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- Å˙Î„‡ÒÍË
Този документ е ръководството за
потребителя на мобилен видео телефон LG
KU800 3G.
Всички права за този документ са запазени от
LG Electronics. Копирането, модифицирането и
разпространението на този документ без
съгласието на LG Electronics са забранени.

Изхвърляне на стария уред
1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава,
че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/EC.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни
отделно от общинския отпадък чрез определени за това от правителството
и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят
потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото
здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете
с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина,
където сте закупили продукта.
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èÂ‰ÒÚ‡‚ﬂÌÂ
Представяне

Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен мобилен
видео телефон KU800 3G, разработен за
работа с най-новата цифрова технология
за мобилни комуникации.

AM

11:30

Това ръководство съдържа полезна
информация за експлоатацията на
мобилния телефон. Моля, прочетете
го внимателно за оптимално
изпълнение на инструкциите и за да
избегнете повреди или погрешно
използване на Вашия телефон!
Всякакви промени и модификации,
неспоменати изрично в упътването,
могат да доведат до анулиране на
гаранцията за целия комплект.
Използването на калъфи за телефони
с магнитни закопчалки е
предизвиквало проблеми като загуба
на мрежов сигнал и изключване на
телефоните.
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á‡ Ç‡¯‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ!
• Мобилният телефон следва да бъде
изключен по време на самолетни
полети.
• Не дръжте в ръка телефона, докато
шофирате!
• Мобилният телефон да не се използва
в близост до петролни станции,
горивни хранилища, химически заводи
или взривове.
• За Ваша безопасност: Използвайте
САМО подходящите ОРИГИНАЛНИ
батерии и зарядни устройства
• Не докосвайте телефона с мокри ръце
по време на зареждане – възможен е
токов удар или сериозна повреда на
телефона.
• Пазете мобилния телефон далече от
деца, тъй като съдържа дребни
елементи, които могат да бъдат
погълнати и да причинят задавяне!

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
• Мобилният телефон да бъде
изключван във всеки район, където
това се изисква. Не използвайте
мобилния си телефон в болници, тъй
като може да повреди чувствителното
медицинско оборудване!
• Спешните повиквания могат да не са
достъпни при всички клетъчни мрежи.
Затова не бива никога да разчитате
само на телефона при спешни случаи.
• Използвайте само ОРИГИНАЛНИ
аксесоари, за да избегнете повреда
във Вашия телефон!
• Леките смущения могат да причинят
повреди на разположените телевизори,
радиопредаватели, компютри и т.н.
• Батериите следва да бъдат
изхвърляни съобразно действащите
екологични норми.
• Не разглобявайте телефона или
батерията му!

За Вашата безопасност

Моля, прочетете описаните по-долу
правила!Нарушаването им може да бъде
опасно или незаконно.
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èËÌˆËÔË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ÂÙËÍ‡ÒÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Принципи за безопасно и ефикасно използване
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Моля да прочетете тези прости принципи.
Тяхното неспазване може да бъде опасно
или незаконно. По-подробна информация
можете да намерите в настоящата
инструкция.

цялостни оценки на научни изследвания.
Указанията включват значителен буфер
за безопасност, което гарантира
безопасността на всички лица,
независимо от възрастта и здравното
състояние.

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ÒÂÚËÙËˆË‡ÌÂÚÓ
(SAR)

Излагането на стандартни мобилни
устройства се измерва в единица,
наречена Специфична скорост на
поемане или SAR. Лимитът за SAR,
посочен в международните изисквания,
е 2.0 W/kg*. Тестовете за SAR са
извършени с използване на
стандартните позиции на ползване, при
което устройството работи с найвисоката сертифицирана мощност при
всички тествани честотни ленти .
Въпреки че SAR се определя при найвисоката сертифицирана мощност,
действителното SAR за устройството
при работа може да бъде под тази
максимална стойност. Това е защото
устройството е предназначено за работа
при множество нива на мощност, при
което използва само мощността,

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ
Вашето мобилно устройство е приемник
и предавател на радио вълни. То е
конструирано и произведено да не
надхвърля лимитите за излагане на
радио честоти (RF), препоръчани от
международните указания (ICNIRP).
Тези лимити са част от широкообхватни
указания и установяват позволените
нива на радиочестотна енергия за
общата популация. Указанията са
разработени от независими научни
организации чрез периодични и
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Това устройство отговаря на
изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, при употреба в
стандартна позиция в близост до ухото,
или позиционирано на разстояние поне
1,5 см от тялото. Когато се носи на
тялото с чанта или колан, те не бива да
съдържат метал и трябва да
позиционират продукта поне на 1,5 см от

тялото. За да се предават файлове с
данни и съобщения, устройството трябва
да е качествено свързано към мрежата.
В някои случаи предаването на файлове
с данни или съобщения може да се
забави, докато е налична такава връзка.
Уверете се, че инструкциите за
разстояние от тялото се спазват, докато
предаването приключи. Най-високата
стойност за SAR за това устройство при
тестване за употреба в близост до
тялото е 0,418 W/kg.
* Лимитът за SAR за мобилни
устройства, използвани от лица е 2,0
вата/килограм (W/kg) на средно 10
грама телесна тъкан. Указанията
включват значителен буфер за
безопасност за допълнителна защита
на хората и компенсация на колебания
в измерването. Стойностите за SAR
могат да се различават в зависимост от
националните изисквания и мрежовата
лента.За информация за SAR в други
региони проверете информацията за
продукта на www.lgmobile.com.

Принципи за безопасно и ефикасно използване

необходима за достигане на
определената мрежа. Общо взето
колкото сте по-близо до предавателна
станция, толкова по-ниска е
предавателната мощност на
устройството. Преди даден модел
телефон да излезе на пазара е
необходимо да се демонстрира
съответствие на европейска директива
R&TTE. Една от изключително важните
изисквания на директивата е защитата
на здравето и безопасността на
потребителя и всички други лица. Найвисоката стойност за SAR за това
устройство при тестване за употреба в
близост до ухото е 0,418 W/kg.
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Принципи за безопасно и ефикасно
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ÉËÊ‡ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
ÇçàåÄçàÖ!
Използвайте само батерии, зарядни
устройства и принадлежности, одобрени за
ползване с този конкретен модел телефон.
Използването на всякакви други може да
направи невалидно одобрение или
гаранция отнасяща се за телефона и може
да бъде опасно.
]

Не разглобявайте апарата. Занесете го
на квалифициран сервизен техник,
когато е необходимо да бъде
ремонтиран.

]

Дръжте го далече от електрически
уреди като телевизор, радио или
персонален компютър.

]

Апаратът трябва да се държи встрани от
източници на топлина като радиатори
или печка.

]

Никога не слагайте апарата си в
микровълнова печка тъй като батерията
ще избухне.

]

Не го изпускайте.

]

Не подлагайте апарата на механични
вибрации или удар.

]

Покритието на телефона може да бъде
повредено ако върху него се поставя
опаковка или винилен калъф.

]

Ползвайте суха кърпа за външно
почистване на телефона. (Не
използвайте разтворители като бензол,
разредител или алкохол.)

]

Не излагайте апарата на силен дим или
прах.

]

Не дръжте телефона близо до кредитни
карти или транспортни билети; може да
въздейства на информацията върху
магнитните ленти.

]

Ударите по екрана с остри предмети
могат да повредят телефона.

]

Не подлагайте телефона на влага или
течности.
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ÖÙËÍ‡ÒÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡

ÖÎÂÍÚÓÌÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Всички мобилни телефони могат да
предизвикат смущения и повлияят
на работата на eлектронните
устройства.
]

Не използвайте мобилния телефон в
близост до медицинско оборудване без
разрешение. Избягвайте да поставяте
телефона в близост до сърдечни
апарати(напр. в горния ляв джоб)

]

Някои слухови апарати могат да бъдат
смущавани от мобилни телефони

]

По-малки смущения могат да повлияят
на телевизори, радиоапарати, компютри
и др.

За да се насладите на оптимална работа
с минимално хабене на батерията:
]

Не дръжте антената когато използвате
телефона. Ако я държите това може да
се отрази на качеството на разговора,
може също да предизвика по-висока
консумация на енергия и да скъси
издръжливостта на батерията по време
на разговор и в режим готовност.

Принципи за безопасно и ефикасно използване

Използвайте внимателно аксесоарите,
като слушалки например. Уверете се, че
кабелите са обезопасени и не се
докосват ненужно до антената.
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ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ô˙Úﬂ
Проверете законите и нормативната
уредба по отношение на
използването на мобилни телефони
в районите, където шофирате.
]

Не използвайте телефона като го
държите в ръка докато шофирате.

]

Съсредоточете цялото си внимание
върху шофирането.

]

При наличие използвайте хендсфри
устройство.

]

Отбийте от пътя и паркирайте преди да
започнете разговор или да отговорите на
повикване, ако условията на движение
изискват това.

]

Радиочестотната енергия може да
предизвика смущения в някои
електронни системи на двигателя като
например стерео уредбата или
системата за безопастност.

] Когато

автомобилът Ви е оборудван с
въздушна възглавница, не я болкирайте с
инсталирано или портативно безжично
оборудване. Това може да доведе до
сериозни щети поради неправилното й
функциониране.

Ако слушате музика уверете се, че
звука е с умерена сила, за да сте
наясно какво става около вас. Това
е абсолютно задължително, когато
пресичате улици.

àÁ·ﬂ„‚‡ÌÂ ÔÓ‚Â‰‡
Ì‡ ÒÎÛı‡
Увреждане на слуха може да се получи при
излагане на силен звук за продължително
време. Поради тази причина не
препоръчваме да включвате или
изключвате утройството близо до ухото си.
Препоръчва се също музиката и звука да
са с умерена сила.
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Не използвайте телефона там, където се
провеждат взривни работи. Съблюдавайте
ограниченията и спазвайте всички
разпоредби и правила.

èÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ
‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÂ‰‡
] Не

използвайте телефона на места за
презареждане с гориво. Не го
използвайте в близост до горива или
химикали.
превозвайте и не съхранявайте
възпламеним газ, течност или
експлозиви в отделение на Вашия
автомобил, в което се намира мобилния
Ви телефон и аксесоарите.

Ç Ò‡ÏÓÎÂÚË
Безжичните устройства могат да
предизвикат смущения в самолета.
]

Изключете мобилния си телефон преди
да се качите в самолет.

]

Не го използвайте на земята без
разрешение от екипажа.

ÑÂˆ‡
Дръжте телефона на безопасно място,
недостъпно за малки деца. Той съдържа в
себе си малки части, които ако се отделят,
могат да създадат опасност от задавяне.

] Не

ëÔÂ¯ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
Спешните повиквания могат да не са
достъпни при всички клетъчни мрежи.
Затова не бива никога да разчитате само
на телефона при спешни случаи.
Проверете при местния доставчик на
услугата.

Принципи за безопасно и ефикасно използване

ê‡ÈÓÌË Ì‡ ‚ÁË‚ÌË
‡·ÓÚË

Page 13
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Принципи за безопасно и ефикасно
използване
Принципи за безопасно и ефикасно използване
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àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
]

Не е необходимо да разредите напълно
батерията преди да я заредите. За
разлика от други системи батерии, няма
ефект бърху паметта, който да
компрометира работата на батерията.

]

Използвайте само батерии и зарядни
устройства на LG. Зарядните устройства
LG са проектирани да удължат
максимално живота на батерията.

]

Не разглобявайте и не давайте на късо
батерията.

]

Поддържайте металните контакти на
батерията чисти.

]

Сменете батерията, когато вече не
осигурява приемлива работа. Батерията
може да се презарежда стотици пъти
преди да е необходима смяната й.

]

Презаредете батерията, ако не е била
използвана дълго време, за
максималната и използваемост.

]

Не излагайте зарядното устройство на
директна слънчева светлина и не го
използвайте при висока влажност като
например в банята. Не оставяйте
батерията на горещи или студени места,
това може да влоши нейната работа.

Вътрешен обектив
на камерата
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KU800 ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
àÁ„ÎÂ‰ ‚ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Слушалка
AM

11:30

AM

11:30

Вътрешен обектив
на камерата
AM

AM

LCD екран
AM

11:30

11:30

Навигационен клавиш
] В режим на готовност:
Списък- “Профили”
Списък на контакти
Съобщения
Календар
] В меню: Навигация из
менютата.

11:30

] Горе: Сила на сигнала,
ниво на зареждане на
батерията и различни
функции.
] Долу: Функции на
програмируемите лавиши.

KU800 характеристики

ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡

Буквено-цифрови
клавиши
] В режим на готовност:
Въвеждане на номер за
набиране Задържане
за международни
повиквания.
към център за
гласова поща.
до
за ускорено
набиране.
] В режим Редактиране:
Въвеждане на цифри и
символи
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KU800 характеристики
AM

11:30

KU800 характеристики

Програмируеми клавиши
Изпълнява функцията, обозначена в
долната част на дисплея.

Клавиш за потвърждение
Избира опциите от менюто и
потвърждава действията.

Клавиш “Изтриване”
]

Задръжте бутона натиснат, за да
изтриете всичко въведено на екрана.
] Използвайте този бутон, за да се
върнете към предишния екран.

Клавиш “Изпращане”
]

Набиране на телефонен номер и
приемане на повикване.
] В режим на готовност: показва
последните набрани, приети и
пропуснати повиквания.

16
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àÁ„ÎÂ‰ ÓÚ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡

Телефон/Зарядно
устройство/Кабелен
конектор

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Моля, проверете дали
телефонът е включен и е в
режим на готовност преди
да свържете USB кабела.

Странични клавиши
]

В режим на
готовност(отворен):
Регулиране силата на
звука за тон на бутон
] В режим на готовност
(затворен):
Включва осветлението на
LCD дисплея.
] В меню: превъртане нагоре/надолу
] По време на повикване:
сила на звука на
слушалката

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
За да бъде защитен слуха при
отворен капак, максималното
ниво на силата на звука е 3.
Слот за карта с памет
Micro SD

Клавиш “Край”
]

Включване/изключване
(задържане)
] Прекратяване или отказ
на повикване.

KU800 характеристики

àÁ„ÎÂ‰ ÓÚ Îﬂ‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡

Page 17

Клавиш за меню
]
]

Отваря главното меню.
Отваря диспечера на задачите
(дълго натискане).

Горещ клавиш за музика
]

Достъп до меню Музика. Отива
в MP3 плейъра (докато се
изпълнява музика).

]
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KU800 характеристики
KU800 характеристики

á‡‰Ì‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡
Огледало
Дупка за лента за носене
Лостче за
освобождаване
на батерията
Външен
обектив на
камерата

Натиснете този
бутон, за да
извадите
батерията.

Терминали батерия

Светкавица
Гнездо за
USIM-карта

Батерия

18
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ä‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ ÒÂÌÁÓÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË
èÂ‰Ô‡ÁÌË ÏÂÍË Á‡
ÒÂÌÁÓÌË ·ÛÚÓÌË
1. Уверете се, че ръцете ви са чисти и
сухи.
- Отстранете всякаква влага от
ръцете си или от сензорните
бутони, ако се намирате във
влажна среда.

AM

2. Не е необходимо да натискате
силно сензорните бутони, за да
работят нормално.
Не удряйте силно продукта, това
може да повреди сензорите на
клавишите.
3. Използвайте върховете на
пръстите си, за да натиснете точно
желания от вас сензорен бутон,
като внимавате да не натиснете
бутоните за другите функции.

11:30

Изображение на
бързия сензорен
клавиш
ÅÂÎÂÊÍ‡:Можете да
активирате тази
функция в менюто за
настройка на екрана
[Меню #.2.1.1].

Сензорна клавиатура

4. Когато осветлението и на началния
екран, и на сензорните бутони е
изключено, натискането на
сензорен бутон няма да включи
осветлението на началния екран.
Натиснете бутона и
осветлението на началния екран
ще се включи (сензорните бутони
не работят при изключено
осветление на сензорните бутони).

Как да използваме сензорните бутони

] Бутоните върху плъзгащия се капак на апарата са сензорни бутони.
] Не пропускайте да прочетете “Предпазни мерки за сензорни бутони” преди да
използвате сензорните бутони.
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Как да използваме сензорните бутони
Как да използваме сензорните бутони

5. Ако плъзгащият се капак е
затворен и функцията за защита на
сензорните бутони е включена, по
време на разговори функцията
Заключване на сензорни бутони се
активира автоматично. (За
подробности, вж. "Състояние на
сензорните бутони по време на
използване на мобилния
телефон".)
6. Сензорните бутони няма да работят
правилно, ако са покрити от калъф
за мобилен телефон или пластмасов
калъф. Освен това, възможно е
сензорните бутони да не работят
нормално, ако ги ползвате с
ръкавици.
7. Не докосвайте повърхността на
сензорните бутони с метал или други
проводящи материали, тъй като
контактът с тях може да доведе до
грешка.

20

ë˙ÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡
ÒÂÌÁÓÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ
Когато капакът е затворен, за да се
предотврати произволно действие на
сензорните бутони по време на
използване на телефона или по
време на разговори, функцията
Защита на сензорни бутони се
активира автоматично. (В такъв
случай сензорните бутони не
действат дори ако бъдат натиснати)
1. Когато капакът е затворен
- Когато капакът е затворен,
функцията за защита на сензорните
бутони се активира автоматично.
(Отварянето на капака автоматично
я изключва.)
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- След като забраните функцията за
защита на сензорните бутони, ако не
бъде задействан бутон в определен
интервал (5 секунди), функцията за
защита на сензорните бутони се
активира отново.
2. По време на разговори
- По време на разговори, независимо
от положението на капака,
функцията за защита на сензорните
бутони се активира автоматично.

- След като забраните заключването
на сензорните бутони, ако не бъде
задействан бутон в определен
интервал (5 секунди), функцията за
защита на сензорните бутони се
активира отново.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

За удобство на потребителя, при
закупуването на продукта върху
началния екран са показани
изображения на сензорните
бутони с функциите на всеки
бутон.

Как да използваме сензорните бутони

- За да забраните функцията за
защита на сензорните бутони когато
капакът е затворен, натиснете два
пъти бутона за сила на звука.

Page 21

- За да дезактивирате защитата на
сензорните бутони, натиснете
произволен клавиш, с изключение
на .
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ç‡˜‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Начало на работата

22

àÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡
USIM Í‡Ú‡Ú‡ Ë
·‡ÚÂËﬂÚ‡
1. Поставяне на USIM-картата
Вашата USIM карта съдържа
телефонния ви номер, сервизни
подробности и контакти и трябва да
бъде поставена в телефона.
Ако вашата USIM карта се извади,
телефонът става неизползваем
(освен за спешни повиквания),
докато не се постави валидна такава.
Винаги изваждайте зарядното
устройство и други аксесоари от
телефона, преди да поставяте или
изваждате вашата USIM карта.
Плъзнете USIM картата в държача за
USIM карта. Уверете се, че е
поставена правилно. Натиснете
картата леко надолу и я плъзнете в
обратната посока, за да я извадите.

Поставяне на SIM-картата

Изваждане на SIM-картата

ÇÌËÏ‡ÌËÂ
]

Металната част на SIM-картата
може лесно да се повреди от
драскотини. Спазвайте
инструкциите, приложени към нея!

2. Инсталиране на батерията
Плъзнете батерията нагоре докато
щракне на мястото си.
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Натиснете и задръжте бутона за
освобождаване на батерията, и
плъзнете батерията надолу.

á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡
Преди да свържете към телефона
адаптера за използване по време на
пътуване, първо трябва да
инсталирате батерията.

Начало на работата

За изваждане на батерията.
Изключете телефона. (Ако оставите
телефона включен, има вероятност
да изгубите съхранени телефонни
номера и съобщения.)

Page 23

1. Със стрелката нагоре, както е
показано на диаграмата, натиснете
съединителя на зарядното
устройство към гнездото на дъното
на телефона, докато чуете
щракване.
2. Включете щепсела на зарядното
устройство в мрежата.
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Начало на работата
Начало на работата

ÇÌËÏ‡ÌËÂ

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
] Използвайте само зарядното
устройство, включено в кутията.
3. След пълното зареждане на
батерията, обозначителната икона
на дисплея престава да се движи.
4. Уверете се, че батерията е напълно
заредена, преди да използвате
телефона.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ
• Не натискайте силно съединителя,
тъй като това може да причини
повреда на телефона и/или
токоизправителя!
• Включете зарядното устройство в
стенен контакт.
• Не вадете батерията или SIMкартата от телефона по време на
зарежането!

24

• 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.

àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Изключете адаптера за пътуване от
телефона, както е показано на
диаграмата по-долу.
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Начало на работата

ä‡Í ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Í‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
microSD

<Карта с памет MicroSD>
<Как да използвате карта с памет
microSD>
1. Изключете телефона. Поставянето
или изваждането на microSD,
когато телефонът е включен може
да повреди файловете, съхранени
на картата с памет.
2. Повдигнете пластмасовото капаче,
което предпазва слота за microSD.

