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Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési
útmutató eltérŒ lehet a telefontól, a telefonon
használt szoftvertŒl és a szolgáltatótól függŒen.

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

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális
mobilkommunikációs technológia alapján
mıködŒ, fejlett és kompakt S5200-as
mobiltelefont választotta.
Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a
készülék használatára és mıködésére
vonatkozóan. Kérjük, hogy a telefon optimális
mıködése, valamint a károsodások és a
helytelen használat elkerülése érdekében
figyelmesen olvasson el minden információt!
Bármely, a használati útmutatóban nem
jóváhagyott változtatás vagy módosítás
érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó
garanciát.
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Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz

A rádió frekvenciás energia
hatásai
A rádióhullámok hatására és a Specifikus
Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó
információk
Az S5200-as mobiltelefon eleget tesz a
rádióhullámú energiasugárzással szemben
támasztott biztonsági követelménynek. Ez a
követelmény olyan tudományos alapokon
nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát - életkortól és
egészségi állapottól függetlenül - garantálják.
]

A rádióhullámok élettani hatásaival
kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elnyelési
Arány (SAR) néven ismert mérési módszert
veszik alapul. A teszt során a telefon minden
használatos frekvenciatartományban a
legmagasabb igazolt teljesítményszinten
sugároz.

]

Bár a különbözŒ LG mobiltelefonok elnyelési
szintje eltérŒ lehet, valamennyit úgy tervezték,
hogy megfeleljen a rádióhullámokra
vonatkozó irányelveknek.

]

A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi
Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési
értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.

]

A DASY4 mérései alapján ennek a
telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési
értéke a fülnél 0,117 W/kg (10g).

A termék kezelése és
karbantartása
Figyelmeztetés! Csak olyan
akkumulátorokat, töltŒket és kiegészítŒket
használjon, amelyeket a gyártó az adott
telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok
használata érvénytelenítheti a készülékre
vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.
]

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Olvassa el ezeket az egyszerı elŒírásokat. A
szabályok megszegése veszélyes és illegális
lehet. További részletes információt ebben a
kezelési útmutatóban talál.

Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást
kizárólag szakképzett, hivatalos
szervizszemélyzetre bízza!
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
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]

Tartsa távol telefonját az olyan elektromos
készülékektŒl, mint pl. a televízió, a rádió és a
számítógép.

]

Ugyanígy a hŒt sugárzó berendezésektŒl, pl.
radiátoroktól, gáztızhelyektŒl is.

]

Ne ejtse le!

]

Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy
ütésnek!

]

A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy
nylonba csomagoljuk.

]

A készülék felületének tisztításához
használjon száraz ruhát. (Ne használjon
oldószereket, pl. benzint, hígítót, alkoholt!)
Fennáll a tız kialakulásának veszélye.

]

Ne tegye ki a készüléket erŒs füstnek vagy
pornak!

]

Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépŒkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévŒ
információt.

]

Ne üsse a képernyŒt éles tárgyhoz, mert ez
megrongálhatja a telefont.

]

Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy
nedvesség hatásának.

]

Ügyeljen az olyan tartozékok használatára,
mint egy fülhallgató.

]

Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet
más készülékekkel, ami befolyásolja a
teljesítményt.
]

Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját
orvosi berendezések közelében, és ne tegye
pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!

]

Bizonyos hallókészülékekben a
mobiltelefonok zavart okozhatnak.

]

A televíziókészülékekben, rádiókban,
számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb
interferencia.

Robbantási terület

EllenŒrizze az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat!

Ne használja a telefont aktív robbantási
területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és
kövesse az útmutatásokat!

]

Vezetés közben ne használjon kézben tartott
mobiltelefont!

Robbanásveszélyes terület

]

Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!

]

]

Ha lehetséges, használjon a kezeket
szabadon hagyó felszerelést!

Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál,
sem üzemanyag vagy vegyi anyagok
közelében!

]

Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják,
álljon félre autójával, mielŒtt hívást
kezdeményezne, vagy fogadna!

]

]

Ne szállítson, és ne tároljon éghetŒ gázokat,
folyadékokat, vagy robbanóanyagokat
jármıvének abban a részében, ahol
mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármı
bizonyos elektromos rendszereit, például az
autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.

]

Ha jármıvében légzsák található, vigyázzon,
hogy a telepített vagy hordozható vezeték
nélküli berendezések ne akadályozzák annak
mıködését. A légzsákok elégtelen mıködése
súlyos sérülést okozhat.

Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát
okozhatnak a repülŒgépben.
]

MielŒtt beszállna a repülŒgépbe, kapcsolja ki
mobiltelefonját!

]

A személyzet engedélye nélkül a földön se
használja telefonját.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Közlekedésbiztonság

9

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
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Gyermekek
Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek
számára nem elérhetŒ helyen. Apró
alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és
fulladást okozhatnak.

Vészhívások
A vészhívások nem minden hálózatban állnak
rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak
mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen
a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata
és karbantartása
]

Feltöltés elŒtt nem szükséges teljesen
lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektŒl eltérŒen itt nincs
memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.

]

Csak LG akkumulátorokat és töltŒket
használjon! Az LG töltŒket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor
élettartamát.

]

Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon
benne rövidzárlatot.

]

Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezŒit.

]

Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt
teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a
csere elŒtt több száz alkalommal újratölthetŒ.

]

A maximális használhatóság érdekében
hosszabb használaton kívüli idŒszak után
töltse fel újra az akkumulátort.

]

A töltŒt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen (pl. fürdŒszobában)!

]

Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg
helyen, mert ez ronthatja a készülék
teljesítményét!

Az S5200 jellemzŒi
1. Fülhallgató csatlakozóaljzat
]

A telefon elŒlapja

! Fülhallgató

Ide csatlakoztasson fülhallgató.

2. HangerŒ gombok

# KijelzŒ

]

Beállítja a gombok hangerejét készenléti
üzemmódban nyitott telefon esetén.

]

Beállítja a hangszóró hangerejét
telefonbeszélgetés közben.

Az S5200 jellemzŒi

A telefon részegységei

3. KijelzŒ

csatlakozó
@ HangerŒ

gombok
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Az S5200 jellemzŒi
Jobb oldali nézet

Hátoldal

Az S5200 jellemzŒi

Kamera objektív
] A piszkos objektív rontja a képminŒséget
Vaku
Mikrofon (videó)

Kamera/MP3 gomb
] Nyissa ki a telefont a kamera
objektív kitakarásához. Tartsa
nyomva ezt a gombot a
kamera üzemmód
bekapcsolásához. Ezt a
gombot használhatja a
fényképezéshez is. Az kijelzŒt
használja keresŒként.

Akkumulátor retesz
] Nyomja meg az
akkumulátor
eltávolításához.
Lyuk a
hordszíjhoz

Akkumulátor

SIM kártya tartó

SIM kártya érintkezŒk

TöltŒ csatlakozó/
kábel csatlakozó

Akkumulátor érintkezŒk
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Hangszóró !

^ KijelzŒ

Menü

Bal funkciógomb @
Hívás gomb #

Nevek

Az S5200 jellemzŒi

Nyitott nézet

& Navigációs gombok
* Jobb funkciógomb
( MegerŒsítés gomb
) Befejezés/

bekapcsoló gomb
Törlés gomb
Alfanumerikus gombok $

Mikrofon %

Különleges
funkciógombok

Megjegyzés
]

A jobb hagminŒség érdekében a telefont használata közben csúsztassa szét.
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Az S5200 jellemzŒi
1. Hangszóró
Az S5200 jellemzŒi

2, 8. Bal funkciógomb/Jobb funkciógomb: A
kijelzŒn felette megjelenŒ funkciót hajtja
végre.
3. Hívás gomb: Felhív egy telefonszámot, és
bejövŒ hívást fogad. Gyorsan hozzáférhet a
bejövŒ, kimenŒ és nem fogadott hívásokhoz
a gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.
4. Alfanumerikus gombok: Számokat, betıket
és különleges karaktereket adhat meg.
5. Mikrofon: Némítható hívás közben.
6. KijelzŒ: Megjeleníti a telefon állapotikonokat,
menüelemeket, web információt, képeket és
további információkat színesben.
7. Navigációs gombok: A menükben görgethet
és mozgathatja a kurzort.
9. MegerŒsítés gomb: Menüopciókat választ
ki, és mıveletek végrehajtását erŒsíti meg.
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10. Befejezés/bekapcsoló gomb: Befejez
vagy visszautasít egy hívást, valamint
készenléti üzemmódba állítja a készüléket.
Tartsa nyomva a gombot a telefon be/kikapcsolásához.
11. Törlés gomb: Minden megnyomásra töröl
egy karaktert. Tartsa nyomva a megadott
összes karakter törléséhez. Ezt a gombot
használja az elŒzŒ képernyŒre történŒ
visszalépéshez.
12. Különleges funkciógombok
]

: A gomb hosszú megnyomásával
megadhatja a nemzetközi
hívokaraktert (+).

]

: Egy telefonszám megadása
közben a gomb hosszú
megnyomásával felfüggesztett
üzemmódba lép.

Ikon/jelzŒ

Jelentése

Az alábbi táblázatban számos kijelzŒn
megjelenŒ jelzést, vagy ikont talál, melyekkel a
telefon kijelzŒjén találkozhat.

