ Ë Á‡Ô‡ÁÂÚÂ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ·˙‰Â˘‡ ÒÔ‡‚Í‡!

ÅöãÉÄêëäà

èÂ‰ÒÚ‡‚ﬂÌÂ

åÓ‰ÂÎ LG C2100 ÔÓÍË‚‡ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‚
ÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
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íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ Ò˙‰˙Ê‡ ÔÓÎÂÁÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ Ì‡ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ. åÓÎﬂ,
ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ „Ó ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
ËÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Ë Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë ËÎË ÔÓ„Â¯ÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ! ÇÒﬂÍ‡Í‚Ë ÔÓÏÂÌË Ë
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË, ÌÂÒÔÓÏÂÌ‡ÚË ËÁË˜ÌÓ ‚ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ, ÏÓ„‡Ú
‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ‡ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËﬂÚ‡ Á‡ ˆÂÎËﬂ ÍÓÏÔÎÂÍÚ.

á‡ ‚‡¯‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ÇÌËÏ‡ÌËÂ!

åÓ·ËÎÌËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚÌË ÔÓÎÂÚË.
åÓ·ËÎÌËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚
·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÔÂÚÓÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË, „ÓË‚ÌË
ı‡ÌËÎË˘‡, ıËÏË˜ÂÒÍË Á‡‚Ó‰Ë ËÎË ‚ÁË‚Ó‚Â.
çÂ ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ – ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Â ÚÓÍÓ‚
Û‰‡ ËÎË ÒÂËÓÁÌ‡ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
çÂ ‰˙ÊÚÂ ‚ ˙Í‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ
¯ÓÙË‡ÚÂ!
á‡ Ç‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ëÄåé
ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ éêàÉàçÄãçà ·‡ÚÂËË Ë
Á‡ﬂ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡!
è‡ÁÂÚÂ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ ‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ‰Âˆ‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ‰Â·ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ„˙ÎÌ‡ÚË Ë ‰‡ ÔË˜ËÌﬂÚ
Á‡‰‡‚ﬂÌÂ!

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!

åÓ·ËÎÌËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÍÎ˛˜‚‡Ì ‚˙‚
‚ÒÂÍË ‡ÈÓÌ, Í˙‰ÂÚÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡. çÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ·ÓÎÌËˆË,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÚÓ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ!
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ éêàÉàçÄãçà ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë,
Á‡ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ ÔÓ‚Â‰‡ ‚˙‚ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ!

Å‡ÚÂËËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁı‚˙ÎﬂÌË
Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÌÓÏË.
àÏ‡ ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚ ÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ‰‡ ÌÂ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡‡‰Ë ‚ÒË˜ÍË ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÏÂÊË,
Á‡ÚÓ‚‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËﬂ ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡
Á‡‚ËÒËÚÂ Ò‡ÏÓ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ!
ãÂÍËÚÂ ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔË˜ËÌﬂÚ ÔÓ‚Â‰Ë
Ì‡ ÚÂÎÂ‚ËÁÓË, ‡‰ËÓÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎË, ÍÓÏÔ˛ÚË
Ë Ú.Ì.
çÂ ‡Á„ÎÓ·ﬂ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÏÛ!
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ìÔ˙Ú‚‡ÌÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
åÓÎﬂ, ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ! ç‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ
Ô‡‚ËÎ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ ËÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ.

• á‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ, ‚˙ÁÔËÂÎË ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËﬂ SAR ÎËÏËÚ Ì‡
IEEE /àÌÒÚËÚÛÚ‡ Ì‡ àÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ÖÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡ Ë
ÖÎÂÍÚÓÌËÍ‡/, Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂÚÓ Â 1.6W/kg Ì‡ 1g Ú˙Í‡Ì.

àÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÂÌÂ„Ëﬂ
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ‚˙ÎÌË Ë ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡
ÌÓÏ‡ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ (SAR).
Ç‡¯ËﬂÚ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ C2100 Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ Á‡ ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ËÓ ‚˙ÎÌË.
íÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËﬂ Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ì‡Û˜ÌË
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËﬂ, Ò ˆÂÎ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË
˜Ó‚ÂÍ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÏÛ
Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂ.
• ëÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú Á‡ ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ËÓ ‚˙ÎÌË, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ
ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÌÓÏ‡ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ (SAR). íÂÒÚ˙Ú SAR ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÏÂÚÓ‰, ÔË
ÍÓÈÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ÚÂÒÚ‚‡ Ì‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍÓÚÓ
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚË‚ÌÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÌË‚Ó Ë Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌË
˜ÂÒÚÓÚË.
• å‡Í‡ ‰‡ ËÏ‡ ‡ÁÎËÍË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÚÂÎÂÙÓÌË
Ì‡ LG, ‚ÒË˜ÍË ÚÂ ÓÚ„Ó‚‡ﬂÚ Ì‡ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Á‡ ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
‡‰Ó‚˙ÎÌË.
• ÑÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ ÒÔÓÂ‰ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ äÓÏËÒËﬂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÌÂÈÓÌËÁË‡Ì‡ ﬂ‰ÂÌ‡
‡‰Ë‡ˆËﬂ (ICNIRP), Â ÒÂ‰ÌÓ 2W/Í„. ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ 10 „‡Ï‡.
• ç‡È-„ÓÎﬂÏ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ SAR ÔË ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË
ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ DASY4 Â 0.975W/Í„. Á‡ 10„.
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ìÔÓÚÂ·‡ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
ÇÌËÏ‡ÌËÂ: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ ·‡ÚÂËË, Á‡ﬂ‰ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡
ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚË‚Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‡ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡
„‡‡ÌˆËﬂÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ.
• çÂ ‡Á„ÎÓ·ﬂ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÂÏÓÌÚ,
Á‡ÌÂÒÂÚÂ „Ó ‚ Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì ÒÂ‚ËÁ.
• Ñ˙ÊÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰Ë, Í‡ÚÓ
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ, ÍÓÏÔ˛Ú˙, ‡‰ËÓ – Í‡ÒÂÚÓÙÓÌ Ë ‰.
• íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰˙ÊË ‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ÚÓÔÎËÌÌË
ËÁÚÓ˜ÌËˆË Í‡ÚÓ ‡‰Ë‡ÚÓË Ë ÔÂ˜ÍË.
• è‡ÁÂÚÂ ÓÚ Û‰‡!
• çÂ ËÁÎ‡„‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚Ë·‡ˆËﬂ.
• è‡ÌÂÎ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Ë ÔË Ó·‚Ë‚‡ÌÂ Ò
„Û·‡ Ï‡ÚÂËﬂ.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÒÛı ÔÎ‡Ú Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ·ÂÌÁËÌ,
‡ÁÂ‰ËÚÂÎ Ë ‡ÎÍÓıÓÎ!
• çÂ ËÁÎ‡„‡ÈÚÂ ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ Ô‡¯Ì‡ Ë Á‡‰ËÏÂÌ‡
ÒÂ‰‡.

• çÂ ‰˙ÊÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ·ÎËÁÍÓ ‰Ó ÍÂ‰ËÚÌË Í‡ÚË ËÎË
Ï‡„ÌËÚÌË ·Î‡ÌÍË – ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Â ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËﬂ
ÌÓÒËÚÂÎ.
• è‡ÁÂÚÂ ÂÍ‡Ì‡ ÓÚ ÓÒÚË ÔÂ‰ÏÂÚË, Ì‡‰‡ÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÓ‚Â‰‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
• çÂ ÏÓÍÂÚÂ ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÌÂ „Ó ËÁÎ‡„‡ÈÚÂ Ì‡ ‚Î‡„‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Ë ÌÂ
ÔËÔ‡ÈÚÂ ·ÂÁÔË˜ËÌÌÓ ‡ÌÚÂÌ‡Ú‡.
• èË ÔÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ‰ÊÓ· ËÎË ˜‡ÌÚ‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ÌË ÏÂÚ‡ÎÌË ÔÂ‰ÏÂÚË/
ÏÓÌÂÚ‡, ÍÎ‡ÏÂ Ë ‰./‚˙‚ ‚ıÓ‰‡ Á‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËﬂ ‡‰‡ÔÚÂ.
ÇËÌ‡„Ë ÔÓÍË‚‡ÈÚÂ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ!
• çÂ ÔÓÒÚ‡‚ﬂÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÔÂ˜Í‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ‰‡ ÂÍÒÔÎÓ‡‰Ë‡.
• ëÂ‚ËÁÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì ÔÂÒÓÌ‡Î. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È Ò‡
‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÂËÓÁÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‡ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËﬂÚ‡.
• çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÔË ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ ‡ÌÚÂÌ‡Ú‡.
ë˙˘‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË˜ËÌË ÎÂÍÓ ÍÓÊÌÓ ËÁ„‡ﬂÌÂ.
ë‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ Ì‡ LG Á‡ ÔÓ‰ÏﬂÌ‡ Ì‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ ‡ÌÚÂÌ‡.
• ÖÚËÍÂÚËÚÂ ‚˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚‡ÊÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÒÂ‚ËÁÌË ˆÂÎË. çÂ „Ë ÓÚÎÂÔﬂÈÚÂ!

ÖÙÂÍÚË‚Ì‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
á‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËﬂ Ì‡
ÂÌÂ„Ëﬂ Á‡ÔÓÏÌÂÚÂ:
• Ñ˙ÊÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ˙Í‡ Ò Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Ì‡„ÓÂ ‡ÌÚÂÌ‡ ÍÓ„‡ÚÓ
„Ó‚ÓËÚÂ.
• çÂ ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚÂ ‡ÌÚÂÌ‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó. íÓ‚‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚ÎËﬂÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ È ‰Ó
ÔÓ-„ÓÎﬂÏ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËﬂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëﬂ, Ú.Â.‰Ó ÔÓ – Í‡ÚÍÓ
‚ÂÏÂ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ë ÛÔÓÚÂ·‡.
• ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë ËÏ‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÔÓÚ ÌÂ „Ó
Ì‡ÒÓ˜‚‡ÈÚÂ Í˙Ï Ó˜ËÚÂ!

ÖÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
èË ‚ÒË˜ÍË ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ,
ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÛÒÎÛ„‡Ú‡.
• çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÒË ·ÎËÁÓ ‰Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡
‡Ô‡‡ÚÛ‡, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓËÒÍ‡ÚÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ. àÁ·ﬂ„‚‡ÈÚÂ ‰‡
ÒÎ‡„‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙, Ì‡ÔËÏÂ ‚
„ÓÌËÚÂ ‰ÊÓ·Ó‚Â ·ÎËÁÓ ‰Ó „˙‰ËÚÂ.
• ëÏÛ˘ÂÌËﬂ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ë ÔË ÌﬂÍÓË ‚Ë‰Ó‚Â ÒÎÛıÓ‚Ë
‡Ô‡‡ÚË.
• ç‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÒÂ ÎÂÍË ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ÓÚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓË,
‡‰ËÓ‡Ô‡‡ÚË Ë ÍÓÏÔ˛ÚË.
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ìÔ˙Ú‚‡ÌÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
è˙ÚÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ

Ç˙Á‰ÛıÓÔÎ‡‚‡ÌÂ

àÏ‡ÈÚÂ ÔÂ‰‚Ë‰ Á‡ÍÓÌËÚÂ Ë Á‡·‡ÌËÚÂ Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡
ÏÓ·ËÎÌËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ¯ÓÙË‡ÌÂ.
• çÂ ‰˙ÊÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ˙Í‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ.
• çÂ ÓÚÍÎÓÌﬂ‚‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ ÒË!
• èË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ◊Hands free”.
• éÚÍÎÓÌÂÚÂ ÒÂ ‚ÒÚ‡ÌË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔËÂÏÂÚÂ ËÎË ËÁ‚˙¯ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ô˙ÚÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ „Ó ËÁËÒÍ‚‡Ú.
• Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ‚ Í‡ÒÂÚÓÙÓÌ‡ Ì‡ ÍÓÎ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
‚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
• äÓ„‡ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˙Ú ÇË Â ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò ‚˙Á‰Û¯Ì‡
‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡, ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ﬂÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÒË ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
ÌÂﬂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÂËÓÁÌË
Ì‡‡Ìﬂ‚‡ÌËﬂ ÔË ÌÂÈÌÓÚÓ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ.

ÅÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔË˜ËÌﬂÚ ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ‚
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡.
• àÁÍÎ˛˜‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ Í‡˜ËÚÂ Ì‡ ·Ó‰‡
Ò‡ÏÓÎÂÚ.
• çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ·ÂÁ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍËÔ‡Ê‡,
‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ˙Ú Â ÔËÁÂÏÂÌ.

ÇÁË‚Ó‚Â
çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ‚ÁË‚Ó‚Â. ëÎÂ‰ÂÚÂ
Á‡ Á‡·‡ÌË Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ.

ÇÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÁÓÌË
• çÂ Á‚˙ÌÂÚÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ·ÂÌÁËÌÓÒÚ‡ÌˆËË ËÎË ıËÏËÍ‡ÎË.
• çÂ ÔÂ‚ÓÁ‚‡ÈÚÂ ÓÔ‡ÒÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ „ÓË‚‡ ıËÏËÍ‡ÎË
ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ë ‚ ÍÛÔÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó, Í˙‰ÂÚÓ Â
ÏÓ·ËÎÌËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ.
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èÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡
• çÂ Â ÌÛÊÌÓ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÚÓ˘Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡
·˙‰Â ÔÂÁ‡Â‰ÂÌ‡. á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â ·‡ÚÂËË,
ÚÓ‚‡ ÌﬂÏ‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÂÌ ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ È.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ LG-·‡ÚÂËË Ë Á‡ﬂ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡!
á‡ﬂ‰ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ◊LG” Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò ˆÂÎ ‰‡
Û‰˙ÎÊ‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ◊ÊË‚ÓÚ‡” Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.
• çÂ ‡Á„ÎÓ·ﬂ‚‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ÏÓ‰ËÙËˆË‡ÈÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡!
• èÓ‰‰˙Ê‡ÈÚÂ ÍÎÂÏËÚÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ˜ËÒÚË.
• ëÏÂÌÂÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÒÚ‡ÌÂ ‰‡ ‡·ÓÚË Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÌË‚Ó! Å‡ÚÂËﬂÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÂÁ‡ÂÊ‰‡Ì‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ÌÂÈÌ‡Ú‡
ÔÓ‰ÏﬂÌ‡.
• èÂÁ‡Â‰ÂÚÂ ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ·‡ÚÂËﬂ, Ò Ó„ÎÂ‰
Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ È ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ!
• çÂ ËÁÎ‡„‡ÈÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ Ì‡ ÔﬂÍ‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡, Ë ÌÂ
ﬂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Í‡ÚÓ
Ì‡ÔËÏÂ ‚ ·‡ÌﬂÚ‡.

• çÂ ÓÒÚ‡‚ﬂÈÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ‚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌË ËÎË
„ÓÂ˘Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ – ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚ÎËﬂÂ Ì‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ È ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ.
• Å‡ÚÂËËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁı‚˙ÎﬂÌË Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÌÓÏË.

åÂÊÓ‚Ë ìÒÎÛ„Ë
• çﬂÍÓË ÛÒÎÛ„Ë Ë ÙÛÌÍˆËË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ Á‡‚ËÒﬂÚ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡. èÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÌﬂÏ‡ÚÂ ‚ÒË˜ÍË ÛÔÓÏÂÌ‡ÚË ÙÛÌÍˆËË. á‡ ÔÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÒÂ Ó·˙ÌÂÚÂ Í˙Ï Ç‡¯Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ.
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ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
äÓÔÛÒ – ‚˙Ì¯ÌË ˜‡ÒÚË
1. ëÎÛ¯‡ÎÍ‡
2. LCD ÂÍ‡Ì
• ÉÓÂ: ëËÎ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡, ÌË‚Ó Ì‡
Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ Ë
‡ÁÎË˜ÌË ÙÛÌÍˆËË
• ÑÓÎÛ: îÛÌÍˆËË Ì‡
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë.