3. Поставете картата с памет в слота.
Златните контакти трябва да сочат
задната част на microSD. Не
натискайте microSD твърде силно.
Ако не влиза в слота лесно, може
би се опитвате да поставите по
грешния начин или има чужд
предмет в слота.
4. След като сте поставили,
натиснете картата с памет, докато
чуете "щрак", което значи, че
поставянето на microSD е
правилно.
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Начало на работата
Начало на работата

]

Не я сгъвайте и не я поставяйте в
слота със сила.

]

Не поставяйте карти с памет, които
не са производства на microSD.

] Ако

картата е форматирана с FAT32,
форматирайте я отново като
използвате FAT16

5. Затворете пластмасовото
предпазно капаче.

За повече информация за microSD се
консултирайте с ръководството за
употреба на картата с памет.
AM

6. За да извадите картата с памет,
изключете телефона, отворете
предпазното капаче и натиснете
microSD, за да я отключите.
Внимателно извадете картата.

Внимание:
] Избягвайте употребата на карта с
флаш памет, когато батерията е
изтощена.

26

]

Когато записвате на картата,
изчакайте работата да завърши,
преди да я извадите.

]

Картата е изработена за лесно
поставяне само по един начин.

11:30

îÓÏ‡ÚË‡ÌÂ Ì‡
Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
Преди да започнете работа с картата с
памет, трябва да я форматирате. След
като поставите картата с памет,
изберете Меню > Настройки >
Настройки на телефона > Състояние
на паметта > Формат на външна памет,
след това натиснете
. Тази операция
трябва да се извършва само когато
поставите картата с памет за пръв път.
По време на форматирането ще се
създадат различни папки за различни
типове данни.
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ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡
Уверете се, че USIM картата е в
телефона и че батерията е заредена.
Натиснете и задръжте докато се
включи захранването. Въведете USIM
PIN кода, който е предоставен с
вашата USIM карта, ако искането на
PIN код е включено. (Бележка: Вж.
стр. 94) След няколко секунди ще сте
регистрирани в мрежата.

àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡
Натиснете и задръжте , докато
изключите телефона. Може да
изминат няколко секунди, докато
телефонът се изключи.
През това време не включвайте
отново телефона.

äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
Можете да използвате кодовете за
достъп, за да избегнете
неоторизиран достъп до вашия
телефон. Кодовете за достъп (с
изключение на PUK и PUK2) могат да
се сменят с използване на функцията
Промяна на кодове [Меню #.1.4.3].

Начало на работата

àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡

Page 27

PIN ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8
ˆËÙË)
PIN (Персонален идентификационен
номер) кодът предпазва вашата USIM
карта от неоторизирана употреба.
PIN кодът обикновено се предоставя
със USIM картата. Когато искането за
PIN е включено, вашият телефон ще
поиска PIN код всеки път, когато е
включен. Когато искането за PIN код
е изключено, вашият телефон се
свързва директно без PIN код.
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Начало на работата
Начало на работата
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PIN2 ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8
ˆËÙË)

PUK2 ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8
ˆËÙË)

PIN2 кодът, предоставен с някои USIM
карти, е необходим за достъп до
функции като Фиксиран номер за
набиране. Tези функции са налични
само ако са поддържани от вашата
USIM карта.

PUK2 кодът, предоставен с някои
USIM карти, е необходим за
деблокиране на блокирания PIN2 код.
Ако изгубите кода, свържете се с
отдела по обслужване на клиенти на
вашия мрежов оператор.

PUK ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8
ˆËÙË)

á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8
ˆËÙË)

PUK (PIN деблокиращ код) кодът се
изисква за деблокиране на PIN кода.
PUK кодът може да бъде предоставен
с USIM картата. Ако това не е така,
свържете се с обслужването на
клиенти на вашия мрежов оператор.
Ако изгубите кода, свържете се с
отдела по обслужване на клиенти на
вашия мрежов оператор.

Защитният код предотвратява
неоторизирана употреба на вашия
телефон. Защитният код по
подразбиране е '0000' и е необходим
за изтриване на всички записи в
телефона и за възстановяване на
фабричните настройки.
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AM

Неактивен екран при
липса на USIM
Това е началният екран на телефона,
който се появява, ако няма поставена
USIM карта, или поставената USIM
карта е невалидна. В този екран
потребителите могат да извършват
само спешни повиквания и да
изключват телефона. За да
изключите телефона, натиснете и
задръжте за няколко секунди.

ëÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
Ако няма инсталирана USIM карта, се
появява анимация, която ви казва да
поставите USIM карта. Ако
поставената в телефона USIM карта
не е валидна, се появява анимация,
която ви казва, че USIM картата е
заключена.

îÛÌÍˆËﬂ Á‡ ÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Десният програмируем клавиш е
представен от "Спешно" на екрана.
Натиснете десния програмируем
клавиш или наберете спешен номер с
използване на цифровите клавиши и
след това натиснете , за да
извършите спешно повикване.

Начало на работата

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
‰ËÒÔÎÂﬂ

11:30

Свободен екран
Свободният екран се появява, когато
сте инсталирали правилната USIM
карта и сте включили телефона.

ëÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
Свободният екран се състои от името
на оператора, индикатори, дата и час
и фоново изображение. Можете да
смените фона в меню Настройки на
екрана.
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Начало на работата
Начало на работата

Цифров екран
Цифровият екран се появява, когато
се натисне цифров клавиш от
свободен екран.

ëÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡

AM

11:30

Цифровият екран се състои от
индикатори за състоянието, набран
номер и програмируемо меню.
Индикаторите за състояние са
същите като на свободния екран.
Можете да смените размера и цвета
на шрифта при набиране от меню
Настройки на екрана. Можете да
извършите повикване, докато
набирате телефонен номер, с
натискане на
.

èÓ„‡ÏËÛÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯
Можете да използвате програмируеми
клавиши за няколко функции, докато
набирате номер. С използване на
левия програмируем клавиш можете
да извършвате видеоповиквания,
изпращате съобщения до номера и да
запишете номера в Контакти.

30

Екран при заключен
телефон
Когато е избрана функцията
Заключване на телефона, можете да
извършите само спешно повикване,
отключите и изключите телефона.
Както винаги можете да изключите
телефона като натиснете и
задържите за няколко секунди.

ëÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
Структурата на екрана при заключен
телефон е същата като при свободен
екран, с изключение на това, че
вместо свободен екран се появява
съобщението за заключен телефон.

îÛÌÍˆËﬂ Á‡ ÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Можете да извършвате спешно
повикване с използване на десния
програмируем клавиш. Както при
екрана при липса на USIM, могат да
се набират само спешни номера.
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11:30

Парола за блокиране

Ако натиснете
, се появява
изскачащ екран, който ви казва да
въведете защитен код, за да
отключите телефона. Защитният код
се конфигурира в Промяна на
кодове(#. Настройки > 1. Настройки
на телефона > 4. Защита > 3.
Промяна на кодове). Ако наберете
неправилен Защитен код, телефонът
ще остане заключен. Ако наберете
правилен Защитен код, телефонът ще
се отключи и ще се появи свободният
екран. Ако сте изключили телефона,
когато е заключен, ще установите, че
той остава заключен, когато го
включите отново.

Тази услуга блокира повикванията
при някои условия. Това условие може
да се редактира с използване на
функцията Блокиране на повиквания
(#. Настройки > 5. Настройки
разговор > 2. Блокиране на
повиквания). Блокиращата парола се
изисква, когато използвате
функцията за блокиране. Паролата се
получава от обслужването на
клиенти на мрежовия оператор,
когато се абонирате за тази услуга.
Докато тази услуга е активирана,
викащия ще чува информационно
съобщение, че повикването не е
свързано, поради блокиране.

Начало на работата

îÛÌÍˆËﬂ ÓÚÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
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AM

éÅôà îìçäñàà
AM

11:30

11:30

AM

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ë
ÓÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
AM

ОБЩИ ФУНКЦИИ

AM

AM

11:30

11:30

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ

1. В режим готовност натиснете бутон
Изпрати
на екрана се появяват
телефонните номера на последните
входящи, изходящи и пропуснати
повиквания.

1. Въведете номера, включително
пълния регионален код.

2. изберете желания номер с
използване на
/
.

]

AM

11:30

За изтриване на цифра натиснете
.
За изтриване на всички цифри
натиснете и задръжте
.

2. Натиснете
за да извършите
11:30
повикване.
3. Натиснете за край на
повикването или затворете
телефона.
AM

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

32

11:30

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÓÚ Â„ËÒÚ˙‡ Ò ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

11:30

За да активирате
високоговорителя по време на
повикване, активирайте
сензорните клавиши и натиснете
.

3. Натиснете
номера.

за да изберете

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë‰ÂÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Можете да извършвате видео
повикване в зона с 3G покритие. Ако
повикания потребител има 3G видео
телефон в зона с 3G покритие,
повикването ще е успешно. Можете
също да отговаряте на входящо
видео повикване. Направете
следното, за да извършите/приемете
видео повикване.
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11:30

11:30

]

За да коригирате грешки,
натиснете кратко
за да
изтриете последния номер, или
за да изтриете всички
номера.

2. Ако не искате да използвате
високоговорителя, уверете се, че
сте свързали телефона.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

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

ОБЩИ ФУНКЦИИ

1. Въведете телефонния номер с
клавиатурата или изберете
телефонния номер от списъка с
извършени/приети повиквания.

4. Ако е необходимо, регулирайте
позицията на камерата.
11:30
AM

3. За да стартирате видео функцията,
натиснете левия програмируем
клавиш [Опции] и изберете Видео
разговор.
]

Ще бъдете уведомени, че е
необходимо да затворите други
приложения, за да извършите
видео повикване.

5. Натиснете за край на
повикването или затворете
телефона.

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡
„Î‡ÒÓ‚Ó/‚Ë‰ÂÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÓÚ
äÓÌÚ‡ÍÚË
Лесно е да повикате всеки, чиито
номер е записан във вашите Контакти.
1. Натиснете
, за да получите
достъп до списъка с контакти.
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ОБЩИ ФУНКЦИИ
ОБЩИ ФУНКЦИИ

2. Преминете към контакт, за да
извършите повикване.
3. Натиснете
, за да извършите
гласово повикване. Натиснете
левия програмируем клавиш и
изберете Видео разговор, за да
извършите видео повикване.
4. Натиснете за край на
повикването.
AM

1. Натиснете и задръжте бутон
за международния префикс. Знакът
‘+’ автоматично избира кода за
международен достъп.
2. Въведете кода на страната, кода на
населеното място и телефонния
номер.

34

.

По време на разговор, ако искате да
регулирате силата на звука в
слушалката, използвайте отляво
на телефона. В свободен режим
можете да регулирате силата на
звука с .

éÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
11:30

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ

3. Натиснете

êÂ„ÛÎË‡ÌÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡

Когато получите обаждане,
телефонът звъни и мигащата икона
телефон се появява на екрана. Ако
отсрещната страна може да бъде
идентифицирана, нейният телефонен
номер (или име, ако е записано в
Контакти) се появява на екрана.
1. Отворете плъзгача, за да
отговорите на входящо повикване.
á‡·ÂÎÂÊÍ‡
] За да отхвърлите входящо
повикване, натиснете
или
десния програмируем
клавиш два пъти.
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11:30

] Ако

режимът на отговор е
зададен на Натискане на
произволен клавиш, всеки
клавиш ще отговори на
повикването, с изключение на

]

Можете да заглушите звъненето,
когато получите повикване, като
натиснете а задържите клавиша
за намаляване силата на звука.

Å˙Á ÍÎ‡‚Ë¯ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ
Ì‡ ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËﬂ

] Ако

.

2. Завършете повикването като
затворите телефона или натиснете
.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Можете да отговорите на
повикване, докато използвате
Контакти или други функции на
менюто.

]

Когато се свърже съвместимият
телефон, можете да отговаряте
на повиквания също с клавиша на
телефона, както и като
използвате телефона.За
отхвърляне на входящо
повикване, натиснете .

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

ОБЩИ ФУНКЦИИ

зададете Режим на отговор,
като Натискане на клавиша за
изпращане (Меню #.5.0.4), можете
за отговорите на повикването,
като натиснете
, след като сте
отворили плъзгача.

ëËÎ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡
Можете да проверите силата на
сигнала с помощта на Индикатора на
сигнала (
) върху екрана на
телефона. Силата на сигнала може
да се колебае, особено вътре в
сгради. С доближаване до прозорец
приемането може да се подобри.
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ОБЩИ ФУНКЦИИ
ОБЩИ ФУНКЦИИ

Ç˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ
Можете да въвеждате цифровобуквени знаци с помощта на
клавиатурата на телефона.
Например съхраняване на имената в
Контакти, писане не съобщения,
създаване на лично поздравление
или насрочване на събития в
календара всички изискват
въвеждане на текст.
Телефонът разполага със следните
методи за въвеждане на текст.

êÂÊËÏ T9
Този режим Ви позволява да
въвеждате думи само с едно
натискане на бутон за всяка буква.
Всеки бутон от клавиатурата
служи за повече от една буква.
Режимът T9 автоматично сравнява
натиснатите бутони с вътрешен
речник за да определи правилната
дума, като така са необходими помалко натискания отколкото при
традиционния ABC (азбучен)
режим. Той е известен и като
предвидим текст.

ABC (ÄÁ·Û˜ÂÌ) ÂÊËÏ
Този режим Ви позволява да
въвеждате букви като натискате
бутона обозначен с желаната
буква един, два, три или четири
пъти, докато се появи буквата.
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Цифрите се изписват с едно
натискане на бутон за всяка
цифра. За да преминете в режим
123 в текстово поле, натиснете
бутон
докато се изпише
режим 123.

èÓÏﬂÌ‡ Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ
1. Когато сте в полето което ви
позволява да въвеждате знаци, вие
ще забележите индикатор в горния
десен ъгъл на дисплея.
2. Натиснете
за да се
придвижите през T9Abc, T9abc, Abc,
abc i 123.

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ T9
Режимът за въвеждане на предвидим
текст T9 Ви позволява лесно да
въвеждате думите с най-малко
натискания на бутоните. С
натискането на всеки бутон
телефонът започва да изписва
знаците, които смята че въвеждате
базирайки се на вградения речник.
Вие можете също така да въвеждате
нови думи в речника. С добавянето
на нови букви думите се сменят, за да
отразят най-вероятния кандидат от
речника.

ОБЩИ ФУНКЦИИ

êÂÊËÏ 123 (ñËÙÓ‚
ÂÊËÏ)

Page 37

1. Когато сте в режима за предвидим
текст T9, започнете да въвеждане
дума като натискате бутоните от
до
. Натискайте по един
бутон за всяка буква.
]

Думата се променя с
въвеждането на буквите. Не
обръщайте внимание какво е
изписано на екрана, докато не
въведете думата изцяло.
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ОБЩИ ФУНКЦИИ
] Ако

ОБЩИ ФУНКЦИИ

думата все още не е
правилната, натиснете
веднъж или повече пъти, за да
преминете през други
11:30
предложения за думи.
11:30

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ ABC
Използвайте бутоните от
11:30
за въвеждане
на текста.
AM

AM

] Ако

желаната дума липсва от
списъка за избор, добавете я
като използвате режим ABC.

2. Въведете цялата дума преди да
редактирате или изтривате някоя
буква.
3. Завършвайте всяка буква с празно
поле като натиснете бутон
.
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11:30

1. Натиснете бутона обозначен с
желаната буква:

AM

За изтриване на букви натиснете
Натиснете и задръжте
за
изтриване на цели думи.

до

AM

.

]

Един път за първата буква.

]

Два пъти за втората буква.

]

И така нататък.

2. За въвеждане на празно поле
натиснете бутон
веднъж. За
изтриване на букви натиснете
. Натиснете и
бутон
задръжте бутон
за
изчистване на целия екран.
Прегледайте долната таблица за
повече информация за знаците,
които можете да въвеждате с
помощта на буквено-цифровите
бутони.

KU800_BUL_1025
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áÌ‡ˆË ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂ
å‡ÎÍË

ÉÎ‡‚ÌË

.,?!'"1-()@/:_

.,?!'"1-()@/:_

aбвг2abc

A Б В Г 2A B C

дежзë 3def

ДEЖЗË3DEF

ийклiї4ghi

ИЙКЛiЇ4GHI

мно5jkl

МНО5JKL

прс6mno

ПРС6MNO

туфх7pqrs

ТУ Ф Х 7 P Q R S

цчшщъ8tuv

Ц Ч Ш Щ Ъ 8T U V

ьюяыз9wxyz

Ь Ю Я Ы З 9 W XY Z

Разстояние, 0

Разстояние, 0
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àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ 123
(ñËÙÓ‚ ÂÊËÏ)
Режимът 123 Ви позволява да
въвеждате числа в текстово
съобщение (телефонен номер
например). Натиснете бутоните,
съответстващи на исканите цифри
преди ръчно да превключите на
съответния текстов режим.
AM

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Знаците, определени за
клавишите, и техният ред на
появяване зависи от избрания
език с използване на опцията
Метод на въвеждане. Горната
таблица предоставя знаците,
настроени за английски език.

ОБЩИ ФУНКЦИИ

ÅÛÚÓÌ

06.10.25

11:30

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎÂÌ
ÂÊËÏ
Използване на символен режим
Символният режим ви дава
възможност да въвеждате различни
символи или специални знаци.
Използвайте клавишите за навигация
и цифровите клавиши, за да изберете
символ и натиснете .
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11:30

AM

é·˘ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡
ÏÂÌ˛ÚÓ
Общ преглед на функциите на менюто

Можете да стартирате меню, като натиснете
в свободен екран. Преминете към
желан елемент и натиснете
, за да отидете в подменюто. От главното меню можете
също да отидете в подменю като директно натиснете съответния цифров клавиш, както
следва. Главното се състои от следните главни основни менюта и подменюта.
1. á‡·‡‚ÎÂÌËﬂ
1.1 Игри и приложения
1.2 TV
1.3 Java настройки

4.1 Камера
4.2 Входяща кутия
5. ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ

2. Vodafone live!

5.1 Създай нов
2.1 Начална страница
5.2 Входяща кутия
2.2 Въведи URL
5.3 Чернови
2.3 Бързи връзки
5.4 Изходяща кутия
2.4 Запаметени страници
5.5 Изпрати
2.5 настройки браузър
Съобщение
2.6 TV
5.6 E-mail
* 2.7 Музика
* 5.7 Шаблони
* 2.8 Игри
*
5.8 Блог
2.9
Мелодии
*
5.9 Настройка
2.0
Картинки
*
Съобщения
* 2. Новини
* 2.# Спорт
6. åÓËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â

3. åÛÁËÍ‡
3.1 Сега се изпълнява
3.2 Всички изпълнения
3.3 Плейлиста
3.4 Музикален магазин
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4. ä‡ÏÂ‡

*

6.1 Снимки
6.2 Звуци
6.3 Клипове
6.4 Игри и приложения
6.5 Bluetooth данни
6.6 Други файлове
6.7 Външна памет

7. é„‡Ì‡ÈÁÂ &
îÛÌÍˆËË
7.1 Аларма
7.2 Календар
7.3 Задачи
7.4 Бележка
7.5 Калкулатор
7.6 Валутен
Преобразувател
7.7 Световно време
7.8 Гласов запис

8. äÓÌÚ‡ÍÚË
8.1 Добави нов
8.2 Списък на
контакти
8.3 Групи
8.4 Бързо набиране
8.5 Сервизни номера
8.6 Собствен номер
8.7 Настройки

: Показва се само ако е поддържано от доставчика на услуги

9. ê‡Á„Ó‚ÓË
9.1 Всички
Разговори
9.2 Набрани Номера
9.3 Получени
Обаждания
9.4 Пропуснати
Повиквания
. USIM комплект
/Аларма(ако SAT не
се поддържа от USIM)
0. ÇË‰ÂÓ ê‡Á„Ó‚Ó
#. ç‡ÒÚÓÈÍË
#.1 Настройки на
Телефона
#.2 Настройки на
Екрана
#.3 Java настройки
#.4 Настройка
Съобщения
#.5 Настройки Разговор
#.6 Настройка Контакти
#.7 Свързване
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á‡·‡‚ÎÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 1]
åÂÌ˛ 1.1

Можете лесно да изтегляте игри и други
приложения от това меню. По
подразбиране има две папки, Игри и
Приложения. Всяка папка има вградена
връзка за изтегляне на игри и приложения.
Отбележете, че при използване на онлайн
услуги могат да се начислят допълнителни
разходи. Можете да създадете папка с
левия програмируем клавиш [Опции].

TV

AM

11:30

åÂÌ˛ 1.2

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

Java Ì‡ÒÚÓÈÍË

åÂÌ˛ 1.3

ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎ
1. Придвижете курсора към профил, който
желаете да активирате.
2. Натиснете
или изберете Активиране
от меню Опции.

ÑÓ·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ÔÓÙËÎ
1. Изберете Добави нов от меню Опции.
Следните елементи трябва да бъдат
конфигурирани.
àÏÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡

Въведете име на акаунт за профила.