A GPRS-szolgáltatás elérhetŒ

Ikonok a képernyŒn

Aktív ébresztŒfunkció

Ikon/jelzŒ

Jelentése
A hálózati jel erŒsségét jelzi *
Aktív hívás

Megjegyzés
]

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

Barangolás szolgáltatás
használata

Akkumulátorszint-jelzŒ

Az S5200 jellemzŒi

KijelzŒ információk

Szöveges üzenet érkezett
Hangüzenet érkezett
RezgŒ profil
Általános profil
Hangos profil
Néma profil
Fülhallgató profil
Jelzi, hogy használatja a
hálózati üzenet szolgáltatást
Jelzi, hogy a telefon hozzáfér
a WAP-hoz
A GPRS használatát jelzi
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Az S5200 jellemzŒi
Ikon/jelzŒ

Jelentése

Az S5200 jellemzŒi

Megtekintheti idŒbeosztását
Átirányított hívás
Bluetooth engedélyezve

Megjegyzés
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]

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony,
akkor elképzelhetŒ, hogy nem használhatja
a kamera vagy multimédia funkciót.

]

A multimédia funkció használata esetén az
akkumulátor állapota változó.

MielŒtt hozzákezdene

EllenŒrizze, hogy a készülék ki legyen
kapcsolva a fedél eltávolítása elŒtt.
1. Távolítsa el az akkumulátort.
Nyomja le az akkumulátor kioldó fület, majd
csúsztassa a telefon alsó része felé az
akkumulátort. Emelje ki az akkumulátort a
telefonból.

2. Helyezze be a SIM kártyát.
Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a
kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM
kártya megfelelŒen legyen behelyezve, és az
arany érintkezŒ a kártyán lefelé nézzen. A
SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd
húzza ki ellentétes irányban.

MielŒtt hozzákezdene

A SIM kártya és az
akkumulátor behelyezése

A SIM kártya behelyezése A SIM kártya eltávolítása

Figyelem!
]

Megjegyzés
]

Ha a telefon bekapcsolt állapotában
távolítja el az akkumulátort, akkor a
készülék meghibásodását okozhatja.

A SIM kártya fémérintkezŒje könnyedén
megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen
ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi.
Kövesse a SIM kártyához mellékelt
utasításokat.
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MielŒtt hozzákezdene
3. Helyezze be az akkumulátort.
MielŒtt hozzákezdene

2. Csatlakoztassa az adapter másik végét a
konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltŒt
használja.
3. Az akkumulátorikon változása a töltés
befejezésekor megáll.

Az akkumulátor töltése
Ha csatlakoztatni szeretné a hálózati adaptert a
telefonhoz, akkor be kell elŒtte helyeznie az
akkumulátort.
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1. Az ábrán látható nyílnak megfelelŒen nyomja
a hálózati adapter csatlakozóját a telefon
aljába, amíg helyére nem kattan.

Figyelem!
]

Ne erŒltesse a csatlakozót, mert kárt
okozhat a telefonban és/vagy a hálózati
adapterben.

]

Ha nem a honos országban használja a
töltŒt, akkor használjon csatlakozódugó
adaptert.

]

Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM
kártyát töltés közben.

]

Vihar esetén szüntesse meg a hálózati
csatlakozóvezeték és a töltŒ csatlakozását,
hogy elkerülje a tız kialakulását és az
elektromos áramütés.

]

Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen
hegyes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint
például állatfog, köröm. Fennáll a tız
kialakulásának veszélye.

]

Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon
töltése közben, mert rövidre zárhatja a
telefont és/vagy elektromos áramütést,
vagy tüzet okozhat.

2. Szüntesse meg az adapter csatlakozását a fali
konnektorral. Szüntesse meg a csatlakozást a
telefonnal, megnyomva a szürke gombokat a
csatlakozó két szélén, és kihúzva a csatlakozót.

Megjegyzés
]

A telefon elsŒ használata elŒtt ügyeljen rá,
hogy az akkumulátor teljesen fel legyen
töltve.

]

Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM
kártyát töltés közben.

]

Ha az akkumulátor nincs megfelelŒen
feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont a
bekapcsoló gombbal. Távolítsa el az
akkumulátort, majd helyezze vissza, és
töltse fel a telefont.

A töltŒ csatlakozásának
megszıntetése
Nyomja meg a csatlakozó oldalán található
gombokat a csatlakozás megszıntetéséhez.
1. Ha a töltés befejezŒdött, az akkumulátor
szimbólum nem változik tovább. A „Tele”
kerül kijelzésre a képernyŒn.

MielŒtt hozzákezdene

Vigyázat!
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A telefon be- és kikapcsolása
A telefon bekapcsolása
1. Helyezze az akkumulátort a készülékbe, és
csatlakoztassa a telefont az áramforráshoz,
mint például egy hálózati adapter,
szivargyújtó adapter, vagy kihangosító. A
telefonba feltöltött akkumulátort is helyezhet.
2. Tartsa nyomva a
gombot néhány
másodpercig, amíg az LCD képernyŒ be nem
kapcsol.
3. A PIN kód kérés állapotától függŒen
elképzelhetŒ, hogy meg kell adnia a PIN
kódot.

A készülék kikapcsolása
1. Tartsa nyomva a
készülék kikapcsol.
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gombot, amíg a

Hozzáférési kódok
Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen
használatát megakadályozó hozzáférési
kódokat ismerheti meg. A hozzáférési kódok
(kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a Kódcsere
[7.4.6] menün keresztül tetszŒlegesen
megváltoztathatók.

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

Biztonsági kód (4-8 számjegy)

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

A biztonsági kód a telefon illetéktelen
használatát akadályozza meg. A biztonsági
kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A gyári
alapértelmezett biztonsági kód a „0000”, és a
kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés
törléséhez és gyári beállítások visszaállításához
szükséges. A biztonsági kódra van szükség
ahhoz is, hogy engedélyezze vagy tiltsa a
telefon zárolás funkciót, hogy megakadályozza
a készülék illetéktelen használatát. A biztonsági
kód alapértelmezett beállítása a Biztonsági
beállítások menüben módosítható.

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

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

MielŒtt hozzákezdene

PIN2 kód (4-8 számjegy)

Híváskorlátozás jelszó
A híváskorlátozás jelszóra akkor van szüksége,
amikor a Híváskorlátozás funkciót használja. A
jelszó a hálózati szolgáltatótól igényelhetŒ,
amikor elŒfizet erre a funkcióra.
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Hívások indítása és fogadása
Hívás indítása

2. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal
együtt.
Tartsa nyomva a (
szám törléséhez.

) gombot a teljes

3. A szám hívásához nyomja meg a (
gombot.

)

4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a (
)
gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás indítása a híváslistából
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a
(
) gombot, és az utolsó bejövŒ kimenŒ
vagy nem fogadott híváshoz tartozó szám
jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le
navigációs gombbal.
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gombot a szám

Nemzetközi hívások

1. EllenŒrizze, hogy a telefon be legyen
kapcsolva.

]

3. Nyomja meg a
hívásához.

1. A nemzetközi elŒhívó jelhez tartsa lenyomva
a
gombot. A nemzetközi elŒhívószámot
a „+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a
körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a

gombot.

Hívás befejezése
Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a
(
) gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvbŒl
A gyakran használt telefonszámokat eltárolhatja
a telefon memóriájában vagy a SIM kártyán.
Felhívhat egy számot, ha egyszerıen kikeres
egy nevet a telefonkönyvben, majd megnyomja
a(
) gombot.

HangerŒ beállítása

Figyelem
]

Várakozás üzemmódban beállíthatja a
gombok hangerejét az oldalsó gombokkal.

Hívás fogadása
Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy
villogó telefon ikon jelenik meg a képernyŒn. Ha
a hívó azonosítható, akkor a hívó telefonszáma
(vagy telefonkönyvben tárolt neve/fényképe)
jelenik meg.
1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont. (Ha
bekapcsolta a nyitás fogad opciót (Menü 7-32).)

Figyelem
]

Hívást akkor is fogadhat, ha a
telefonkönyvet vagy más menüfunkciót
használ.

2. A hívás befejezéséhez zárja be a telefont,
vagy nyomja meg a
gombot.

Kihangosító használata

Általános funkciók

Hívás közben be szeretné állítani a hangszóró
hangerejét, akkor használja az oldalsó ( )
gombot a telefonon. A fel gombbal növelheti a
hangerŒt, a le gombbal pedig csökkentheti.

]

Hívás közben az
gomb lenyomásával
bekapcsolhatja a kihangosítás funkciót. A hívás
után a kihangosító automatikusan kikapcsol.

Figyelem!
]

Ha magasabb hangerŒre van állítva a
készülék, ne használja a füle közelében.

RezgŒ üzemmód (gyors)
A rezgŒ üzemmód bekapcsolható a
nyomva tartásával, miután kinyitotta
a telefont.

gomb

Ha bekapcsolta a bármely gomb fogad
opciót, akkor bármely gombbal fogadhatja
a hívást a
vagy a jobb funkciógomb
kivételével.
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JelerŒsség

ABC üzemmód

A jel erŒsségét a jelerŒsség jelzŒ (
)
mutatja a telefon képernyŒjén. A jel egy
épületen belül változó lehet. Ilyen esetben ablak
mellett jobb vételre számíthat.

Ez az üzemmód lehetŒvé teszi szavak betıinek
megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy
négyszer nyomva meg a gombot, amíg
megjelenik a megfelelŒ betı.

Szöveg bevitele
Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon
billentyızetét használva. Például neveket
tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat,
naptár eseményeket adhat meg, melyek
mindegyike szövegbevitelen alapul.
A következŒ szövegbeviteli üzemmódok
használhatók a telefonnal.