1

2

3. ÅÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë ÍÎ‡‚Ë¯Ë
• Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ: Ç˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÌÓÏÂ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ
á‡‰˙Ê‡ÌÂ:
0 – åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
1 – ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÌ˛
◊ñÂÌÚ˙- „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡”
2 ‰Ó 9 – ìÒÍÓÂÌÓ
Ì‡·Ë‡ÌÂ
• Ç ÂÊËÏ ◊êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ”:
Ç˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ˆËÙË Ë ÒËÏ‚ÓÎË

4. åËÍÓÙÓÌ
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5. ë‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
6. ëÚ‡ÌË˜ÌË ÍÎ‡‚Ë¯Ë
• Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
/ÓÚ‚ÓÂÌ/: êÂ„ÛÎË‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡
Á‚ÛÍ‡ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ
• Ç ÏÂÌ˛: ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂ – Ì‡„ÓÂ
/Ì‡‰ÓÎÛ
• èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: Â
„ÛÎË‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ Ì‡
ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡Ú‡

7. ëÚ‡ÌË˜ÂÌ ·ÛÚÓÌ Á‡
Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
8. Ç˙Ì¯ÂÌ LCD ÂÍ‡Ì
3

4

5
6

7
8

7

6

1. ç‡‚Ë„‡ˆËÓÌÂÌ ÍÎ‡‚Ë¯
• Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ:
1 2
U èﬂÍ ‰ÓÒÚ˙Ô:
ëÔËÒ˙Í – ◊èÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË”
D èﬂÍ ‰ÓÒÚ˙Ô:
ëÔËÒ˙Í – ◊íÂÎÂÙÓÌÂÌ ·ÂÎÂÊÌËÍ”
R èﬂÍ ‰ÓÒÚ˙Ô:
ëÔËÒ˙Í – ◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ”
8
4 6
L èﬂÍ ‰ÓÒÚ˙Ô:
ëÔËÒ˙Í - ◊èÓÙËÎË”
á‡‰˙Ê‡ÌÂ: ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ ◊ÇË·‡ˆËﬂ”

3

7. äÎ‡‚Ë¯ ◊ä‡È”
• ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ/ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ /Á‡‰˙Ê‡ÌÂ/
• èÂÍ‡Úﬂ‚‡ÌÂ ËÎË ÓÚÍ‡Á Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

8. äÎ‡‚Ë¯ ◊àÁÚË‚‡ÌÂ”

äÓÔÛÒ – ‚˙ÚÂ¯ÌË ˜‡ÒÚË
7 5

• Ç ÏÂÌ˛: ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡„ÓÂ/Ì‡‰ÓÎÛ

2. äÎ‡‚Ë¯ Á‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ
3. èÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÎ‡‚Ë¯Ë

4

2
5

1

6

3

• àÁÔ˙ÎÌﬂ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
‰ËÒÔÎÂﬂ.

4. äÎ‡‚Ë¯ ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ”

7

• èﬂÍ ‰ÓÒÚ˙Ô: åÂÌ˛ ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ”

5. äÎ‡‚Ë¯ ◊àÁÚÂ„ÎﬂÌÂ”
• èﬂÍ ‰ÓÒÚ˙Ô: ëÔËÒ˙Í Ì‡ ËÁÚÂ„ÎÂÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËﬂ.

6. äÎ‡‚Ë¯ ◊àÁÔ‡˘‡ÌÂ”
• ç‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ Ë ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
• èÓÍ‡Á‚‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ì‡·‡ÌË, ÔËÂÚË Ë ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

1. ä‡Ô‡Í Á‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡
2. ë˙Â‰ËÌËÚÂÎ Á‡
ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡
3. ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ

4.
5.
6.
7.

éÚ‚Ó Á‡ ÂÏ˙Í
Å‡ÚÂËﬂ
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ SIM-Í‡Ú‡
ë˙Â‰ËÌËÚÂÎ Á‡ Í‡·ÂÎ/
Á‡ﬂ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
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éÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ
ÅÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë ÍÎ‡‚Ë¯Ë
ÇÒÂÍË ÍÎ‡‚Ë¯ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÒÂ˘Û ÌÂ„Ó ÒËÏ‚ÓÎË.
äÎ‡‚Ë¯ éÔËÒ‡ÌËÂ
1

.,/?!-:'"1

2

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç

3

DEF3ËÈÉÊdefëèéê

4

GHI4ÏÌÍÎ˝ghiïìíî©

5

JKL5jkl

6

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ

7

PQRS7ß™pqrsß∫

8

TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû

9

WXYZ9wxyz

0

[ËÌÚÂ‚‡Î] 0
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àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ‰ËÒÔÎÂÈ
àÍÓÌË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ
àÍÓÌ‡

éÔËÒ‡ÌËÂ

àÍÓÌ‡

éÔËÒ‡ÌËÂ

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌËﬂ ÓÚ
ÏÂÊ‡Ú‡ ÒË„Ì‡Î; ❈

èÂ„ÎÂ‰ Ì‡ „‡ÙËÍ;

ë‚˙Á‚‡ÌÂ;

ÇÒË˜ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË – ËÁÍÎ˛˜ÂÌË/ÔÓÙËÎ:
◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ”/;

Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ GPRS – ÛÒÎÛ„‡;

èÓÙËÎ ◊é·˘Ó” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊êÓÛÏËÌ„”;
ãËÌËﬂ [00bd] ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊Ñ‚Â
ÎËÌËË” /◊Two line service”/;
ç‡ÒÚÓÂÌ‡ Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‡Î‡Ï‡;

èÓÙËÎ ◊ëËÎÌÓ” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
èÓÙËÎ ◊íËıÓ” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;
èÓÙËÎ ◊ëÎÛ¯‡ÎÍ‡” - ‡ÍÚË‚Ë‡Ì;

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡;

éÚÍÎÓÌﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ;

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ;

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ WAP.

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ „Î‡ÒÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ;

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ GPRS.

❈ Качеството на разговора може да се променя в зависимост от мрежовото покритие. Когато силата на сигнала е по-малка от две отделения на индикатора, са
възможни прекъсване, заглъхване. Моля, следете индикатора за силата на сигнала!
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àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
1. èÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ SIM-Í‡Ú‡

! SIM Í‡Ú‡

1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Á‡ÍÎ˛˜‚‡˘Ëﬂ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ì‡ „˙·‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡
Ë „Ó Á‡‰˙ÊÚÂ. èÎ˙ÁÌÂÚÂ ÎÂÍÓ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ Ë ﬂ ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ,
Í‡ÍÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡.

При регистрирането си като абонат на определен мрежов оператор,
получавате SIM карта /Subscriber Identity Module - Идентификационен модул на
абоната/. SIM картата съдържа компютърен чип със запис на телефонния
номер, включените в абонамента услуги, информацията в телефонния указател
и др.

1

2
2
1

3. èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ ˘ËÙÚÓ‚ÂÚÂ ÓÚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ‚
‰˙Ê‡˜‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰Û„‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡ Í˙Ï ÍÓÔÛÒ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ˜ÛÂÚÂ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
2

2
1

2. èÎ˙ÁÌÂÚÂ SIM-Í‡Ú‡Ú‡ ‚ ÔÓÂÁ‡ ÔÓ‰ ÒÂ·ËÒÚËÚÂ
‰˙Ê‡˜Ë /Ò ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ È ˜‡ÒÚ Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌ‡/.

1

! ÇÌËÏ‡ÌËÂ
• Отстраняването на батерията от телефона, докато е включен, може да
причини повреда.
• Металната част на SIM-картата може лесно да се повреди от драскотини.

! àÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ SIM-Í‡Ú‡
Извадете SIM-картата от прореза
както е показано.
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• Следвайте точно съпровождащите я инструкции и особено внимавайте при
инсталирането й!
• Незабавно уведомете доставчика на услуги при евентуална кражба или
изгубване на телефона и/или картата!

2. á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡

! ÇÌËÏ‡ÌËÂ

èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ ÔÓ‰‚ËÊÌËﬂ ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎ, Úﬂ·‚‡ ‰‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.

• Изключвайте зарядното устройство по време на гръмотевични бури, за да
избегнете токов удар.
• Пазете батерията от остри предмети по време на зареждане – съществува
риск от токов удар.
• Не използвайте телефона по време на зареждане – възможно е късо
съединение и/или токов удар.

3. àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
1. ì‚ÂÂÚÂ ÒÂ, ˜Â ·‡ÚÂËﬂÚ‡ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡Â‰ÂÌ‡,ÔÂ‰Ë ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
2. ë˙Ò ÒÚÂÎÍ‡Ú‡ Ì‡„ÓÂ, Í‡ÍÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎﬂ Ì‡ Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ì‡ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ˜ÛÂÚÂ ˘‡Í‚‡ÌÂ.
3. ÇÍÎ˛˜ÂÚÂ ˘ÂÔÒÂÎ‡ Ì‡ Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÏÂÊ‡Ú‡.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓÚÓ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ﬂ‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó!
4. ëÎÂ‰ Ô˙ÎÌÓÚÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡, Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡
ËÍÓÌ‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ ÔÂÒÚ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰‚ËÊË.

àÁ‚˙¯‚‡ ÒÂ ˜ÂÁ Ì‡ÚËÒÍ Ì‡
ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË, Í‡ÍÚÓ Â
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡.

! ÇÌËÏ‡ÌËÂ
• Не натискайте силно съединителя, тъй като това може да причини повреда
на телефона и/или токоизправителя!
• Включете зарядното устройство в стенен контакт.
• При използването на зарядното устройство в чужбина, предварително
проверете дали щепселът съответства на контакта
• Не вадете батерията или SIM- картата от телефона по време на зарежането!
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àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ë ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
1. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ Â„ËÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓ‰ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ.
á‡ ÍÓÂÍˆËË – Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ C.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ S, Á‡ ‰‡ Ì‡·ÂÂÚÂ ‚˙‚Â‰ÂÌËﬂ ÌÓÏÂ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ E, Á‡ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ 0 Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËﬂ
ÔÂÙËÍÒ. ◊+”-ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÏÂÒÚÂÌ Ò
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÍÓ‰ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô.
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÍÓ‰‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÒÎÂ‰‚‡Ì ÓÚ Â„ËÓÌ‡ÎÌËﬂ ÍÓ‰
Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÌÓÏÂ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ S.
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àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ > [àÏÂÌ‡].
2. äÓ„‡ÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ, ËÁ·ÂÂÚÂ ◊í˙ÒÂÌÂ” Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ <.
3. äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÏÂËÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ Á‡ÔËÒ ˜ÂÁ Ú˙ÒÂÌÂ ÔÓ ËÏÂ
ËÎË ÌÓÏÂ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ S.

åÂÌ˛ “èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”
éÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÓÔˆËË ÒÂ ÓÚÌ‡ÒﬂÚ Á‡ ÏÂÌ˛ ◊èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”/
èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ „Î‡‚ÌÓÚÓ
ÏÂÌ˛.

1 åÂÌ˛ ◊èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”/
èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ ◊åÂÌ˛”,
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË:
◊ëËÎ‡”: êÂ„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
‡Á„Ó‚Ó.
◊á‡‰˙Ê”: á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ ‡Á„Ó‚Ó.
◊ä‡È Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”: èÂÍ‡Úﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ”: ÑËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ”.
◊àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ DTMF”: ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ/‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ DTMF
ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó.
◊àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ - Á‚ÛÍ”: àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÏËÍÓÙÓÌ‡.
◊ÉÎ‡‚ÌÓ ÏÂÌ˛ Ì‡ SIM- Í‡Ú‡Ú‡ /SIM Tool kit”: ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó
„Î‡‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡ /Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ ÏÛ Á‡‚ËÒË ÓÚ
Í‡Ú‡Ú‡/.
îÛÌÍˆËËÚÂ ◊ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” Ë ◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó”
Ò‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙Í ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.

1-1 á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ], Á‡ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ ÔÓÚË˜‡˘
‡Á„Ó‚Ó Ë Ò˙˘Ëﬂ ÍÎ‡‚Ë¯ - S, Á‡ ‰‡ „Ó ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó.

1-2 àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚÂ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ >
[àÏÂÌ‡] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ ◊í˙ÒÂÌÂ”. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡
Ò˙ı‡ÌËÚÂ Ì‡·‡ÌËﬂ ÌÓÏÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ > [àÏÂÌ‡] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
◊èË·‡‚Ë ÌÓ‚”.

1-3 å‡ÌËÔÛÎË‡ÌÂ Ò ‰‚Â ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
äÓ„‡ÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ Ï‡ÌËÔÛÎË‡ÚÂ Ò ‰‚Â ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË], ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ◊àÁ‚ÎÂ˜Ë” ËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ]. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ï‡ÍË‡ÚÂ Â‰ÌÓÚÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë Ë ÍÓ„‡ÚÓ
ÔÓÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ „Ó ÔÂÍ‡ÚËÚÂ Ò ÍÎ‡‚Ë¯‡ E [ä‡È].
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åÂÌ˛ “èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”
1-4 èËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ

1-6 àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÏËÍÓÙÓÌ‡

á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ S
[àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÇË ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡
˜ÂÁ Á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î Ë Á‡ÔËÒ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÌÓ‚Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
ç‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÙÛÌÍˆËﬂ ◊ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ. á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË - Í‡Í ‰‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ/‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡- ‚ËÊÚÂ ◊àÁ˜‡Í‚‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 7-4-4].
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ ˜‡Í‡˘ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ ÔÓÚË˜‡˘Ëﬂ ‡Á„Ó‚Ó Ë ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ
Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ – Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ]
ËÎË ËÁ·ÂÂÚÂ < [éÚ„Ó‚Ó], ‡ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ◊á‡‰˙Ê‡ÌÂ &
éÚ„Ó‚Ó”. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔËÍÎ˛˜ËÚÂ ÔÓÚË˜‡˘Ëﬂ ‡Á„Ó‚Ó Ë
‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ˜‡Í‡˘ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
< [åÂÌ˛], ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ◊ä‡È & éÚ„Ó‚Ó”.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂ ÏËÍÓÙÓÌ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó –
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ ◊ÅÂÁ Á‚ÛÍ”.
ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘Ëﬂ ÍÎ‡‚Ë¯
< [Ç˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ]. èË ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ÏËÍÓÙÓÌ, ‰Û„ËﬂÚ
Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ˜Û‚‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÇËÂ
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÚÂ ‰‡ „Ó ÒÎÛ¯‡ÚÂ.

1-5 éÚÍ‡Á Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÑÓË ‰‡ ÌÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÚÂ ‡Á„Ó‚Ó, ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÚÍ‡ÊÂÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ – Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ E [ä‡È]. èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÚÍ‡ÊÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ < [åÂÌ˛] Ë
ËÁ·Ë‡ÌÂ Ì‡ ◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó/ éÚÍ‡Á”, Í‡ÍÚÓ Ë ˜ÂÁ
ÍÎ‡‚Ë¯ E [ä‡È].
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1-7 ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ DTMF ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
‡Á„Ó‚Ó
á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ DTMF ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
/Ì‡ÔËÏÂ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡
ˆÂÌÚ‡Î‡/, ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË], ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
◊ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ DTMF”. DTMF ÚÓÌÓ‚ÂÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‡Ú
ÔÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ.

1-8 àÁ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ë ÉÎ‡‚ÌÓ ÏÂÌ˛ Ì‡
SIM-Í‡Ú‡Ú‡ / SIM Tool kit main menu/
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÓÒÓ˜ÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯
< [éÔˆËË] ÓÚ ÏÂÌ˛ ◊èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”. ÉÎ‡‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Ì‡ SIMÍ‡Ú‡Ú‡ Â ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò˙˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡.