êÂÊËÏ
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ

Изберете от дадените режими на
свързване. (По подразбиране еTCP
с прокси)

IP ‡‰ÂÒ

Въведете WAP шлюз IP адреса,
предоставен от оператора. (напр.
195, 115. 025. 129)

èÓÚ ÔÓÍÒË
Ò˙‚˙

Подробностите за порта са
предоставени от оператора, в
зависимост от режима на
свързване.

íÓ˜Í‡ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô

Изберете от дадените точки за
достъп. (За повече информация
относно добавяне и редактиране
на нова точка за достъп, вж. стр.
117.)

Забавления

à„Ë Ë ÔËÎÓÊÂÌËﬂ

2. Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да запишете промените в
конфигурацията.
Можете да редактирате или изтривате
профил, като изберете Редактиране или
Изтриване от менюто Опции.
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Vodafone live! [åÂÌ˛ 2]
Vodafone live!

èÓÒÎÂ‰ÌË ÒÚ‡ÌËˆË

ç‡˜‡ÎÌ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡
åÂÌ˛ 2.1

Можете да стартирате уеб браузъра и да
получите достъп до началната страница на
уеб услугата, предлагана от Vodafone.
] Можете

също да получите пряк достъп
до Vodafone live! като просто натиснете
десния програмируем клавиш в свободен
режим.

Ç˙‚Â‰Ë URL
Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ‡‰ÂÒ

åÂÌ˛ 2.2
(Меню 2.2.1)

Можете ръчно да въведете URL адрес и да
получите достъп до съответната уеб
страница.
] За

въвеждане на символ натиснете
или десния програмируем клавиш
[Символ], за да покажете таблицата със
символи.

] За

да превключите режима на
въвеждане, натиснете
.
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(Меню 2.2.2)

Показва последните търсени страници.

Å˙ÁË ‚˙ÁÍË

åÂÌ˛ 2.3

Можете да съхранявате често посещавани
или любими URL/страници. éÔÂ‡ˆËËÚÂ
ÓÚ‚‡ﬂÌÂ, ‰Ó·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ó,
Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ,
Ï‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ ËÎË
ËÁÚË‚‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú
‚˙ıÛ ·˙ÁËÚÂ ‚˙ÁÍË. Няколко
предварително конфигурирани URL са
запазени като бързи връзки.

Добавяне на нова бърза връзка
11:30
1. Натиснете десния програмируем клавиш
[Добави].
AM

2. Въведете заглавието и съответната URL
информация.
3. Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово] за запис.

Свързване към желана бърза
връзка
Натиснете
или изберете Отваряне от
меню Опции.
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AM

Изберете Изпращане от меню Опции.
Можете да го изпратите със съобщение
или имейл.

èÓÙËÎË

á‡˘ËÚ‡

Изтриване на бърза връзка
Изберете Изтриване от меню Опции.
Можете да изтриете множество бързи
клавиши с използване на опцията
Маркиране/Демаркиране.

á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË ÒÚ‡ÌËˆË
åÂÌ˛ 2.4

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

Ì‡ÒÚÓÈÍË ·‡ÛÁ˙
åÂÌ˛ 2.5

Можете да променяте настройките за
екрана на браузъра, защитата и
сертификатите.

(Меню 2.5.1)

Изберете подходящия профил с натискане
на
. Това ще активира профила, което
ще инициира стартирането на браузъра.
(Меню 2.5.2)

Vodafone live!

Изпращане на бърза връзка на
други

11:30

ëÂÚËÙËÍ‡ÚË
Ако е съхранен, тук може да се намери
списък с коренни/ca сертификати за
WTLS/TLS. Сертификатите могат да се
видят от списъка.

ëÂ‡ÌÒ˙Ú Â ËÁ˜ËÒÚÂÌ
Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS)
може да бъде изчистен с тази опция.
Данните от сеанса трябва да бъдат
изчистени, преди да се установи нов сеанс
със защитени данни.

äÓ‰Ë‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡ˆË

(Меню 2.5.3)

Задава знаците по подразбиране на
браузъра на една от следните системи:
Автоматично, English(ASCII), English(ISO),
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Vodafone live!
Vodafone live!

English(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

äÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂÚÓ
(Меню 2.5.4)

Позволява ви да зададете скоростта на
превъртане като изберете номера редове
за превъртане. Изберете едно от Малък
(1 ред), Мадия (2 реда), Голям(3реда).

èÓÍ‡ÊË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ (Меню 2.5.5)
Позволява ви да активирате или
дезактивирате показване на
изображението по време на работа с
браузъра.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
Активирането на тази функция ще
забави показването на изображението,
докато не завърши прехвърлянето.
Дезактивирането на тази функция ще
попречи браузъра да изтегля
изображения от сървъра, поради което
прехвърлянето ще е по-бързо.
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äÂ¯ Ô‡ÏÂÚ

(Меню 2.5.6)

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

ÅËÒÍ‚ËÚÍË

(Меню 2.5.7)

Активирането на Бисквитки позволява да
съхранявате бисквитки, изпратени от
сървъра. Дезактивирането на тази
функция ще предотврати записването на
бисквитки на телефона.

JavaScript

(Меню 2.5.8)

Изберете дали да включите или
изключите JavaScript.

çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË
(Меню 2.5.9)

Изберете това, за да върнете фабричните
настройки на браузъра на телефона.
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åÛÁËÍ‡ [åÂÌ˛ 3]
åÛÁËÍ‡ÎÂÌ Ï‡„‡ÁËÌ

åÂÌ˛ 3.1

Това меню ще се активира, ако има някои
песни, които се изпълняват текущо.

ÇÒË˜ÍË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËﬂ
åÂÌ˛ 3.2

Можете да гледате целите музикални
файлове в телефона/външната памет.

èÎÂÈÎËÒÚ‡

åÂÌ˛ 3.4

Свързва се към сайта за изтегляне на
музика на Vodafone.

Музика

ëÂ„‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌﬂ‚‡

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
При изтеглянето на музика могат да се
начислят допълнителни разходи.
Обърнете се към доставчика на услуги
за повече информация.

åÂÌ˛ 3.3

Можете да създадете ваша собствена
плейлиста, като избирате песни от списъка
на менюто Всички изпълнения.
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ä‡ÏÂ‡ [åÂÌ˛ 4]
Камера

ä‡ÏÂ‡

Menu 4.1

Това меню ви позволява да правите снимки. Можете да правите снимки в размер, който
желаете, и да ги използвате за адресната книга, началния екран или за по-общи цели.
След като е направена снимката може да се изпрати със Съобщение, Пощенска картички,
Имейл или Bluetooth.
Показва текущите
настройки на
камерата.

AM

11:30

AM

11:30
AM

AM

Можете да
превключвате между
камера и видео
рекордер с / .

AM

11:30

AM

11:30

AM

11:30
AM

11:30

Снимай

Опции

Превкл.

11:30

11:30

Можете да
превключвате
камерата, за да
активирате или
Вътрешна или Външна
с десния програмируем
клавиш.
Натиснете , за да
направите снимка.

1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда,
както следва.
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]

Движете се между опциите на менютата с

]

Изберете желаната стойност с
клавиш [Избери] или
.

/

/

.

и потвърдете избора с левия програмируем
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11:30

ê‡ÁÏÂ

1600x1200 (
), 1280x960 (
),
640x480 (
), 320x240 (
), Фон
(
), 176x144 (
), Контакт (
)

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó

Супер фин (
), Фин (
Квадратен ярд ( )

ë‚ÂÚÎÓ

Изкл. , Винаги включено ( ), При
заснемане ( )
11:30
] Можете да включите или
изключите светлината на
камерата
в режим на
визуализация.

üÍÓÒÚ

От -2.0 до 2.0 през интервали от
0.5. Колкото по-високо е нивото,
толкова по-ярък е екранът.
] Можете да настройвате яркостта
с в режим на визуализация.

Å‡Î‡ÌÒ Ì‡
·ﬂÎÓÚÓ

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

çÓ˘ÂÌ p.

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

åÓÏÂÌÚÌ‡
ÒÌËÏÍ‡

Можете да приложите до 9 ефекти
с рамка, когато снимате.
(налично само за размер Фон)

í‡ÈÏÂ

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

ÖÙÂÍÚ

Няма, Черно и бяло, Отрицателно,
Сепия

á‚ÛÍ

Изберете желания звук на затвора.

è‡ÏÂÚ

Изберете желания тип памет,
Телефон или Външно.

é„ÎÂ‰‡ÎÓ

Можете да активирате ефекта на
огледалото с избиране на Вкл.

),

Камера

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

AM

åÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ÒÌËÏÍË

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

Ç‡ËÓ

x1 ( ), x2 (
) (Забележка:
Наличната опция за варио зависи
от размера.)
] Можете да увеличавате с
/
намалявате с
в режим на
визуализация.

AM

11:30

èÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Можете да превключвате между
Вътрешна и Външна камера.
ëÚËÎ Ì‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ

Нормален, Цял екран
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AM

AM

11:30

11:30

Камера
AM

11:30

Камера

2. След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш
[Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете
4. Натиснете
файлове.

.

, за да запишете снимката. Тя се записва в папка Снимки на Моите

Можете да изпратите директно снимката със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или
Bluetooth с натискане на десния програмируем клавиш [Изпрати].

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
Натиснете
, за да се върнете към режим на визуализация без да
записвате снимката.
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åÂÌ˛ 4.2

Това приложение ви дава възможност да записвате видеоклип. В това меню можете да
изпълнявате и гледате видео файлове. След като е записан даден видеоклип може да се
изпрати чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.

Камера

ÇıÓ‰ﬂ˘‡ ÍÛÚËﬂ

Показва текущите
настройки на
камерата.

AM

11:30

AM

11:30

AM

AM

Можете да
превключвате между
камера и видео
рекордер с / .

AM

11:30

Опции

AM

11:30

11:30
Запис

AM

11:30

Превкл.

AM

11:30

11:30

Можете да
превключвате
камерата, за да
активирате или
Вътрешна или Външна
с десния програмируем
клавиш.
Натиснете
за
запис на видеоклип.

1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда,
както следва.
]

Движете се между опциите на менютата с

]

Изберете желаната стойност с
клавиш [Избери] или
.

/

/

.

и потвърдете избора с левия програмируем
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11:30

Камера
éÚË‰Ë Ì‡

Камера
ê‡ÁÏÂ

Папката Клипове се стартира и
показва съществуващите
видеоклипове като миниатюри.
Можете да гледате видеоклипове с
натискане на
. Можете също да
изпращате избрани видеоклипове
чрез Съобщение, Пощенска
картичка, Имейл или Bluetooth.
320x240 (
128x96 (

), 176x144 (
AM

11:30

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó

Супер фин (
), Фин (
Квадратен ярд (
)

ë‚ÂÚÎÓ

Изкл. , Винаги включено ( ), При
записване ( )
] Можете да включите или
изключите светлината на
камерата
в режим на
визуализация.

Ç‡ËÓ

üÍÓÒÚ

50

),

)
),

x1 ( ), x2 (
) (Забележка:
Наличната опция за варио зависи
от размера.)
] Можете да увеличавате с
/
намалявате с
iв режим на
визуализация.
От -2.0 до 2.0 през интервали от
0.5. Колкото по-високо е нивото,
толкова по-ярък е екранът.
] Можете да настройвате яркостта
с в режим на визуализация.

AM

11:30

Å‡Î‡ÌÒ Ì‡
·ﬂÎÓÚÓ

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

çÓ˘ ÂÊ.

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

ÖÙÂÍÚ

Няма, Черно и бяло, Отрицателно,
Сепия

èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ Изберете желаното време на
запис.
ÓÒÚ
Съобщение, 30 секунди, 1
минута, 2 минути, 5 минути и 60
минути
è‡ÏÂÚ

Изберете желания тип памет,
Апарат или Външно.

é„ÎÂ‰‡ÎÓ

Можете да активирате ефекта на
огледалото с избиране на Вкл.

á‚ÛÍ

Решете дали да записвате звука
или не.

èÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Можете да превключвате камерата
между Вътрешно и Външно.
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AM

AM

AM

11:30

11:30

11:30

3. Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете
11:30
И натиснете
за край на записа.

за начало на записа.

AM

]

Камера

2. След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш
[Затвори].

Можете да поставите записването на пауза, като натиснете десния програмируем
клавиш [Пауза].

4. Натиснете
файлове.

за запис на видеоклипа. Той се записва в папка Клипове на Моите

Можете да изпратите директно видеоклипа със Съобщение, Имейл или Bluetooth с
натискане на десния програмируем клавиш [Изпрати].

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
Натиснете
за да се върнете към режим на визуализация без да
записвате видеоклипа.
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ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ [åÂÌ˛ 5]
Съобщения

ë˙Á‰‡È ÌÓ‚
ë˙Ó·˘ÂÌËÂ

åÂÌ˛ 5.1
(Меню 5.1.1)

Можете да пишете и редактирате
съобщение, съдържащо комбинация от
текст, изображение, видео и аудио.
1. Въведете вашето съобщение в поле
Съобщение.

éÔˆËË ‚ ÔÓÎÂ ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ

3. äÎËÔÓ‚Â: Можете да вмъкнете
видеоклип. (Един видеоклип на
слайд)
4. ÇË‰ÂÓÙËÎÏ: Модулът на
видеорекордера се отваря и можете
за записвате видеоклип. Записаният
видеоклип се вмъква в съобщението.
(Един видеоклип на слайд)
5. á‚ÛˆË: Можете да вмъкнете звуков
файл. (Един звуков файл на слайд)
6. á‡ÔË¯Ë11:30Á‚ÛÍ: Модулът на звуковия
рекордер се появява и можете да
запишете звук. Записаният звук се
вмъква в съобщението. (Един звуков
файл на слайд)
AM

]

ÇÏ˙Í‚‡ÌÂ: Можете да извършите
следните действия:
1. ëÌËÏÍË: Можете да вмъкнете
изображение. (Едно изображение на
слайд)
2. ëÌËÏ‡È: Модулът на камерата се
отваря и можете да направите
снимка. Снимката след това се
вмъква в прозореца на
съобщението. (Една снимка на
слайд).
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7. èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: Можете
да добавите име и/или номер,
съхранени в Контакти. Направете
вашия избор за изпращане на Име,
Номер или Име и номер и натиснете
. Списъкът с Контакти се отваря
и можете да търсите желания
контакт, който да вмъкнете.
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AM

8:51 PM
11:30

]

á‡ÔË¯Ë ‚ "óÂÌÓ‚Ë": Изберете това,
за да запишете съобщението в
чернови.

]

åÂÚÓ‰ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ: Изберете
желания режим на речник.

9. Cc: Изберете това,11:30за да вмъкнете
Як.

]

ÑÓ·‡‚Ë Í˙Ï Â˜ÌËÍ: Можете да
добавите дума в речника.

0. íÂÏ‡: изберете това за вмъкване
на тема.

]

éÚÏﬂÌ‡: Изберете това, за да
отмените редактирането.

. Нов слайд: Изберете това за
добавяне на нов слайд.

#. ëËÏ‚ÓÎ: Можете да вмъкнете
символи. След въвеждане на
съответните цифрови клавиши
натиснете
.
] ÑÓ·‡‚Ë

ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË: Можете да
добавяте получатели от вашите
Контакти или да въведете номера
директно.
àÁÔ‡ÚË: Изберете това, за да
изпратите създаденото съобщение.

Съобщения

8. ò‡·ÎÓÌË: Можете да вмъкнете
текстови шаблон, записан в
телефона. След като изберете
такъв, натиснете
. Избраният
шаблон се вмъква в прозореца на
съобщението.
AM

]

Page 53

2. Натиснете десния програмируем клавиш
[Прод.]. Можете да добавяте получатели
от Контакти или да въведете номерата
директно. (Можете да въведете до 10
номера.)

Опции в полето До
] ÑÓ·‡‚Ë ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË: Можете да
добавяте получатели от вашите
Контакти или да въведете номера
директно.
] àÁÔ‡ÚË: Изберете това, за да

изпратите съобщението.
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AM

11:30

Съобщения
] á‡ÔË¯Ë ‚ "óÂÌÓ‚Ë": Записва

Съобщения

съобщението в чернови.
] éÚÏﬂÌ‡: Изберете това, за да

отмените редактирането.
3. Натиснете десния програмируем клавиш
[Изпрати], за да изпратите съобщението.
Съобщението ще бъде записано
автоматично в папка Изпратени
съобщения. Ако съобщението не се
изпрати, ще остане в Изходящи с
неуспешно състояние.

E-mail

(Меню 5.1.2)

За да изпращате/получавате имейли,
трябва да настроите имейл акаунт. (Вж.
стр. 65-67 за информация как да
настроите имейл акаунт.)

54

1. Въведете имейл адресите на
получателите в полетата До, Як, Ск.
Можете да търсите Контакти с натискане
на
.

Забележка
] Въведете съответния имейл адрес, към

който да препратите имейла в поле
Як(явно копие).
] Въведете скрит имейл адрес, към който

да препратите имейла без информация
за препращане в полето Ск(скрито
копие).
] Само валидни имейл адреси са

разрешени за полетата (До),
референтния адрес (Як) и скрития
референтен адрес (Ск). Когато е
определен имейл адресът, се появява
ново поле, където може да определите
нов адрес. Можете да определяте до 20
получателя за полетата До и Як и 10 за
полето Ск.
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06.10.25

8:51 PM

3. Можете да въведете съдържанието на
съобщението, като преместите курсора в
поле Съобщение.

]

ÇËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ: Можете да
визуализирате създаденото
съобщение, преди да го изпратите.

]

èÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÔËÍ‡˜ÂÌ Ù‡ÈÎ:
Показва прикачените файлове. (Този
елемент е наличен само когато име
прикачени файлове.)

]

åÂÚÓ‰ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ: Изберете
желания режим на речник.

]

ÑÓ·‡‚Ë Í˙Ï Â˜ÌËÍ: Можете да
добавите нова дума в речника.

]

á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ Ì‡ ÔÓ˘‡:
Можете да конфигурирате приоритета
на пощата, която искате да изпратите.

]

éÚÏﬂÌ‡: Излиза от композитора на
съобщения.

4. Използвайте следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
]

]

ÇÏ˙ÍÌË: Изберете това меню, за да
вмъкнете специални знаци, шаблони и
контакти. Възможно е също да
добавите мултимедийни файлове
(снимки, видеоклипове и звуци).
ÑÓ·‡‚Ë ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË: изберете това
меню, за да вмъкнете имейл адрес,
записани в Контакти. (Показва се само
в меню Опции, когато курсора са
намира в полета До/Як/Ск.)

]

àÁÔ‡ÚË: Изпраща създадения имейл.

]

á‡ÔË¯Ë ‚ "óÂÌÓ‚Ë": Изберете това
меню, за да запишете съобщението в
Чернови.

Съобщения

2. Придвижете курсора до полето Тема и
въведете темата.

Page 55

5. Когато приключите с писането на
съобщение, натиснете десния
програмируем клавиш [Изпрати], за да
изпратите имейла.
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AM

Съобщения

AM

Съобщения

ÇıÓ‰ﬂ˘‡ ÍÛÚËﬂ

11:30

AM

11:30

11:30

åÂÌ˛ 5.2

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

Забележка
Не се поддържа за мултимедийни
съобщения (уведомяване) и WAP push
съобщения.
]

ÇË‰ÂÓ ‡Á„Ó‚Ó: Можете да
извършите видео разговор.

]

àÁÚË‚‡ÌÂ: Изтрива текущото
съобщение.

]

ë˙Á‰‡È ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ì‡ÔË¯ÂÚÂ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË
ËÏÂÈÎ.

]

å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ
‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ÌÓ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

Можете да използвате следните функции с
левия програмируем клавиш [Опции] във
Входящи.

56

]

èÂ„ÎÂ‰: Отваря избраното
съобщение.

]

îËÎÚ˙: Показва съобщенията по
желано тип.

]

éÚ„Ó‚Ó: Създава отговор до
изпратилия или всички получатели на
избраното съобщение.

]

äÓÔË‡ÌÂ: При SMS, можете да
копирате съобщението в телефона или
на USIM.

]

ç‡ÔÂ‰: Препраща избраното
съобщение.

]

èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ: При SMS, можете да
преместите съобщението в телефона
или на USIM.
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]

AM

] îËÎÚ˙:

Забележка
Можете да проверите записаните
имейли в Имейл [Меню 5.6].

óÂÌÓ‚Ë

å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ
‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ÌÓ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

Съобщения

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
Можете да проверите типа на
съобщението, датата и часа и къде е 11:30
записано.
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åÂÌ˛ 5.3

èÓÍ‡Á‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÔÓ
ÊÂÎ‡ÌÓ ÚËÔ.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÚËÔ‡ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ Ë Í˙‰Â
Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ.
AM

Можете да видите записани съобщения.
Изберете съобщение и натиснете
за да
го редактирате.
Използвайте следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
]

êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ: Можете да редактирате
съобщенията.