T9 üzemmód
Ez az üzemmód lehetŒvé teszi a szavak
megadását egyetlen gombnyomással
betınként. Minden gomb több betıt tartalmaz a
billentyızeten. A T9 üzemmód automatikusan
összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített
szótárral, hogy meghatározza a megfelelŒ szót,
így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint
az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív
szöveges üzemmódként nevezik.
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123 üzemmód (szám üzemmód)
Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással
számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához
szöveges mezŒ esetén tartsa nyomva a
gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód
megadása
1. Ha olyan mezŒ aktív, mely
karakterek megadását
teszi lehetŒvé, akkor a
szövegbevitel jelzŒ a
képernyŒ jobb felsŒ
sarkában látható.

Szövegbeviteli
üzemmód

Opciók

Beszúrás

]

A T9 szótár használata
A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetŒvé
teszi a szavak minimális gombnyomással
történŒ megadását. Ahogy megnyomja a
gombokat, a telefon a beépített szótár
segítségével olyan karaktereket jelenít meg,
melyekrŒl úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg
akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet.
Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik,
hogy a leginkább valószínı jelölt jelenjen meg a
szótárból. Be- és kikapcsolhatja a T9
üzemmódot, vagy megváltoztathatja a T9
nyelvet nyomva tartva a (
) gombot.
1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban
kezdjen el egy szót beírni a
gombokkal. Minden egyes betıhöz tartozó
gombot csak egyszer nyomjon meg.
]

A szó változik, ahogy megnyomja a
gombokat – hagyja figyelmen kívül a
képernyŒ tartalmát, amíg meg nem adott
minden betıt.

Ha a szó a begépelés után sem megfelelŒ,
akkor nyomja meg egyszer, vagy többször
a lefelé navigációs gombot, hogy további
szóopciók közül válasszon.
Példa: Nyomja meg a
gombokat a Good megadásához.
Nyomja meg a
[lefelé navigációs gomb] gombokat a
Home megadásához.

]

Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja
hozzá az ABC üzemmóddal.

]

Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét.
Nyomja meg a bal funkciógombot (Opció),
majd válassza ki a T9 nyelvet. Válassza ki
a kívánt nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9
üzemmódot a T9 ki választásával. Az
alapértelmezett üzemmód az
engedélyezett.

Általános funkciók

2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor
nyomja meg a
gombot. Az üzemmód
megváltozik.

2. Adja meg a teljes szót, mielŒtt szerkeszt,
vagy töröl egy gombnyomást.
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3. Minden szót egy szünettel fejezzen be,
megnyomva a
gombot. A betık
törléséhez nyomja meg a
gombot.
Tartsa nyomva a
gombot a teljes szó
törléséhez.

Megjegyzés
]

A megadott szöveg mentése nélkül történŒ
kilépéshez nyomja meg a
gombot. A
telefon visszatér a várakozó képernyŒre.

]

Lásd az alábbi táblázatot a gombok
használatával elérhetŒ karakterekkel
kapcsolatban.

Gomb

Karakterek megjelenésük sorrendjében
Nagybetı
Kisbetı
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

A B C 2 Á Â Ä Aˇ Ñ å â

a b c 2 á â ä aˇ à ç ã

Az ABC üzemmód használata

ˇ ¢ù
DEF3ÉDD

def3édì´û

Használja a
megadásához.

GHI4ÍÎ

ghi4íî

JKL5¸£

jkl5∏£

MNO6ÓÖÃ¡≈Ô

mno6óöŒƒÀô

-

gombokat a szöveg

1. Nyomja meg a megfelelŒ betıt tartalmazó
gombot.
Egyszer az elsŒ betıhöz.

P Q R S 7 Ÿ ¤ Â S¸ ·

p q r s 7 ⁄ ﬁ Ê s¸ ‰ ß

]

Kétszer a második betıhöz.

T U V 8 Ú Ü Ù Ë T¸ Ò

t u v 8 ú ü ı È t¸ Û

]

És így tovább…

WXYZ9¯è˚Î

wxyz9˘ê˝Ï

Szóköz, 0

Szóköz, 0

]

2. Szünet beszúrásához nyomja meg egyszer a
gombot. A betık törléséhez nyomja meg
a
gombot. Tartsa nyomva a
gombot a betık folyamatos törléséhez.
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Megjegyzés

Hívás közben

Az 123 üzemmód lehetŒvé teszi számok
megadását egy szöveges üzenetben (például
telefonszám).

A telefon képernyŒjén hívás közben megjelenŒ
menü eltér a várakozó képernyŒ menüjétŒl, a
választható opciók pedig a következŒk.

Nyomja meg a megfelelŒ számjegyhez tartozó
gombot, mielŒtt visszakapcsol szövegbevitel
üzemmódra. Gyorsan szám üzemmódra válthat a
(
) gomb nyomva tartásával.

Kapcsolatok
Eltárolhat telefonszámokat, és a hozzájuk
tartozó neveket a SIM kártyán.
Mindezek mellett maximum 1000 telefonszámot
és nevet tárolhat el a telefon memóriában.
A SIM kártyát és a telefont ugyanúgy kell
használni a Kapcsolatok menüben.

Hívás közben menü

Második hívás kezdeményezése
Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvbŒl
egy második hívás kezdeményezéséhez.
Nyomja meg a jobb funkciógombot, majd
válassza a Keresés opciót. A tárcsázott szám
telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg a jobb
funkciógombot, majd válassza az Új
hozzáadása opciót.

Általános funkciók

Az 123 (szám) üzemmód használata

Két hívás felcserélése
Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor
nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza a Csere opciót.

Telefonja számos funkciót kínál, mely hívás
közben használható. A funkciók hívás közben
történŒ eléréséhez nyomja meg a bal oldali
funkciógombot [Opciók].
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BejövŒ hívás fogadása

BejövŒ hívás visszautasítása

Ha fogadni szeretne egy bejövŒ hívást, amikor a
telefon hívást jelez, akkor egyszerıen nyomja
meg a
gombot. A telefon figyelmeztet a
további bejövŒ hívásokra is hívás közben. Egy
hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzŒn
megjelenik a második, várakozó hívás.

Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy
bejövŒ hívást egyszerıen megnyomva a
gombot.

Ezt a funkció hívásvárakoztatásnak nevezik,
és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat
támogatja. A hívásvárakoztatás be- és
kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a
Hívásvárakoztatás [7-3-4 menüpont] részt.
Ha a hívásvárakoztatás funkció be van
kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az elsŒ
hívást, és fogadhatja a másodikat a
gomb
megnyomásával, vagy a bal funkciógomb
megnyomása után a Tartás és válasz
kiválasztásával. Az aktuális hívást befejezheti,
és válaszolhat a várakozó hívásra a bal
funkciógomb megnyomásával, majd a Befejez
és válasz kiválasztásával.
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Hívás közben a
gombbal utasíthatja vissza
a hívást, vagy megnyomva a bal funkciógombot
[Menü], majd kiválasztva a Konferencia /
visszautasítás opciót.

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

DTMF jelzések használata hívás
közben
Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás
közben, hogy például egy automata telefonos
menüben válasszon, akkor nyomja meg a bal
funkciógombot, majd válassza DTMF be opciót.

A konferencia szolgáltatás lehetŒvé teszi, hogy
egyszerre több beszélgetést folytasson, több
féllel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a
funkciót. A konferenciahívás csak úgy hozható
létre, ha a készüléken van egy aktív és egy
tartott hívása, és mindkét hívást korábban már
fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást,
akkor további hívásokat adhat hozzá, fejezhet
be, vagy választhat el (eltávolítás a
konferenciabeszélgetésbŒl, de megmarad a
kapcsolat) az a személy, aki létrehozta a
konferenciahívást. Az opciók a hívás közben
megjelenŒ menübŒl érhetŒk el. Egy
konferenciahívás résztvevŒinek maximális
száma öt. Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön
lesz konferenciahívás gazdája, és csak Ön
adhat új hívásokat a konferenciához.

Második hívás létrehozása
Indíthat egy második hívást akkor is, ha már
hívásban van valakivel. Ehhez adja meg a
második számot, és nyomja meg a
gombot. Ha a második hívás létrejön, akkor az
elsŒ hívás automatikusan tartásba kerül. A
hívások között a bal funkciógombot
megnyomva, és a Csere opciót választva
válthat.

Általános funkciók

Több résztvevŒs vagy
konferenciahívások

Konferenciahívás létrehozása
Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz,
hogy konferenciahívást hozzon létre, ha
megnyomja a bal funkciógombot, majd a
Konferencia/Összekapcsolás opciót választja.

Konferenciahívás tartásba
helyezése
Nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza a Konferencia/Összes tartása opciót.
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Általános funkciók
Általános funkciók

Tartott konferenciahívás
aktiválása

Magánhívás konferenciahívás
közben

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza a Konferencia/Csatlakozik opciót.

Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy
konferenciahívás egyik résztvevŒjével, akkor
jelenítse meg a résztvevŒ számát a kijelzŒn,
nyomja meg a bal funkciógombot. Válassza a
Konferencia/Privát opciót, hogy minden más
résztvevŒ tartásba kerüljön.

Hívások hozzáadása a
konferenciahíváshoz
Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a
konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg a bal
funkciógombot, majd válassza a
Konferencia/Csatlakozik opciót.