2 äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË

2-2 àÌËˆËË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó

îÛÌÍˆËﬂÚ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰ËÌ Û˜‡ÒÚÌËÍ, ‡ÍÓ Ç‡¯ËﬂÚ
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡.
åÓÊÂ ‰‡ ‚Ó‰ËÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò‡ÏÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ
Ì‡ Â‰ÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë Â‰ÌÓ ˜‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ÔËÂÎË. èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ËÌËˆËË‡Ì ÓÚ Ç‡Ò ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË·‡‚ﬂÚÂ ÌÓ‚Ë Û˜‡ÒÚÌËˆË, ‰‡ „Ë
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÚÂ ËÎË ÓÚ‰ÂÎﬂÚÂ /Ú.Â. ‰‡ „Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂ ÓÚ
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËﬂ ‡Á„Ó‚Ó, ÌÓ ‰‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ç‡Ò/.
å‡ÍÒËÏ‡ÎÌËﬂÚ ·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËﬂ ‡Á„Ó‚Ó Â
ÔÂÚËÏ‡.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Á‡‰˙Ê‡ÌÓ Í˙Ï ‡ÍÚË‚ÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Ë Ú‡Í‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó – ËÁ·Ë‡ÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË]- ◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ë‚˙ÊË ‚ÒË˜ÍË”.
àÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ á‡‰˙Ê
‚ÒË˜ÍË”.

2-1 àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ

2-5 ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯ËÚÂ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
‡Á„Ó‚Ó Í‡ÚÓ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ëﬂ ÌÓÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ]. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ,
ÔÓÚË˜‡˘ËﬂÚ ‡Á„Ó‚Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Á‡‰˙Ê‡ÌÂ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÚÂ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ‚ ‰‚‡Ú‡
‡Á„Ó‚Ó‡ – ËÁ·Ë‡ÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊ê‡ÁÏÂÌË”.

2-3 á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó

2-4 ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰˙Ê‡Ì ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
àÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ë‚˙ÊË
‚ÒË˜ÍË”.

àÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊ äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ë‚˙ÊË
‚ÒË˜ÍË”, Á‡ ‰‡ ÔË·‡‚ËÚÂ ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ Á‡‰˙Ê‡Ì
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó.

2-6 èÂ„ÎÂ‰ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ D Ë U, Á‡ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
ÌÓÏÂ‡Ú‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó.
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åÂÌ˛ “èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”
2-7 á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
àÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊åÛÎÚËÔ‡ÚË”/
◊àÁÍÎ˛˜Ë”, Á‡ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ò Û˜‡ÒÚÌËÍ‡, ˜ËÈÚÓ
ÌÓÏÂ Â ËÁÔËÒ‡Ì Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

2-8 ãË˜ÌÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
åÓÊÂ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ ‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó Ë ÔÓ‚Â‰ÂÚÂ ÎË˜ÂÌ Ò Â‰ËÌ ÓÚ Úﬂı Í‡ÚÓ ËÁ‚ËÍ‡ÚÂ
ÌÓÏÂ‡ ÏÛ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë
◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ãË˜ÂÌ”.

2-9 èËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ì˜‡ÒÚÌËÍ, ˜ËÈÚÓ ÌÓÏÂ Â ËÁÔËÒ‡Ì Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ÓÚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯‡
E [ä‡È]. á‡ ÔÂÍ‡Úﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊äÓÌÙÂÂÌÚÂÌ/ ä‡È”.
àÁ·Ë‡ÈÍË ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË] Ë ◊ä‡È Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, ÔÂÍ‡Úﬂ‚‡ÚÂ ‚ÒË˜ÍË ‡ÍÚË‚ÌË Ë Á‡‰˙Ê‡ÌË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
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äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ‚ ÚÓÁË ‡Á‰ÂÎ ÍÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô, Á‡
‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ.
äÓ‰Ó‚ÂÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô /Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ PUK Ë PUK2 ÍÓ‰Ó‚Â/
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌﬂÚ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ /åÂÌ˛ 7-5-5/.

PIN ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
èàç ÍÓ‰ /èÂÒÓÌ‡ÎÂÌ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÌÓÏÂ/ - Á‡˘ËÚ‡‚‡
Ç‡¯‡Ú‡ SIM- Í‡Ú‡ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡. äÓ„‡ÚÓ ÍÓ‰˙Ú Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔË ‚ÒﬂÍÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÓÔˆËﬂÚ‡ ◊èàç” Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌ‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÇË ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ÏÂÊ‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓ‰‡.

PUK2 ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
PUK2-ÍÓ‰˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË ÌﬂÍÓË SIM-Í‡ÚË, ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ·ÎÓÍË‡Ì èàç2 ÍÓ‰. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÚÂ
„Ó ËÁ„Û·ËÎË – Ò‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ.

◊á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰” (4-8 ˆËÙË)
á‡˘ËÚ‡‚‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂ Ò ‡Ô‡‡Ú‡. íÓÁË ÍÓ‰ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡
ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚˙‚Â‰ÂÌË ‰‡ÌÌË Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÌ˛
◊çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË”. çÓÏÂ˙Ú Â ◊0000”.

PIN2 ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
èàç2 Â ÍÓ‰, Ò ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË ÌﬂÍÓË SIM-Í‡ÚË Ë ÒÎÛÊË
Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÙÛÌÍˆËË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
◊ëÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡” ËÎË ◊îËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡”.
ç‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÙÛÌÍˆËË Á‡‚ËÒË ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ SIM-Í‡Ú‡.

PUK ÍÓ‰ (4-8 ˆËÙË)
PUK ÍÓ‰˙Ú /èÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÎ˛˜ Á‡ ‰Â·ÎÓÍË‡ÌÂ/ ËÏ‡ ÙÛÌÍˆËﬂ
‰‡ ÒÏÂÌﬂ ·ÎÓÍË‡ÌËﬂ ÔË ÚËÍ‡ÚÌÓ, ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ èàç ÍÓ‰ Ë ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂ ÒÂ Ò Ç‡¯‡Ú‡ SIM-Í‡Ú‡.
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÌÂ ÒÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡Í˙‚ ËÎË ÒÚÂ „Ó ËÁ„Û·ËÎË –
Ò‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ.
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ÉÎ‡‚ÌÓ ÏÂÌ˛

1 èÓÙËÎË
1 ◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ”
2 ◊íËıÓ”
3 ◊é·˘Ó”
4 ◊ëËÎÌÓ”
5 ◊ëÎÛ¯‡ÎÍ‡”

3 3‡·‡‚ÎÂÌËÂ
1 ◊ä‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ”
2 ◊èÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ”
3 ◊ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ”
4 ◊á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ”
5 ◊ë˙ÒÚÓﬂÌËÂ Ô‡ÏÂÚ”

2 êÂ„ËÒÚ˙ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
1 ◊èÓÔÛÒÌ‡ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
2 ◊èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
3 ◊ç‡·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
4 ◊àÁÚËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‡Á„Ó‚ÓË”
5 ◊í‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
6 ◊GPRS ËÌÙÓ”

4 é„‡ÌËÁ‡ÚÓ
1 ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ”
2 ◊ÅÂÎÂÊÍ‡”
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5 ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ
1 ◊ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”
2 ◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”
3 ◊ÇıÓ‰ﬂ˘Ë”
4 ◊àÁıÓ‰ﬂ˘Ë”
5 ◊óÂÌÓ‚Ë”
6 ◊èÓÒÎÛ¯‡È „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡”
7 ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”
8 ◊ò‡·ÎÓÌË”
9 ◊ç‡ÒÚÓÈÍË’’

6 äÓÌÚ‡ÍÚË
1 ◊í˙ÒÂÌÂ”
2 ◊èË·‡‚Ë ÌÓ‚”
3 ◊ÉÛÔË”
4 ◊ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ”
5 ◊ç‡ÒÚÓÈÍË”
6 ◊äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍÓ”
7 ◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍÓ”
8 ◊àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ”

7 ç‡ÒÚÓÈÍË
1 ◊ÄÎ‡Ï‡”
2 ◊Ñ‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂ”
3 ◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡”
4 ◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”
5 ◊á‡˘ËÚ‡ - Ì‡ÒÚÓÈÍË”
6 ◊ç‡ÒÚÓÈÍË – ÏÂÊ‡”
7 ◊çÛÎË‡È Ì‡ÒÚÓÈÍË”
8 ◊GPRS Ì‡ÒÚÓÈÍË”

8 ìÒÎÛ„‡
1 ◊àÌÚÂÌÂÚ”
2 SIM ìÒÎÛ„‡

9 àÁÚÂ„ÎÂÌË
1 ◊à„Ë Ë Ó˘Â”
2 ◊ä‡ÚËÌË”
3 ◊á‚ÛˆË”
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èÓÙËÎË [åÂÌ˛ 1]
åÂÌ˛ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔÓ ‚Ë‰ Ë
ÒËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ÒË„Ì‡ÎË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‚Ó‰Ë.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [åÂÌ˛].
2. á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ ◊èÓÙËÎË” Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ 1 ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë
L Ë R.
3. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËﬂ Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ÚÓ ÓÚ
ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ L.

◊ëËÎÌÓ” [åÂÌ˛ 1-4]

◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ” [åÂÌ˛ 1-1]

! ÅÂÎÂÊÍ‡

éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ ◊ÇË·Ë‡˘‡ ‡Î‡Ï‡”, ÔË
ÍÓÈÚÓ ‚ÒË˜ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË –
ËÁ·ÂÂÚÂ ÔÓÙËÎ ◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ”.

éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚ÒË˜ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë
ÒË„Ì‡ÎË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò‡ Á‡ÒËÎÂÌË- ËÁ·ÂÂÚÂ ÔÓÙËÎ
◊ëËÎÌÓ”.

◊ëÎÛ¯‡ÎÍ‡” [åÂÌ˛ 1-5]
á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡ – ËÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓÙËÎ ◊ëÎÛ¯‡ÎÍ‡”.

Профилът може да бъде активиран само при свързана към телефона
слушалка.

◊ÄÍÚË‚Ë‡È” [åÂÌ˛ 1-ı-1]
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ.

◊íËıÓ” [åÂÌ˛ 1-2]
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ ‚ÒË˜ÍË ÒË„Ì‡ÎË
/Á‚ÛÍ, ‚Ë·‡ˆËﬂ/ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË – ËÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓÙËÎ ◊íËıÓ”.

◊èÂÒÓÌ‡ÎËÁË‡È” [åÂÌ˛ 1-ı-2]
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡ÌËﬂ
ÔÓÙËÎ /ÌÂ ÙË„ÛË‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ÂÊËÏ ◊ë‡ÏÓ
‚Ë·‡ˆËﬂ”/.

◊é·˘Ó” [åÂÌ˛ 1-3]

◊íËÔ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ”

éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ , ÔË ÍÓÈÚÓ ‚ÒË˜ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ë
ÒË„Ì‡ÎË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔÓ ÒËÎ‡ – ËÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓÙËÎ ◊é·˘Ó”.

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÚËÔ‡ ÒË„Ì‡Î Á‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ –
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË – ‚Ë·‡ˆËﬂ, Á‚˙ÌÂÌÂ
Ë ‚Ë·‡ˆËﬂ Ë ‰.
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◊íÓÌ Á‚˙ÌÂÌÂ”

◊ëËÎ‡ ÂÙÂÍÚ”

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÎÓ‰ËË Á‡ ÒË„Ì‡Î ÔË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË.

◊ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ – Á‚˙ÌÂÌÂ”

èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ /‚ÒË˜ÍË
ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎÌË ÒË„Ì‡ÎË ÒÂ ÔÓÏÂÌﬂÚ ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ/.

◊èÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”

◊ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ‚ÍÎ./ËÁÍÎ.”

◊Ä‚ÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó”/ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔÓ ‚Ë‰ ÒË„Ì‡Î Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ.

èÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËﬂ ÒÂ ‡ÍÚË‚Ë‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ◊ë‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ” ËÎË ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡
Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
• àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ : íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÌÂ ÔËÂÏ‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ.
• ëÎÂ‰ 5 ÒÂÍ. : íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡ﬂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰ 5 ÒÂÍÛÌ‰Ë.
• ëÎÂ‰ 10 ÒÂÍ. : íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡ﬂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰ 10 ÒÂÍÛÌ‰Ë.

◊ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ – ·ÛÚÓÌË”

◊èÂËÏÂÌÛ‚aÈ” [åÂÌ˛ 1-x-3]

Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ Á‡ ÒË„Ì‡Î Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ Ò
ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ◊ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ” Ë ◊ëÎÛ¯‡ÎÍ‡”.

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔÓ ‚Ë‰ ÒË„Ì‡Î Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

◊íÓÌ - Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔÓ ‚Ë‰ ÒË„Ì‡Î Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ .

◊íÓÌ ÍÎ‡‚Ë¯Ë”

◊íÓÌ Í‡Ô‡Í”
éÔˆËﬂ Á‡ Á‚ÛÍ˙Ú Ì‡ÓÚ‚‡ﬂÌÂ Ë Á‡Ú‚‡ﬂÌÂ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ‡ ÒÔÓÂ‰
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
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êÂ„ËÒÚ˙ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ [åÂÌ˛ 2]
◊èÓÔÛÒÌ‡ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” [åÂÌ˛ 2-1]

◊èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó” [Menu 2-5-1]

åÂÌ˛ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.óÂÁ ËÁ·Ó Ì‡ ◊éÔˆËË” ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Ì‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍË‡Ì ÌÓÏÂ, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò,
‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ.

îÛÌÍˆËﬂÚ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Â‰ÓÏËÚÂ Á‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ◊èÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”, ◊ÇÒË˜ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, ◊èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, ◊ç‡·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”,
Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓËÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ú‡ÈÏÂË.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [åÂÌ˛].
2. á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ◊êÂ„ËÒÚ˙ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡”
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ 2 ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë
L Ë R, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ◊í‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”.
3. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó” Ë
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].

◊èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” [åÂÌ˛ 2-2]
åÂÌ˛ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ÌÓÏÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÔËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ /‰ÓÒÚ˙Ô ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ ◊àÁÔ‡˘‡ÌÂ”/.
óÂÁ ÏÂÌ˛ ◊éÔˆËË” ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ Ì‡
Ï‡ÍË‡Ì ÌÓÏÂ, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ.

◊ç‡·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” [åÂÌ˛ 2-3]
åÂÌ˛ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ì‡·‡ÌË
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡.

◊àÁÚËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‡Á„Ó‚ÓË” [åÂÌ˛ 2-4]
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔËÒ˙ˆËÚÂ Ò ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË, ÔËÂÚË,
Ì‡·‡ÌË Ë ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

◊í‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” [åÂÌ˛ 2-5]
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡ Í˙Ï ◊ñÂÌ‡ - ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”
ÓÒË„Ûﬂ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Ë Ú‡ÍÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡.

26 C2100

éÒË„ÛÂÌ Â ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó 5 ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
◊èÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”, ◊ÇÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, ◊èËÂÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, ◊ç‡·‡ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” Ë ◊çÛÎË‡È ‚ÒË˜ÍË”.

◊ê‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” [åÂÌ˛ 2-5-2]
óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËﬂ ÒË ‡Á„Ó‚Ó, ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ,
ÓÒÚ‡‚‡˘Ëﬂ ÍÂ‰ËÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÌÛÎË‡ÚÂ ‚ÒË˜ÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËﬂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
PIN2 – ÍÓ‰.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [åÂÌ˛].
2. á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛ ◊êÂ„ËÒÚ˙ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ 2 ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯Ë L Ë R, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ◊í‡ÍÒË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”.

3. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊í‡ÍÒË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
< [àÁ·ÂË].
éÒË„ÛÂÌ Â ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó 4 ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡: ”èÓÒÎÂ‰ÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”, ◊ÇÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, ◊éÒÚ‡‚‡˘‡”,
◊çÛÎË‡È ‚ÒË˜ÍË”.
! ÅÂÎÂÊÍ‡
Актуалната стойност на услугите, определена от Вашия доставчик, може да
варира в зависимост от особеностите на мрежата, данъците, закръгляването
при таксуване и др.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË” [åÂÌ˛ 2-5-3]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-Í‡Ú‡Ú‡)
• ◊ç‡ÒÚÓÈ Ú‡ËÙ‡”
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔˆËﬂÚ‡ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌ‡ ‚˙‚ ‚‡ÎÛÚÌË ËÎË
ËÏÔÛÎÒÌË Â‰ËÌËˆË ÒÂ ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ PIN2- ÍÓ‰.
ë‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëﬂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË!

Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÊÂÎÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÒËÏ‚ÓÎ @, £, $ ËÁÚËÈÚÂ
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ *. á‡ ÒÏﬂÌ‡ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÓÚÌÓ‚Ó ÍÎ‡‚Ë¯ *.
! ÅÂÎÂÊÍ‡
След изчерпване на наличните единици няма възможност за изходящи
повиквания, с изключение на спешни обаждания. В зависимост от SIMкартата, за настройката следва предварително да бъде въведен PIN2-код.

• ◊ç‡ÒÚÓÈ ÍÂ‰ËÚ”
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÔÂ‰ÂÎÌ‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡ ˜ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ
Â‰ËÌËˆË. ÅÓﬂÚ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÔË ËÁ·Ó Ì‡
◊óÂÚ‡”, ‡ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ ÎËÏËÚ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË
˜ÂÁ ◊èÓÏﬂÌ‡”.
• ◊Ä‚ÚÓ ‰ËÒÔÎÂÈ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓÚÓ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÔË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ”.

◊GPRS ËÌÙÓ” [åÂÌ˛ 2-6]
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Ó·ÂÏ‡ Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌË /˜ÂÁ GPRS/
‰‡ÌÌË ˜ÂÁ ÏÂÊ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂÍ‡‡ÌÓ online.

◊èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ‡Á„Ó‚Ó” [åÂÌ˛ 2-6-1]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ◊èÓÒÎÂ‰ÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”, ◊ÇÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡
‚ÒË˜ÍË Ú‡ÈÏÂË.

◊é·ÂÏ ‰‡ÌÌË” [åÂÌ˛ 2-6-2]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ◊àÁÔ‡ÚÂÌ”/ ËÁÔ‡ÚÂÌË/,
◊èÓÎÛ˜ÂÌ”/ÔÓÎÛ˜ÂÌË/, ◊ÇÒË˜ÍÓ”/‚ÒË˜ÍË/ ‰‡ÌÌË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ú‡ÈÏÂË.
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3‡·‡‚ÎÂÌËÂ [åÂÌ˛ 3]
◊ä‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ” [åÂÌ˛ 3-1]

◊èÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ” [åÂÌ˛ 3-2]

åÂÌ˛ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
Í‡ÚÓ +, –, x, / : Ò˙·Ë‡ÌÂ, ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ, ÛÏÌÓÊÂÌËÂ,
‰ÂÎÂÌËÂ.
1. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ˆËÙË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÌÓÏÂË‡ÌËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÁÌ‡Í.
3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ˆËÙË.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [êÂÁÛÎÚ‡Ú].
5. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ < [çÛÎË‡È] ËÎË ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ë ˆËÙË Ë
ÔÓ‚ÚÓÂÚÂ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ.
6. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯‡ C Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡ˆË ËÎË
ˆËÙË.
7. á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ˜ËÒÎ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
#. á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÒÂÚË˜ÌË ‰Ó·Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ *.
8. á‡ Á‡Ú‚‡ﬂÌÂ Ì‡ Í‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ > [ç‡Á‡‰].

éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÌËÚÂ Â‰ËÌËˆË Á‡:
Ñ˙ÎÊËÌ‡, èÎÓ˘ ,íÂ„ÎÓ Ë ëËÎ‡.
1. á‡ ËÁ·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÚËÔ‡ ÏﬂÍ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ <
[Ö‰ËÌËˆË].
2. ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Ë L Ë R Á‡‰‡ÈÚÂ ◊ç‡ÒÚÓﬂ˘”/
‚Ë‰ ÏÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡.
3. óÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯Ë L Ë R Á‡‰‡ÈÚÂ ◊èÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì”/
‚Ë‰ ÏÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡/.
4. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËﬂ Á‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÒÂÚË˜ÌË ‰Ó·Ë ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ *.
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◊ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ” [åÂÌ˛ 3-3]
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ ‚ „ÓÎÂÏËÚÂ „‡‰Ó‚Â ÔÓ
Ò‚ÂÚ‡.
1. àÁ·ÂÂÚÂ „‡‰, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ Í˙Ï Ç‡¯‡Ú‡ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓÌ‡
˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯Ë L Ë R.
2. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò Á‡ „‡‰‡ ÓÚ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÓ‚‡ ÁÓÌ‡ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ < [ëÎÓÊË].

◊á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ” [åÂÌ˛ 3-4]
îÛÌÍˆËﬂÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ Ì‡ Ó·˘Ó 10 „Î‡ÒÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Í‡ÚÓ ‚ÒﬂÍÓ ÓÚ Úﬂı Â Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ï‡ÍÒËÏÛÏ 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë.

◊á‡ÔËÒ” [åÂÌ˛ 3-4-1]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡ ‚ ÏÂÌ˛
◊á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ”.
1. ëÎÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡
◊á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ” Ë ·Óﬂ˜ Á‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
2. á‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
< [ë˙ı‡ÌË].
3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ËÏÂ Ì‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡ Ë
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [OK].

◊ÇËÊ ÒÔËÒ˙Í” [åÂÌ˛ 3-4-2]
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ò˙Ò Ò˙ı‡ÌÂÌË „Î‡ÒÓ‚Ë
·ÂÎÂÊÍË. ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚﬂıÌÓÚÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ËÁÚË‚‡ÌÂ.

◊ë˙ÒÚÓﬂÌËÂ Ô‡ÏÂÚ” [åÂÌ˛ 3-5]
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚Âﬂ‚‡ÚÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ÏﬂÒÚÓ Ë Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ‚ SIM Í‡Ú‡Ú‡.
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é‡ÌËÁ‡ÚÓ [åÂÌ˛ 4]
◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ” [åÂÌ˛ 4-1]

◊ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚Ó” [åÂÌ˛ 4-x-<-1]

åÂÌ˛ÚÓ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ‰ÌÂ‚ÂÌ
„‡ÙËÍ, Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Î‡ÏÂÌË ÒË„Ì‡ÎË Á‡ ‚‡ÊÌË Á‡‰‡˜Ë Ë
·ÂÎÂÊÍË. èË ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÏÂÌ˛ ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ” Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Í‡ÎÂÌ‰‡. Ç ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÒÂÍˆËË Á‡
ËÍÓÌË /„‡ÙËÍ Ë ·ÂÎÂÊÍË/. ä‚‡‰‡ÚÌËﬂÚ ÍÛÒÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Á‡ Ï‡ÍË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‰ÂÌ. èÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡Ú‡ ÓÚ
Í‡ÎÂÌ‰‡‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Á‡ ÌÂﬂ ËÏ‡ Á‡‰‡‰ÂÌ „‡ÙËÍ Á‡
ÒÂ˘Ë/Á‡‰‡˜Ë ËÎË Ì‡ÔËÒ‡ÌË ·ÂÎÂÊÍË. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡ ˜ÂÁ Á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÚÂ
Ì‡ÒÚÓËÎË ‡Î‡Ï‡ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ Á‡ÔËÒ.
á‡ ÒÏﬂÌ‡ Ì‡ ‰ÂÌ, ÒÂ‰ÏËˆ‡, ÏÂÒÂˆ, „Ó‰ËÌ‡:

Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡ÚÂ ‰Ó 20 ·ÂÎÂÊÍË.
• ◊ê‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ”
Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÔÂ‰ÏÂÚ, ˜‡Ò, ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ Á‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡ ˜ÂÁ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë.

◊ÇËÊ” [åÂÌ˛ 4-x-<-2]

éÔËÒ‡ÌËÂ

äÎ‡‚Ë¯

éÔËÒ‡ÌËÂ

ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ·ÂÎÂÊÍ‡Ú‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ‰ÂÌ. á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡
ÒÔËÒ˙Í‡ Ò ·ÂÎÂÊÍË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÎ‡‚Ë¯Ë U Ë D. èË
Á‡‰‡‰ÂÌ ‡Î‡ÏÂÌ ÒË„Ì‡Î Á‡ ÌﬂÍÓﬂ ÓÚ Úﬂı, Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Â
ËÁÔËÒ‡Ì Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ ˜‡Ò. á‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ·ÂÎÂÊÍ‡Ú‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË], Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ë
Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ – ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË].
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„Ó‰ËÌ‡

UD

ÏÂÒÂˆ

◊ÇËÊ ‚ÒË˜ÍË” [åÂÌ˛ 4-x-<-3]

*#

ÒÂ‰ÏËˆ‡

L R

‰ÂÌ

éÔˆËﬂ Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÔËÒ‡ÌËÂÚÓ.

äÎ‡‚Ë¯

! ÅÂÎÂÊÍ‡

◊àÁÚËÈ ÔÂ‰Ë¯ÂÌ” [åÂÌ˛ 4-x-<-4]

За използване на описаната функция, телефонът трябва да е включен.

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÙËÍ‡, Á‡ ÍÓÈÚÓ ‚Â˜Â ÒÚÂ ·ËÎË
Û‚Â‰ÓÏÂÌË.

◊ÅÂÎÂÊÍ‡” [åÂÌ˛ 4-2]

◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍÓ” [åÂÌ˛ 4-x-<-5]

1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ◊ÅÂÎÂÊÍ‡”.
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ·ÂÎÂÊÍ‡Ú‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ < [OK].

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ·ÂÎÂÊÍË.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
åÂÌ˛ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ÓÔˆËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÛÒÎÛ„ËÚÂ SMS/ Short
Message Service/, MMS/ Multimedia Message Service/,
„Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ.

◊ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ” [Menu 5-1]
éÔˆËﬂ Á‡ ÔËÒ‡ÌÂ Ë Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ﬂ‚‡ÌÂ ·Óﬂ ÒÚ‡ÌËˆË Ë ÓÒÚ‡‚‡˘Ë
ÒËÏ‚ÓÎË.
1. ÇÎÂÁÚÂ ‚ ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ” ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚÂ ◊ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”, Á‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÏÂÚÓ‰ ◊í9”, Á‡ ‰‡ ÛÎÂÒÌËÚÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÍÒÚ‡ /ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ‚ËÊÚÂ Ì‡ ÒÚ. 34 – ◊àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
í9”/.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ◊ÇÏ˙Í‚‡ÌÂ”, Á‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËﬂ.
5. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚÂ ‚˙‚Â‰ÂÌËﬂ ÚÂÍÒÚ
ËÎË ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ‰Û„‡ ÓÔˆËﬂ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ <
[éÔˆËË].
! ÅÂÎÂÊÍ‡
Телефонът поддържа EMS–версия 5 и дава възможност за изпращане на
цветни картини, звуци, различни шрифтове и др. Телефонът на рецепиента
следва да има същите функции, тъй като в противен случай той няма да
получи посочените приложения.

éÔˆËË
• ◊èÂ‰‡È”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
1. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ D, Á‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ Ó˘Â ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
3. èË·‡‚ÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ.
4. ëÎÂ‰ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ <.
ÇÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‚ Ô‡ÔÍ‡
◊àÁıÓ‰ﬂ˘Ë”, ‰ÓË Ë ÔË ÌÂÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ.
• ◊ë˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‚ Ô‡ÔÍ‡ ◊óÂÌÓ‚Ë”
/◊óÂÌÓ‚Ë”/.
• ◊òËÙÚ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÚÂÍÒÚ /◊èÂ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì”/ Ë ÙÓÌ.
• ◊ñ‚ﬂÚ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÚÂÍÒÚ /◊èÂ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì”/ Ë ÙÓÌ.
• ◊èÓ‰‡‚ÌË”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓ‰‡‚Ìﬂ‚‡ÌÂ ÚÂÍÒÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ – ◊ãﬂ‚Ó”,
◊ñÂÌÚ˙” ËÎË ◊éÚ‰ﬂÒÌÓ”.
• ◊ÑÓ·‡‚Ë í9 Â˜ÌËÍ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ ‰ÛÏ‡. èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ ◊èËÏÂÂÌ /í9Abc/
T9abc/T9ABC” ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ.
• ◊í9 ÂÁËˆË”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÂÁËÍ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
• ◊àÁıÓ‰”
éÔˆËﬂ Á‡ ‚˙˘‡ÌÂ ‚ ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ” ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Ì‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÌÂ ÒÂ
Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡.

◊ÇÏ˙Í‚‡ÌÂ”
• ◊ëËÏ‚ÓÎ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ.
• ◊ä‡ÚËÌ‡”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ Í‡ÚËÌÍ‡ ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ Ë ◊åÓﬂÚ‡ Ô‡ÔÍ‡”.
• ◊á‚ÛÍ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ Á‚ÛÍ ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ Ë
◊åÓﬂÚ‡ Ô‡ÔÍ‡”.
• ◊íÂÍÒÚÓ‚ ¯‡·ÎÓÌ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙‚Â‰ÂÌ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ íÂÍÒÚÓ‚ ¯‡·ÎÓÌ.
• ◊äÓÌÚ‡ÍÚË”
ä˙Ï Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË·‡‚ËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡ Ë email ‡‰ÂÒË ‚ ◊äÓÌÚ‡ÍÚË”.
• ◊èÓ‰ÔËÒ”
ä˙Ï Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË·‡‚ËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ - ÔÓ‰ÔËÒ.
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◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ” [åÂÌ˛ 5-2]
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ, Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓ‚Âﬂ‚‡ÚÂ ÚﬂıÌ‡Ú‡ „ÓÎÂÏËÌ‡.
1. ÇÎÂÁÚÂ ‚ ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ” Ò ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚÂ ◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÌﬂÍÓÈ ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ¯‡·ÎÓÌË Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË Ò˙Á‰‡ÈÚÂ ÌÓ‚Ó.
4. àÁ·ÂÂÚÂ ◊ÇÏ˙ÍÌË”, Á‡ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Í‡ÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ëËÏ‚ÓÎ, ä‡ÚËÌ‡, á‚ÛÍ, ÉÎ‡ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡, íÂÍÒÚÓ‚
¯‡·ÎÓÌ, íÂÎÂÙÓÌÂÌ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ ËÎË èÓ‰ÔËÒ.

éÔˆËË
• ◊èÂ‰‡È”
éÔˆËË Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‰Ó
ÌﬂÍÓÎÍÓ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË, ËÁ·Ó Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ, Á‡·‡‚ﬂÌÂ
Ì‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ.
! ÅÂÎÂÊÍ‡
Наличието на Услугата зависи от Вашия доставчик!

• ◊èÂ„ÎÂ‰”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
• ◊ë˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Í‡ÚÓ
˜ÂÌÓ‚Ë ËÎË ¯‡·ÎÓÌË.
• ◊ÑÓ·‡‚Ë ÒÎ‡È‰”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÎ‡È‰ Í‡ÚÓ ◊èÂ‰Ë¯ÂÌ ÒÎ‡È‰” ËÎË
◊ëÎÂ‰‚‡˘ ÒÎ‡È‰”.
• ◊ä˙Ï ÒÎ‡È‰”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ ‚ ÔÂ‰Ë¯ÂÌ ËÎË ÒÎÂ‰‚‡˘ ÒÎ‡È‰.
• ◊àÁÚËÈ ÒÎ‡È‰”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎ‡È‰.

• ◊ÑÓ·‡‚Ë í9 Â˜ÌËÍ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ ‰ÛÏ‡. èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ ◊èËÏÂÂÌ /í9Abc/
T9abc/T9ABC” ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ.
• ◊í9 ÂÁËˆË”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚„‡‰ÂÌËﬂ Â˜ÌËÍ.
• ◊àÁıÓ‰”
éÔˆËﬂ Á‡ ‚˙˘‡ÌÂ ‚ ÏÂÌ˛ ◊ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ”.
! ÅÂÎÂÊÍ‡
За да включите картинка от 15К в мултимедийно съобщение, зареждането ще
отнеме поне около 15 секунди. В това време не можете да активирате никой
от бутоните.