]

àÁÚË‚‡ÌÂ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

ë˙Á‰‡È ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ì‡ÔË¯ÂÚÂ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË
ËÏÂÈÎ.

àÁıÓ‰ﬂ˘‡ ÍÛÚËﬂ

11:30

åÂÌ˛ 5.4

Изходящи е временно място за съхранение
на съобщения, които чакат да бъдат
изпратени. Неуспешно изпратените
съобщения също се пазят в Изходящи.
Например, ако имейл акаунтът не е
конфигуриран успешно, имейлите ще
останат в Изходящи.
1. Изберете съобщение и натиснете
да го видите.

за

2. Използвайте следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
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Съобщения
Съобщения

[За изпращане / чакащи съобщения]
/
] ë˙Á‰‡È ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ì‡ÔË¯ÂÚÂ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË
ËÏÂÈÎ.
] éÚÏﬂÌ‡:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÔÂÚÂ
Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂÚÓ Ì‡
ËÁÔ‡˘‡ÌÂ/ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÚËÔ‡ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ Ë Í˙‰Â
Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ.

[За изпращане на неуспешно
съобщение]
] àÁÔ‡ÚË: Изпраща отново избраното
съобщение.
] ç‡ÔÂ‰:

èÂÔ‡˘‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ì‡ÔË¯ÂÚÂ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË
ËÏÂÈÎ.

] å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ:

åÓÊÂÚÂ
‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ÌÓ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

] àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÚËÔ‡ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ Ë Í˙‰Â
Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ.

àÁÔ‡ÚË ë˙Ó·˘ÂÌËÂ
åÂÌ˛ 5.5

Показва съобщенията, които сте изпратили
(Съобщение/ Пощенска картичка/ Имейл).

] êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ:

[Опции]
] èÂ„ÎÂ‰: éÚ‚‡ﬂ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

] àÁÚË‚‡ÌÂ:

] éÚ„Ó‚Ó:

åÓÊÂÚÂ ‰‡
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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] ë˙Á‰‡È

àÁÚË‚‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ

ë˙Á‰‡‚‡ ÓÚ„Ó‚Ó ‰Ó
ËÁÔ‡ÚËÎËﬂ ËÎË ‚ÒË˜ÍË ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË
Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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] ç‡ÔÂ‰:

] àÁÚË‚‡ÌÂ:

àÁÚË‚‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ

Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
] êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ:

åÓÊÂÚÂ ‰‡
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

] àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
11:30
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÚËÔ‡ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ Ë Í˙‰Â
Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ.
AM

E-mail

åÂÌ˛ 5.6

] ë˙Á‰‡È

Преглеждане на списъка с имейл
съобщения

] á‡ÔË¯Ë

1. Изберете имейл акаунт и след това
натиснете
, за да видите списъка с
получените имейли.

ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ì‡ÔË¯ÂÚÂ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ÌÓÏÂ: á‡ÔËÒ‚‡ ÌÓÏÂ‡ Ì‡
ËÁÔ‡ÚËÎËﬂ.

] å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ:

åÓÊÂÚÂ
‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ÌÓ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

] îËÎÚ˙:

èÓÍ‡Á‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÔÓ
ÊÂÎ‡ÌÓ ÚËÔ.

] äÓÔË‡ÌÂ:

èË SMS, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÍÓÔË‡ÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
ËÎË Ì‡ USIM.

] èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ:

èË SMS, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÂÏÂÒÚËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË Ì‡ USIM.

Съобщения

èÂÔ‡˘‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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2. С използване на левия програмируем
клавиш [Изтегли], можете да изтеглите
нов имейл списък от имейл сървъра на
избрания акаунт.
3. В списък с имейли можете да
използвате следните функции с левия
програмируем клавиш [Опции].
] èÂ„ÎÂ‰:

ÓÚ‚‡ﬂ ËÁ·‡ÌËﬂ ËÏÂÈÎ.

] éÚ„Ó‚Ó:

ë˙Á‰‡‚‡ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡
ËÁ·‡ÌËﬂ ËÏÂÈÎ.

] ç‡ÔÂ‰:

èÂÔ‡˘‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
ËÏÂÈÎ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰‡ ‰Û„ËÚÂ.
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Съобщения
AM

] àÁÚÂ„ÎË:

Съобщения

àÁÚÂ„Îﬂ ÌÓ‚Ë ËÏÂÈÎ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

] àÁÚË‚‡ÌÂ:

àÁÚË‚‡ ËÏÂÈÎ‡.

] ë˙Á‰‡È

ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: ë˙Á‰‡‚‡
ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË ËÏÂÈÎ.

] á‡ÔË¯Ë

‡‰ÂÒ:á‡ÔËÒ‚‡ ‡‰ÂÒ‡ Ì‡
ËÁÔ‡ÚËÎËﬂ ‚ äÓÌÚ‡ÍÚË.

] å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ:

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ Á‡
ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
] á‡‰‡‚‡ÌÂ

Í‡ÚÓ
ÔÓ˜ÂÚÂÌË/ÌÂÔÓ˜ÂÚÂÌË: åÓÊÂÚÂ
‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËﬂ ËÏÂÈÎ
Í‡ÚÓ ÔÓ˜ÂÚÂÌ ËÎË ÌÂÔÓ˜ÂÚÂÌ.

] àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
ä‡ÚÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
‡ÁÏÂ, ÚËÔ, ‰‡Ú‡ Ë ËÏÂÌ‡ Ì‡
Ù‡ÈÎÓ‚Â.
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11:30

AM

11:30

Преглед на имейл съобщение
1. Изберете един от получените имейли и
натиснете клавиша Отвори, за да
получите съдържанието на имейла.
2. Съдържанието на получения имейл се
показва автоматично на екрана.
3. Можете да видите съдържанието на
предишното и следващото съобщение с
/
.
4. В екрана за гледане на съобщения,
можете да изберете следните функции с
левия програмируем клавиш [Опции].
] éÚ„Ó‚Ó:

ë˙Á‰‡‚‡ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡
ËÁ·‡ÌËﬂ ËÏÂÈÎ.

] ç‡ÔÂ‰:

èÂÔ‡˘‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
ËÏÂÈÎ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰‡ ‰Û„ËÚÂ.

] àÁÚË‚‡ÌÂ:

àÁÚË‚‡ ËÏÂÈÎ‡.

] á‡ÔË¯Ë

‡‰ÂÒ: á‡ÔËÒ‚‡ ‡‰ÂÒ‡ Ì‡
ËÁÔ‡ÚËÎËﬂ ‚ äÓÌÚ‡ÍÚË.

] ë˙Á‰‡È

ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘.: ë˙Á‰‡‚‡
ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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] àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ:

] èÂ„ÎÂ‰

Ì‡ ÔËÍ‡˜ÂÌ Ù‡ÈÎ:
èÓÍ‡Á‚‡ ÔËÍ‡˜ÂÌËﬂ Ù‡ÈÎ.

] èÂ„ÎÂ‰

Ì‡ ‡‰ÂÒ "ÑÓ": èÓÍ‡Á‚‡
ËÏÂÈÎ ‡‰ÂÒËÚÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎËÚÂ
Ë ÂÙÂÂÌÚÌËÚÂ (üÍ).

] àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.:
ä‡ÚÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
‡ÁÏÂ, ÚËÔ, ‰‡Ú‡ Ë ËÏÂÌ‡ Ì‡
Ù‡ÈÎÓ‚Â.

ò‡·ÎÓÌË
íÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË

åÂÌ˛ 5.7

åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË ¯‡·ÎÓÌË
(Меню 5.7.2)

Можете да създавате, редактирате и
гледате налични шаблони, когато
създавате мултимедийни съобщения. По
подразбиране са записани пет типа
шаблони (Рожден ден, Поздрав, Празник,
Благодаря, Съжалявам).
На разположение са следните опции:
] ÑÓ·‡‚Ë

ÌÓ‚Ó: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ
ÌÓ‚Ó ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

] èËÒ‡ÌÂ

Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ë˙Á‰‡‚‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ò ËÁ·‡ÌËﬂ ¯‡·ÎÓÌ.

] èÂ„ÎÂ‰:

(Меню 5.7.1)

Можете да добавяте, редактирате,
изтривате често използвани фрази с левия
програмируем клавиш [Опции].

Забележка

Съобщения

àÁ‚ÎË˜‡ ÌÓÏÂ‡,
ËÏÂÈÎ ‡‰ÂÒ‡ ËÎË ìÂ· ‡‰ÂÒ ÓÚ
ËÏÂÈÎ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

Page 61

] êÂ‰‡ÍÚ.:

èÓÍ‡Á‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ¯‡·ÎÓÌ.
êÂ‰‡ÍÚË‡ ËÁ·‡ÌËﬂ

¯‡·ÎÓÌ.
] àÁÚË‚‡ÌÂ:

àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ
¯‡·ÎÓÌ. (Не е налично за петте
шаблона по подразбиране)

В зависимост от оператора, полезни
фрази се запаметяват като основни.
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Съобщения
Съобщения

ÅÎÓ„

åÂÌ˛ 5.8

(Забележка: Тази услуга не е налична във
всички страни. Обърнете се към доставчика на
услуги за повече информация.)

Получава достъп до отдалечения медиен
албум.

ç‡ÒÚÓÈÍ‡
ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ
íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

5. äÓ‰Ë‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡ˆË: Ä‚ÚÓ/ ÄÁ·ÛÍ‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ/ Unicode.
åÂÌ˛ 5.9
(Меню 5.9.1)

Можете да конфигурирате опциите,
свързани с текстовите съобщения.
1. ñÂÌÚ˙ Á‡ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ:
Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ‡‰ÂÒ‡ Á‡ ˆÂÌÚ˙ Ì‡
ÚÂÍÒÚÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
2. éÚ˜ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡: ë ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ
Ì‡ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓ‚ÂËÚÂ, ‰‡ÎË ‚‡¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ
Â ËÁÔ‡ÚÂÌÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ.
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4. íËÔÓ‚Â Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ: íÂÍÒÚ, ÉÎ‡Ò,
î‡ÍÒ, X.400, E-mail
Обикновено типът съобщение е зададен
на Текст. Можете да преобразувате
вашия текст в алтернативни формати.
Свържете се с вашия доставчик на
услуги за наличността на тази функция.

3. ëÓÍ Ì‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡
ÛÒÎÛ„‡ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÍÓÎÍÓ ‰˙Î„Ó ‰‡ ÒÂ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡
‚‡¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‚ ˆÂÌÚ˙‡.

] Ä‚ÚÓ(ÔÓ

ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ):
Съобщение с еднобитов знак
обикновено се кодира в Азбука по
подразбиране (GSM7). Съобщения с
двубитови знаци автоматично се
кодират в unicode(UCS2).

] ÄÁ·ÛÍ‡

ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ:
Съобщение с четен двубитов знак се
кодира в един бит. Обърнете
внимание, че двубитовите знаци с
ударение могат да се преобразуват в
еднобитови знаци без ударение.

] Unicode:

ë˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÍÓ‰Ë‡
‚ ‰‚Û·‡ÈÚÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡. Обърнете
внимание, че тома може да се таксува
двойно.
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MMS

(Меню 5.9.2)

]

àÒÍ‡ÌÂ Á‡ ÓÚ˜ÂÚ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË
‰‡ ÔÓËÒÍ‡ÚÂ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡
‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

èÓÁ‚ÓÎË ‰ÓÍÎ‡‰: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË
‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ˘‡ Á‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

Можете да конфигурирате опциите,
свързани с Мултимедийните съобщения.

1. êÂÊËÏ Ì‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÂÊËÏ‡ Ì‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ Ò
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡ ÑÓÏ‡¯Ì‡
ÏÂÊ‡ Ë êÓÛÏËÌ„ ÏÂÊ‡. Ако
изберете Автоматично, ще получавате
мултимедийни съобщения автоматично.
Ако изберете Ръчно, ще получавате
само уведомително съобщение и след
това можете да решите дали да го
изтеглите или не.
2. éÚ˜ÂÚ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‚Ë
‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‰‡ÎË ‰‡ ËÒÍ‡ÚÂ
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡˘‡ ÔÓ˘‡ ÓÚ
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ Ë ‰‡ÎË ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ÚÂ
ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡˘‡
ÔÓ˘‡ ‰Ó ËÁÔ‡ÚËÎËﬂ.

Съобщения

6. àÁÔ‡ÚË ‰˙Î˙„ ÚÂÍÒÚ Í‡ÚÓ:
ËÁ·ÂÂÚÂ ‰˙Î„Ó ÚÂÍÒÚÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Í‡ÚÓ åÌÓÊÂÒÚ‚Ó SMS
ËÎË MMS.
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3. èÓ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ„Ó‚Ó: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡
‚Ë ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ‰‡ÎË ‰‡ ËÒÍ‡ÚÂ
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡˘‡ ÔÓ˘‡ Á‡ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ
ÓÚ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ ËÎË ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ
ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ú‡Í‡‚‡ ‰Ó
ËÁÔ‡ÚËÎËﬂ.
]

àÒÍ‡ÌÂ Á‡ ÓÚ„Ó‚Ó: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË
‰‡ ËÒÍ‡ÚÂ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡
ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

èÓÁ‚ÓÎË ÓÚ„Ó‚Ó: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË
‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡
ËÒÍ‡ÌÂ Á‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
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Съобщения
Съобщения

4. èËÓËÚÂÚ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ (çËÒ˙Í,
çÓÏ‡ÎÂÌ Ë ÇËÒÓÍ).

MMSC Ë WAP ¯Î˛Á, Á‡ ‰‡
ËÁÔ‡˘‡ÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

5. ëÓÍ Ì‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‚Ë
‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ ÒÓÍ‡ Ì‡
‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. Съобщението ще бъде
записано в сървъра за мултимедийни
съобщения само за конфигурирания
срок.

С използване на левия програмируем
клавиш [Опции], можете да активирате,
добавяте или активирате профил. Име
на профил, избрано с отметка, и текущо
конфигурираната стойност. Можете да
гледате и редактирате съдържанието на
профил в режим на редактиране с
десния програмируем клавиш
[Редактиране]. Екранът за редактиране
също се появява, когато създавате нов
профил под Опции. Значението на всеки
елемент е дадено по-долу.

6. èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÎ‡È‰:
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‚Ë ‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒﬂÍ‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔË¯ÂÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
7. ó‡Ò Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡: ÍÓÌÙË„ÛË‡
˜‡Ò˙Ú Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
‰Ó ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ. Центърът за
мултимедийни съобщения ще достави
съобщението след часа на доставка.
8. åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ˆÂÌÚ˙:
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‚Ë ‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÏÂÊ‡Ú‡ Í‡ÚÓ
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]

á‡„Î‡‚ËÂ: àÏÂ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡.

]

MMSC URL: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ URL Ì‡
ˆÂÌÚ˙‡ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ..

]

MMS ÔÓÍÒË: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ‡‰ÂÒ‡ Ì‡
WAP ¯Î˛Á‡ Ë ÌÓÏÂ‡ Ì‡ ÔÓÚ‡.

]

êÂÊËÏ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ: àÁ·ÂÂÚÂ Â‰ËÌ
ÓÚ ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ. (TCP с
прокси, TCP без прокси, UDP)
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Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да запишете промените и да
завършите настройките на центъра за
мултимедийни.

E-mail

(Меню 5.9.3)

Можете да конфигурирате настройки за
получаване и изпращане на имейли.

1. E-Mail: Достъп до Vodafone Mail.
(Забележка: Тази услуга не е налична във
всички страни. Обърнете се към доставчика
на услуги за повече информация.)

2. èÓÁ‚ÓÎË ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ËÏÂÈÎ:
éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ
ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡
ÔÓ˜ÂÚÂÌ‡ ÔÓ˘‡ Ì‡ ËÒÍ‡ÌÂ Á‡
ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ.
3. àÒÍ‡ÌÂ ÓÚ„Ó‚Ó ÓÚ ËÏÂÈÎ:
éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË ‰‡ ÒÂ ÔÓËÒÍ‡
ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ˜ÂÚÂÌ‡ ÔÓ˘‡.

4. Ä‚ÚÓÏ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ, Á‡ ‰‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÚÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÏÂÈÎË ÓÚ Ò˙‚˙‡ Ì‡
‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ. Когато пристигне нов имейл,
се появява икона в горната част на екрана.
Можете да изберете времето на
автоматично изтегляне на Изкл., 15
минути, 30 минути, или 1 час.
Отбележете, че при използване на
функцията за Автоматично изтегляне
можете да бъдете таксувани
допълнително.

Съобщения

íÓ˜ÍË Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô: éÔÂ‰ÂÎÂÚÂ
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô. (вж.
настройката на WAP връзката.)
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5. ÇÍÎ˛˜Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ èÂÔ. Ë
ÓÚ„Ó‚Ó: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË ‰‡ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂÚ ËÏÂÈÎ, ÍÓ„‡ÚÓ
ÔÂÔ‡˘‡ÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ËÎË
ÓÚ„Ó‚‡ﬂÚÂ.
6. èÓ‰ÔËÒ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ
ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ÔÓ‰ÔËÒ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ
ÔË·‡‚ﬂ ‚ Í‡ﬂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
Конфигурираният текстови подпис се
добавя автоматично или ръчно в края
на съобщението, когато то се изпраща.
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Съобщения
Съобщения

7. èËÓËÚÂÚ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
11:30
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ Á‡ ËÏÂÈÎ
(çËÒ˙Í, çÓÏ‡ÎÂÌ Ë ÇËÒÓÍ).
8. àÏÂÈÎ ‡Í‡ÛÌÚË: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ ËÎË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ
ËÏÂÈÎ ‡Í‡ÛÌÚ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ËÏÂÈÎ
Ò˙‚˙‡ Ë àÑ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ.
Можете да редактирате избран имейл
акаунт с десния програмируем клавиш
[Редакт.]. Можете да изберете имейл
акаунт, с който да изпращате имейл, с
. Можете да изберете следните
функции с левия програмируем клавиш
[Опции].
] ÑÓ·‡‚Ë

ÌÓ‚: ë˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚
ËÏÂÈÎ ‡Í‡ÛÌÚ.

] êÂ‰‡ÍÚ.:

êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡
ËÁ·‡ÌËﬂ ËÏÂÈÎ ‡Í‡ÛÌÚ.

] ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ:

ÄÍÚË‚Ë‡ ËÁ·‡ÌËﬂ
‡Í‡ÛÌÚ Á‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘‡ ÔÓ˘‡.

]
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Създаване на нов имейл акаунт

AM

àÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ËÏÂÈÎ
‡Í‡ÛÌÚ. Всички имейли, включени в
акаунта, ще бъдат изтрити.

1. Изберете Добави нов от менюто Имейл
акаунт.
2. Следните елементи трябва да бъдат
конфигурирани.
á‡„Î‡‚ËÂ

Въведете заглавие.

èÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ Въведете потребителското име на
имейл акаунта.
Ó ËÏÂ
è‡ÓÎ‡

Въведете паролата на имейл
акаунта.

àÏÂÈÎ ‡‰ÂÒ

Въведете имейл адрес за изходяща
поща.

àÏÂÈÎ ‡‰. Á‡ Въведете имейл адреса, на който
да се отговаря на вашите имейли.
ÓÚ„.
ë˙‚˙ ËÁı.
ÔÓ˘‡

Въведете сървъра на изходящата
поща.

Въведете сървъра на входящата
ë˙‚˙
‚ıÓ‰ﬂ˘‡ ÔÓ˘‡ поща.
çÓÏÂ Ì‡ ÔÓÚ Въведете номера на порта на
сървъра за поща. По принцип
Á‡ SMTP
SMTP (номерът на порта на
сървъра за изходяща поща) е 25.
èÓÚ ‚ı.
Ò˙‚˙

Въведете номера на порта на
сървъра за поща. По принцип
номера на порта на сървъра за
входяща поща е 110(POP3) или
143(IMAP4).
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11:30
AM

AM

11:30

11:30

AM
AM

11:30

11:30

Изберете максималният размер
имейл за получаване с
.
Разрешеният максимален размер е
не повече от 1MB.

íËÔ ÔÓ˘ÂÌÒÍ‡
ÍÛÚËﬂ

Изберете типа пощенска кутия от
POP3 или IMAP4 с
.

Решете дали сървъра на
SMTP
Û‰ÓÒÚÓ‚Âﬂ‚‡Ì изходящата поща изисква
удостоверяване или не с
.
Â
Когато SMTP удостоверяването е
включено, можете да въведете
SMTP потребителско име и SMTP
парола за SMTP удостоверяване.

á‡ÔË¯Ë Ì‡
Ò˙‚˙‡

Определете дали да оставите
копие от съобщенията на сървъра
за входящи с
. Когато типът
кутия е зададен на IMAP4, винаги
се записват копия11:30на съобщенията.

APOP Á‡˘. ‚Î. Решете дали да активирате APOP
влизане със защита или не с
.
Когато типът пощенска кутия
еIMAP4, APOP влизането със
защита е винаги изключено.