Konferenciahívás résztvevŒinek
megjelenítése
Ha át szeretné tekinteni egy konferenciahívás
résztvevŒit, akkor használja a le/fel navigációs
gombokat.
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Konferenciahívás befejezése
Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített
résztvevŒjének hívása megszakítható a
gombbal. Egy konferenciahívás befejezéséhez
nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza a Konferencia/Konferencia
befejezése opciót.
Miután megnyomta a bal funkciógombot, a
Konferencia/Összes befejezése opció
kiválasztásával megszakíthat minden tartott
hívást.

A készülék menüje
3. Eszközök

1.1 RezgŒ

3.1 ÉbresztŒóra

1.2 Néma

3.2 Bluetooth

1.3 Általános
1.4 Hangos
1.5 Fülhallgató

2. Hívásinfó

3.2.1 Párosított
eszközök
3.2.2 Kéz nélküli
eszközök
3.2.3 Beállítások

2.1 Nem fogadott

3.3 Számológép

2.2 Fogadott

3.4 Átváltás

2.3 Tárcsázott

3.5 VilágidŒ

2.4 Híváslisták törlése

3.6 Modem

2.5 Hívásdíj
2.5.1 IdŒtartam
2.5.2 Minden költség
2.5.3 Beállítások

2.6 GPRS infó
2.6.1 Hívás idŒ

4. SzervezŒ
4.1 Nevek
4.1.1 Keres
4.1.2 Új bejegyzés
4.1.3 Hívócsoport
4.1.4 Gyorshívás
4.1.5 Beállítások
4.1.6 Mindet másol
4.1.7 Mindet töröl
4.1.8 Információ

A készülék menüje

1. Hangprofil

4.2 Naptár
4.2.1 Új bej.
4.2.2 Napi
események
megtekintése
4.2.3 Lejártak törlése
4.2.4 Mindet töröl
4.2.5 Ugrás dátumhoz
4.2.6 ÉbresztŒhang
4.3 Jegyzet

2.6.2 Adat mennyiség
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A készülék menüje
A készülék menüje

5. Üzenetek
5.1 Új üzenet
5.1.1 Szöveges üzenet
írása
5.1.2 Multimédiás
üzenet írása

5.2 BejövŒ
5.3 KimenŒ
5.4 Piszkozatok
5.5 Hangposta
meghallgatása
5.6 CB üzenetek
5.6.1 Olvas
5.6.2 Témák

5.7 Sablonok
5.7.1 Szövegsablonok
5.7.2 Multimédiás sablon
5.7.3 Névjegy

5.8 Beállítás
5.8.1 Szöveges üzenet
5.8.2 Multimédiás üzenet
5.8.3 Hangposta kp.
száma
5.8.4 CB üzenetek
5.8.5 Push üzenetek
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6. Multimédia
6.1 Kép készítése
6.2 Videókamera
6.3 Fotók
6.4 Videók
6.5 MP3
6.5.1 MP3 lejátszó
6.5.2 Lejátszási lista
6.5.3 Beállítások
6.6 HangfelvevŒ
6.6.1 Felvétel
6.6.2 Listát mutat
6.7 Beállítás
6.7.1 Kamera
6.7.2 Videókamera

7. Beállítások
7.1 Dátum és idŒ
7.1.1 Dátum beállítás
7.1.2 IdŒ beállítás
7.2 Telefon
7.2.1 KijelzŒ
7.2.2 Készülék
sémája
7.2.3 Nyelv
7.3 Hívásbeállítás
7.3.1 Átirányítás
7.3.2 Válasz mód
7.3.3 Saját szám
küldése
7.3.4 Hívásvárakoztatás
7.3.5 Percjelzés
7.3.6 Automata
újrahívás
7.4 Biztonság
7.4.1 PIN kód kérése
7.4.2 Telefonzár

7.4.3 Automatikus
billentyızár
7.4.4 Híváskorlátozás
7.4.5 Fix hívószám
7.4.6 Kódváltás

8.1 Internet
8.1.1 KezdŒlap
8.1.2 KönyvjelzŒk
8.1.3 URL-re lép
8.1.4 Beállítások

7.5 Hálózat választás
7.5.1 Hálózat választás
7.5.2 Sáv választás

8.2 SIM szolgáltatás

9. Letöltések
9.1 Játékok és...
9.1.1 Játékok és...
9.1.2 Profilok
9.2 Képek
9.3 Hangok

A készülék menüje

8. BöngészŒ

9.4 Adattár

7.6 GPRS beállítás
7.7 Beállítások
visszaállítása
7.8 Memória állapota
7.8.1 Általános
memória
7.8.2 Multimédia
memória
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Funkciók és opciók kiválasztása
Funkciók és opciók kiválasztása
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Telefonja számos funkciót kínál, melyek
lehetŒvé teszik a készülék testre szabását.
Ezek a funkciót a menükben és almenükben
találhatók, valamint a két funkciógombbal
érhetŒk el [
],[
]. Minden menü és
almenü egy adott funkció beállításait módosítja.

Menü

Nevek

A funkciógombok szerepe az adott állapottól
függŒen változik, és a képernyŒ alján, a
gombok felett található sor jelzi aktuális
szerepüket.

Nyomja meg a bal
funkciógombot a
menü eléréséhez.

Nyomja meg a jobb
funkciógombot a
Kapcsolatok
eléréséhez.

Hangprofil

Bekapcsol

Megjelennek a hangprofil beállítási opciók.
Állítsa be az opciókat tetszés szerint.
]

Hívásjelzés: BejövŒ hívás esetén a telefon
hangjelzésének a környezethez legjobban illŒ
típusát választhatja ki.

]

CsengŒhang: Válassza ki a csengŒhangot a
listából.

]

CsengŒhangerŒ: Állítsa be a
csengŒhangerŒt.

Menü 1.x.1

Megjegyzés
]

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a bekapcsolni
kívánt profilt, majd nyomja meg a bal
funkciógombot
[Kiválaszt], vagy az OK
gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.

Testre szab

Menü 1.x.2

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában.
Miután megnyomta a bal funkciógombot
,
vagy az OK gombot, válassza a Testre
szab opciót.

Hangprofil

Ebben a menüben állíthatja be a telefon
csengŒhangjait és rendelhet hangjeleket a
különbözŒ eseményekhez, profilokhoz és
hívócsoportokhoz. Öt elŒre beállított profil áll
rendelkezésre: RezgŒ, Néma, Általános,
Hangos és Fülhallgató. Mindegyik profil testre
szabható. Nyomja meg a bal funkciógombot
[Menü], majd válassza a Hangprofil opciót a
fel/le navigációs gombokkal.

Hallása védelme érdekében nyitott telefon
esetén a maximális hangerŒ szint a 3-as.

]

Üzenet jelzés: Állítsa be az üzenet
érkezésére figyelmeztetŒ jelzés típusát.

]

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

]

Billentyıhang: Kiválaszthatja a
gombnyomások hangját.

]

BillentyıhangerŒ: Itt állíthatja be a
gombnyomások hangerejét.
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Hangprofil
Hangprofil

]

Flip hang: Kiválaszthatja a nyitás hangját a
környezetnek megfelelŒen.

]

Effekt hangerŒ: Kiválaszthatja az effektek
hangerejét.

]

Be/ki kapcsolás hangerŒ: Kiválaszthatja a
csengŒhangerŒt a telefon be/kikapcsolásakor.

]

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

Menü 1.x.3

Megváltoztathatja a hangprofil nevét.

Megjegyzés
]

A RezgŒ, Néma és Fülhallgató profilok
nem nevezhetŒk át.

1. A profil nevének megváltoztatásához jelölje ki
a profilt a listában, majd a bal funkciógomb
vagy az OK gomb megnyomása után
válassza az Átnevez opciót.
2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg
az OK gombot, vagy a bal funkciógombot
[OK].

Hívásinfó

A szám és név (ha rendelkezésre áll) a hívás
dátumával és idejével együtt jelenik meg.
Megtekintheti a hívásidŒket is.

Nem fogadott

Fogadott

Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott
hívást tekintheti meg.
]

Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll,
felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.

]

Megadhat egy új nevet a számhoz, és
elmentheti a telefonkönyvbe.

]

Üzenetet küldhet a számra.

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott
hívást tekintheti meg.

]

Törölheti a hívást a listából.

]

Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll,
felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.

Tárcsázott

]

Megadhat egy új nevet a számhoz, és
elmentheti a telefonkönyvbe.

]

Üzenetet küldhet a számra.

]

Törölheti a hívást a listából.

Menü 2.1

Menü 2.2

Hívásinfó

Csak akkor ellenŒrizheti a nem fogadott,
fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat
támogatja a hívófél azonosítás (CLI)
szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

Menü 2.3

Ebben a menüben a legutolsó 10 tárcsázott
hívást tekintheti meg.
]

Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll,
felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.

]

Megadhat egy új nevet a számhoz, és
elmentheti a telefonkönyvbe.

]

Üzenetet küldhet a számra.

]

Törölheti a hívást a listából.
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Hívásinfó
Hívásinfó

Híváslisták törlése

Menü 2.4

Mindent töröl: Az összes számláló
nullázható a bal funkciógombbal
[Igen].

Törölheti a Nem fogadott, Fogadott, és a
Tárcsázott listákat vagy törölheti az összes
hívás listát.

Minden költség (Menü 2.5.2)

Hívásdíj

A funkció lehetŒvé teszi, hogy ellenŒrizze az
utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévŒ
költséget és törölheti a számlálót. A számláló
törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Menü 2.5

IdŒtartam (Menü 2.5.1)
Ez a funkció lehetŒvé teszi, hogy megtekintse
bejövŒ és kimenŒ hívások idŒtartamát. A
hívásszámlálók nullázhatók. A következŒ
számlálók állnak rendelkezésre.
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]

]

Utolsó hívás: Az utolsó hívás hossza.