• ◊îÓÏ‡Ú ÒÎ‡È‰”
- ◊á‡‰‡È Ú‡ÈÏÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÒÎ‡È‰: ÚÂÍÒÚ, Í‡ÚËÌ‡ Ë Á‚ÛÍ.
- ◊ê‡ÁÏﬂÌ‡ ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚËÌ‡”
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÁÏﬂÌ‡ ‚ ÔÓÁËˆËËÚÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚËÌ‡ ‚
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
• ◊àÁ‚‡‰Ë ÏÂ‰Ëﬂ”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂÏ‡ı‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÚËÌË ËÎË Á‚ÛˆË ÓÚ ÒÎ‡È‰.
èÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò‡ÏÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡
ÏÂ‰Ëﬂ ‚ ÒÎ‡È‰‡.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ í9
åÂÚÓ‰˙Ú ◊í9” ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÍÒÚ. èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÂÊËÏ ◊í9” Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ,
Úﬂ·‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‰‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯‡ Ò˙Ò
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Ì‡˜‡ÎÌ‡ ·ÛÍ‚‡ Ì‡ ‰ÛÏ‡Ú‡, ÍÓﬂÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡
‚˙‚Â‰ÂÚÂ. îÛÌÍˆËﬂÚ‡ Â ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ‚„‡‰ÂÌËﬂ ‚ ‡Ô‡‡Ú‡
Â˜ÌËÍ, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË·‡‚ﬂÚÂ ÌÓ‚Ë ‰ÛÏË.

• èËÒ‡ÌÂ Ì‡ ‰ÛÏË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ◊í9”
1. á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‰‡ ÔË¯ÂÚÂ ‰ÛÏ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÍÎ‡‚Ë¯Ë ÓÚ 2
‰Ó 9. ç‡ÚËÒÍ‡ÈÚÂ ‚ÒÂÍË ÍÎ‡‚Ë¯ Ò‡ÏÓ ‚Â‰Ì˙Ê Á‡ Â‰Ì‡
·ÛÍ‚‡, ‰ÓË ‡ÍÓ ÌÛÊÌ‡Ú‡ ÌÂ Â Ô˙‚‡ ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó. ç‡ÔËÏÂ,
Á‡ ‰‡ Ì‡ÔË¯ÂÚÂ ‰ÛÏ‡Ú‡ ◊Girl”, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë 4,
4, 7, 5. ÅÛÍ‚ËÚÂ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú Ï‡ÍË‡ÌË.

4 (за G)
160

1

159

T9Abc

1

4 (за i)

7 (за r)
157

His

1

T9abc

1

ÄÍÓ Â Ô‡‚ËÎÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ : ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ 0 Ë
‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÒÎÂ‰‚‡˘‡ ‰ÛÏ‡.

T9abc

ÄÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ : Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ‚ Â˜ÌËÍ‡ ÎËÔÒ‚‡ ‰ÛÏ‡Ú‡,
ÍÓﬂÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ, ÏÓÊÂ ‰‡ ﬂ ‰Ó·‡‚ËÚÂ Í‡ÚÓ Ò‚Óﬂ.
Ç ÂÊËÏ ◊èËÏÂÂÌ” Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ < ◊éÔˆËË”. àÁ·ÂÂÚÂ
◊ÑÓ·‡‚Ë í9 Â˜ÌËÍ” Ë ˘Â ‚Ë‰ËÚÂ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:

T9abc

Girl

ÑÛÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌﬂ ÒÎÂ‰ ‚ÒﬂÍÓ ÔÓÂ‰ÌÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯, Á‡ÚÓ‚‡ ÌÂ Ó·˙˘‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ËÁÔËÒ‡ÌÓÚÓ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ÔËÍÎ˛˜ËÚÂ Ò ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ·ÛÍ‚Ë.
á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎ ÓÚÎﬂ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ C.
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2. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍÎ˛˜ËÚÂ Ò ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛÏ‡, ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË Â ËÁÔËÒ‡Ì‡ Ô‡‚ËÎÌÓ.

ÄÍÓ Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ : èÂÏÂÒÚÂÚÂ ÍÛÒÓ‡
Ì‡ ÔÂ‰Ë¯Ì‡ ËÎË ÒÎÂ‰‚‡˘‡ ‰ÛÏ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Ë
U,D.

1

5 (за l)
156

ÄÎÚÂÌ‡ÚË‚a: ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ *, ËÁ·ÂÂÚÂ ÌﬂÍÓÈ ÓÚ
Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË, Ï‡ÍË‡ÈÚÂ „Ó Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ◊àÁ·ÂË”.

Hi

158

T9abc

I

á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÒÎ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÍÎ‡‚Ë¯,
# ‰ÓÍ‡ÚÓ ‚ „ÓÌËﬂ ‰ÂÒÂÌ ˙„˙Î Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ËÁÔË¯‡Ú
ˆËÙËÚÂ ◊123”.
á‡ ÒÏﬂÌ‡ Ì‡ ÂÁËÍ‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔˆËËÚÂ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÍÎ‡‚Ë¯ *.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÚË ÂÊËÏ‡ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÒËÏ‚ÓÎË: èËÏÂÂÌ/èÂ‰ËÍÚË‚ÂÌ/í9Abc, í9ABC, í9abc/,
ëÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ/ åÌÓ„ÓÛ‰‡ÂÌ – Abc, ABC, abc/, ñËÙÓ‚ /123/.
á‡ ÒÏﬂÌ‡ Ì‡ ÂÊËÏ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ #.

Ç˙‚Â‰ÂÚÂ
‰ÛÏ‡Ú‡ LGGSM

➮

3. á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÔËÌ‡ÚÂÎÌË ÁÌ‡ˆË Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
1 ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËﬂÚ
ÁÌ‡Í.
! T9 ÂÁËˆË
От това меню може да изберете желания от вас език. Имате възможност за
включване и изключване на режим „Т9”. Зададената настройка е „Т9 –
включен”.

◊ÇıÓ‰ﬂ˘Ë” [åÂÌ˛ 5-3]

äÓ„‡ÚÓ ‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ,˜Â ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÌﬂÏ‡ ÏﬂÒÚÓ Á‡ ÌÓ‚Ë SIM-Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ,Úﬂ·‚‡ ‰‡
ËÁÚËÂÚÂ Ò‡ÏÓ SIM-Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÓÚ Ô‡ÔÍ‡ „ÇıÓ‰ﬂ˘Ë ”.
ÄÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ „Î‡ÒË,˜Â ÌﬂÏ‡ ÏﬂÒÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ,ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÓÚ
‚ÒﬂÍ‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ.

❇ SIM – Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ë˙Ó·˘ÂÌËÂ,Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ SIM-Í‡Ú‡Ú‡. åÓÊÂÚÂ
‰‡ „Ó ÔÂÏÂÒÚËÚÂ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

ôÂ ·˙‰ÂÚÂ Û‚Â‰ÓÏﬂ‚‡ÌË Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ
˘Â ÒÂ ‡ıË‚Ë‡Ú ‚ Ô‡ÔÍ‡ ◊ÇıÓ‰ﬂ˘Ë”.
Ç ÌÂﬂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÚÂ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
˜ÂÁ Ó·ÓÁÌ‡˜‡‚‡˘‡Ú‡ „Ó ËÍÓÌ‡.

èË ËÁ‚ÂÒÚËÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ,
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ËÁ˜‡Í‡ÚÂ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ. èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÓ ËÁ‚ÂÒÚËÂ ‚ËÊÚÂ ‚ [åÂÌ˛ 5-9-2].
á‡ ˜ÂÚÂÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ -ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ÌÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡ ˜ÂÁ
ÍÎ‡‚Ë¯ <.

! àÍÓÌË

◊éÚ„Ó‚ÓË”

[

] Мултимедийно съобщение;

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

[

] Кратко/текстово/съобщение;

[

] SIM съобщение;

[

] Прочетено мултимедийно съобщение

[

] Прочетено текстово съобщение;

[

] Push съобщение;

[

] Известие за мултимедийно съобщение;

◊èÂÔ‡˘‡ÌÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ‰Û„
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ.

◊Ç˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ”
éÔˆËﬂ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂÎﬂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
◊àÁÚËÈ”

◊àÁıÓ‰ﬂ˘Ë” [åÂÌ˛ 5-4]

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ Ë ÌÂËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ. à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËﬂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ - ˜ÂÁ
Ó·ÓÁÌ‡˜‚‡˘ËÚÂ „Ë ËÍÓÌË:

◊àÁ‚ÎÂ˜Ë”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÚËÌ‡, Á‚ÛÍ ËÎË ÚÂÍÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡
ÌÓÏÂ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂÎﬂ. ë˙ı‡Ìﬂ‚‡Ú ÒÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ ◊åÓﬂÚ‡
Ô‡ÔÍ‡” Ë ◊íÂÎÂÙÓÌÂÌ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ”.

◊èÓÍ‡ÊË ËÌÙÓ”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ: ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂÎﬂ, ÔÂ‰ÏÂÚ /Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ/, ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ÚËÔ, ‡ÁÏÂ,
ÔËÓËÚÂÚ Ë ÍÎ‡Ò.

! àÍÓÌË
[

] MMS Изпратено

[

] MMS Неизпратено

[

] MMS Отчет за успешно доставено съобщение

[

] SMS Изпратено

[

] SMS Неизпратено

[

] SMS Отчет за успешно доставено съобщение;

◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜Ío”

❇ èË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ËÁÔ‡ÚËÎË.

éÔˆËﬂ Á‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

◊éÚ„Ó‚ÓË”

◊èÂ‰‡È”

éÔˆËﬂ Á‡ ÓÚ„Ó‚Ó, ÔËÎÓÊËÏ‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ‰Û„Ë
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.

❇ èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚËÂ

◊àÁÚËÈ”

Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Â ‚ ÂÊËÏ ◊àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ”,
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚËÂ. á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
◊èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ”.
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◊ÇËÊ”

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

◊èÓÍ‡ÊË ËÌÙÓ”

◊àÁÔ‡ÚË ‚ÒË˜ÍË”

éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ: ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ, ÔÂ‰ÏÂÚ /Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ/, ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ÚËÔ, ‡ÁÏÂ Ë ÓÚ˜ÂÚ
Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ.

àÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÂËÁÔ‡ÚÂÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË”
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ËÁÔ‡ÚËÎË.

❇ èË ÌÂËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ:
◊ÇËÊ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

◊èÂ‰‡È”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ‰Û„Ë
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.

◊àÁÚËÈ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

◊èÓÍ‡ÊË ËÌÙÓ”

◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍÓ”
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ËÁÔ‡ÚËÎË.

◊óÂÌÓ‚Ë” [åÂÌ˛ 5-5]
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÔÂÚ
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ.
Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË:
• èÂ„ÎÂ‰: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
• êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ: êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÓÚ Ç‡Ò
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• àÁÚË‚‡ÌÂ: àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÓÚ Ç‡Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• èÂ„ÎÂ‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: èÓÍ‡Á‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË: àÁÚË‚‡ ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‚
Ô‡ÔÍ‡Ú‡

éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
◊èÓÒÎÛ¯‡È „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡” [åÂÌ˛ 5-6]
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÓÚ „Î‡ÒÓ‚‡Ú‡
ÔÓ˘ÂÌÒÍ‡ ÍÛÚËﬂ.

◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡” [åÂÌ˛ 5-7]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ Ë
‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ‡)
íÂÍÒÚÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ ÒÂ ËÁÔ‡˘‡Ú ÓÚ
ÏÂÊ‡Ú‡ ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ë Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓÎÂÁÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Í‡ÚÓ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ, Ô˙ÚÌ‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡,
Ú‡ÍÒËÚ‡, ‡ÔÚÂÍË, ·ÓÒÓ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ. ÇÒﬂÍ‡ ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ
Í‡ÚÂ„ÓËË ËÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÌÓÏÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ ˜ÂÁ
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡. èË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ◊àÌÙÓ”- Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÚÓ ËÎË ËÁ‚ÂÒÚËÂ. á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ËÁ‚˙Ì ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÎË ÔÓ‚ÚÓÂÌ
ÔÂ„ÎÂ‰ – ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÓÔˆËËÚÂ:

◊óÂÚË” [åÂÌ˛ 5-7-1]
1. èÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ◊àÌÙÓ”-Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ˘Â ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡,
ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ◊óÂÚ‡” ÓÚ ÏÂÌ˛ ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”.
åÓÊÂ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ ÒÎÂ‰‚‡˘Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ L , R ËÎË ÍÎ‡‚Ë¯ < [ëÎÂ‰‚‡˘Ó].
2. ë˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ËÁ·ÂÂÚÂ
‰Û„Ó.
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◊íÂÏË” [åÂÌ˛ 5-7-2]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ Ë ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ‡)
• èË·‡‚Ë ÌÓ‚
éÔˆËﬂ Á‡ ÔË·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡” /‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡/ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ÔÂ‰ÏÂÚÂÌ ÍÓ‰ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.
• ÇËÊ ÒÔËÒ˙Í
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ò ‰Ó·‡‚ÂÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡
◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡”. á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ ËÎË ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ
– Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË], ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ - ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÍÓÏ‡Ì‰‡.
• ÄÍÚË‚ÂÌ ÒÔËÒ˙Í
éÔˆËﬂ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏÂ Á‡ ◊àÌÙÓ”- Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‚
‡ÍÚË‚ÌËﬂ ÒÔËÒ˙Í. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÓÚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËÚÂ ÌÓÏÂ‡.

◊ò‡·ÎÓÌË” [åÂÌ˛ 5-8]
◊íÂÍÒÚÓ‚ ¯‡·ÎÓÌ” [åÂÌ˛ 5-8-1]
ê‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò 6 ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌ‡.

◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË ¯‡·ÎÓÌË” [åÂÌ˛ 5-8-2]
éÔˆËË:
• ê‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

• êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ: Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ ¯‡·ÎÓÌË.
• èË·‡‚ﬂÌÂ: éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
¯‡·ÎÓÌË.
• èËÒ‡ÌÂ: éÔˆËﬂ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË ¯‡·ÎÓÌË;
• àÁÚË‚‡ÌÂ: éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
¯‡·ÎÓÌË.
• àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË ¯‡·ÎÓÌË.

◊èÓ‰ÔËÒ” [Menu 5-8-3]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÔÓ‰ÔËÒ.

• ëÓÍ Ì‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰
Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ Ç‡¯ËÚÂ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‚ SMS-ˆÂÌÚ˙‡.
• éÚ˜ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• éÚ„Ó‚ÓË ˜ÂÁ Ò˙˘‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂÚ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ ÌÓÏÂ ‰‡
ËÁÔ‡ÚË ÓÚ„Ó‚Ó Á‡ Ç‡¯‡ ÒÏÂÚÍ‡ – ËÁ·ÂÂÚÂ ◊Ñ‡”.
• ◊SMS – ˆÂÌÚ˙”
óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ SMS –
ˆÂÌÚ˙, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔ‡˘‡ÚÂ Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ” [åÂÌ˛ 5-9-2]

◊íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ” [åÂÌ˛ 5-9-1]

• èËÓËÚÂÚ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÔËÓËÚÂÚ‡ Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÓÚ Ç‡Ò
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

• ÇË‰Ó‚Â Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ
◊íÂÍÒÚ”, ◊ÉÎ‡ÒÓ‚Ó”, ◊î‡ÍÒ”, ◊çÓÏÂË‡ÌÂ”, ◊ï.400”,
◊E-mail”, ◊ERMES”

• ◊ëÓÍ Ì‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ”
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰
Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ Ç‡¯ËÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‚ ˆÂÌÚ˙‡.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË’’ [åÂÌ˛ 5-9]

é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚËÔ‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Â ◊íÂÍÒÚ”.
ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ÚÂÍÒÚ‡ ‚ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÂÌ
ÙÓÏ‡Ú. äÓÌÒÛÎÚËÈÚÂ ÒÂ Ò˙Ò Ò‚Óﬂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë
ÓÚÌÓÒÌÓ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ!

• Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ àÁ·ÂÂÚÂ ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ” Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ë ◊àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ”- Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡
ËÁ‚ÂÒÚËÂ ‚ Ô‡ÔÍ‡ ◊ÇıÓ‰ﬂ˘Ë” Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ç‡¯Â ÊÂÎ‡ÌËÂ.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
• àÁ‚ÂÒÚËÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• ◊ç‡ÒÚÓÈÍË ÏÂÊ‡”
Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ËÁ·ÂÚÂÚÂ Ò˙‚˙ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ,
ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ URL Á‡ Ò˙˘Ëﬂ.
• ◊èÓÁ‚ÓÎÂÌË ÚËÔÓ‚Â Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ”
ãË˜ÌÓ: èÂÒÓÌ‡ÎÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
êÂÍÎ‡ÏË: ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ò ÂÍÎ‡ÏÌ‡ ˆÂÎ.
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.

◊ñÂÌÚ˙ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡” [åÂÌ˛ 5-9-3]
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ‡ÍÓ
ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÇË ÓÔÂ‡ÚÓ. èË
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‚ „Î‡ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘ÂÌÒÍ‡ ÍÛÚËﬂ,
Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ.
é·˙ÌÂÚÂ ÒÂ Í˙Ï ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ë Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Ì‡ÒÚÓÈÍË.
• ÑÓÏ‡¯Ì‡
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
• êÓÛÏËÌ„
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÔË
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊êÓÛÏËÌ„”.
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◊àÌÙÓ ÛÒÎÛ„‡” [åÂÌ˛ 5-9-4]
• ◊èËÂÏË”
- Ñ‡
èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÓÚ ÛÒÎÛ„‡ ◊àÌÙÓ”.
- çÂ
éÚÍ‡Á Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÓÚ ÛÒÎÛ„‡ ◊àÌÙÓ”.
• ◊íÂ‚Ó„‡”
- Ñ‡
ç‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÒË„Ì‡Î ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÓÚ ÛÒÎÛ„‡
◊àÌÙÓ”.
- çÂ
éÚÍ‡Á ÓÚ ÒË„Ì‡Î ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÓÚ ÛÒÎÛ„‡
◊àÌÙÓ”.
• ◊ÖÁËˆË”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÂÁËÍ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌËÚÂ ËÌÙÓÒ˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

◊Push”- Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ” [åÂÌ˛ 5-9-5]
ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ ËÎË ÓÚÍ‡Á ÓÚ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÒÓ˜ÂÌËﬂ ‚Ë‰ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

äÓÌÚ‡ÍÚË [åÂÌ˛ 6]
1. á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ - ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ - ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [åÂÌ˛] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
◊äÓÌÚ‡ÍÚË”.

◊í˙ÒÂÌÂ” [åÂÌ˛ 6-1]
(àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ)
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ >
[äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ú˙ÒËÚÂ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ËÏÂÚÓ, ˜ËÈÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ËÎË Ö-mail
‡‰ÂÒ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ Ú˙ÒËÚÂ ËÎË ËÁ·ÂÂÚÂ ◊ëÔËÒ˙Í” Á‡
ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ·ÂÎÂÊÌËÍ.
4. ÄÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ Ú˙ÒÂÌÂ – ˜ÂÁ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ ËÎË Ì‡˜‡ÎÌ‡ ·ÛÍ‚‡ Ì‡ ËÏÂ.
5. á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ, ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒ, ÔË·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚
ÂÚËÍÂÚ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ < ◊éÔˆËË” Ë ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰Ì‡ ÓÚ
ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ:
• ◊êÂ‰‡ÍÚË‡È”: éÔˆËﬂ Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ËÏÂ, ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ

ÌÓÏÂ, Ö-mail ‡‰ÂÒ, Ù‡ÍÒ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ <.
• ◊ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”/◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”: éÔˆËﬂ
Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ËÁ·‡ÌËﬂ ÌÓÏÂ.
• ◊äÓÔË‡È”: éÔˆËﬂ Á‡ ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒ ÓÚ SIM-Í‡Ú‡Ú‡ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË Ó·‡ÚÌÓÚÓ.

• ◊éÒÌÓ‚ÂÌ ÌÓÏÂ” : éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËﬂ ÌÓÏÂ ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ÔËÒ/ÏÓ·ËÎÂÌ,
‰ÓÏ‡¯ÂÌ, ÒÎÛÊÂ·ÂÌ/. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÌÓÏÂ˙Ú ˘Â ·˙‰Â Ô˙‚
‚ ÒÔËÒ˙Í‡.
• ◊àÁÚËÈ”: éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒ.

◊èË·‡‚Ë ÌÓ‚” [åÂÌ˛ 6-2]
éÔˆËﬂ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ.
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Â 200 Á‡ÔËÒ‡, ‡ Ì‡
SIM-Í‡Ú‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë.
Ç ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÏÂ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó
20 ÒËÏ‚ÓÎ‡. á‡ SIM-Í‡Ú‡Ú‡ ·ÓﬂÚ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎËÚÂ ‚‡Ë‡.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ
˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ > [àÏÂÌ‡].
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ ÓÔˆËﬂ ◊èË·‡‚Ë ÌÓ‚” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
< [àÁ·ÂË].
3. àÁ·ÂÂÚÂ Ô‡ÏÂÚÚ‡ , ‚ ÍÓﬂÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Á‡ÔËÒ /
◊SIM”/◊íÂÎÂÙÓÌ”/. èË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ◊íÂÎÂÙÓÌ” ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ◊éÒÌÓ‚ÂÌ” ÌÓÏÂ.
a. á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÏÂ - ÍÎ‡‚Ë¯ < [OK].
·. á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏÂ - ÍÎ‡‚Ë¯ < [OK] Ë ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
ÌÓÏÂ‡.
‚. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [OK].
„. ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Ë L , R ËÁ·ÂÂÚÂ „ÛÔ‡ Á‡ ÌÓ‚Ëﬂ
Á‡ÔËÒ.
‰. éÔˆËﬂ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎ ËÎË Í‡ÚËÌ‡ Í˙Ï Á‡ÔËÒ‡
˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ U , D , L , R.
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äÓÌÚ‡ÍÚË [åÂÌ˛ 6]
! ÅÂÎÂÊÍ‡

◊ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 6-4]

Когато към телефонен запис са прибавени и символ, и картина, винаги можете
да видите картината.

éÔˆËﬂ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ÌﬂÍÓÈ ÓÚ ÍÎ‡‚Ë¯ËÚÂ /ÓÚ 2 ‰Ó 9/.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ
˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊ìÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ”, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
3. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ÌÓÏÂ Á‡ ÛÒÍÓÂÌÓ
Ì‡·Ë‡ÌÂ, ËÁ·ÂÂÚÂ ◊è‡ÁÌÓ”, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÔÓÚ˙ÒÂÚÂ
ËÏÂÚÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ.
4. á‡ ÍÓÂÍˆËË Ì‡ ËÏÂÚÓ Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌÓ ÛÒÍÓÂÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ,
ËÁ·ÂÂÚÂ ◊èÓÏﬂÌ‡” ËÎË ◊àÁÚËÈ”.

◊ÉÛÔË” [åÂÌ˛ 6-3]
éÔˆËﬂ Á‡ Ó·Â‰ËÌﬂ‚‡ÌÂ ‚ „ÛÔË /Ó·˘Ó 7/, ‚ÒﬂÍ‡ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ
20 ˜ÎÂÌÓ‚Â.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. àÁ·ÂÂÚÂ ◊ÉÛÔË” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚ÒﬂÍ‡ „ÛÔ‡.
3. àÁ·ÂÂÚÂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Ç‡Ò „ÛÔ‡ – ÍÎ‡‚Ë¯ <
[àÁ·ÂË].
• ◊ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ”
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ „ÛÔ‡.
• ◊íÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ ÔË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚Â ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ „ÛÔ‡.
• ◊àÍÓÌ‡ Ì‡ „ÛÔ‡”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ËÍÓÌ‡, Ó·ÓÁÌ‡˜‡‚‡˘‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ „ÛÔ‡.
• ◊ÑÓ·‡‚Ë ˜ÎÂÌ”
éÔˆËﬂ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ˜ÎÂÌÓ‚Â ‚ ‰‡‰ÂÌ‡ „ÛÔ‡
/Ï‡ÍÒËÏÛÏ 20/.
• ◊àÁ‚‡‰Ë ˜ÎÂÌ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÎÂÌ ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ „ÛÔ‡.
á‡ÔËÒ˙Ú ÓÒÚ‡‚‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ.
• ◊èÂËÏÂÌÛ‚‡È”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ „ÛÔ‡.
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◊ç‡ÒÚÓÈÍË” [åÂÌ˛ 6-5]
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊ç‡ÒÚÓÈÍË” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ <.
• ◊ç‡ÒÚÓÈ Ô‡ÏÂÚ”
å‡ÍË‡ÈÚÂ ÓÔˆËﬂ ◊ç‡ÒÚÓÈ Ô‡ÏÂÚ”, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
- èË Á‡‰‡‰ÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ◊èÓÏÂÌÎË‚Ó”, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Í˙‰Â ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ.
- èË Á‡‰‡‰ÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ◊SIM” ËÎË ◊íÂÎÂÙÓÌ”,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ ‚˙‚Â‰ÂÌËﬂ Á‡ÔËÒ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌÓÚÓ
ÏﬂÒÚÓ.

• ◊í˙ÒÂÌÂ ÔÓ”
å‡ÍË‡ÈÚÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËﬂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
< [àÁ·ÂË].
- èË ËÁ·Ó Ì‡ ◊èÓÏÂÌÎË‚Ó” ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ ÔÓ Í‡Í˙‚ ÍËÚÂËÈ ‰‡ Ú˙ÒË.
- èË ËÁ·Ó Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ◊àÏÂ” ËÎË ◊çÓÏÂ” ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Ú˙ÒË Á‡ÔËÒ ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌËﬂ Ì‡˜ËÌ.
• èÓÍ‡ÊË ÓÔˆËË
àÁ·ÂÂÚÂ ◊èÓÍ‡ÊË ÓÔˆËË” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ <.
- ◊ë‡ÏÓ ËÏÂ”: ç‡ÒÚÓÈÍ‡,ÔË ÍÓﬂÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ËÏÂÚÓ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ Á‡ÔËÒ.
- ◊ë Í‡ÚËÌË”: ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ,ÔË
ÍÓﬂÚÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ ÓÚ Á‡ÔËÒ‡ Ë
Í‡ÚËÌÍ‡.
- ◊àÏÂ Ë ÌÓÏÂ”: ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ ‰‡
ËÁÔËÒ‚‡ ËÏÂ Ë ÌÓÏÂ.

◊äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍÓ” [Menu 6-6]
åÂÌ˛ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒËÚÂ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡
Ì‡ SIM-Í‡Ú‡Ú‡ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë Ó·‡ÚÌÓÚÓ.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ
˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË].
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍÓ”, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
• SIM Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓÌ: éÔˆËﬂ Á‡ ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒËÚÂ ÓÚ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ SIM-Í‡Ú‡Ú‡ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
• íÂÎÂÙÓÌ Í˙Ï SIM: éÔˆËﬂ Á‡ ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔËÒËÚÂ ÓÚ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚˙ıÛ Ú‡ÁË Ì‡ SIM-Í‡Ú‡Ú‡.

3. àÏ‡ÚÂ ÓÒË„ÛÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÏÂÌ˛Ú‡:
• ◊á‡Ô‡ÁË ÓË„ËÌ‡Î‡”: èË ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡
ÓË„ËÌ‡ÎÌËﬂ /Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËﬂ/ Á‡ÔËÒ.
• ◊àÁÚËÈ ÓË„ËÌ‡Î‡”: èË ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ ÓË„ËÌ‡ÎÌËﬂÚ
Á‡ÔËÒ ÌÂ Á‡Ô‡Á‚‡.

◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍÓ” [åÂÌ˛ 6-7]
1. éÔˆËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Á‡ÔËÒË ‚ SIM-Í‡Ú‡Ú‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ ÂÚËÍÂÚË.
á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓ‰‡ Á‡ Ç
ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË] Ë
ËÁ·ÂÂÚÂ ◊àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍÓ”, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ - ÍÎ‡‚Ë¯ <
[àÁ·ÂË].
2. àÁ·ÂÂÚÂ ÍÓﬂ Ô‡ÏÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ.
3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [OK]
ËÎË > [ç‡Á‡‰].

◊àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ” [åÂÌ˛ 6-8]
• ◊çÓÏÂ - ÛÒÎÛ„Ë”
éÔˆËﬂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔËÒ˙Í Ò ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ
ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ ÛÒÎÛ„Ë /‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ SIMÍ‡Ú‡Ú‡/.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
ÍÎ‡‚Ë¯ > [àÏÂÌ‡] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ ◊àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ”.
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äÓÌÚ‡ÍÚË [åÂÌ˛ 6]
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊çÓÏÂ - ÛÒÎÛ„Ë” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ <.
3. ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë.
4. àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯Ë U Ë D Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ].
• ◊ëÚ‡ÚÛÒ Ô‡ÏÂÚ”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Ì‡ÎË˜Ì‡Ú‡ /Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ Ë Á‡ÂÚ‡/
Ô‡ÏÂÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ
˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ > [äÓÌÚ‡ÍÚË] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ ◊àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ” –
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊ëÚ‡ÚÛÒ Ô‡ÏÂÚ” Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ <.
• ◊ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÏÂ” (Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-Í‡Ú‡Ú‡)
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËﬂ ÌÓÏÂ ‚ SIM-Í‡Ú‡Ú‡.
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ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7]
éÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÏÂÌ˛Ú‡ Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË Á‡ Ç‡¯Â
Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡ÒÚÓÂÌË ÒÔÓÂ‰ ÎË˜ÌËÚÂ ÇË
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËﬂ.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÁ·ÂÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [åÂÌ˛].
2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ 7 Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛
◊ç‡ÒÚÓÈÍË”.

◊îÓÏ‡Ú – ‰‡Ú‡” [åÂÌ˛ 7-2-2]
éÔˆËﬂ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡ Í‡ÚÓ
Ì‡ÔËÏÂ: ÑÑ/åå/ÉÉÉÉ, åå/ÑÑ,ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/åå/ÑÑ
(Ñ - ‰ÂÌ, å - ÏÂÒÂˆ, É - „Ó‰ËÌ‡).

◊ç‡ÒÚÓÈÍ‡ – ‚ÂÏÂ” [åÂÌ˛ 7-2-3]
éÔˆËﬂ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌËﬂ ˜‡Ò.

◊ÄÎ‡Ï‡” [åÂÌ˛ 7-1]

◊îÓÏ‡Ú Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ” [åÂÌ˛ 7-2-4]

Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ‰Ó 5 ‡Î‡ÏÂÌË ÒË„Ì‡Î‡ Á‡
‡ÁÎË˜ÌÓ ‚ÂÏÂ.
1. àÁ·ÂÂÚÂ ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ” Ë Á‡‰‡ÈÚÂ ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡ .
2. àÁ·ÂÂÚÂ ÔÂËÓ‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ: ◊Ö‰ËÌ Ô˙Ú”/
Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ/, ◊èÓÌ-ÔÂÚ”/ÓÚ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ‰Ó ÔÂÚ˙Í/, ◊èÓÌÒ˙·”/ÓÚ ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ ‰Ó Ò˙·ÓÚ‡/, ◊ÇÒÂÍË‰ÌÂ‚ÌÓ”.
3. àÁ·ÂÂÚÂ ‚Ë‰ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ < [OK].
4. á‡‰‡ÈÚÂ ËÏÂ Ì‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ < [OK].

éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ËÌÚÂ‚‡Î - 24-˜‡ÒÓ‚ ËÎË 12-˜‡ÒÓ‚.