á‡ÔË¯Ë ËÁÔ.
‚

Изберете къде да запишете
изпратените съобщения (когато
11:30
типът кутия
е настроен на IMAP4).
Когато типът кутия е настроен на
POP3, изпратените съобщения
винаги се записват в телефона.

3. Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да завършите
конфигурирането на имейл акаунта.

AM

AM

íÓ˜ÍË Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô

Изберете точка за достъп, за да се
свържете към интернет. Можете да
изберете конфигурирана точка за
достъп с
.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ

Изберете дали да активирате
автоматичното изтегляне или не с
. Можете да настроите времето
за автоматично изтегляне с
използване на Автоматично
изтегляне [Меню 5.9.3.4]. (Вж. стр.
65.)

Съобщения

å‡ÍÒ. Á‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ

Редактиране на имейл акаунт
1. Изберете желания имейл акаунт от
списъка с имейл акаунти и натиснете
десния програмируем клавиш [Редакт.].
2. Можете да редактирате желани папки с
движение на курсора нагоре и надолу.
3. Когато конфигурирането е завършено,
натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да завършите
конфигурирането на имейл акаунта.
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Съобщения
Съобщения

Забележка
Когато смените типа пощенска кутия,
всички имейли, изтеглени преди това,
ще бъдат изтрити.
11:30
AM

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ. ÛÒÎÛ„‡

(Меню 5.9.4)

] àÁ‚ÂÒÚﬂ‚‡ÌÂ

Á‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ: åÓÊÂÚÂ
‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ.

] ä‡Ì‡ÎË:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ﬂÚÂ ËÎË
ÔÓÏÂÌﬂÚÂ Í‡Ì‡ÎË.

] ÖÁËˆË:

Можете да изберете езика, който
желаете с натискане на
. След това
съобщението за информационни услуги
ще се покаже на езика, който сте
избрали.

ëÎÛÊÂ·ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (Меню 5.9.5)
Можете да конфигурирате опцията за
получаване на съобщение за услуги.
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åÓËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â [MÂÌ˛ 6]
åÂÌ˛ 6.1

Папка Снимки се състои от вградени
връзки за изтегляне на снимки чрез
интернет и изображения по подразбиране.
Снимки, направени с камерата, се
съхраняват в папка Снимки и можете да
създадете нови папки, за да ги
управлявате. Можете също да записвате
избрани файлове като анимирани Gifs и да
изпращате множество файлове до други.
Когато е избран файл, ще се покажат
следните опции с натискане на левия
програмируем клавиш [Опции].
] èÂ„ÎÂ‰:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ËÁ·‡ÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.

] ë˙Á‰‡È

ÌÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ÌÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡ ‚ ÚÂÍÛ˘Ó
ËÁ·‡Ì‡Ú‡.

] àÁÔ‡ÚË:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
ËÁ·‡ÌËﬂ Ù‡ÈÎ Ò˙Ò ë˙Ó·˘ÂÌËÂ,
èÓ˘ÂÌÒÍ‡ Í‡ÚË˜Í‡, àÏÂÈÎ ËÎË
Bluetooth.

] î‡ÈÎ

- èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ù‡ÈÎ˙Ú
‰‡ ·˙‰Â ÔÂÏÂÒÚÂÌ ‚ ‰Û„‡ Ô‡ÔÍ‡.
- äÓÔË‡ÌÂ: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ù‡ÈÎ‡ ‰‡
·˙‰Â ÍÓÔË‡Ì ‚ ‰Û„‡ Ô‡ÔÍ‡.
- èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.

Моите файлове

ëÌËÏÍË

- êÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.
- ç‡Ô‡‚Ë GIF ‡ÌËÏ-ﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ‡ÌËÏË‡Ì GIF Ù‡ÈÎ Ò
‡ÁÎË˜ÌË ÒÌËÏÍË (‰Ó 10 Ù‡ÈÎ‡ Ò
‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
176X220 Ë ‡ÁÏÂ ‰Ó 2 Mb).
- àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.: èÓÍ‡Á‚‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ËÁ·‡ÌËﬂ Ù‡ÈÎ.
] àÁÚË‚‡ÌÂ:

àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.

] å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ:

Използвайки функцията Маркиране,
можете да изпращате, изтривате,
местите и копирате множество файлове.
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Моите файлове
] éÒÌÓ‚ÂÌ

Моите файлове

‰ËÒÔÎÂÈ: Можете да
зададете изображение като тема на
екрана (Начален екран, Изходящо
повикване, Изображение при стартиране,
Изображение при изключване).

] ëÎ‡È‰¯ÓÛ:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ

ÒÎ‡È‰¯ÓÛ.
] ëÓÚË‡ÌÂ

ÔÓ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÓÚË‡ÚÂ
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ ÔÓ ËÏÂ, ‰‡Ú‡ ËÎË ÚËÔ.

] èÂ„ÎÂ‰

Ì‡ ÒÔËÒ˙Í/èÂ„ÎÂ‰ ‚
Ï‡ÚËˆ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂÚ‡ Í‡ÚÓ ëÔËÒ˙Í ËÎË
å‡ÚËˆ‡.

] ë˙ÒÚÓﬂÌËÂ

Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
‚Ë‰ËÚÂ Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡(ÚÂÎÂÙÓÌ ËÎË ‚˙Ì¯Ì‡ Í‡Ú‡
Ò Ô‡ÏÂÚ).

á‚ÛˆË

åÂÌ˛ 6.2

Папката звуци се състои от вградени
връзки за изтегляне на тонове на звънене
и музика, както и папки съдържащи
звуците по подразбиране и гласовите
записи. Тук можете да управлявате,
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изпращате или настройвате звуци и тонове
на звънене.

äÎËÔÓ‚Â

åÂÌ˛ 6.3

Тук можете да управлявате или изпращате
изтеглени или заснети видеоклипове.
Следните са налични с използване на
левия програмируем клавиш [Опции] в
списък с клипове.
] Ç˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ:

àÁÔ˙ÎÌﬂ‚‡

‚Ë‰ÂÓÚÓ.
] ë˙Á‰‡È

ÌÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ÌÓ‚‡ Ô‡ÔÍ‡.

] àÁÔ‡ÚË:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
ËÁ·‡ÌËﬂ ‚Ë‰ÂÓÍÎËÔ ˜ÂÁ
ë˙Ó·˘ÂÌËÂ, E-mail ËÎË Bluetooth,
‡ÍÓ ÌÂ Â Á‡˘ËÚÂÌ Ò Digital Rights
Management (DRM).
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] î‡ÈÎ

] ëÓÚË‡ÌÂ

- äÓÔË‡ÌÂ: äÓÔË‡ Ù‡ÈÎ‡ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ.
- èÂËÏÂÌÛ‚‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ ÍÎËÔ‡.
- àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.: èÓÍ‡Á‚‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ‚Ë‰ÂÓ
Ù‡ÈÎ.
àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ÍÎËÔ.

] å‡ÍË‡ÌÂ/‰ÂÏ‡ÍË‡ÌÂ:

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡
å‡ÍË‡ÌÂ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡ÚÂ,
ËÁÚË‚‡ÚÂ, ÏÂÒÚËÚÂ Ë ÍÓÔË‡ÚÂ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ù‡ÈÎÓ‚Â.
] á‚ÛÍÓ‚‡

ÚÂÏ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÍÎËÔ Í‡ÚÓ „Î‡ÒÓ‚ ËÎË ‚Ë‰ÂÓ ÚÓÌ Ì‡
Á‚˙ÌÂÌÂ.

ÔÓ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÓÚË‡ÚÂ
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ ÔÓ ËÏÂ, ‰‡Ú‡ ËÎË ÚËÔ.
AM

] èÂ„ÎÂ‰

Ì‡ ÒÔËÒ˙Í/èÂ„ÎÂ‰ ‚
Ï‡ÚËˆ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ
11:30
11:30 Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ
‚Ë‰ÂÓ
Í‡ÚÓ ëÔËÒ˙Í ËÎË
11:30
å‡ÚËˆ‡.
AM

AM

AM

] ë˙ÒÚÓﬂÌËÂ

Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡: èÓÍ‡Á‚‡
Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ (ÚÂÎÂÙÓÌ
ËÎË ‚˙Ì¯Ì‡ Í‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ).

11:30

Моите файлове

- èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ: èÂÏÂÒÚ‚‡ Ù‡ÈÎ‡ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ.

] àÁÚË‚‡ÌÂ:
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Можете да гледате видеоклипове с видео
плейъра. Видео файловете се показват в
списъка кат миниатюри. Можете да
изберете желания видеоклип с
/
/
11:30
/
. Изберете желания
видеоклип и изберете Възпроизвеждане,
11:30
да са видите записания файл.
AM

AM

Изберете десния програмируем клавиш
[Изпрати], за да добавите избрания клип
към съобщение, имейл или Bluetooth.
При опция 1. àÁ·‡ÌÓ Â
Ç˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ, ‚Ë‰ÂÓÍÎËÔ˙Ú ˘Â
·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ ‚ åÂ‰ËÈÌËﬂ ÔÎÂÈ˙.
За да спрете на пауза, натиснете
по
време на изпълнение. За подновяване на
изпълнението натиснете отново
.
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Моите файлове
Моите файлове

За да направите моментална снимка,
натиснете десния програмируем клавиш
[Прихв.], когато изпълнението е на пауза.

] á‚ÛÍÓ‚‡

За да видите текущото изпълнение на цял
екран, натиснете десния програмируем
клавиш.

] è‡ÌÓ‡ÏÂÌ

За да се върнете към предишния размер
на екрана, натиснете отново десния
програмируем клавиш от цял екран.
Когато гледате видеоклипове в Медийния
плейър, налични са следните опции:
] è‡ÛÁ‡/Ç˙ÁÔ.:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂ
ËÎË ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ Ù‡ÈÎ Ì‡ Ô‡ÛÁ‡ Á‡
ÏÓÏÂÌÚ.

] àÁÔ‡ÚË:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
‚Ë‰ÂÓÍÎËÔ‡ Ò˙Ò ë˙Ó·˘ÂÌËÂ, E-mail
ËÎË Bluetooth, ‡ÍÓ ÌÂ Â Á‡˘ËÚÂÌ Ò
Digital Rights Management (DRM).

] éÚË‰Ë

Ì‡ ÒÔËÒ˙Í: Ç˙˘‡ ÒÂ Ó·‡ÚÌÓ
‚ ÒÔËÒ˙Í‡.

] àÁÚËÈ:

àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ
‚Ë‰ÂÓÍÎËÔ.
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ÚÂÏ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÍÎËÔ Í‡ÚÓ „Î‡ÒÓ‚ ËÎË ‚Ë‰ÂÓ ÚÓÌ Ì‡
Á‚˙ÌÂÌÂ.
ËÁ„ÎÂ‰: åÓÊÂÚÂ ‰‡
„ÎÂ‰‡ÚÂ ‚Ë‰ÂÓÍÎËÔ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Ô‡ÌÓ‡ÏÂÌ ËÁ„ÎÂ‰.

] á‡„ÎÛ¯./á‚ÛÍ:

ÄÍÓ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ Â
Á‡‰‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 0, ÒÂ
‡ÍÚË‚Ë‡ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ Á‡„ÎÛ¯‡‚‡ÌÂ,
‡ ‡ÍÓ ÒËÎ‡Ú‡ Â Ì‡ÒÚÓÂÌ‡ Ì‡ 0,
‡ÍÚË‚Ë‡ ÒÂ ÂÊËÏ Ò˙Ò Á‚ÛÍ.

] èËı‚.:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡ÔË¯ÂÚÂ ÚÓ‚‡,
ÍÓÂÚÓ Â Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò Ô‡ÛÁ‡
(‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò‡ÏÓ ‚ ÂÊËÏ è‡ÛÁ‡).

] á‡‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ: åÓÊÂÚÂ
‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÓÔˆËﬂÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ
(ÅÂÁ/íÂÍÛ˘ Ù‡ÈÎ/ÇÒË˜ÍË Ù‡ÈÎÓ‚Â).

] èÂÏÂÒÚË

‚

- èÂ‰Ë¯ÂÌ Ù‡ÈÎ: àÁÔ˙ÎÌﬂ‚‡
ÔÂ‰Ë¯ÌËﬂ ‚Ë‰ÂÓ Ù‡ÈÎ.
- ëÎÂ‰‚‡˘ Ù‡ÈÎ: àÁÔ˙ÎÌﬂ‚‡
ÒÎÂ‰‚‡˘Ëﬂ ‚Ë‰ÂÓÙ‡ÈÎ.
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] àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

à„Ë Ë ÔËÎÓÊÂÌËﬂ
åÂÌ˛ 6.4

В това меню лесно можете да изтегляте
игри и приложения. По подразбиране има
две папки, Игри и Приложения. Всяка
папка има вградена връзка за изтегляне
на игри или приложения. Отбележете, че
при използването на онлайн услуги, може
да се начислят допълнителни такси.
Можете да създадете папка с левия
програмируем клавиш [Опции].

Bluetooth ‰‡ÌÌË

Не можете да копирате или премествате
файлове, управлявани от Моите файлове.
Показваните опции зависят от типа избран
файл. Например, в случай на изображение
са налични следните функции.
] Преглед/Редактиране/Преместване/

Копиране/Изтриване/Преименуване на
файлове.
] Маркиране/демаркиране

Моите файлове

Á‡ Ù‡ÈÎ.: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓ‚ÂËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ÔÓÍ‡Á‡ÌËﬂ Ù‡ÈÎ (àÏÂ Ì‡ Ù‡ÈÎ‡,
ê‡ÁÏÂ, Ñ‡Ú‡, íËÔ,
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, á‡˘ËÚ‡).
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на един или

всички файлове.
] Изпращане

на файлове с MMS, Имейл
или Bluetooth, ако не са защитени с Digital
Rights Management (DRM).

Забележка
Изображенията с разделителна
способност 640x480 и нагоре можете да
изпратите с Пощенска картичка.
] Ако

åÂÌ˛ 6.5

Файловете, получени чрез Bluetooth се
записват в тази папка. В папката Bluetooth
данни не можете да създавате подпапки.

желаете, можете да зададете
изображението като тема на екрана
(Начален екран, Изходящо повикване,
Изображение при стартиране,
Изображение при изключване).
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Моите файлове
] Ако

Моите файлове

желаете, задайте или стартирайте
(нормален или цял екран, на кое място)
слайдшоу.

] Ако

желаете, създайте анимиран GIF
файл с различни снимки.

] Сортирайте

файловете по име, дата или

тип.
] Информация

за паметта (телефон или
външна карта с памет).

]

Преглед на информацията за файловете.

ÑÛ„Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â

åÂÌ˛ 6.6

Други файлове, освен снимки, звуци,
видеоклипове, игри и приложения, се
съхраняват в тази папка.
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Ç˙Ì¯Ì‡ Ô‡ÏÂÚ

åÂÌ˛ 6.7

Ако закупите опционална карта с памет
microSD, можете да управлявате по-голямо
съдържание. Вж. раздел Как да
използвате карта с памет да поставяте и
изваждате карта с памет. Можете да
управлявате съдържанието, както правите
с това в телефона.
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11:30

é„‡Ì‡ÈÁÂ & îÛÌÍˆËË [åÂÌ˛ 7]
AM

11:30

AM

11:30

AM

åÂÌ˛ 7.1

Ако настроите аларма,
се появява на
уведомителната лента. Определената
аларма звучи в насроченото време.
Натиснете
, за да спрете алармата, тя
се освобождава. Натиснете десния
програмируем клавиш [Дрямка] и изберете
интервала на дрямка. Звукът на алармата
спира и се подновява отново след
избраната продължителност на дрямката.
Можете да конфигурирате до 5 аларми.
1. Изберете избраната аларма, която да
конфигурирате, от списъка. Ако няма
аларма, натиснете десния програмируем
клавиши [Добави], за да добавите нова
аларма.
2. ç‡ÒÚÓÈÍ‡/éÚÏﬂÌ‡ Ì‡ ‡Î‡Ï‡:
ç‡ÒÚÓÈÚÂ ËÎË ÓÚÏÂÌÂÚÂ ‡Î‡Ï‡Ú‡
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔˆËËÚÂ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎﬂÌÂ ‰‡ÎË ‡Î‡Ï‡Ú‡ ‰‡ Â
‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ËÎË Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‡Î‡Ï‡.

3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ˜‡Ò Ì‡ ‡Î‡Ï‡: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ
ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡, Í‡ÚÓ
11:30
11:30
ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ó‡Ò Ë åËÌÛÚË. Изберете
'AM' или 'PM', което и11:30видимо, ако сте
избрали 12-часов формат за телефона.
AM

AM

AM

4. àÁ·ÂÂÚÂ ÂÊËÏ Ì‡ ÔÓ‚Ú‡ﬂÌÂ:
àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÂÊËÏ Ì‡
ÔÓ‚Ú‡ﬂÌÂ Ò
/
или изберете
желания от списъка с натискане на

.

5. àÁ·ÂÂÚÂ Á‚˙Ì: àÁ·ÂÂÚÂ
Á‚˙ÌÂÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ Á‚Û˜Ë ÔÓ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡ Ò
/
или
от списъка с
.

Органайзер & Функции

ÄÎ‡Ï‡

11:30

6. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ·ÂÎÂÊÍ‡: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ËÏÂ
Ì‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡.
7. ÑﬂÏÍ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‰ﬂÏÍ‡ Á‡ Ú‡ÁË ‡Î‡Ï‡.
8. Когато приключите с настройката на
алармата, натиснете десния
програмируем клавиш [Готово].

Забележка
Алармата ще се изключи независимо
дали телефона е включен
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AM

11:30

AM

11:30

Органайзер & Функции
Органайзер & Функции

ä‡ÎÂÌ‰‡

åÂÌ˛ 7.2

Настройка на запитване и търсене
1. Справка по месеци
Можете да проверите вашия график по
месеци. Курсорът е на текущата дата и
регистрираната дата е маркирана.
Графикът, записан за датата, където е
разположен курсорът, е представен от
11:30
икона. С натискане
на програмируемия
клавиш
се 11:30
премествате
към
11:30
предишната година, а с натискане на
11:30
към
следващата и
ви
11:30
премества на днешната дата. Натискане
на
премества премества към
предишния месец и
премества към
следващия. Натискане на
ви
премества към седмичния календар и
ви премества към месечния
календар. Можете да местите датата с
/
/
/
.
AM

AM

AM

AM

AM

2. Справка по Дни
Натискане на
в справка по месеци
ви премества в справка по дни, където
можете да проверите графика си по дни.
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Можете да направите справка в раздела
на сменящата се дата с
/
.
Като резултат от търсенето се показват
кратко съдържание на графика,
конфигурация за настроеното повторение
и зададена аларма.Можете да изпратите
графика на друг телефон, Интернет сайт
чрез SMS(Текстово съобщение) или
MMS(Картинно съобщение) и Имейл или
Bluetooth.
3. Подробна справка
Можете да направите подробна справка,
което означава цялото съдържание на
графика, конфигурирано от потребителя.
Можете да изпратите графика на друг
телефон, Интернет сайт чрез
SMS(Текстово съобщение) или
MMS(Картинно съобщение) и Имейл или
Bluetooth с левия програмируем клавиш
[Опции].

Търсене на график
Можете да добавите график. Можете да
конфигурирате началната дата, крайната
дата, началния час, крайния час,
съдържането, типа график, повторението и
алармата на графика.
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Настройка и изтриване на отпуск

] Опции

Можете да настройвате и изтривате
отпуск за потребителя. Натиснете левия
програмируем клавиш [Опции] и изберете
Задаване на отпуск. Избраната дата ще
се покаже в червено.

графици: ëÂ˘‡,
ÉÓ‰Ë¯ÌËÌ‡, Ñ‡Ú‡ Ì‡ ‡Ê‰‡ÌÂ,
ÑÛ„Ë.

за повторение, които могат
да се конфигурират: Ö‰ËÌ Ô˙Ú,
ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÖÊÂÒÂ‰ÏË˜ÌÓ,
ÖÊÂÏÂÒÂ˜ÌÓ, ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ,
èÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡

] Опции

за алармата, които могат
да се конфигурират: çﬂÏ‡ ‡Î‡Ï‡,
ç‡‚ÂÏÂ, 15 ÏËÌÛÚË ÔÂ‰Ë, 30
ÏËÌÛÚË ÔÂ‰Ë, 1 ˜‡Ò ÔÂ‰Ë, 1 ‰ÂÌ
ÔÂ‰Ë, 3 ‰ÌË ÔÂ‰Ë, 1 ÒÂ‰ÏËˆ‡
ÔÂ‰Ë

Изтриване на график
1. Изтриване на изминали графици
С тази функция можете да изтриете
всички изминали графици.

2. Изтриване на всички
С тази функция можете да изтриете
цялото записано съдържание на
графиците.

За да освободите отпуска, натиснете
десния програмируем клавиш [Опции] и
изберете Нулиране на отпуск.