]

Minden hívás: A számláló utolsó nullázása
óta fogadott és kezdeményezett összes hívás
idŒtartama.

]

Fogadott: A bejövŒ hívások idŒtartama.

]

Tárcsázott: A kimenŒ hívások idŒtartama.

Beállítások (Menü 2.5.3)
(SIM függŒ)
]

Díjszabás: Beállíthatja a pénznemet és
egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a
költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy
egység kiválasztásához szüksége lesz a
PIN2 kódra.

]

Összeg beállítása: Ez a hálózati szolgáltatás
lehetŒvé teszi a hívások költségének
korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha
az Olvas opciót választja, akkor megjelenik a
felhasználható egységek száma. Ha a Beállít
opciót választja, akkor beállíthatja a
költségkorlátot.

]

GPRS infó

Hívásinfó

Auto kijelzés: Ez a hálózati szolgáltatás
automatikusan megjeleníti az utolsó hívások
költségét. Ha a Be menüpontot választja,
akkor megjelenik a hívás költsége, amikor
befejezi a hívást.
Menü 2.6

EllenŒrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok
mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti,
hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Hívás idŒ (Menü 2.6.1)
EllenŒrizheti az Utolsó hívás, és az Minden
hívás idŒtartamát. A hívásszámlálók törölhetŒk.

Adat mennyiség (Menü 2.6.2)
EllenŒrizheti a Elküldött, Fogadott vagy Mind
mennyiségét, és Mindet töröl a számlálókat.
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Eszközök
Eszközök

ÉbresztŒóra

Menü 3.1

Beállíthat akár 5 ébresztési idŒpontot tetszés
szerint.
1. Válassza a Be opciót, majd adja meg a
kívánt ébresztési idŒt.
2. Válassza ki az ismétlési periódust: Egyszer,
HétfŒ-péntek, HétfŒ-szombat, Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, majd
nyomja meg az
[OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, majd nyomja
meg az
[OK] gombot.

mely lehetŒvé teszi csatlakoztatását Bluetooth
headsetekhez, számítógép alkalmazásokhoz,
stb.
Amikor adat érkezik egy másik Bluetooth
eszközrŒl, a telefon megerŒsítést kér. Az átvitel
megerŒsítése után a fájl telefonra kerül
átmásolásra.
A fájltípustól függŒen a következŒ mappákban
kerül eltárolásra:
]

MP3: MP3 mappa [Menü 6-5-2].

]

Videó (.3GP): videó mappa [Menü 6-4].

]

Telefonkönyv kapcsolatok (.VCF): Nevek
[Menü 4-1-1].

]

Egyéb fájlok: Adattár [Menü 9-4].

Figyelem!
]

A készülék kikapcsolt állapotban nem tud
ébreszteni!

Bluetooth

Megjegyzés
Menü 3.2

A Bluetooth lehetŒvé teszi az egymás
közelében elhelyezkedŒ kompatibilis mobil
eszközök, perifériák és számítógépek számára
a közvetlenül kommunikációt vezetékek nélkül.
Ez a telefon támogatja a Bluetooth szabványt,
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]

Kompatibilitási problémák miatt egyes
eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

]

Támogatott Bluetooth szoftver
betárcsázásos hálózatkezelésre:
- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 és
3.0

3. Adja meg a számokat.

Minden, a Bluetooth telefonnal kompatibilis
eszközt megtekinthet.

4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg
az
[Eredm.] gombot.

Kéz nélküli eszközök (Menü 3.2.2)

5. Nyomja meg a
[Töröl] gombot, vagy
adjon meg újabb számokat a mıvelet
ismétléséhez.

Megtekintheti a kihangosító eszközök listáját,
melyek kompatibilisek a Bluetooth telefonnal.

Beállítások (Menü 3.2.3)
Regisztrálhat új, Bluetooth kompatibilis eszközt.
Ha már hozzáadta az eszközt, akkor a jelszó
megadása után csatlakozhat hozzá (rendszerint
0000 az alapértelmezett jelszó).

Számológép

Eszközök

Párosított eszközök (Menü 3.2.1)

6. A számológép funkció befejezéséhez
nyomja meg a
[Vissza] gombot.

Megjegyzés
]

Használja a
gombot a számok vagy
jelek törléséhez. Ha a
gombot nyomja
meg, akkor negatív számokat adhat meg.
Ha a
gombot nyomja meg, akkor
decimális számokat adhat meg.

Menü 3.3

Ebben a menüpontban alapvetŒ matematikai
mıveleteket végezhet el, mint például +, –, x, ÷
: Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.
1. A számokat adja meg a számgombokkal.
2. Használjon a navigációs gombot az elvégezni
kívánt mıvelet kiválasztásához.

Átváltás

Menü 3.4

Ebben a menüpontban különféle
mértékegységeket válthat át.
1. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet
a
,
gombokkal.
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Eszközök
Eszközök

2. EllenŒrizheti a kívánt mértékegységhez
tartozó átkonvertált értéket.

VilágidŒ

Menü 3.5

Ebben a menüpontban a nagy világvárosok
helyi idejét ellenŒrizheti.
1. A
,
gombokkal válassza ki a kívánt
idŒzónához tartozó várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város
idejére a
[Beállít] gombbal.

Modem

Menü 3.6

A hálózati szolgáltatásaihoz modemmel is
hozzáférhet. Ha a PCsync, Contents banks,
Internet Cube alkalmazásokat szeretné
használni, akkor meg kell jelenítenie a menüt,
és aktiválnia kell a modemet, majd
csatlakoztatnia az USB vezetéket.
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SzervezŒ
Menü 4.1

]

Szerkeszt: Itt szerkesztheti a bejegyzés
nevét, telefonszámát, csoportját, karakterét és
képét a navigációs gombbal.

]

Szöveges/Multimédiás üzenet írása: Miután
megtalálta a keresett számot, üzenetet
küldhet a kiválasztott számra.

]

Küldés Bluetooth-on keresztül: A
telefonkönyv adatait Bluetooth kompatibilis
eszközökre továbbíthatja.

]

Másol: Ebben a menüpontban másolhatja a
telefonkönyv bejegyzést a memóriából a SIM
kártyára, vagy vissza.

]

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

]

Töröl: Itt törölhet bejegyzéseket.

Megjegyzés
]

Készenléti üzemmódban nyomja meg a
jobb oldali funkciógombot
[Nevek] a
közvetlen hozzáféréshez.

Keres (Menü 4.1.1)
(Hívás telefonkönyvbŒl)
1. Válassza a Keresés opciót a bal oldali
funkciógombbal
[Kiválaszt] vagy
nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
]

Azonnali keresést végezhet, ha megadja a
keresni kívánt név, vagy szám
kezdŒbetıjét.

SzervezŒ

Nevek

2. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni,
másolni vagy hangmintához szeretné
rendelni, nyomja meg az
[Opciók]
gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
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SzervezŒ
Új bejegyzés (Menü 4.1.2)
SzervezŒ

Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat
a telefonkönyvhöz.
A telefon memóriájának kapacitása 1000
bejegyzés. A SIM kártya kapacitása a kártya
típusától függ.
A SIM kártyában tárolható karakterek száma a
kártya típusától függ. A telefon memóriájába
mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak.
Ékezetes karakterek (öüóŒúéáıí) bevitelekor a
beírható betık vagy számok mennyisége
csökkenhet.
1. Válassza az Új bejegyzés menüpontot, és
nyomja meg a
[Kiválaszt] vagy [OK]
gombot.
2. Válassza ki a használni kívánt memóriát: SIM
vagy Telefon. Ha a telefonmemóriát
választja, akkor meg kell jelölnie egy
fŒszámot.
a. Adja meg a nevet, majd nyomja meg a
OK.
b. Adja meg a telefonszámot, majd nyomja
meg a
[Ment] gombot.
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c. Rendelhet még csoportot, karaktert és
vagy fényképet a névjegyekhez, majd
nyomja meg a
[Ment] gombot.

Hívócsoport (Menü 4.1.3)
A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját
csoportot is létrehozhat. Egy csoport 20
személyt tartalmazhat.
]

Csoport tagok: Szerkesztheti, törölheti és
másolhatja a hívócsoportot

]

Csoport csengŒhang: Kiválaszthat egy
csengŒhangot minden egyes csoporthoz.

]

Csoport ikon: Kiválaszthat egy szimbólumot
minden egyes csoporthoz.

]

Új tag felvétele: Csoporttagokat vehet fel. A
csoportok tagjainak száma nem haladhatja
meg a 20-at.

]

Tag törlése: Eltávolíthatja a tagot a csoport
taglistából. A név és a szám továbbra is a
telefonkönyvben marad.

]

Átnevez: Megváltoztathatja a csoport nevét.

Beállítások (Menü 4.1.5)

Ezzel a menüponttal
gombok
bármelyikét hozzárendelheti egy név
bejegyzéshez. A bejegyzések tárcsázásához
tartsa nyomva az adott gombot.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Nevek]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Nevek]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.

2. Válassza a Beállítások menüpontot, és
nyomja meg az
[Kiválaszt] gombot.
]

Mentés
Válassza ki a mentés opciót, majd nyomja
meg az
[Kiválaszt] gombot.