◊Ñ‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂ” [åÂÌ˛ 7-2]
åÂÌ˛ÚÓ ÒÎÛÊË Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÙÛÌÍˆËË, Í‡Ò‡Â˘Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ë
˜‡ÒÓ‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.

◊ç‡ÒÚÓÈ ‰‡Ú‡” [åÂÌ˛ 7-2-1]
éÔˆËﬂ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰‡Ú‡.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡” [åÂÌ˛ 7-3]
åÂÌ˛ÚÓ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ” [åÂÌ˛ 7-3-1]
• ◊îÓÌ/Ú‡ÔÂÚ”
éÔˆËﬂ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÙÓÌ Á‡ ÂÊËÏ‡ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
• ◊ëıÂÏ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡”
éÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÙÓÌ Á‡ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡.
• ◊èÓÁ‰‡‚”
éÔˆËﬂ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ Á‡ ÔÓÁ‰‡‚ Ë ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ
ÍÓË„Ë‡ÌÂ.
• ◊éÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚﬂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡.

C2100

45

ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7]
• ◊LCD ÍÓÌÚ‡ÒÚ”
éÔˆËﬂ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ﬂÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯Ë.
• ◊àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÔÓÁÓÂˆ”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÁ·‡ÌËÚÂ Ì‡ÒÚÓÈÍË ‚ ‰‡‰ÂÌÓ ÏÂÌ˛
ÔÂ‰Ë ÓÚ‚‡ﬂÌÂÚÓ ÏÛ. èÓÁÓÂˆ˙Ú ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÔË Á‡‰‡‰ÂÌ ÂÊËÏ ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ”.
• ◊åÂÊ‡ - ËÏÂ”
AÍÓ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë
Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËﬂ ‰ËÒÔÎÂÈ.

◊ÖÁËÍ” [åÂÌ˛ 7-3-2]
éÔˆËﬂ - ËÁ·Ó Ì‡ ÂÁËÍ Á‡ ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. èÓÏÂÌËÚÂ
ÒÂ ÓÚ‡Áﬂ‚‡Ú Ë Ì‡ ÂÁËÍ‡ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ” [Menu 7-4]
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÒÂ ÓÒË„Ûﬂ‚‡ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯
< [àÁ·ÂË] ‚ ◊ç‡ÒÚÓÈÍË”.

◊éÚÍÎÓÌÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 7-4-1]
ìÒÎÛ„‡Ú‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Í˙Ï ‰Û„
ÌÓÏÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ „Î‡ÒÓ‚Ë, ◊ËÌÙÓ”-ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, Ù‡ÍÒÓ‚Â
Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË. á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÒÂ
Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò Ç‡¯Ëﬂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë!
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• ◊ÇÒË˜ÍË „Î‡ÒÓ‚Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË „Î‡ÒÓ‚Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
• ◊ÄÍÓ Â Á‡ÂÚÓ”
èÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í˙Ï
ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
• ◊ÄÍÓ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ﬂ”
èÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔËÂÚËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
• ◊ÄÍÓ Â ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú”
èÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â
ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ËÎË ÒÂ Ì‡ÏË‡ ËÁ‚˙Ì ÔÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡.
• ◊ÇÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Á‡ ‰‡ÌÌË”
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË
Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò ‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
• ◊ÇÒË˜ÍË Ù‡ÍÒ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ”
ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Á‡
Ù‡ÍÒ Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò Ù‡ÍÒ - ‚˙ÁÍ‡.
• ◊ÄÌÛÎË‡È ‚ÒË˜ÍË”
éÚÏﬂÌ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊éÚÍÎÓÌÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”.

ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡
åÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
– ◊ÄÍÚË‚Ë‡È”
ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËﬂ.

◊ä˙Ï ˆÂÌÚ˙ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡”
èÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ ˆÂÌÚ˙ Á‡
ÛÒÎÛ„Ë. éÔˆËﬂÚ‡ ÌÂ ÙË„ÛË‡ ‚˙‚ ◊ÇÒË˜ÍË Ù‡ÍÒÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ” Ë ◊ÇÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Á‡ ‰‡ÌÌË”.
◊ä˙Ï ‰Û„ ÌÓÏÂ”
Ç˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏÂ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
◊ã˛·ËÏ ÌÓÏÂ”
éÔˆËﬂ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ 5 ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡
ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
– ◊ÄÌÛÎË‡È”
éÚÏﬂÌ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËﬂ.
– ◊èÂ„ÎÂ‰ - ÒÚ‡ÚÛÒ”
ëÚ‡ÚÛÒ èÓ‚ÂÍ‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËﬂ.

◊êÂÊËÏ ÓÚ„Ó‚Ó” [åÂÌ˛ 7-4-2]
• ◊ä‡Ô‡Í ÓÚ‚ÓÂÌ”
èË ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔËÂÏ‡ÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ ÓÚ‚‡ﬂÌÂ Í‡Ô‡Í‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
• ◊ç‡ÚËÒÌË ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ ÍÎ‡‚Ë¯”
èË ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔËÂÏ‡ÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ ‚ÒÂÍË ÍÎ‡‚Ë¯, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯ E [ä‡È].
• ◊ë‡ÏÓ ËÁÔ‡ÚÂÌË”
èË ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔËÂÏ‡ÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ ÍÎ‡‚Ë¯ S [àÁÔ‡˘‡ÌÂ].

◊àÁÔ‡ÚË ÏÓﬂ ÌÓÏÂ” [åÂÌ˛ 7-4-3]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ Ë ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ‡)
• ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ì‡ ‰Û„ ‡·ÓÌ‡Ú ÌÓÏÂ‡ ÒË ÔË
ËÁıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. çÓÏÂ˙Ú ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ.
• ◊àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÍËÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ ÒË ÔË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‰Ó ‰Û„ ‡·ÓÌ‡Ú. çÓÏÂ˙Ú ÌÂ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ.
• ◊ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡”
àÁ·Ë‡ÈÍË Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ , ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÒË
ÌÓÏÂ Í‡ÚÓ ◊ãËÌËﬂ 1” ËÎË ◊ãËÌËﬂ 2” /‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊Ñ‚Â ÎËÌËË”/.

◊àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 7-4-4]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡)
• ◊ÄÍÚË‚Ë‡È”
àÁ·Ë‡ÈÍË ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ÓÔˆËﬂ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔËÂÏ‡ÚÂ ˜‡Í‡˘Ë
/‚ıÓ‰ﬂ˘Ë/ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
• ◊éÚÍ‡Á”
àÁ·Ë‡ÈÍË ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ÓÔˆËﬂ, ÌﬂÏ‡ ‰‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂ ˜‡Í‡˘Ë /‚ıÓ‰ﬂ˘Ë/ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
• ◊èÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡”
èÓÍ‡Á‚‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”.
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ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7]
◊ÅÓﬂ˜ – ÏËÌÛÚË” [åÂÌ˛ 7-4-5]
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÔÓ‰‡‚‡ ÒË„Ì‡Î
‚ÒﬂÍ‡ ÏËÌÛÚ‡ ÓÚ ËÁ‚˙¯ÂÌËﬂÚ ‡Á„Ó‚Ó.

◊Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 7-4-6]
• ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ”
èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌÍˆËﬂ ◊Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ”, ÒÎÂ‰
ÌÂÛÒÔÂı ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ô‡‚Ë
ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÓÔËÚ.
• ◊àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ”
èË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ ◊Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ”,
ÒÎÂ‰ ÌÂÛÒÔÂı ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÌÂ Ô‡‚Ë
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÓÔËÚ.

◊á‡˘ËÚ‡ - Ì‡ÒÚÓÈÍË” [åÂÌ˛ 7-5]
àÒÍ‡ÌÂ Ì‡ PIN ÍÓ‰ [åÂÌ˛ 7-5-1]
åÂÌ˛ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÍÓﬂÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ.
PIN–ÍÓ‰‡ Ì‡ SIM-Í‡Ú‡Ú‡ ÔË ‚ÒﬂÍÓ Ò‚ÓÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ.
1. å‡ÍË‡ÈÚÂ ◊àÒÍ‡ÌÂ Ì‡ PIN-ÍÓ‰” ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË].
2. á‡‰‡ÈÚÂ ÂÊËÏ - ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ” ËÎË ◊àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ”.
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3. á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ PIN –
ÍÓ‰‡ ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
4. èË ÚËÍ‡ÚÌÓ, ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ PIN-ÍÓ‰‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ·ÎÓÍË‡. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Úﬂ·‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
PUK-ÍÓ‰.
5. PUK- ÍÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚ÂÊ‰‡Ì ‰Ó 10 Ô˙ÚË. èË
ÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË ÍÓ‰,
‰Â·ÎÓÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë.

◊á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 7-5-2]
åÂÌ˛ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÍÓ‰ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â
ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ /◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ”/, ÔÓÒÎÂ‰ÌËﬂÚ ËÁËÒÍ‚‡
ÍÓ‰‡ ÔË ‚ÒﬂÍÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ. èË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ◊Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ”
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁËÒÍ‚‡ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÒÏﬂÌ‡ Ì‡ SIMÍ‡Ú‡Ú‡.

◊á‡·‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡” [åÂÌ˛ 7-5-3]
ìÒÎÛ„‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
Í‡ÚÂ„ÓËﬂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. á‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ‡ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡
Á‡·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÔË
‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂÚÓ Ô‡ÓÎ‡. ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÌ˛Ú‡:
• ◊ÇÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë”
á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

• ◊åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË”
á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

◊îËÍÒË‡ÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ” [åÂÌ˛ 7-5-4]
(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM-Í‡Ú‡Ú‡)

• ◊åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÓÛÏËÌ„”
á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ,
ÓÒ‚ÂÌ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

ìÒÎÛ„‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ò‡ÏÓ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÌÓÏÂ‡, Á‡˘ËÚÂÌË Ò PIN2 –
ÍÓ‰.

• ◊ÇÒË˜ÍË ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë”
á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

• ◊ÄÍÚË‚Ë‡È”
é„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ò‡ÏÓ ‰Ó
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÌÓÏÂ‡.

• ◊ÇıÓ‰ﬂ˘Ë ÓÛÏËÌ„”
á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ˜ÂÁ ◊êÓÛÏËÌ„”.
• ◊ÄÌÛÎË‡È ‚ÒË˜ÍË”
éÚÏﬂÌ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÓÚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊á‡·‡Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”.
• ◊ëÏﬂÌ‡ Ô‡ÓÎ‡”
èÓÏﬂÌ‡ Ì‡ Ô‡ÓÎ‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ◊á‡·‡Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ”.

ÇÒﬂÍÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡ Ò˙‰˙Ê‡ ÓÔˆËËÚÂ:
• ◊ÄÍÚË‚Ë‡È”
ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
• ◊ÄÌÛÎË‡È”
ÄÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
• ◊èÂ„ÎÂ‰ – ÒÚ‡ÚÛÒ”
èÓ‚ÂÍ‡ ‰‡ÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ò‡
Á‡·‡ÌÂÌË.

• ◊éÚÍ‡Á”
ÄÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ ◊îËÍÒË‡Ì ÌÓÏÂ”.
• ◊ëÔËÒ˙Í ÌÓÏÂ‡”
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ò ÙËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡.

◊èÓÏÂÌË ÍÓ‰Ó‚Â” [åÂÌ˛ 7-5-5]
èàç/èÂÒÓÌ‡ÎÂÌ à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÌÓÏÂ/ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Â Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ÍÓ‰Ó‚ÂÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô: PIN2- ÍÓ‰,
äÓ‰ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.
1. á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ÌﬂÍÓÈ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÍÓ‰Ó‚Â, ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
‡ÍÚÛ‡ÎÌËﬂ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [OK].
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ëﬂ ÍÓ‰ Ë „Ó ÔÓÚ‚˙‰ÂÚÂ.
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ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ 7]
◊ç‡ÒÚÓÈÍË – ÏÂÊ‡” [åÂÌ˛ 7-6]

◊çÛÎË‡È Ì‡ÒÚÓÈÍË” [åÂÌ˛ 7-7]

éÔˆËË Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÏÂÊ‡ – ˜ÂÁ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÎË ˙˜ÌÓ
Â„ËÒÚË‡ÌÂ. é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Â ◊Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ”.

Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ù‡·Ë˜ÌËÚÂ Ì‡ÒÚÓÈÍË.
á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡.

◊Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ” [åÂÌ˛ 7-6-1]
èË ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËﬂ ÂÊËÏ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
Ú˙ÒË Ë ËÁ·Ë‡ ÏÂÊ‡. ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ
‚ÎËﬂÂ Ì‡ Ú‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡.

◊ê˙˜ÌÓ” [åÂÌ˛ 7-6-2]
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ ÏÂÊË, ÒÎÂ‰
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Ç‡Ò, ÒÚË„‡ Úﬂ ‰‡
ËÏ‡ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡ ◊êÓÛÏËÌ„” Ò Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚
ÓÔÂ‡ÚÓ. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌ ËÁ·Ó
Ì‡ ÏÂÊ‡, ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÌÂ ÛÒÔÂÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂ Ò
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡.

◊èÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì” [åÂÌ˛ 7-6-3]
éÔˆËﬂ Á‡ Ò˙ÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÏÂÊË, ÍÓËÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔËÓËÚÂÚÌÓ. ç‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Â
‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ÏÂÊË.
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◊GPRS Ì‡ÒÚÓÈÍË” [åÂÌ˛ 7-8]
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡Ò˙ÚÓÈ‚‡ÚÂ GPRS ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒËÚÛ‡ˆËË.

ìÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 8]
◊àÌÚÂÌÂÚ” [åÂÌ˛ 8-1]

◊å‡ÍÂË” [åÂÌ˛ 8-1-2]

íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÙÛÌÍˆËË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ WAP /Wireless Application Protocol/. àÏ‡ÚÂ ‚˙ÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ ÏÂÊ‡. èÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ – ÌÓ‚ËÌË, ÔÓ„ÌÓÁË Á‡
‚ÂÏÂÚÓ, ‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓÎÂÚË.
èÓ‚ÂÂÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÛÒÎÛ„Ë
ÔË Ç‡¯Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ˆÂÌË Ì‡ Ú‡ÙËÍ.
éÔÂ‡ÚÓ˙Ú ˘Â ‚Ë ‰‡‰Â Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Í‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÚÂÁË ÛÒÎÛ„Ë.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò ‚‡¯Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ, Á‡ ‰‡
ÓÚ‚ÓËÚÂ Ò‚Óﬂ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÏÂÚÍ‡. á‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Web
browser, Úﬂ·‚‡ ‰‡ Â„ËÒÚË‡ÚÂ ÌÓÏÂ‡ ÒË.
ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ àÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡, ËÁ·‡Ì‡ Á‡ Ì‡˜‡ÎÌ‡, ˜ËÂÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Á‡‚ËÒË
ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ ‚˙‚ ‚ÒﬂÍ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ Í‡ÚÓ
‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÂËÌËﬂ URL ‡‰ÂÒ. á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ ÓÚ àÌÚÂÌÂÚ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ E ÍÎ‡‚Ë¯. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ‚˙ÌÂ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.

óÂÁ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÚÂ Î˛·ËÏËÚÂ ÒË WAP
Ò‡ÈÚÓ‚Â, ÔÓ ÔÓ‰Ó·ËÂ Ì‡ àÌÚÂÌÂÚ ·‡ÛÁ˙‡ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ
ÍÓÏÔ˛Ú˙.
á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÓÔˆËËÚÂ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯ < [àÁ·ÂË] ËÎË
ÍÎ‡‚Ë¯ > [ç‡Á‡‰] Á‡ ‚˙˘‡ÌÂ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• ë‚˙Á‚‡ÌÂ: ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ‡‰ÂÒ‡ ÓÚ ËÁ·‡Ì Ï‡ÍÂ;
• èË·‡‚Ë ÌÓ‚: ê˙˜ÌÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ Ï‡ÍÂ;
• êÂ‰‡ÍÚË‡È: êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ /Á‡„Î‡‚ËÂ Ë ‡‰ÂÒ/ Ì‡ ËÁ·‡Ì
Ï‡ÍÂ;
• àÁÚË‚‡È: àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡Ì ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ï‡ÍÂ.