Уведомяване за график

Органайзер & Функции

] Типове

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

á‡‰‡˜Ë

åÂÌ˛ 7.3

Можете да гледате, редактирате и
добавяте задачи. Задачите се показват,
подредени по час. Изпълнените и
неизпълнените задачи се показват по
различен начин.
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Органайзер & Функции
ÑÓ·‡‚ﬂÌÂ

Органайзер & Функции

Задачите, които са определени като
завършени, се показват като задраскани
под незавършените задачи в Списъка на
задачите. С избиране на Опция можете да
определите завършените задачи като
незавършени.

ÑÓ·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÌ‡ ·ÂÎÂÊÍ‡
11:30
За да добавите паметна бележка,
натиснете десния програмируем клавиш
[Добави]. Въведете съдържанието на
паметната бележка. Можете да запишете
бележката в списъка с десния
11:30
програмируем клавиш [Готово].
AM

èÓ‰Ó·ÂÌ ÔÂ„ÎÂ‰ Ë Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ

á‡‰‡‚‡ÌÂ Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡ Á‡‰‡˜‡Ú‡

åÂÌ˛ 7.4

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

AM

За да видите подробно съдържанието на
задача, позиционирайте курсора на
желания елемент в Списъка на задачите и
натиснете
. Можете да редактирате и
изтривате задачи с левия програмируем
клавиш [Опции]. Можете също да
изтривате множество задачи наведнъж с
опцията Маркиране/демаркиране.
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ÅÂÎÂÊÍ‡

За да добавите задача, натиснете десния
програмируем клавиш [Добави] в екрана за
управление на списъка със задачи. След
11:30 описанието и
това въведете датата,
приоритета на задачата.
Когато приключите, натиснете десния
програмируем клавиш [Готово], за да
запишете новата задача.

AM

Изтриване и редактиране на паметна
бележка
Маркирайте желаната бележка и
натиснете
, за да видите
съдържанието. Можете да редактирате
или изтриете съдържанието на паметна
бележка с левия програмируем клавиш
[Опции]. Можете да се върнете към екрана
за управление на бележки с натискане на
. Можете да изберете Множество или
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ä‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ

åÂÌ˛ 7.5

Модулът на калкулатора11:30ви позволява да
извършвате основни аритметични
11:30
11:30
11:30
действия като събиране,
изваждате,
11:30 както и някои
умножение, деление,
11:30
научни функции.
AM

AM

AM

AM

AM

Когато изчисленията са приключени и
резултатът е показан на екрана,
натискането на нов номер изчиства
предишния резултат и калкулаторът чака
въвеждането на нова стойност дори ако не
сте натиснали левия програмируем клавиш
[AC]. Когато изчисленията са приключени и
резултатът е показан на екрана,
натискането на символ запаметява
резултата в символа и изчисленията
продължават.

Органайзер & Функции

Всички бележки с използване на опцията
Маркиране/демаркиране и след това да
изтриете бележка с натискане на десния
програмируем клавиш [Изтрий].

Page 79

AM

1. Натиснете левия програмируем клавиш
[Функция].
2. Изберете подходящата функция.
Можете да въвеждате числа с натискане
на цифровите клавиши, а символите за
действия с
/
,
/
. Можете да
въвеждате десетична запетая с
. При
всяко натискане на
, знаците се
изтриват последователно в обратен ред.
При всяко задържане на
се изтриват
всички знаци наведнъж в обратен ред.

Ç‡ÎÛÚÂÌ
èÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ

åÂÌ˛ 7.6

С това меню потребителите могат да
преобразуват Валута, Повърхност,
Дължина, Тегло, Температура, Сила на
звука и Скорост.
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Органайзер & Функции
Органайзер & Функции

Ç‡ÎÛÚ‡

(Меню 7.6.1)

1. Изберете Меню Валута.
2. Потребителите могат да зададат
валутния обменен курс с [Скорост].
3. Въведете валутни курсове на до 6
валути, еквивалентни на GBP и
натиснете [Запамети]. След това можете
да преобразувате една валута в друга.
4. Можете да видите стойността на до 6
единици валута.
5. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
полето за въвеждане.
6. За да излезете от функцията
преобразуване на валута, натиснете
клавиша [Назад].

èÓ‚˙ıÌÓÒÚ

(Меню 7.6.2)

1. Изберете меню Повърхност.
2. Изберете желаната единица, която да
преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте
преобразуваната стойност.

80

4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
текущото поле за въвеждане, и
позиционирайте курсора в полето за
въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на повърхност, натиснете
клавиша [Назад].

Ñ˙ÎÊËÌ‡

(Меню 7.6.3)

1. Изберете менюто за дължина.
2. Изберете желаната единица, която да
преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте
преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
текущото поле за въвеждане, и
позиционирайте курсора в полето за
въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на повърхност, натиснете
клавиша [Назад].

KU800_BUL_1025
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(Меню 7.6.4)

1. Изберете меню Тегло.
2. Изберете желаната единица, която да
преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте
преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
текущото поле за въвеждане, и
позиционирайте курсора в полето за
въвеждане.
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4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
текущото поле за въвеждане, и
позиционирайте курсора в полето за
въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на температура,
натиснете клавиша [Назад].
6. Можете да въвеждате отрицателни
стойности с [-].

ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡

(Меню 7.6.6)

5. За да излезете от функцията
преобразуване на тегло, натиснете
клавиша [Назад].

1. Изберете меню Обем.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

3. Въведете стандартната единица и вижте
преобразуваната стойност.

(Меню 7.6.5)

1. Изберете меню Температура.
2. Позиционирайте курсора на желаната
единица с използване на стрелките
нагоре и надолу.
3. Въведете стандартната единица и вижте
преобразуваната стойност.

Органайзер & Функции

íÂ„ÎÓ

8:51 PM

2. Изберете желаната единица, която да
преобразувате, с [Единица].

4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
текущото поле за въвеждане, и
позиционирайте курсора в полето за
въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на обем, натиснете
клавиша [Назад].

81

KU800_BUL_1025

06.10.25

8:51 PM

Page 82

AM

11:30

Органайзер & Функции

AM

AM

Органайзер & Функции

ëÍÓÓÒÚ

(Меню 7.6.7)

1. Изберете меню Скорост.

11:30

ÉÎ‡ÒÓ‚ Á‡ÔËÒ

åÂÌ˛ 7.8

2. Изберете желаната единица, която да
преобразувате, с [Единица].

1. Натиснете левия програми [Опции], за да
покажете изскачащото меню с опции
преди записа.

3. Въведете стандартната единица и вижте
преобразуваната стойност.

2. Преминете към желания елемент от
менюто с
/
и натиснете
.

4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите
текущото поле за въвеждане, и
позиционирайте курсора в полето за
въвеждане.
5. За да излезете от функцията
11:30
11:30
преобразуване на скорост, натиснете
клавиша [Назад].
AM

]

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÓÚ
ëÛÔÂ ÙËÌ, îËÌ Ë 11:30
çÓÏ‡ÎÂÌ.
AM

]

èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚÂ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡ÔËÒ Ì‡
MMS размер, 30 секунди или 1 минута.

]

çÓ‚ Á‡ÔËÒ: àÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Á‡
Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ ÌÓ‚ Á‡ÔËÒ.

]

åÓËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â: éÚ‚‡ﬂ Ô‡ÔÍ‡Ú‡
ÉÎ‡ÒÓ‚Ë Á‡ÔËÒË ‚ åÓËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â.

AM

ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
åÂÌ˛ 7.7

82

11:30

Функцията световно време предоставя
информация за часа в големи градове по
света. Можете да видите часа в желаната
държава или град с
/ .
Можете да изберете желан град като
референтна стойност с десния
програмируем клавиш [Начална].

3. Натискане на
дава начало на
записа. Когато записът започне, времето
на запис се появява на течнокристалния
дисплей. За да отмените записа,
натиснете десния програмируем клавиш
[Отмяна].

KU800_BUL_1025

06.10.25
11:30

8:51 PM

AM

Page 83
AM

11:30

AM

11:30
AM

AM

11:30

11:30

]

5. Когато няма текущо записване,
11:30
натискане на
започва записване
върху нов файл.

]

á‚ÛÍÓ‚‡ ÚÂÏ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚÂ Á‡ÔËÒ‡ÌËﬂ Ù‡ÈÎ Í‡ÚÓ
åÂÎÓ‰Ëﬂ Á‡ „Î‡ÒÓ‚ ‡Á„Ó‚Ó,
åÂÎÓ‰Ëﬂ Á‡ ‚Ë‰ÂÓ ‡Á„Ó‚Ó, á‚ÛÍ
ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ ËÎË á‚ÛÍ ÔË
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ.

]

åÓËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â: éÚ‚‡ﬂ Ô‡ÔÍ‡Ú‡
ÉÎ‡ÒÓ‚Ë Á‡ÔËÒË ‚ åÓËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â.

AM

AM

AM

AM

11:30

Когато няма текущо записване,
натиснете десния 11:30
програмируем клавиш
[Изпрати], за да изпратите записан11:30
файл.
AM

AM

Изберете от Съобщение, Имейл или
Bluetooth с
/
и натиснете
.
6. Натиснете левия програмируем клавиш,
за да изберете от различните опции
след гласовия запис.
7. Изберете желаното меню с
натиснете
.

/

àÁÔ‡ÚË: á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡
Á‡ÔËÒ‡ÌËﬂ Ù‡ÈÎ. Изберете от
Съобщение, Имейл или Bluetooth с
и натиснете
.

/

Органайзер & Функции

4. Когато приключите със записа,
натиснете
за изход. Записаният
11:30
файл се запаметява автоматично
в
папка Гласови записи в Моите файлове. 11:30

8. Натиснете десния програмируем клавиш,
за да затворите изскачащия прозорец на
подменюто.

и

]

àÁÚË‚‡ÌÂ: àÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛,
Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ Á‡ÔËÒ‡Ì Ù‡ÈÎ.

]

çÓ‚ Á‡ÔËÒ: àÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛,
Á‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÌÓ‚ „Î‡ÒÓ‚ Á‡ÔËÒ.
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äÓÌÚ‡ÍÚË [åÂÌ˛ 8]
Контакти

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚

åÂÌ˛ 8.1

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

ëÔËÒ˙Í Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË

да извършите повикване или да изпратите
съобщение на избрания телефонен номер.
Търсене на контакти може да се извърши
на базата на телефонния номер или
информация за групата.

ÉÛÔË

åÂÌ˛ 8.3

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

åÂÌ˛ 8.2

Изпълнява функцията търсене на адреси
на контакти. По подразбиране операцията
търсене се извършва на базата на име.
Текущият метод на търсене и резултатите
се показват в прозореца Търсене. Можете

84

Å˙ÁÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ

åÂÌ˛ 8.4

С това меню можете да управлявате
бързите набирания. Бързите набирания се
конфигурират между 2-9. Можете за
определен контакт да настроите до 5
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ç‡ÒÚÓÈÍË

ëÂ‚ËÁÌË ÌÓÏÂ‡

Изберете коя информация за контакта да
се показва (от телефона, от USIM картата
или от двете). ÇÒË˜ÍË Â Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.

AM

åÂÌ˛ 8.5

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

èÓÍ‡ÊË äÓÌÚ‡ÍÚ éÚ

åÂÌ˛ 8.6

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

(Меню 8.7.1)

èÓÍ‡ÊË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ/‡‚‡Ú‡
(Меню 8.7.2)

Избор дали да се покаже
изображение/аватар или не.

äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍË

ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÏÂ

Menu 8.7

Контакти

различни номера за бързо набиране и
11:30
адрес на контакта може да има множество
номера за бързо набиране.

(Меню 8.7.3)

Можете да копирате контактите от
телефона на USIM картата или от USIM
картата в паметта на телефона. Можете да
копирате всички елементи наведнъж или
поотделно.
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Контакти
Контакти

èÂÏÂÒÚË ‚ÒË˜ÍË

(Меню 8.7.4)

Можете да преместите контактите от
телефона на USIM картата или от USIM
картата в паметта на телефона. Можете да
преместите всички елементи наведнъж
или поотделно.

àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË
(Меню 8.7.5)

Изтрива цялата информация за
контактите. Можете да изтриете контакти
записани както в паметта на телефона,
така и в USIM картата.
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ê‡Á„Ó‚ÓË [åÂÌ˛ 9]

Номерът и името (ако е приложимо) се
показват заедно с датата и часа на
провеждане на разговора. Също така
можете да видите продължителността на
разговорите.

ÇÒË˜ÍË ê‡Á„Ó‚ÓË
åÂÌ˛ 9.1

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

ç‡·‡ÌË çÓÏÂ‡
åÂÌ˛ 9.2

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

èÓÎÛ˜ÂÌË
é·‡Ê‰‡ÌËﬂ

Разговори

Можете да проверите записите за
пропуснати, получени и набрани
повиквания само ако мрежата поддържа
Calling Line Identification (CLI) в
обслужвания регион.

åÂÌ˛ 9.3

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

èÓÔÛÒÌ‡ÚË
èÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

åÂÌ˛ 9.4

Позволява ви да видите записите на
пропуснатите повиквания, да извършите
повикване, да изпратите съобщение и да
запишете номера в Контакти.
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USIM ÍÓÏÔÎÂÍÚ [åÂÌ˛ *]
USIM комплект

В зависимост от това дали имате
поддържана SAT услуга или не (т.е. USIM
Application Toolkit (Набор инструменти за
приложения в USIM картата)) това меню
(Меню ) може да е различно.
Ако USIM картата поддържа SAT услуги,
това меню ще бъде определената от
оператора услуга, съхранена в USIM
картата например "Специални". В този
случай се обърнете внимание на
предоставената информация с USIM
картата за повече информация относно
съответните опции.
В случай, че USIM картата не поддържа
SAT услуги, това меню ще бъде "Аларма".
За функциите на меню Аларма вж. стр. 75.
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ÇË‰ÂÓ ê‡Á„Ó‚Ó [åÂÌ˛ 0]
1. Въведете номера, който искате да
11:30
наберете.
AM

] Можете

да наберете номера с
клавишите.
да изберете номера от
Контакти с левия програмируем
клавиш [Контакти].

Можете да получите достъп до тези опции,
като натиснете левия програмируем
клавиш [Опции].
]

Микрофон вкл./изкл.

]

Вкл. високогов./ Изкл. високогов.

] Bluetooth

разговор/Разговор от
телефона (Когато е свързана Bluetooth
слушалката)

] Можете

] Можете

да намерите номера от
регистъра с повиквания с натискане на
[Разговори].

2. Натиснете десния програмируем клавиш
[Видео р.], за да извършите видео
повикване.

]

Личен режим/ Публичен режим

]

Задръж/Подновяване

]

Прихващане

]

Покажи номер на подател

]

Настройки

]

Приключи разговор

Видео Разговор

С това меню можете да извършите видео
повикване.

èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚Ë‰ÂÓ ‡Á„Ó‚Ó
Когато сте във видео разговор, екранът ще
показва името на контакта и
продължителността на разговора,
изображението на контакта, индикатора за
сила на звука, панел за видео управление
и вашето изображение.
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Видео Разговор
Видео Разговор

ÇıÓ‰ﬂ˘Ó ‚Ë‰ÂÓ ‡Á„Ó‚Ó
Когато се получи видео повикване,
информацията за викащия се показва,
както следва.
] ëÌËÏÍ‡/ÄÌËÏ‡ˆËﬂ:

èÓÍ‡Á‚‡
Í‡ÚËÌÂÌ ID, „‡ÙË˜ÌÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ ‚
äÓÌÚ‡ÍÚË, ËÎË ‡ÌËÏ‡ˆËﬂ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ, ÔÓÍ‡Á‚‡˘Ë ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

] àÏÂ

Ë ÌÓÏÂ Ì‡ ‚ËÍ‡˘Ëﬂ: èÓÍ‡Á‚‡
ÌÓÏÂ‡ Ì‡ ‚ËÍ‡˘Ëﬂ. Ако номерът е
съхранен в Контакти, показва името на
контакта.

Настройката за картинен ID и анимация се
използва в ред Контакти, видео файл,
използван в Тон на звънене за група, и
видео файл, използван в Профил.
Също може да бъде зададен звука за
входящо видео повикване. Звуковата
настройка се използва в ред Контакти,
Групов тон на звънене и Профил.
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Можете да приемете входящото видео
повикване с левия програмируем клавиш
[Приеми].
Входящото повикване може да бъде
заглушено с натискане на десния
програмируем клавиш [Беззвук]. Може
също да бъде заглушен с дълго натискане
на отляво на телефона.
Когато звъненето е заглушено, натиснете
десния програмируем клавиш [Отказ], за
да отхвърлите повикването.
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ç‡ÒÚÓÈÍË [åÂÌ˛ #]

èÓÙËÎË

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ
åÂÌ˛ #.1
AM

11:30

(Меню #.1.1)

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

Тази опция определя режима на
уведомяване за входящи повиквания.
Можете да изберете от [Звънене],
[Вибрация], [Без звук], [Звънене и
вибрация], [Звънене след вибрация], [Макс.
звънене и вибрация].

Настройки

ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
íÂÎÂÙÓÌ‡

åÂÎÓ‰Ëﬂ Á‡ „Î‡ÒÓ‚ ‡Á„Ó‚Ó
Можете да изберете тона на звънене за
входящи гласови повиквания.

åÂÎÓ‰Ëﬂ Á‡ ‚Ë‰ÂÓ ‡Á„Ó‚Ó
Можете да изберете тона на звънене за
входящи видео повиквания.

ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡
Задаване силата на звука.

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
Можете да зададете колко често
телефонът да ви информира за получено
съобщение, докато то се чете.

91

KU800_BUL_1025

06.10.25

8:51 PM

Page 92

Настройки
Настройки

íÓÌ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

á‚ÛÍ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ

Можете да изберете файл измежду
личните ви файлове или от фабричните,
който да се изпълнява при получаване на
съобщение.

Можете да изберете звуковия ефект, който
да се изпълнява при включване на
телефона.

íÓÌ Ì‡ ·ÛÚÓÌ

Можете за изберете кой файл да се
изпълни при включване на телефона.

Можете да зададете тона, който да се
изпълнява при натискане на клавиши.

ëËÎ‡ Á‚ÛÍ‡ ·ÛÚÓÌË
Можете да зададете силата на звука за
определен тон на клавиш, като изберете
от 7 налични нива.

íÓÌ Á‡ ÒÎ‡È‰
Изберете желания тон, който ще издаде
телефонът, когато плъзнете телефона
нагоре/надолу.

íÓÌ Á‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ
Можете да изберете тон за
потвърждаване, който да се изпълнява от
телефона при потвърждаване на дейности.

92

àÁ·ÂË Á‚ÛÍ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ

á‚ÛÍ ÔË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Можете да изберете звуковия ефект, който
да се изпълнява при изключване на
телефона.

àÁ·ÂË Á‚ÛÍ ÔË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Можете за изберете кой файл да се
изпълни при изключване на телефона.

Ñ‡Ú‡ & ó‡Ò

(Меню #.1.2)

Въпреки че текущият час се конфигурира
автоматично, когато телефонът се
регистрира на мрежата, потребителите
могат да конфигурират часа и датата
директно от това меню. Времето,
конфигурирано от потребителя, е валидно
само при включен телефон.
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11:30

ó‡Ò

AM

11:30

AM

11:30

2. Преминете към желаното поле, Час,
Минута, или am/pm с навигационните
клавиши. (Когато сте избрали 12 часов
формат)

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ó·ÌÓ‚ﬂ‚‡ÌÂ Ì‡
‰‡Ú‡/˜‡Ò
Когато е включено Автоматичното
обновяване, часът и датата се
актуализират автоматично според
часовата зона. Ако е избрано Първо
потвърди, обновяването на датата и часа
първо се потвърждава, преди да се
актуализира автоматично.

3. Въведете Час и Минути с цифровите
клавиши.
4. Изберете формата на часа с

/

4. Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да настроите датата с
определената стойност.

.

5. Преминете надолу, за да изберете
11:30
формата на индикатор на часа,
11:30
например. изкл., Часовник с кукувичка
или Камбанен звън.
AM

AM

AM

ãﬂÚÌÓ ˜‡ÒÓ‚Ó ‚ÂÏÂ

11:30

6. Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да настроите часа с
определената стойност.

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

Ñ‡Ú‡

ÖÁËÍ

1. Изберете елемента Дата от списъка Дата
и час и натиснете
.

Изберете език на дисплея. Можете да
изберете опцията Автоматичен език, за да
смените езика на дисплея с този,
поддържан от USIM картата.

2. Изберете формата на датата с
3. Въведете Ден, Месец и Година с
цифровите клавиши.

/

Настройки

1. Изберете елемента Час от списъка Дата
и час и натиснете
.

.

(Меню #.1.3)
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Настройки
AM

11:30

Настройки

á‡˘ËÚ‡

(Меню #.1.4)

á‡ÔËÚ‚‡ÌÂ Á‡ PIN ÍÓ‰
Когато това е включено, ще бъде поискано
да въвеждате PIN код при всяко
включване на телефона.