2. Válassza a Gyorshívás menüpontot, és
nyomja meg az
[Kiválaszt] gombot.

- Ha a Vegyes opciót választja, akkor egy
bejegyzés hozzáadásakor a telefon
megkérdezi, hogy hova tárolja.

3. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni,
válasszon az (Üres) helyet, majd a
hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza
ki a telefonkönyvbŒl.
4. Ha hozzárendelt egy számot a gyorshívóhoz,
akkor megváltoztathatja, vagy törölheti a
beállítást. Hívást indíthat, vagy üzenetet
küldhet a számra.

SzervezŒ

Gyorshívás (Menü 4.1.4)

- Ha a SIM vagy Telefon opciót választja,
a telefon a SIM kártyára, vagy a telefonra
tárolja az új bejegyzést.
]

Nézetek
Válassza ki a Nézetek opciót, majd nyomja
meg az
[Kiválaszt] gombot.
- Ha a Csak név opciót választja, akkor a
telefon csak a nevet jeleníti meg.
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SzervezŒ
SzervezŒ

- Ha a Képpel opciót választja, a telefon a
karakterinformációt és képet is megjelenít.

]

Eredeti megtartása: Az eredeti és a
másolt számok is megmaradnak a
tárolókban.

]

Eredeti törlése: Az eredeti számok
törlésre kerülnek és a másolt számok
megmaradnak a tárolókban.

- Ha a Név és szám opciót választja a
nevek számmal együtt jelennek meg.

Mindet másol (Menü 4.1.6)
Ebben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM
kártyára másolhatja, és fordítva.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Nevek]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.
2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és
nyomja meg az
[Kiválaszt] gombot. Az
alábbi menü jelenik meg.
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3. A következŒ almenük jelennek meg.

]

SIM-rŒl telefonra: A bejegyzéseket a SIM
kártyáról a telefon memóriájába
másolhatja.

]

Telefonról SIM-re: A bejegyzéseket a
telefonról a SIM kártyára másolhatja.

Mindet töröl (Menü 4.1.7)
Ebben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket törölheti a telefon memóriájából
vagy a SIM kártyáról. A funkció használatához
szüksége lesz a Biztonsági kódra.
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Nevek]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban, és válassza a Mindent töröl
menüpontot, majd nyomja meg az
[Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót, majd
nyomja meg a bal funkciógombot (
)
[Kiválaszt].

Információ (Menü 4.1.8)
]

SDN
Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató
által kínál szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM
kártya támogatja).
1. Lépjen a telefonkönyvbe a
[Nevek]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban, és válassza az Információ
menüpontot.
2. Lapozzon a SDN opcióhoz, majd nyomja
meg az
[Kiválaszt] gombot.
3. Az elérhetŒ szolgáltatások neve jelenik
meg.
4.

]

Memória
Ebben a menüben ellenŒrizheti a SIM kártya
és a telefon memóriájának kihasználtságát.

]

Saját szám (SIM kártyafüggŒ szolgáltatás)

SzervezŒ

3. Adja meg a biztonsági kódot. A
megerŒsítéshez nyomja meg az
[Kiválaszt] gombot, a törlésbŒl való
kilépéshez pedig a
[Vissza] gombot.

A SIM kártyán ellenŒrizheti saját
telefonszámát.

Naptár

Menü 4.2

A naptár menübe lépve egy naptár jelenik meg.
A képernyŒ felsŒ részén látható a dátum. Ha új
dátumot választ, a képernyŒ annak megfelelŒen
frissül. Az aktuális dátumot zöld szín jelzi, és az
események vagy jegyzetek piros háromszöggel
kerülnek kiemelésre a megfelelŒ négyzet bal
felsŒ sarkában. A telefonon hangjelzést
rendelhet az egyes jegyzetekhez,
emlékeztetŒkhöz.
Nap, hónap, és év megváltoztatása.

,
gombokkal válassza ki a
szolgáltatást, majd nyomja meg a
[Hívás] gombot.
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SzervezŒ
Gomb
SzervezŒ

Magyarázat

Lejártak törlése (Menü 4.2.3)

Évente

Törölheti a múltbéli emlékeztetŒket, melyekre
már felhívta a készülék a figyelmet.

Havonta
Hetente

Mindet töröl (Menü 4.2.4)

Naponta

Az összes jegyzetet törölheti.

Naptár üzemmódban nyomja meg az
[Opciók] gombot.

Ugrás dátumhoz (Menü 4.2.5)

Új bej. (Menü 4.2.1)

ÉbresztŒhang (Menü 4.2.6)

A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy
jegyzetet adhat.
Adja meg a tárgyat, majd nyomja meg az
[Kiválaszt] gombot.

Beállíthatja a hangjelzés típusát.

Napi események megtekintése
(Menü 4.2.2)

Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó
eseményeket, melyeket Ön állított össze.
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Közvetlenül a kiválasztott dátumra léphet.

Jegyzet
1. Válassza a Jegyzet opciót a
gombbal.
2. Ha üres, akkor vegyen fel újat az
gombbal.

Menü 4.3

[Kiválaszt]
[Új]

3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

]

Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli
üzemmódot, akkor nyomja meg a
gombot.

SzervezŒ

Megjegyzés
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Üzenetek
Üzenetek

Nyomja meg a menü (
) gombot, és
válassza az Üzeneteket a navigációs
gombokkal.

1. Írja be az üzenetet. A szöveg bevitelével
kapcsolatban olvassa el a Szöveg bevitele
címı fejezetet.

Új üzenet

2. Ha beírta az üzenetet, a szükséges opció
kiválasztásához nyomja meg a bal oldali
funkciógombot [Opciók].

Menü 5.1

Szöveges üzenet írása (Menü 5.1.1)
Telefonja hangposta értesítés üzeneteket és
SMS üzeneteket fogad.
A hangposta és az SMS hálózati szolgáltatások.
Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a
további információk tekintetében.
Amikor az
ikon megjelenik, új hangpostája
érkezett. Amikor az
ikon jelenik meg, új
szöveges üzenete érkezett. Ha megtelt az
üzenetmemória, egy üzenet jelenik meg, és
az
ikon villog. Ilyenkor nem tud több új
üzenetet fogadni. Használja a törlés opciót a
bejövŒ menüben a régi üzenetek törléséhez.
Ha újra van hely a memóriában, akkor minden
kézbesítetlen SMS üzenetet fogad a készülék
(feltéve, hogy van elegendŒ hely a
memóriában).
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Opciók
]

Küld: Adja meg a telefonszámot, vagy
válassza ki a telefonkönyvbŒl, esetleg
válasszon nemrég használt számot.
Egyszerre akár 6 telefonra is elküldheti
üzenetét. Nyomja meg a bal funkciógombot
[Opciók]. A következŒ opciók jelennek meg.
1 Küldés (csak telefonszám megadása után
jelenik meg)
2 Nemrég használt számok
3 Keresés

]

Mentés piszkozatként: Az üzenet mentése,
hogy késŒbb elküldhesse.

]

Betıtípus: Kiválaszthatja a betıtípus méretét
és típusát.

]

]

Kép: Küldhet és fogadhat szöveges
üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak
(képüzenetek). A telefonban számos kép áll
rendelkezésre, melyek újakkal
helyettesíthetŒk.

]

Hang: SMS üzenetek számára rendelkezésre
álló hangokat szúrhat be.

]

Szövegsablon: Szövegsablonokat
használhat, melyeket a telefonban talál meg.

]

Nevek: Telefonszámokat, vagy e-mail
címeket szúrhat be a telefonkönyvbŒl.

]

Szimbólum: Különleges karaktereket szúrhat
a szövegbe.

]

Névjegy: ElérhetŒségi információit az
üzenethez csatolhatja.

Figyelem!
]

Ezen funkció használatakor a
rendelkezésre álló karakterek száma
csökken!

]

Igazítás: Az üzenet tartalma Jobbra, Középre
vagy Balra rendezhetŒ.

]

Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat a
szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha
a szerkesztési üzemmód
T9Abc/T9abc/T9ABC.

]

T9 nyelvek: Választhat egy T9 beviteli
üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevitelt a
„T9 ki” opcióval.

]

Kilép: Ha a kilépés opciót választja üzenet
írása közben, akkor befejezte az üzenet írását
és visszatérhet az Üzenetek menübe. A
megírt üzenet nem kerül elmentésre.

3. Csatolmányokat is küldhet az üzenettel, ha
megnyomja a jobb funkciógombot [Beszúrás]
az üzenet beírása közben.

Üzenetek

Szín: Kiválaszthatja az elŒtér és a háttér
színét.

Multimédiás üzenet írása (Menü 5.1.2)
Egy multimédia üzenet szöveget, képet és/vagy
hangrészletet tartalmazhat. Ez a funkció csak
akkor használható, ha támogatja a szolgáltatója.
Csak a multimédia üzenetekkel vagy e-mail
funkciókkal kompatibilis készülékek képesek
multimédia üzenetek fogadására és küldésére.
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Üzenetek
Üzenetek

1. Írjon be egy multimédia üzenetet. A jobb
funkciógombbal szimbólumokat és számokat
adhat meg, vagy használhatja a T9
üzemmódot. A multimédia üzenet beírása
után nyomja meg a bal funkciógombot [OK].

]

Dia törlése: Törölheti az aktuális oldalakat.

]

Dia formátumának beállítása
- IdŒzítés beállítása: IdŒzítŒt állíthat be az
oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.