◊ÑÓÏ‡¯Ì‡” [åÂÌ˛ 8-1-1]
ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡. ç‡˜‡ÎÌ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ ÏÓÊÂ
‰‡ Â Ò‡ÈÚ˙Ú, Á‡‰‡‰ÂÌ ‚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ. Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â
Ò‡ÏË ÌÂ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ ÔÓÙËÎ, ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ˙Ú Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ˘Â
Ì‡Ô‡‚Ë ÚÓ‚‡.

◊èÓÙËÎË” [åÂÌ˛ 8-1-3]
èÓÙËÎËÚÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÍÓÙË„Û‡ˆËË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÒÎÛ„Ë Í‡ÚÓ WAP Ë MMS. ë˙˘Ó Í‡ÍÚÓ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Úﬂ·‚‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓË, Á‡ ‰‡ ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó WAP Ë
MMS. WAP Ë MMS Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÎÛ„Ë, Ú‡Í‡ ˜Â Á‡ ‚ÒﬂÍ‡
Úﬂ·‚‡ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÔÓÙËÎ. á‡ ÔÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò Ç‡¯ËﬂÚ ÓÔÂ‡ÚÓ.
íÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ë éver The Air (OTA)
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËﬂ ◊èÓ ‚˙Á‰Ûı‡”. óÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ éíÄ,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ SMS.
ë‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëﬂ ÏÓ·ËÎÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.
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ìÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 8]
ÇÒÂÍË ÔÓÙËÎ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛:
• ◊ÄÍÚË‚Ë‡È”
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ.
• ◊ç‡ÒÚÓÈÍË”
éÔˆËﬂ Á‡ Â‰‡ÍˆËË Ë ÔÓÏÂÌË ‚ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Ì‡ WAP Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÔÓÙËÎ.
- ◊ç‡˜‡ÎÌ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡”
ç‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ /URL/
Ì‡ Ò‡ÈÚ‡, ÍÓÈÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Í‡ÚÓ Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡. çÂ Â ÌÛÊÌÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ◊http://” ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ
Ì‡ ‚ÒÂÍË URL, Ú˙È Í‡ÚÓ WAP- ·‡ÛÁ˙˙Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ „Ó
‰Ó·‡‚ﬂ.
- ◊á‡·‡Ì‡”
éÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÌÓÒËÚÂÎﬂ Ì‡ ‰‡ÌÌË.
• Ñ‡ÌÌË
• GPRS
- ç‡ÒÚÓÈÍ‡ - ‰‡ÌÌË
èÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÂ Ò‡ÏÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÒÚÂ ËÁ·‡ÎË ◊Ñ‡Ú‡”/ Ñ‡ÌÌË Á‡
ÛÒÎÛ„‡ – ÌÓÒËÚÂÎ.
◊Ä‰ÂÒ IP” : Ç˙‚Â‰ÂÚÂ IP-‡‰ÂÒ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ
WAP-ÔÓÚ‡Î.
◊ç‡·ÂË ÌÓÏÂ” : Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
Ç‡¯Ëﬂ WAP-ÔÓÚ‡Î.
◊ID ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ” : à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËﬂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂ Á‡
Ç‡¯Ëﬂ Ò˙‚˙ /çÖ Á‡ WAP-ÔÓÚ‡Î‡/.
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◊è‡ÓÎ‡” : è‡ÓÎ‡Ú‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËﬂ ÓÚ
Ç‡¯Ëﬂ Ò˙‚˙ /çÖ ÓÚ WAP-ÔÓÚ‡Î‡/.
◊íËÔ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” : àÁ·ÂÂÚÂ ÚËÔ‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Á‡ ‰‡ÌÌË –
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó ËÎË ˆËÙÓ‚Ó /ISDN/.
◊ëÍÓÓÒÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ” : àÁ·Ó Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÂÌÓÒ: 9600
ËÎË 14400.
◊àÁ˜‡Í‚‡ÌÂ” : Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Á‡·‡‚ﬂÌÂ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÂ, ÒÎÂ‰ ÍÓÈÚÓ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌÂ Ë ÔÂÌÓÒ Ì‡
‰‡ÌÌË ‰‡ ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÂÌ.
- GPRS ç‡ÒÚÓÈÍË
ç‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË, ÍÓ„‡ÚÓ
GPRS Â ËÁ·‡Ì‡ Á‡ ÌÓÒËÚÂÎ.
◊Ä‰ÂÒ IP”: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ‡‰ÂÒ‡ Ì‡ WAP-Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘‡ ÒÚ‡ÌˆËﬂ,
‰Ó ÍÓﬂÚÓ ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ˙Ô
◊APN”: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ APN /Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËﬂ/ Ì‡ ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡
GPRS-ÒÚ‡ÌˆËﬂ.
◊ID ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ”: à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËﬂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ Á‡ Ç‡¯Ëﬂ
APN – Ò˙‚˙.
◊è‡ÓÎ‡”: è‡ÓÎ‡Ú‡, ËÁËÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ APN–Ò˙‚˙.
- íËÔ ‚˙ÁÍ‡
éÔˆËËÚÂ Á‡ ÚËÔ‡ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò‡ ◊ÇÂÏÂÌÌÓ” ËÎË
◊çÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ” Ë Á‡‚ËÒﬂÚ ÓÚ WAP – ÔÓÚ‡Î‡, ÍÓÈÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
çÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
èÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ÔÓ„ÓÎﬂÏ ÏÂÊÓ‚ Ú‡ÙËÍ.

ÇÂÏÂÌÌÓ
çÂÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ ÛÒÎÛ„‡ /·ÂÁ ‚˙ÁÍ‡/.
HTTP
- ◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓÍÒË”
IP ‡‰ÂÒ: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ IP ‡‰ÂÒ‡ Ì‡ ◊Proxy”.
èÓÚ: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ ÔÓÚ‡ Ì‡ ◊Proxy”.
- ◊DNS Ì‡ÒÚÓÈÍË”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ „Î‡‚ÂÌ Ë ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÂÌ
Ò˙‚˙ Í‡ÚÓ DNS.
- ◊á‡˘ËÚË Ì‡ÒÚÓÈÍË”
àÏ‡ÈÍË ÔÂ‰‚Ë‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËﬂ WAP - ÔÓÚaÎ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ÓÔˆËﬂ ◊ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ”/Á‡˘ËÚÂÌ‡ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‡Î‡/ ËÎË ◊àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ” /ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌ‡/.
- ◊é·‡Á ‰ËÒÔÎÂÈ”
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó ‰‡ÎË WAP Í‡ÚËÌÍËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú
Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ËÎË ÌÂ.
• ◊èÂËÏÂÌÛ‚‡È”
êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÔÓÙËÎ.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡” [åÂÌ˛ 8-1-5]
àÁÚË‚‡ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ËÎË ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ.
• àÁ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚ
àÁÚË‚‡ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
• èÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Ô‡ÏÂÚ
éÔˆËﬂ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ /‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ËÎË ËÁÍÎ˛˜ÂÌ‡/.

◊ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ·ËÒÍ‚ËÚÍË” [åÂÌ˛ 8-1-6]
éÔˆËﬂ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ◊Cookies”.

◊ëÂÚËÙËˆË‡ÌÂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡” [åÂÌ˛ 8-1-7]
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡
Á‡˘ËÚ‡.

◊çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎË” [åÂÌ˛ 8-1-8]
çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ Ë ‚˙˘‡ÌÂ Í˙Ï Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËÚÂ
Ì‡ÒÚÓÈÍË.

◊Å‡ÛÁ˙ ‚ÂÒËﬂ” [åÂÌ˛ 8-1-9]

• ◊àÁÚËÈ”
àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡.

ÑÂÏÓÌÒÚË‡ ‚ÂÒËﬂÚ‡ Ì‡ WAP ·‡ÛÁ˙‡.

• ◊èË·‡‚Ë ÌÓ‚”
èË·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ÔÓÙËÎ /˙˜ÌÓ/.

SIM ìÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 8-2]
ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ Ë SIM Í‡Ú‡Ú‡.

◊ä˙Ï URL” [åÂÌ˛ 8-1-4]
éÔˆËﬂ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò Ò‡ÈÚ Ë Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ‡ ÏÛ.
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ìÒÎÛ„‡ [åÂÌ˛ 8]
Å‡ÛÁ˙ ÏÂÌ˛
äÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ on- line, ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡:
• ◊ÑÓÏ‡¯Ì‡”/ ç‡˜‡ÎÌ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡/Homepage
ÇËÊÚÂ [åÂÌ˛ 8-1-1].
• èÂÁ‡ÂÊ‰‡ÌÂ
é·ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ WAP-ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡.
• å‡ÍÂË
ÇËÊÚÂ [åÂÌ˛ 8-1-2].
• ë˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ Ï‡ÍÂ
éÔˆËﬂ Á‡ ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÍÂ.
• ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ Í‡ÚÍËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
WAP- ‚˙ÁÍ‡.
• éÚË‰Ë Ì‡ URL
éÔˆËﬂ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò Ò‡ÈÚ Ë Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ‡ ÏÛ.
• àÁ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
àÁÚË‚‡ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
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àÁÚÂ„ÎÂÌË [åÂÌ˛ 9]
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ ËÁÚÂ„ÎÂÌËÚÂ
Í‡ÚËÌÍË Ë Á‚ÛˆË, ‰‡ „Ë Ì‡ÒÚÓËÚÂ Í‡ÚÓ ÏÂÎÓ‰Ëﬂ Á‡ Á‚˙ÌÂÌÂ
ËÎË ÙÓÌ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ, ÔÓÒÎÛ¯‡ÚÂ,
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ, ËÎË ËÁÚËÂÚÂ ËÁÚÂ„ÎÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.

◊à„Ë Ë Ó˘Â” [åÂÌ˛ 9-1]
◊åÓËÚÂ Ë„Ë Ë Ó˘Â” [åÂÌ˛ 9-1-1]
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ‚ „Î‡‚ÌÓÚÓ Java ÏÂÌ˛ ËÏ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ Ô‡ÔÍ‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Í˙Ï ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÌÓ‚ÓÒ˙Á‰‡‰ÂÌË Ô‡ÔÍË Á‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÚÂ„ÎÂÌË ÌÓ‚Ë
Ë„Ë.
ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÌﬂÍÓﬂ ÓÚ Úﬂı Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ◊åÂÌ˛”
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÌﬂÍÓÎÍÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡ -çÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡,
èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, ç‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ, èÂÏ‡ı‚‡ÌÂ, èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ.
• çÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡: ë˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡.
• èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ: èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÚÂ„ÎÂÌ‡ Ë„‡ ‚ ‰Û„‡
Ô‡ÔÍ‡.
• ç‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ: ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ËÌÚÂÌÂÚ Ë Ò‚‡ÎﬂÌÂ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ‚ÂÒËﬂ Ì‡ Ë„‡Ú‡.
• èÂÏ‡ı‚‡ÌÂ: àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ Ë„‡Ú‡.
• èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ: èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ë„‡.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÔÂËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ Ë„‡, ËÏ‡ÚÂ ÓÒË„ÛÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó ÌﬂÍÓÎÍÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡ (◊ç‡Á‡‰”, ◊àÌÙÓ”, ◊éÔˆËË”,
◊àÁıÓ‰”) . àÁ·Ë‡ÈÍË ◊àÌÙÓ”, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ Ë„‡.

Java
Java е технология разработена от Sun Microsystems. Подобно на начина, по
който зареждате Java Applet използвайки стандартния Netscape или MS Internet
Explorer браузър, Java MIDlet може да бъде изтеглен чрез телефон, поддържащ
WAP. В зависимост от оператора всички Java базирани програми като Java
игри могат да бъдат изтеглени и стартирани на телефона. След като веднъж е
изтеглена, Java програмата се запазва в меню „Апликации”, където можете да
избирате, изключвате илиизтривате. Всички Java програмни файлове са във
формат .JAD; . JAR.

! á‡·ÂÎÂÊÍ‡
JAR файлът е компресиран формат на Java програмата и представлява
описание, съдържащо подробна информация. Преди изтеглянето от
мрежата,можете да прегледате подробното описание на избрания файл от
JAD.

! ÇÌËÏ‡ÌËÂ
Само програми, базирани на J2ME (Java 2 Micro Edition), могат да се стартират
на GSM апарат. Програми, базирани на J2SE (Java 2 Standard Edition), могат
работят само на компютър. Въпреки че всички Java апликации да са базирани
на стандартен език (J2ME), не всички Java апликации са съвместими с всички
телефони, защото последните могат да използват специфичен език (API). Ако
изтеглите Java апликация, която не е създадена специално за този модел
телефон, могат да се появят определени проблеми като падане на батерията
или блокиране, което ще наложи рестартиране на телефона чрез изваждане и
повторно поставяне на батерията. Обръщаме внимание, че това е софтуерна
несъвместимост и не означава, че телефоът е повреден.

◊èÓÙËÎË” [åÂÌ˛ 9-1-2]
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ò˙‰˙Ê‡ Ò˙˘ËÚÂ Ì‡ÒÚÓÈÍË Í‡ÚÓ àÌÚÂÌÂÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ. ÑÓË Á‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡ ‡ÔÎËÍ‡ˆËﬂ Â ÌÛÊÌ‡
WAP ‚˙ÁÍ‡.
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àÁÚÂ„ÎÂÌË [åÂÌ˛ 9]
◊ä‡ÚËÌË” [åÂÌ˛ 9-2]
ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‚Ë‰ËÚÂ Í‡ÚËÌÍ‡Ú‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÒÎÂ‰ÌÓÚÂ ÓÔˆËË:
• ◊èÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Í‡ÚÓ Ú‡ÔÂÚ”: àÁ·‡Ì‡Ú‡ Í‡ÚËÌÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Á‡‰‡‰ÂÌ‡ Í‡ÚÓ Ú‡ÔÂÚ /wallpaper/.
• ◊åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”: àÁÚÂ„ÎÂÌ‡Ú‡ Í‡ÚËÌÍ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ MMS.

◊á‚ÛˆË” [åÂÌ˛ 9-3]
ç‡ÚËÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂ‚Ëﬂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯ < [éÔˆËË]
‰‡‚‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡:
• ◊ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÏÂÎÓ‰Ëﬂ”: àÁ·‡ÌËﬂÚ ÒË„Ì‡Î ÒÚ‡‚‡ ÚÓÌ
Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ.
• ◊ç‡ÔË¯Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ”: åÂÎÓ‰ËﬂÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ ˜ÂÁ SMS ËÎË MMS.
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ÄÍÒÂÒÓ‡Ë
Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ÌﬂÍÓÎÍÓ
‡ÍÒÂÒÓ‡‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÚÂ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËﬂÚ‡ ÒË.

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ·‡ÚÂËﬂ

! ÇÌËÏ‡ÌËÂ
• Винаги използвайте оригинални LG–аксесоари!
• Неизпълнението на това условие може да анулира Вашата гаранция.
• Аксесоарите могат да бъдат различни в отделните региони. Моля,
консултирайте се с фирмата-дистрибутор за Вашата страна!

èÓÚ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
◊ë‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ” / Hands-Free;

á‡ﬂ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

ä‡·ÂÎ/CD /Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò
ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙
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íÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
é·˘Ë
àÏÂ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ : C2100
ëËÒÚÂÏ‡
: GSM 900 / DCS 1800

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ Á‡Ó·ËÍ‡Îﬂ˘‡Ú‡ ÒÂ‰‡
å‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
åËÌËÏ‡ÎÌ‡
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: +55 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ñÂÎÁËÈ
: -10 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ñÂÎÁËÈ
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ÅÂÎÂÊÍË
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ÅÂÎÂÊÍË
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ÅÂÎÂÊÍË
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