Можете да заключите телефона. Налични
са следните 4 функции за заключване.

èË ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ: á‡ÍÎ˛˜‚‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÔË ‚ÒﬂÍÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ.

] Натиснете

ÄÍÓ USIM Í‡Ú‡Ú‡ Â ÒÏÂÌÂÌ‡:
á‡ÍÎ˛˜‚‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÒÏÂÌÂÌ‡ USIM Í‡Ú‡Ú‡.

] 3 грешни въвеждания на PIN код ще

çÂÁ‡·‡‚ÌÓ: çÂÁ‡·‡‚ÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‚‡
‡Ô‡‡Ú‡.

Забележка
в прозореца за
въвеждане на PIN код, за да се
върнете на предишната стъпка.
направят PIN кода невалиден. Ще е
необходимо да въведете PUK (Код за
деблокиране на PIN), за да
конфигурирате отново PIN кода.
] Максималният брой пъти за

въвеждате на PUK код е 10.
(Забележка: Ако въведете грешен
PUK код 10 пъти, USIM картата се
блокира и трябва да бъде сменена.)
] Ако искането за PIN код не може да

се дезактивира от настройките на
оператора, няма де можете да
избирате тази опция.
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á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡‡Ú‡

çﬂÏ‡: ÑÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡
Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ.
За да потвърдите този избор се изисква
въвеждане на кода за защита.
] За

да отключите телефона, трябва да
въведете защитния код.

èÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ÍÓ‰Ó‚Â
Можете да сменяте PIN, PIN2, паролата на
мобилния телефон и паролата за
блокиране на повикванията.

AM
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11:30

PIN код
11:30

PIN е съкращение от Персонален
идентификационен номер и се използва за
ограничаване употребата от неоторизирани
потребители.
11:30
AM

Забележка
] 3 грешни въвеждания на PIN код в

Процедура за смяна на PIN кода
1. Изберете 'PIN код' от списъка 'Промяна
на кодове' и натиснете
.
2. Въведете текущия PIN код и натиснете
.
3. Въведете новия PIN код и натиснете

AM

6. Натиснете
в прозореца за
въвеждане на PIN код, за да се върнете
11:30
на предишната стъпка.

Настройки

AM

11:30

.

4. Въведете новия PIN код още веднъж и
натиснете
.
] Ако

PIN кодът е различен от този в
стъпка 3, процедурата се рестартира от
стъпка 3.

5. Когато PIN кодът е сменен правилно,
появява се съобщение "Променено". Ако
въведете грешен PIN код в стъпка 2,
процедурата се рестартира от стъпка 2 и
броят на оставащите ви опити се намаля
с 1.

прозореца за въвеждане ще
направят PIN кода невалиден. В този
случай е необходимо да въведете
PUK (Код за деблокиране на PIN), за
да конфигурирате отново PIN кода.
Максималният брой пъти за
въвеждате на PUK код е 10.
(Забележка: Ако въведете грешен
PUK код 10 пъти, USIM картата се
блокира и трябва да бъде сменена.)

PIN2 код
PIN2 е съкращение от Персонален
идентификационен номер 2 и се използва,
подобно на PIN кода, за ограничаване на
неоторизираната употреба. Процедурата за
смяна на PIN2 кода е същата като тази при
PIN кода. 3 грешни въвеждания на PIN2
код ще направят PIN2 кода невалиден. В
този случай трябва да въведете PUK2 код,
за да използвате отново PIN2 кода.
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Настройки
Настройки

Максималният брой пъти, който можете да
опитате да въведете PUK2 код е 10,
подобно на PUK1. 10 грешни въвеждания
на PUK2 код ще направят PIN2 кода
невалиден.

Защитен код
Защитният код се използва за смяна на
паролата на мобилния телефон.
Максималният брой въвеждания за
защитния код не е ограничен като при PIN
иPIN2 кодовете.

(Меню #.1.6)

èÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡ Ô‡ÏÂÚ
Тази функция показва състоянието на
потребителската памет на мобилния
телефон. Тъй като тази функция сканира
общата файлова система, необходими са
няколко секунди.

è‡ÏÂÚ Á‡Ô‡ÁÂÌ‡ ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂ

Ако изберете Изкл., клавиатурата може да
се активира само при отворен плъзгач. Ако
изберете Вкл., можете да активирате
клавиатурата с натискане на отляво на
телефона.

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

èÂÒÚÂÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëﬂ

USIM Ô‡ÏÂÚ

á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡

(Меню #.1.5)

Решение дали да активирате режима на
пестене на енергия или не.
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ë˙ÒÚÓﬂÌËÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡

Тази функция показва състоянието на
паметта на USIM картата.
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] Лична

Ç˙Ì¯Ì‡ Ô‡ÏÂÚ

îÓÏ‡Ú Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡ Ô‡ÏÂÚ
Изберете това, за да форматирате
външната памет.

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ‡Ô‡‡Ú‡
(Меню #.1.7)

Тази функция показва телефонния номер
на USIM картата, името на модела и
софтуерната версия на мобилния телефон.

çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË
(Меню #.1.8)

àÁ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
Изберете това, за да изчистите паметта.
Изисква се да въведете защитен код.

‚ ‡Ô‡‡Ú‡: àÁÚË‚‡
ˆﬂÎÓÚÓ ËÁÚÂ„ÎÂÌÓ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ.

информация в апарата: Изтрива
личната информация като получени
съобщения и имейли.

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ
Изберете това, за да върнете фабричните
настройки на телефона. Изисква се да
въведете защитен код.

ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
ÖÍ‡Ì‡

Настройки

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

] ë˙‰˙Ê‡ÌËÂ

Page 97

åÂÌ˛ #.2

Това меню ви позволява да
персонализирате опциите на екрана и
целия графичен интерфейс на менютата.

éÒÌÓ‚ÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ

(Меню #.2.1)

Можете да изберете темата, която да се
показва на основния екран.

ç‡˜‡ÎÂÌ ÂÍ‡Ì
] îÓÌ:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÍ‡Á‚‡
Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËﬂ ÂÍ‡Ì.
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Настройки
AM

] Показване

Настройки

на елементи: Можете да
изберете кои елементи да се показват на
екрана: Календар + часовник, Календар,
Часовник, Двоен часовник или Не
показвай.

] èÓÍ‡ÊË

ËÍÓÌË Ì‡ Í‡ÚÍË Ô˙ÚË˘‡:
êÂ¯ÂÚÂ ‰‡ÎË ‰‡ ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ ËÍÓÌË Ì‡
Í‡ÚÍË Ô˙ÚË˘‡ ËÎË ÌÂ.

AM

11:30

(Меню #.2.2)

Можете да изберете желания стил на
меню от Матричен стил и Стил един по
един.

òËÙÚ

(Меню #.2.3)

àÁıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ

Можете да изберете стила на шрифта,
размера на шрифта при набиране и цвета с
/ .

Можете да изберете изображението, което
да се показва, докато набирате номер.

îÓÌÓ‚Ó ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
Можете да изберете изображението, което
да се показва, докато телефонът се
включва.

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÔË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Можете да изберете изображението, което
да се показва, докато телефонът се
изключва.
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11:30

ëÚËÎ Ì‡ ÏÂÌ˛

(Меню #.2.4)

Можете да зададете продължителността
на фоновото осветление отделно за
Основния екран и Клавиатурата.

ë˙Ó·˘ÂÌËÂ Á‡ "ÑÓ·Â ‰Ó¯ÎË"
(Меню #.2.5)

След като изберете Вкл., можете да
напишете съобщение за "Добре дошли".
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11:30

åÂÌ˛ #.3

ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎ
1. Придвижете курсора към профил, който
желаете да активирате.
2. Натиснете
или изберете Активиране
от меню Опции.

ÑÓ·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ÔÓÙËÎ
1. Изберете Добави нов от меню Опции.
Следните елементи трябва да бъдат
конфигурирани.

2. Натиснете десния програмируем клавиш
[Готово], за да запишете промените в
конфигурацията.
Можете да редактирате и изтривате
профил, като изберете Редактиране или
Изтриване от менюто Опции.

ç‡ÒÚÓÈÍ‡
ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ

Настройки

Java Ì‡ÒÚÓÈÍË

åÂÌ˛ #.4

За подробна информация вж. стр. 63.

àÏÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡

Въведете име на акаунт за
профила.

êÂÊËÏ
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ

Изберете от дадените режими на
свързване. (По подразбиране еTCP
с прокси)

IP ‡‰ÂÒ

Въведете WAP шлюз IP адреса,
предоставен от оператора. (напр.
195, 129)

èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚË Ì‡
(Меню #.5.1)
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

èÓÚ ÔÓÍÒË
Ò˙‚˙

Подробностите за порта са
предоставени от оператора, в
зависимост от режима на
свързване.

íÓ˜Í‡ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô

Изберете от дадените точки за
достъп. (За повече информация
относно добавяне и редактиране
на нова точка за достъп, вж.
стр.117,)

Можете да преглеждате времето на
разговор по типове. Натиснете левия
програмируем клавиш [Опции], за да
изберете цялостно инициализиране или
частично. Също натиснете десния
програмируем клавиш [Изчисти], за да

ç‡ÒÚÓÈÍË ê‡Á„Ó‚Ó
åÂÌ˛ #.5
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Настройки
Настройки

инициализирате избран тип на
продължителност. Инициализирането
изисква вашия Защитен код.
На разположение са следните таймери:
] èÓÒÎÂ‰ÌÓ

ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: èÓÍ‡Á‚‡
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËﬂ ‡Á„Ó‚Ó ‚
˜‡ÒÓ‚Â/ÏËÌÛÚË/ÒÂÍÛÌ‰Ë.

] èÓÎÛ˜ÂÌË

Ó·‡Ê‰‡ÌËﬂ: èÓÍ‡Á‚‡
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

] ç‡·‡ÌË

ÌÓÏÂ‡: èÓÍ‡Á‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ
Ì‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ ‡Á„Ó‚ÓË.

] ÇÒË˜ÍË

ê‡Á„Ó‚ÓË: èÓÍ‡Á‚‡ Ó·˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‡Á„Ó‚ÓË.

ÅÎÓÍË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
(Меню #.5.2)

Налични са менюто за Блокиране на
повиквания за Гласови и Видео разговори.
Менюто се състои от Гласови разговори,
Видео разговори и Деактивиране на
всички. Менютата Гласови повиквания и
Видео повиквания имат следните
подменюта.
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Менюто за Блокиране на повиквания се
състои от подменютата Всички изходящи,
Изходящи международни, Изходящи
международни с изключение на
собствената мрежа, Всички входящи и
Входящи в чужбина.
Менюто Всички изходящи блокира всички
изходящи повиквания, менюто изходящи
международни блокира международните
изходящи повиквания и менюто Изходящи
международни с изключение на
собствената мрежа блокира изходящите
международни повиквания с изключение
на тези до домашната PLMN11:30мрежа.
ÇÒË˜ÍË ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÓÚı‚˙Îﬂ ‚ÒË˜ÍË
‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ë ÇıÓ‰ﬂ˘Ë ‚
˜ÛÊ·ËÌ‡ ÓÚı‚˙Îﬂ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ ‚ ÓÛÏËÌ„.
AM

ÉÎ‡ÒÓ‚Ë ‡Á„Ó‚ÓË
ÇË‰ÂÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
ÇÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë
1. Когато е избрано
, то получава
Паролата за блокиране от потребителя и
активира блокиращата услуга на
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06.10.25

8:52 PM

2. Когато е избрано меню Опции, то
активира менюто Изходящи повиквания.
Изберете меню Опции от
програмируемите менюта на най-ниско
разположеното меню. Тогава се появяват
менютата Деактивиране, Активиране,
Деактивиране на всички, Преглед на
състояние и Промяна на парола.
Изберете менюто Активиране, за да
получите Паролата за блокиране от
потребителя и да активирате
блокиращата услуга на мрежата.
Менюто Деактивиране дезактивира
блокиращата услуга, след като е
въведена Паролата за блокиране на
потребителя. Менюто Деактивиране на
всички дезактивира всички блокиращи
услуги, конфигурирани в мрежата, след
като е въведена Блокираща парола на
потребителя. Менюто Преглед на
състояние позволява на потребителите
да видят текущата конфигурация на

мрежата. Избирането на 11:30
менюто
Преглед на състояние показва искащото
съобщение и анимация и резултата от
операцията, когато мрежата отговори.
åÂÌ˛ÚÓ èÓÏﬂÌ‡ Ì‡ Ô‡ÓÎ‡
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡
ÒÏÂÌﬂÚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ Ô‡ÓÎ‡ Á‡
·ÎÓÍË‡ÌÂ.
AM

Настройки

мрежата. Появява се искащо съобщение
и анимация. Когато мрежата отговори се
показва резултата от операцията.
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àÁıÓ‰ﬂ˘Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
1. Когато е избрано
, то работи по
същия начин като менюто Изходящи
повиквания.
2. Когато е избрано менюто Опции, то
активира и управлява менюто
Международни повиквания. То работи по
същия начин като менюто Изходящи
повиквания.
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11:30

Настройки
Настройки

àÁıÓ‰ﬂ˘Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË Ò
ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡
1. Когато е избрано
, то работи по
същия начин като менюто11:30Изходящи
повиквания.
AM

2. Когато е избрано меню Опции - То
активира и управлява менюто Изходящи
международни с изключение на
собствената мрежа. То работи по същия
начин като менюто Изходящи
повиквания.

ÇÒË˜ÍË ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë
AM

11:30

1. Когато е избрано
, то работи по
същия начин като менюто Изходящи
повиквания.
2. Когато е избрано менюто Опции, то
активира и управлява менюто Входящи
повиквания. То работи по същия начин
като менюто Изходящи повиквания.

ÇıÓ‰ﬂ˘Ë ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡
1. Когато е избрано
, то работи по
същия начин като менюто Изходящи
повиквания.
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2. Когато е избрано менюто Опции, то
активира и управлява менюто Входящи в
чужбина. То работи по същия начин като
менюто Изходящи повиквания.

îËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡
(Меню #.5.3)
Ì‡·Ë‡ÌÂ
] ÇÍÎ./àÁÍÎ.:

àÁ·ÂÂÚÂ ‰‡ÎË ‰‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ FDN или не. Изисква се PIN
удостоверяване.

] FDN

ÒÔËÒ˙Í: èÓÍ‡Á‚‡ ÚÂÍÛ˘Ëﬂ FDN
ÒÔËÒ˙Í. Можете да добавяте,
редактирате и изтривате фиксирани
номера за набиране. Изисква се PIN2
удостоверяване за редактиране на
списъка. И информацията за
конфигуриране се записва на USIM.
информацията, записана на USIM, се
използва, когато FDN ограничава
изходящите повиквания.
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(Меню #.5.4)

Позволява ви да проверите изпратените,
получените и обема на всички прехвърлени
данни. (Обема данни, прехвърлени чрез TE
връзка не се включва в отчитането.)
Натиснете левия програмируем клавиш
[Опции], за да изберете цялостна или
частична инициализация. Можете също да
използвате десния програмируем клавиш
[Изчисти] за инициализиране на избрания
тип обем. Инициализирането изисква
вашия Защитен код.

ê‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ‡Á„Ó‚ÓË
(Меню #.5.5)

1. Тази функция показва цената на
Последен разговор и Всички разговори.
2. За да инициализират, натиснете десния
програмируем клавиш [Изчисти] и
въведете PIN2 код.
3. Можете да въведете Единица или
Валута в Зад. разход за разг. Според
вашата настройка, цената на разговора
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се показва по време на разговор (Ако
USIM и Мрежата поддържат Advice Of
Charge(AOC)).
4. В конфигурацията Задаване на лимит
изберете Вкл., за да конфигурирате
лимит на разходите. Когато е
конфигуриран лимита и разходите го
достигнат, няма да бъде позволено
извършване на разговори.

èÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌËﬂ

Настройки

é·ÂÏ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ

8:52 PM

(Меню #.5.6)

Налични са менюта за пренасочване на
повиквания за гласови и видео разговори.
Менюто се състои от Гласови повиквания,
Видео повиквания и Деактивиране на
всички.

ÉÎ‡ÒÓ‚Ë ‡Á„Ó‚ÓË
ÇÒ. „Î‡ÒÓ‚Ë ‡Á„Ó‚ÓË
èË Á‡ÂÚÓ
çﬂÏ‡ ÓÚ„Ó‚Ó
çÂ‰ÓÒÚËÊËÏÓ

103

KU800_BUL_1025

06.10.25

8:52 PM

Page 104

Настройки
Настройки

1. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛
ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ, ÚÓ ËÁÚË‚‡
Â„ËÒÚË‡ÌËﬂ ‚ ÏÂÊ‡Ú‡ ÌÓÏÂ Á‡
ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ. Докато се чака
резултат от мрежата, появяват се
11:30
искащо съобщение и анимация. Когато
мрежата отговори се показва резултата
от операцията.
AM

2. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÌÓÏÂ, ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔÓÁÓÂˆ, ÍÓÈÚÓ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ, Í˙Ï
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡Ú
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡. Въведете номер, към
който да се пренасочват повикванията и
11:30
натиснете
. Докато се чака резултат
от мрежата, появяват се искащо
съобщение и анимация. Когато мрежата
отговори се показва резултата от
операцията.
AM

3. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÒÔËÒ˙Í‡ Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌË
ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ, с избраният
номер се извършва регистриране на
пренасочването. Изберете номера и
натиснете
. Докато се чака резултат
от мрежата, появяват се искащо
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съобщение и анимация. Когато мрежата
отговори се показва резултата от
операцията.

4. åÂÌ˛ éÔˆËË
След активиране на менюто Вс. гласови
разговори, избиране на менюто Опции в
долната част на менютата показва
менютата Деактивиране, Активиране,
Деактивиране на всички, Преглед на
състояние и Изтриване на списък.
Активиране: Преминете към меню
настройки, за да активирате
пренасочването на повиквания.
Менюто Преглед на състояние показва
настройките на мрежата. Ако изберете
това меню се появяват искащо.
съобщение и анимация. След това
мрежовите настройки си показват,
когато информацията е получена от
мрежата. Избирането на Състояние в
дясното програмируемо меню дава
същия резултата. Ако изберете менюто
Деактивиране, номерата за
пренасочване, регистрирани в мрежата
се изтриват след потвърждаване от
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AM

ÇË‰ÂÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
ÇÒ. ‚Ë‰ÂÓ ‡Á„Ó‚ÓË
1. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ÚÓ
ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Изтрива регистрирания
в мрежата номер за пренасочване.
11:30
Докато се чака резултат от мрежата,
появяват се искащо съобщение и
анимация. Когато мрежата отговори се
показва резултата от операцията.
AM

2. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÌÓÏÂ, се появява
диалогов прозорец, който ви позволява
да въведете номер, към който да се
пренасочват повикванията. Въведете
номер, към който да се пренасочват
повикванията и натиснете
. Докато
се чака резултат от мрежата, появяват
се искащо съобщение и анимация.
Когато мрежата отговори се показва
резултата от операцията.

3. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÒÔËÒ˙Í‡ Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌË
ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ, с избраният
номер се извършва регистриране на
пренасочването. Изберете номера и
натиснете
. Докато се чака резултат
от мрежата, появяват се искащо
съобщение и анимация. Когато мрежата
отговори се показва резултата от
операцията.

Настройки

потребителя. Избиране на менюто
Отмяна на всички ще покаже резултата
от операцията след показване на
искащото съобщение и анимацията.
Менюто изтриване на списък ще изтрие
целия списък с номера за пренасочване.

11:30

4. åÂÌ˛ éÔˆËË
След активиране на менюто Вс. гласови
разговори, избиране на менюто Опции в
долната част на менютата показва
менютата Деактивиране, Активиране,
Деактивиране на всички, Преглед на
състояние и Изтриване на списък.
Активиране: Преминете към меню
настройки (по-горе 1~4), за да
активирате пренасочването на
повиквания. Менюто Преглед на
състояние показва настройките на
мрежата. Ако изберете това меню се
появяват искащо. съобщение и
анимация. След това мрежовите
настройки си показват, когато
информацията е получена от мрежата.
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Избирането на Състояние в дясното
програмируемо меню дава същия
резултата.
Ако изберете менюто Деактивиране,
номерата за пренасочване, регистрирани в
мрежата се изтриват след потвърждаване
от потребителя. Избиране на менюто
Отмяна на всички ще покаже резултата от
операцията след показване на искащото
съобщение и анимацията. Менюто
изтриване на списък ще изтрие целия
списък с номера за пренасочване.

çﬂÏ‡ ÓÚ„Ó‚Ó
1. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ÚÓ
ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ То работи по същия
начин като менюто Вс. гласови
разговори.

èË Á‡ÂÚÓ

2. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÌÓÏÂ, То работи по
същия начин като менюто Вс. гласови
разговори.

1. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ÚÓ
ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ То работи по същия
начин като менюто Вс. гласови
разговори.

3. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÒÔËÒ˙Í‡ Ò
ÔÓÒÎÂ‰ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ,
То работи по същия начин като менюто
Вс. гласови разговори.

2. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÌÓÏÂ, То работи по
същия начин като менюто Вс. гласови
разговори.

4. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ ÓÔˆËË То
активира и управлява менюто Няма
отговор. То работи по същия начин като
менюто Вс. гласови разговори, с
изключение на това, че потребителите
могат да конфигурират времето на
изчакване в менюто Настройка на
време за изчакване в списъка с менюта.

3. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÒÔËÒ˙Í‡ Ò
ÔÓÒÎÂ‰ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ,
То работи по същия начин като менюто
Вс. гласови разговори.
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4. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ ÓÔˆËË
То активира и управлява менюто При
заето. То работи по същия начин като
менюто Вс. гласови разговори.
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çÂ‰ÓÒÚËÊËÏÓ

] ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ:

2. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÌÓÏÂ, То работи по
същия начин като менюто Вс. гласови
разговори.
3. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÒÔËÒ˙Í‡ Ò
ÔÓÒÎÂ‰ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ,
То работи по същия начин като менюто
Вс. гласови разговори.
4. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ ÓÔˆËË
Активира и управлява менюто Ако е
извън обхват.
То работи по същия начин като менюто
Вс. гласови разговори.

] ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ:

ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡
Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ. Изборът на този елемент
показва искащо съобщение и анимация.
Когато мрежата отговори се показва
резултата от операцията.

] èÂ„ÎÂ‰

Ì‡ Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂ: èÓÍ‡Á‚‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÌËﬂ „ÛÔÓ‚ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡
ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡.
Изборът на този елемент показва
искащо съобщение и анимация. Когато
мрежата отговори се показва резултата
от операцията.

ÉÎ‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡

ÄÍÚË‚Ë‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Á‡
ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ. Изборът на този елемент
показва искащо съобщение и анимация.
Когато мрежата отговори се показва
резултата от операцията.

(Меню #.5.8)

Можете да добавяте и променяте центъра
за гласова поща.

ÇË‰ÂÓ ‡Á„Ó‚Ó
(Меню #.5.7)

Настройки

1. äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÏÂÌ˛ÚÓ
ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ То работи по същия
начин като менюто Вс. гласови
разговори.

ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
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(Меню #.5.9)

Можете да настроите какво да се показва
на екрана, когато извършвате/получавате
видео повикване.
] èÓÍ.

ÎË˜ÌÓ ËÁÓ·.: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË
‰‡ ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ ÎË˜ÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ËÎË ÌÂ.
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Настройки
] àÁ·Ó

Настройки

Ì‡ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ: àÁ·ÂÂÚÂ
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓÍ‡Á‚‡.

] é„ÎÂ‰‡ÎÓ:

àÁ·ÂÂÚÂ ‰‡ÎË ‰‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ Ó„ÎÂ‰‡ÎÌËﬂ ÂÙÂÍÚ ËÎË
ÌÂ.

2. Настройте желаната опция в менюто
Списък на отхвърлени.

- ÇÍÎ.: èÓÍ‡Á‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ,
Ó·˙Ì‡ÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÌË.

] ÇÒË˜ÍË

- àÁÍÎ.: èÓÍ‡Á‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ,
Í‡ÍÚÓ Â.

] äÓÌÚ‡ÍÚË:

P‡Á„Ó‚ÓË: éÚı‚˙Îﬂ ‚ÒË˜ÍË
ÍÓÌÚ‡ÍÚË.
éÚı‚˙Îﬂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡
ÓÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚ äÓÌÚ‡ÍÚË.

] ê‡ÁÏ

] ÉÛÔË:

] èÓÎÓÊ.

] çÂÂ„ËÒÚË‡Ì:

ÏÓÂ ËÁÓ·.: àÁ·ÂÂÚÂ ‡ÁÏÂ‡
Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡.
ÏÓÂ ËÁÓ·.: àÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓÁËˆËﬂÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓÍ‡Á‚‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.

é·˘Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ
ÓÚı‚˙ÎﬂÌÂ ÔÓ „ÛÔË, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚
ÉÛÔË.
éÚı‚˙Îﬂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ÓÚ ÌÓÏÂ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡
Â„ËÒÚË‡ÌË ‚ äÓÌÚ‡ÍÚË.

] ÅÂÁ

(Меню #.5.0)

éÚı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
Можете да зададете дали да отхвърляте
входящи повиквания.
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1. Изберете Вкл. в меню Отхвърляне, за да
активирате отхвърлянето на повиквания.
Появява се менюто на Списъка на
отхвърлени.

ID Ì‡ ‚ËÍ‡˘Ëﬂ: éÚı‚˙Îﬂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ÌﬂÏ‡Ú CLI
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.
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AM

BT ÂÊËÏ Ì‡ ÓÚ„Ó‚Ó

] ç‡ÒÚÓÈÍ‡

] ë‚Ó·Ó‰ÌË

] ÇÍÎ.:

] ÄÔ‡‡Ú:

ÔÓ ÏÂÊ‡: äÓÌÙË„ÛË‡
Ò Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡
ÛÒÎÛ„Ë.
àÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÏÓﬂ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ ÔË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

] àÁÍÎ.:

çÂ ÒÂ ËÁÔ‡˘‡ ÏÓﬂ
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ÔË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

Ä‚ÚÓÏ‡Ú. ÔÂÌ‡·Ë‡ÌÂ
Позволява настройка на функцията
автоматично пренабиране, когато се
провали опит за повикване.

êÂÊËÏ Ì‡ éÚ„Ó‚Ó
Позволява ви да зададете режима на
отговаряне. Може да избирате между
Натиснете бутон за изпращане, Плъзни
нагоре и Натиснете произволен бутон.

åËÌÛÚÂÌ ·Óﬂ˜

˙ˆÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ﬂÚÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ò Bluetooth
ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Bluetooth Â
Ò‚˙Á‡Ì.

Настройки

àÁÔ‡ÚË ÏÓﬂ ÌÓÏÂ

11:30

ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
на
апарата, за да отговорите на повикване,
можете да говорите в апарата. Ако
натиснете клавиша на Bluetooth
слушалката, за да отговорите, можете да
говорите с използване на Bluetooth
слушалката.

Това е избор на първоначалния режим на
отговор. Докато говорите, можете да
превключвате между апарата и
слушалката и обратно.

ç‡ÒÚÓÈÍ‡
äÓÌÚ‡ÍÚË

åÂÌ˛ #.6

За подробна информация вж. стр. 85.
(Меню 8.7)

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

ë‚˙Á‚‡ÌÂ
Bluetooth

åÂÌ˛ #.7
(Меню #.7.1)

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

Забележка
] Препоръчваме телефонът и Bluetooth

устройството, към което се
свързвате, да са на разстояние 10
метра. Връзката може да се подобри,
ако между тях няма масивни обекти.
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1. ç‡˜‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡

• åÂÌ˛ > #. ç‡ÒÚÓÈÍË > 7.
ë‚˙Á‚‡ÌÂ > 1. Bluetooth > 1.
ë‰‚ÓÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
За да използвате функцията Bluetooth,
трябва първо да зададете Bluetooth на
Вкл.

2. äÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ Bluetooth
Ì‡ÒÚÓÈÍË
• åÂÌ˛ > #. ç‡ÒÚÓÈÍË > 7.
ë‚˙Á‚‡ÌÂ > 1. Bluetooth > 2.
ç‡ÒÚÓÈÍË

- Bluetooth ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ: á‡ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ Bluetooth,
Á‡‰‡ÈÚÂ Ì‡ [ÇÍÎ.]. В противен случай е
зададена на [Изкл.].
- ÇË‰ËÏÓÒÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ: á‡‰‡ÈÚÂ
[ÇË‰ËÏÓÒÚ Ì‡ ÏÓﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ] Ì‡
[èÓÍ‡ÊË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË], Ú‡Í‡ ˜Â
‰Û„ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÓÚÍËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚Ë, ÍÓ„‡ÚÓ
Ú˙ÒﬂÚ Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Ако
изберете [Скрито], другите устройства
няма да могат да открият вашия
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- àÏÂ Ì‡ ÏÓﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ Ë ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ ‚‡¯Ëﬂ
ÚÂÎÂÙÓÌ Ò ËÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
Името на вашия телефон ще бъде
показвано на другите устройства само
когато [Видимост на моя телефон] е
зададено на [Покажи на всички].

3. ë‰‚ÓÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Сдвояване на устройства(Сдвояване с
устройство)
Ако вече съществува сдвоено Bluetooth
устройство.

Настройки

телефон, когато търсят Bluetooth
устройства.
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• åÂÌ˛ > #. ç‡ÒÚÓÈÍË > 7.
ë‚˙Á‚‡ÌÂ > 1. Bluetooth > 1.
ë‰‚ÓÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ > éÔˆËË >
ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚Ó
Ако няма сдвоено Bluetooth устройство.

Забележка
] Когато потребителят използва

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

• åÂÌ˛ > #. ç‡ÒÚÓÈÍË > 7.
ë‚˙Á‚‡ÌÂ > 1. Bluetooth > 1.
ë‰‚ÓÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ > ÑÓ·‡‚ﬂÌÂ
éÔˆËË
]

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚Ó: ë ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ Ò‰‚ÓËÚÂ ÌÓ‚Ó Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ‚‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ.

]

á‡‰‡È Í‡ÚÍÓ ËÏÂ: ë ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ Ò‰‚ÓÂÌ
ÚÂÎÂÙÓÌ, Í‡ÍÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.

]

ë‚˙Á‚‡ÌÂ/èÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
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AM

11:30

Настройки
Настройки

1. Ако искате да отворите връзката към
избраното устройство, изберете
Свързване.
2. Ако искате да затворите връзката към
избраното устройство, изберете
Прекъсване.
]

àÁÚË‚‡ÌÂ: ë ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÚËÂÚÂ Ò‰‚ÓÂÌÓÚÓ Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

]

àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË: ë ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ò‰‚ÓÂÌË
Bluetooth ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

<ë‰‚Óﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡>
1. За да търсите Bluetooth устройства,
които да сдвоите, натиснете Добави
или Добави ново.
2. Екранът показва търсене на
устройствата. Bluetooth устройствата,
които са в обсег на 10 метра, ще бъдат
открити.
3. Ако са намерени Bluetooth устройства,
те се показват на екрана. Ако няма
намерени Bluetooth устройства, ще
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бъдете запитани дали искате да
търсите отново.
4. Процедура за сдвояване
- Натиснете
. На екрана ще се
появи прозорец за въвеждане на
парола.
- След създаване на парола (1 до 16
цифри), потребителят на другото
устройство трябва да въведе
паролата за сдвояване. Потребителят
на другото устройство трябва да знае
паролата за удостоверяване.

<àÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡>
1. Изберете устройство, което да изтриете
от екрана със сдвоени устройства.
2. Можете да изтриете устройство, като
натиснете клавиша Изтрий, или като
изберете Опции > Изтриване. За да
изтриете всички сдвоени устройства,
изберете Опции > Изтриване на всички.
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<èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ò Bluetooth>

1. За да прехвърлите данни от телефона на
друго Bluetooth устройство, първо
изберете приложението, където са
записани данните. Например за да
изпратите данни в Моите файлове до
друго устройство, изберете Меню > 6.
Моите файлове 1. Снимки / 2. Звуци / 3.
Клипове/ 5. Bluetooth данни / 6. Други
файлове / 7. Външна памет > Изберете
данни за прехвърляне > Изпрати > 4.
Bluetooth 11:30

Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1..
Bluetooth > 1. Сдвоени устройства

2. Прехвърляне на данни

Можете да проверите получените файлове
с избиране на Меню > 6. Моите файлове >
5. Bluetooth данни.

Ако друга страна се опита да прехвърли
данни, на екрана се появява въпроса
[Заявка за свързване]. Ако изберете [Да],
данните ще се прехвърлят във вашия
телефон. По време на прехвърлянето на
данни иконата на Bluetooth мига.

Настройки

<èÂı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ò Bluetooth>

<è‡ÔÍ‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ Bluetooth
‰‡ÌÌË>

AM

1) Показва се последното открито
устройство. Ако желаното
устройство не фигурира в списъка,
изберете [Още устройства].
2) Изберете устройството, към което
искате да прехвърлите данни от
устройствата на екрана и натиснете
.
3) Ако другата страна избере [Да] на
[Заявка за свързване], данните се
прехвърлят.

4. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó
<ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡>
Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1.
Bluetooth
1. Свържете слушалката според
процедурите, описани в раздела
Сдвояване на устройства.
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2. За да използвате слушалката, изберете
слушалката от регистрираните
устройства, натиснете клавиша Опции и
след това изберете 3.Свързване.
3. За да проверите дали избраната
слушалка е свързана успешно,
натиснете клавиша Опции. Ако е
правилно свързана, ще се появи,
3.Прекъсване. Ако не е свързана, ще се
появи 3.Свързване.

<ë‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌË
˙ˆÂ>
1. Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1.
Bluetooth
2. Свържете комплекта свободни ръце
според процедурите, описани в раздела
Сдвояване на устройства.
3. За да използвате комплекта свободни
ръце, изберете го от регистрираните
устройства, натиснете клавиша Опции,
след това изберете 3.Свързване.
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4. За да проверите дали комплектът е
свързан успешно, натиснете клавиша
Опции. Ако е правилно свързан, ще се
появи, 3.Прекъсване. Ако не е свързан,
ще се появи 3.Свързване.

åÂÊ‡

(Меню #.7.2)

àÁ·Ó Ì‡ ÏÂÊ‡
Изберете между Автоматично и Ръчно.
] Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ:

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ú˙ÒË
ÏÂÊ‡ Ë Â„ËÒÚË‡ ‡Ô‡‡Ú‡ ‚
ÏÂÊ‡Ú‡. Това се препоръчва за найдобра услуга и качество.

] ê˙˜ÌÓ:

ÇÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ó Ì‡ÎË˜ÌË
2G(GSM) Ë 3G(UMTS) ÏÂÊË ÒÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡Ú Ë ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Â‰Ì‡ ÓÚ Úﬂı Á‡ Â„ËÒÚË‡ÌÂ. Ако
регистрацията на мрежа се провали,
всички текущо налични мрежи са
показани отново и можете да изберете
всяка една за регистрация.
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åÂÊÓ‚ ÂÊËÏ

] Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ:

í˙ÒË ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÁÏÓÊÌË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ÏÂÊË.

] UMTS:

í˙ÒË Ò‡ÏÓ ÏÂÊË,
ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë 3G.

] GSM

900/1800: í˙ÒË Ò‡ÏÓ ÏÂÊË,
ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë ÎÂÌÚ‡ GSM 900/1800.

] GSM

1900: í˙ÒË Ò‡ÏÓ ÏÂÊË,
ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë ÎÂÌÚ‡ GSM 1900.

Списък с предпоч.
Ако мрежата търси автоматично, можете
да добавите предпочитана мрежа, към
която да се свържете. На разположение са
следните опции:
] ÑÓ·‡‚Ë

ÌÓ‚Ó: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
ÌÓ‚‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ.
- í˙ÒÂÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Â‰Ì‡ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÏÂÊË ‚
ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

- Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚‡ ÏÂÊ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÍÓ‰‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ (MCC)
Ë ÍÓ‰‡ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡ (MNC), Á‡ ‰‡
‰Ó·‡‚ËÚÂ. След настройката
натиснете клавиша Готово.
] àÁÚË‚‡ÌÂ:

Настройки

Можете да зададете типа мрежа, за който
да се търси в менюто Избери мрежа.
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àÁÚË‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡

ÏÂÊ‡.
] êÂ‰‡ÍÚ.:

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌﬂÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

] èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ

Ì‡„ÓÂ: èÂÏÂÒÚ‚‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡„ÓÂ.

] èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ

Ì‡‰ÓÎÛ: èÂÏÂÒÚ‚‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡‰ÓÎÛ.

íÓ˜ÍË Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô

(Меню #.7.3)

Това меню показва списъка с точки за
достъп. Можете да създавате нови
профили и да ги редактирате или изтривате
с менюто Опции. Не можете, обаче, да
изтривате или редактирате конфигурациите
по подразбиране в зависимост от страната.
С десния програмируем клавиш можете да
изтриете следните конфигурационни
елементи.
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Настройки
Настройки

àÏÂ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡

Име на профил на точката за
достъп.

çÓÒÂ˘‡

Изберете носеща от списъка.
(По подразбиране е UMTS.)

ì‰ÓÒÚÓ‚Âﬂ‚‡ÌÂ Изберете удостоверяване от
списъка. (По подразбиране е без
удостоверяване)

èÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍÓ
ËÏÂ

Информация, предоставена от
доставчика на услуги.

è‡ÓÎ‡

Информация, предоставена от
доставчика на услуги.

APN

APN име за достъп до мрежата.
Информация, предоставена от
доставчика на услуги.

AM

11:30

] Натиснете

клавиша Готово, за да
запишете промените.

ç‡ÒÚÓÈÍË Å‡ÛÁÂ
(Меню #.7.4
4)

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

á‡˘ËÚ‡
Ако потребителя натисне Сертификати, се
показва информация за сертификатите.
Потребителят може да изтрие
информацията за защитения сеанс с
натискане на Сесията е приключена.

ëÂÚËÙËÍ‡ÚË
Ако е съхранен, тук може да се намери
списък с коренни/ca сертификати за
WTLS/TLS. Сертификатите могат да се
видят от списъка.
ëÂ‡ÌÒ˙Ú Â ËÁ˜ËÒÚÂÌ
Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS)
може да бъде изчистен с тази опция.
Данните от сеанса трябва да бъдат
изчистени, преди да се установи нов сеанс
със защитени данни.

äÓ‰Ë‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡ˆË
Задава знаците по подразбиране на
браузъра на една от следните системи:
] Автоматично,

English(ASCII), English(ISO),
English(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
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äÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂÚÓ
Позволява ви да зададете скоростта на
превъртане като изберете номера редове
за превъртане.
Изберете от Малък(1 ред), Среден(2 реда),
Голям(3 реда).

èÓÍ‡ÊË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
Позволява ви да активирате или
дезактивирате показване на
изображението по време на работа с
браузъра.

Забележка
] Активирането на тази функция ще

забави показването на
изображенията, докато приключи
прехвърлянето. Дезактивирането на
тази функция ще попречи браузъра
да изтегля изображения от сървъра,
поради което прехвърлянето ще е побързо.

äÂ¯ Ô‡ÏÂÚ
Активирането на Кеш памет позволява да
съхранявате страници, до които сте имали
достъп, на телефона. Веднъж след като
дадена страница е съхранена в Кеш
паметта, това значително ще подобри
скоростта на зареждане при следващо
отваряне на същата страница.

Настройки

Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).
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ÅËÒÍ‚ËÚÍË
Активирането на Бисквитки позволява да
съхранявате бисквитки, изпратени от
сървъра. Дезактивирането на тази
функция ще предотврати записването на
бисквитки на телефона.

JavaScript
Изберете Вкл./Изкл.

çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË
Изберете това, за да върнете фабричните
настройки на телефона.
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èÓÚÓ˜ÌÓ

(Меню #.7.6)

Ако желаете поточно изпълнение, можете
да зададете различни настройки на
мрежата.

åÂÊ‡ Ò Ì‡·Ë‡ÌÂ

(Меню #.7.7)

Можете да използвате телефона с
разнообразни компютърни приложения за
свързване и комуникиране с данни.
Изберете USB и Bluetooth, които искате да
ползвате за връзката за данни.
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ÄÍÒÂÒÓ‡Ë
Ä‰‡ÔÚÂ Á‡
Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ
Това зарядно
устройство ви
позволява да
зареждате батерията, когато сте далеч от
дома или офиса.

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡
·‡ÚÂËﬂ

ä‡·ÂÎ Á‡
‰‡ÌÌË/CD
Можете да свържете
телефона към
компютър и да
обменяте данни помежду им.

ëÎÛ¯‡ÎÍ‡ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
Ò‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ Ë ÍÓÏ·ËÌË‡Ì
ÏÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÔÎÂÈ˙ Ë ÍÓÌÚÓÎÂ

Аксесоари

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

Стерео слушалки
äÓÌÚÓÎÂ: ÍÎ‡‚Ë¯
éÚ„Ó‚Ó Ë Í‡È,
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÏÛÁËÍ‡ÎÌËﬂ ÔÎÂÈ˙,
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡,
·ÛÚÓÌ á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ë ÏËÍÓÙÓÌ.След
свързване на слушалката и контролера
вкарайте края на контролера в гнездото за
слушалка отдясно на телефона.

Забележка
]
]
]

Винаги използвайте оригинални LG
аксесоари.
Ако не го направите, вашата гаранция
може да стане невалидна.
Аксесоарите могат да се различаван в
различните региони: обърнете се към
нашата регионална компания за услуги
или агент за повече информация.
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íÂıÌË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌË
é·˘Ë
Технически данни

Име на продукта: KU800
Система: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100
Нетно тегло: 67,5g(без батерия)

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡
Макс.: +55°C
Мин.: -10°C
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