2. Adjon hozzá képet és/vagy hangot. A következŒ
részre a fel/le navigációs gombbal léphet.
3. Hozzáadhat egy oldalt az opció menüvel a
bal funkciógombot használva. Ha megnyomja
a bal funkciógombot, és kiválasztja az „Oldal
hozzáadása” opciót az opció menübŒl, akkor
új oldalt vehet fel.
4. Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók]. A
következŒ opciók állnak rendelkezésre.
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]

Küld: Multimédia üzeneteket küldhet több
telefonszámra és e-mail címre.

]

Megtekintés: Megtekintheti a megírt
multimédia üzeneteket.

]

Ment: A multimédia üzenetek elmenthetŒk a
piszkozatok, vagy a sablonok közé.

]

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

]

Diára lépés: Az elŒzŒ vagy következŒ oldalra
léphet.

- Szöveg- és képcsere: Az üzenet szöveg és
kép pozíciójának cseréje.
]

Média eltávolítása: Eltávolíthatja a képet
vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak
akkor látható, ha van kép vagy hang az
oldalon.

]

Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat
szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a
szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.

]

T9 nyelvek: Választhat egy T9 beviteli
üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevitelt a
„T9 ki” opcióval.

]

Kilép: Ha a kilépés opciót választja üzenet
írása közben, akkor befejezte az üzenet írását
és visszatérhet az Üzenetek menübe. A
megírt üzenet nem kerül elmentésre.

5. Nyomja meg a jobb funkciógombot
[Beszúrás]. Beszúrhat egy szimbólumot,

BejövŒ

Menü 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A
bejövŒ üzenetek között kerül eltárolásra.

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

SIM üzenet

A bejövŒ üzenetek között minden egyes
üzenetet egy ikon azonosít. A részletek
tekintetében lásd az ikon ismertetŒt.
Ikon

Üzenetek

fényképet, vagy létrehozhat egy új fényképet,
hangot, hangjegyzetet, sablont, saját
névjegykártyát és kapcsolatot.

A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM
kártyán kerül eltávolításra. Az ilyen üzenet
áthelyezhetŒ a telefonra.

ismertetŒ
Multimédia üzenet
Rövid üzenet
SIM üzenet
Olvasott multimédia üzenet
Olvasott szöveges üzenet
Push üzenet

Az értesítŒ multimédia üzenet esetén várnia kell
az üzenet letöltésére és feldolgozására.
Egy üzenet olvasásához válasszon egy
üzenetet a
gombbal.
]

Mutat: Megtekintheti a fogadott üzenetet.

]

Töröl: Törölheti az aktuális üzenetet.

]

Válasz: Válaszolhat a küldŒnek.

Olvasott push üzenet
ÉrétesítŒ multimédia üzenet
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Üzenetek
]

Üzenetek

Továbbküld: A kiválasztott üzenetet
továbbíthatja valakinek.

]

Visszahív: Felhívhatja az üzenet küldŒjét.

]

Információk: Információt tekinthet meg a
fogadott üzenetekrŒl; KüldŒ címe, üzenet
tárgya (csak multimédia üzenet esetén),
üzenet dátuma és ideje, üzenettípus,
üzenetméret.

]

Mindet töröl: Az összes üzenetet törölheti.

MMS üzenetekkel kapcsolatos opciók
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]

Lejátszás: LehetŒvé teszi a kiválasztott
multimédia üzenet ismételt lejátszását.

]

Fogadás: (csak multimédia értesítŒ üzenet
esetén). A multimédia üzeneteket a szöveges
üzenetektŒl eltérŒ módon le kell tölteni
automatikusan vagy kézi módon a szerverrŒl.
A hálózati elŒször multimédia értesítŒ
üzenetet küld: ha az automatikus fogadás
opció ki van kapcsolva, vagy hiba következik
be, akkor a fogadás a [Fogadás] opcióval
lehetséges. Ha bekapcsolta az automatikus
fogadás opciót, az üzenet automatikusan
letöltésre kerül az értesítés után.

Üzenetletöltéssel kapcsolatos opciók
]

Információ: A letöltött üzenetek adatait
tekintheti meg.

]

Letöltés: Elindítja a WAP kapcsolatot az
üzenetben található URL-re. A telefonon be
kell állítani a WAP szolgáltatást, hogy letöltse
az üzeneteket.

KimenŒ

Menü 5.3

Itt láthatja az elküldött és el nem küldött
üzeneteket. Az elküldött üzenetek esetén
láthatja a küldési állapotot. A böngészés
ugyanúgy mıködik, mint a bejövŒ üzenetek
esetén.
Ikon

ismertetŒ
MMS elküldve
MMS nincs elküldve
MMS kézbesítés megerŒsítve
SMS elküldve
SMS nincs elküldve
SMS kézbesítés megerŒsítve

Ha már elküldte az üzenetet:

]

Mutat: Megtekintheti az elküldött üzeneteket.

]

Továbbküld: További címzetteknek
továbbíthatja az üzeneteket.

Piszkozatok

]

Töröl: Törölheti az aktuális üzenetet.

]

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

Ezzel a menüvel beállíthat öt gyakran használt
multimédia üzenetet. Ez a menü mutatja az
eltárolt multimédia üzenet listát.

Menü 5.4

A következŒ opciók állnak rendelkezésre.
A következŒ lehetŒségek közül választhat:
]

Mutat: Megtekintheti a multimédia
üzeneteket.

]

Mutat: Megtekintheti az el nem küldött
üzeneteket.

Szerkeszt: Módosíthatja a kiválasztott
üzenetet.

]

Töröl: Törölheti a kiválasztott üzenetet.

]

Küld: Elküldheti üzenetét.

]

]

Töröl: Törölheti az aktuális üzenetet.

Információk: Megtekintheti az üzenet
információját.

]

Információk: Információt tekinthet meg a
küldött üzenetekrŒl.

]

Mindet töröl: Törli a mappa összes üzenetét.

]

Összes küldése: Az összes el nem küldött
üzenetet elküldheti.

]

Mindet töröl: Az összes üzenetet törölheti.

Ha nem küldte el az üzenetet:
]

Üzenetek

Mindet töröl: Az összes el nem küldött
üzenetet törölheti.

]

55

Üzenetek
Üzenetek

Hangposta
meghallgatása

Menü 5.5

Ez a menü egyszerı hozzáférést kínál
hangpostájához (ha a hálózat támogatja). A
funkció használata elŒtt meg kell adnia a
hangposta számát, amit szolgáltatójától
kérdezhet meg.

Olvas (Menü 5.6.1)

Ha egy új hangposta üzenete érkezett, a
jel jelenik meg a kijelzŒn. Konzultáljon
szolgáltatójával a készülék megfelelŒ
beállításával kapcsolatban.

Témák (Menü 5.6.2)

CB üzenetek

Menü 5.6

(Hálózat és elŒfizetés függŒ)
A cellainfo üzenetek olyan szöveges üzenetek,
melyeket a szolgáltató küld az elŒfizetŒknek. Az
üzenetek közérdekı információkat
tartalmaznak, mint például idŒjárás jelentéseket,
közlekedési híreket, gyógyszertárak listáját és
tŒzsdei árfolyamokat. Ha cellainfo üzenete
érkezett, akkor megjelenik egy üzenet, mely az
üzenet érkezésére hívja fel a figyelmet, vagy az
információs üzenet jelenik meg közvetlenül.
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Készenléti üzemmódban a következŒk állnak
rendelkezésre.

Ha cellainfo üzenet érkezett és kiválasztja az
Olvas opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor
az üzenet megjelenik a kijelzŒn.

Új téma hozzáadásához nyomja meg a bal
funkciógombot [Opciók], majd válassza az Új
hozzáadása opciót. Ha már vannak témái,
akkor kikapcsolhatja, szerkesztheti, törölheti
Œket a val funkciógombbal [Opciók].

Sablonok

Menü 5.7

ElŒre definiált üzenetek találhatók a listában.
Szerkesztheti és megtekintheti a sablon
üzeneteket, valamint újakat hozhat létre. Kétféle
sablon áll rendelkezésre: szöveges és
multimédia.

Szövegsablonok (Menü 5.7.1)
• Késni fogok! Ott leszek
• Hol vagy?

A következŒ opciókat használhatja.
]

Megtekintés: Megjeleníti a piszkozat
multimédia üzenetet.

]

Ment: Elmenti sablonként a multimédia
üzenetet.

]

Tárgy szerkesztés: Szerkesztheti a tárgyat.

]

Dia hozzáadása: Az aktuális oldal elé vagy
mögé beszúr egy oldalt.

]

Diára lépés: A következŒ vagy elŒzŒ oldalra
ugrik.

• Már úton vagyok!
• Nagyon sürgŒs! Kérem vegye fel a
kapcsolatot velem!
• Szeretlek!
A következŒ opciókat használhatja.
]

Megnéz: Megtekintheti a sablonokat.

]

Dia törlése: Törölheti az aktuális oldalakat.

]

Töröl: Sablont törölhet.

]

]

Hozzáad: Új sablont adhat hozzá.

]

Küldés: Küldés szöveges vagy multimédia
üzenetben.

Dia formátumának beállítása: IdŒzítŒt
állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez
és hanghoz, vagy jobbra, balra, fel és le
rendezheti az üzenet tartalmát.

]

]

Szerkeszt: Sablonokat szerkeszthet.

]

Mindet töröl: Minden sablont törölhet.

Média eltávolítása: Eltávolíthatja a képet
vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak
akkor látható, ha van kép vagy hang az
oldalon.

Üzenetek

• Kérem, hívjon vissza!

Multimédiás sablon (Menü 5.7.2)
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Üzenetek
Üzenetek

]

Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat
szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a
szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.

]

T9 nyelvek: Választhat egy T9 beviteli
üzemmódot.

]

]

Érvényességi idŒ: Ezzel a funkcióval azt
állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig
tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt
sikeresen elküldésre kerül.

]

Kézbesítési jelentés: Ha ezt a funkciót
bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével
kapcsolatban.

]

Válasz ua. központon keresztül: Ezzel a
funkcióval az üzenet elküldése után
átvállalhatja a válasz költségeit. Ezt a funkciót
nem minden szolgáltató támogatja.

]

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

Kilép: Kilép a menübŒl.

Névjegy (Menü 5.7.3)
Saját névjegykártyát készíthet. Adja meg nevét,
mobil telefonszámát, irodai telefonszámát, fax
számát és e-mail címét.

Beállítás

Menü 5.8

Szöveges üzenet (Menü 5.8.1)
]
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Üzenet típusa:

Multimédiás üzenet (Menü 5.8.2)

Szöveg, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, Email, ERMES

]

Prioritás: Beállíthatja a kiválasztott üzenet
prioritását.

Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget
különféle formátumokba alakíthatja. A funkció
további részleteivel kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

]

Érvényességi idŒ: Ezzel a funkcióval azt
állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig
tárolódjon az üzenetközpontban, mielŒtt
sikeresen elküldésre kerül.

]

]

]

Automatikus letöltés: Ha bekapcsolja,
automatikusan fogadja a multimédia
üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést
kap az üzenetek érkezésérŒl, majd utána
ellenŒrizheti az értesítést. Ha a csak honos
hálózatot választja, akkor a multimédia
üzeneteket a honos hálózattól függŒen
fogadhatja.
Hálózat beállítása: Ha kiválasztja a
multimédia üzenet szervert, akkor megadhat
egy URL címet a szervernek.
Engedélyezett típusok

Hangposta kp. száma (Menü 5.8.3)
Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót
támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a
szimbólum megjelenik a képernyŒn.
Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a
szolgáltatás részletei tekintetében, hogy
megfelelŒen tudja beállítani telefonját.
]

Hazai: Meghallgathatja a hangpostákat a
Hazai kiválasztásával.

]

Barangolási: Még külföldön is
meghallgathatja hangpostáját, ha a
barangolás szolgáltatás támogatott.

Üzenetek

]

Kézbesítési jelentés: Ha ezt a funkciót
bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével
kapcsolatban.

CB üzenetek (Menü 5.8.4)
]

Fogadás
Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon
fogadja a szolgáltató üzeneteit.

Személyes: Személyes üzenet.
Hirdetés: Reklámüzenet.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon
nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

Információ: Szükséges információ.
]

Figyelmeztetés
Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon
hangjelzést ad, ha cellainfó üzenet érkezik.
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Üzenetek
Üzenetek

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon
nem ad hangjelzést, ha cellainfó üzenet
érkezik.
]

Nyelvek
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki]
opcióval. Utána a cellainfó üzenet a
kiválasztott nyelven jelenik meg.

Push üzenetek (Menü 5.8.5)
Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az
üzeneteket, vagy nem.
]

Fogadás
Fogadás be: Minden hálózati üzenetet
fogad.
Fogadás ki: Nem fogad hálózati üzeneteket.

]

Auto letöltés
Be: A hálózati üzenetek automatikus
letöltése.
Ki: Hálózati üzenetek manuális fogadása.
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Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben
ékezetes karaktereket használ (öüóŒúéáıí),
akkor az üzenet küldése vagy mentésekor ezen
betık, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve
elmentésre!

Multimédia
Menü 6.1

Ez az alkalmazás lehetŒvé teszi állókép
készítését. Állóképet készíthet tetszŒleges
méretben, és felhasználhatja a kapcsolatokhoz
fényképként, háttérképként, vagy egyéb
általános célokra. Ha elkészítette a képet, akkor
elküldheti azt multimédia vagy e-mail
üzenetben.

]

Effektus: Beállítja a képnél használt
különleges hatást.

]

Vaku: Beállítja a vaku üzemmódját.

]

Zoom: Beállítja a zoom funkciót.

Megjegyzés

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a
következŒ menüelemek megjelenítéséhez.
]

FényerŒ: Beállítja a fényerŒt.

]

Méret: Beállítja a kép méretét.

Multimédia

Kép készítése

]

Keret képek csak 128x160 képpontos
felbontással készíthetŒk.

]

Sorozat felvétel csak a 320x240-es
felbontásnál használható

Videókamera

Menü 6.2

]

IdŒzítŒ: Beállítja a késleltetési idŒt.

]

MinŒség: Beállítja a kép minŒségét.

]

Fehéregyensúly: Megváltoztathatja a
beállítást a környezetnek megfelelŒen.

Ez az alkalmazás lehetŒvé teszi mozgókép
felvételét. A funkció használatával lejátszhat és
megtekinthet egy elmentett videó fájlt. Miután
felvételt készített, elküldheti a klipet multimédia
üzenetben vagy e-mailben.

]

Album: Megmutatja az elkészített
állóképeket.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a
következŒ menüelemek megjelenítéséhez.

]

Kilépés: Kilépés a kamera üzemmódból.

]

Mód: Kiválaszthatja, hogy normál vagy
sorozatképet szeretne készíteni.

]

FényerŒ: Beállítja a fényerŒt.

]

Méret: Beállítja a kép méretét.

]

IdŒzítŒ: Beállítja a késleltetési idŒt.
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]

MinŒség: Beállítja a videó minŒségét.

]

]

Fehéregyensúly: Megváltoztathatja a
beállítást a környezetnek megfelelŒen.

Multimédia üzenet írása: Kép küldése MMS
üzenetben.

]

Mentés mint háttérkép: Beállíthatja a képet
háttérképként.

]

Diavetítés: Ez a menü lehetŒvé teszi az
automatikus diavetítéshez hasonló
megjelenítést.

]

Töröl: Törölheti a képet.

]

Cím szerkesztése: Szerkesztheti a kép
címét.

]

Információk: Információt jelenít meg a címrŒl,
méretrŒl, és a készítés dátumáról, idejérŒl.

]

Felvétel idŒtartama: Beállítja a felvételi idŒt.

]

Album: Megmutatja az elkészített
állóképeket.

]

Kilépés: Kilépés a kamera üzemmódból.

]

Effektus: Beállítja a klipnél használt
különleges hatást.

]

Vaku: Beállítja a vaku üzemmódját.

]

Zoom: Beállítja a zoom funkciót.

Fotók

Menü 6.3

Megtekinthet és elküldhet egy képet. A képet
beállíthatja háttérnek is.
Opciók
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Videók

Menü 6.4

Videót játszhat le és küldhet.
Opciók
]

]

Lejátszás: Videó lejátszás.

BöngészŒ nézet: Egyszerre meg tud
jeleníteni több képet is a kijelzön.

]

]

Küldés Bluetooth-on keresztül: Videó
küldése Bluetooth átvitellel.

Küldés Bluetooth-on keresztül: Kép
küldése Bluetooth átvitellel.

]

Átnevez: Szerkesztheti a videó címét.

]

Törlöl: Törölheti a videót.

Mindent töröl: Törölheti az összes videót.

]

Információ: Információt jelenít meg a
videóról.

MP3

AAC+: V1: 16~128 Kbps bitsebesség
V2: 16~48 Kbps bitsebesség
8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia

]

MP4, M4A: 8 KHz – 48 KHz mintavételi
frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség,
sztereó.

]

WMA: 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia,
maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.

Menü 6.5

Az S5200 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik.
MP3 zenei fájlokat hallgathat egy kompatibilis
headset segítségével, vagy a beépített
hangszórón keresztül.

Megjegyzés
]

]

A hangszóró kis mérete miatt egyes
esetekben a hang torz lehet, különösen
nagy hangerŒ, és sok mélyhang esetén.
Sztereó fülhallgató használata ajánlott,
hogy élvezhesse a zene kiváló minŒségét.

A zenelejátszó a következŒket támogatja:
]

MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III, 8 KHz – 48 KHz mintavételi
frekvencia. Maximum 320 Kbps bitsebesség,
sztereó.

]

AAC: ADIF, ADTS formátumok (8 KHz – 48
KHz mintavételi frekvencia)

Multimédia

]

Megjegyzés
]

Az S5200 nem támogatja a változó
bitsebességı MP3 és AAC fájlokat. Éppen
ezért, nem konvertálhatja a VBR MP3 fájlt
AAC formátumra.

SzámítógépérŒl a telefon memóriájába
másolhat MP3 fájlokat adattároló üzemmódban
használva a telefont. Amikor a telefont
számítógépéhez csatlakoztatja az USB
vezetékkel (tartozék), akkor csatlakoztatnia kell
a telefont a számítógéphez. Ha Win98 SE
rendszert használ, akkor telepítenie kell a
háttértár meghajtót a Windows 98 számára a
CD-ROM lemezrŒl.
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Megjegyzés
]

]

Az MP3 fájlokat a my media\music
mappába kell másolni. Ha másik mappába
másolja, akkor nem fogja látni az MP3
fájlokat.
A számítógépen Windows 98 SE, Windows
ME, Windows 2000, Windows XP
operációs rendszernek kell futnia.

MP3 lejátszó (Menü 6.5.1)
1. Válassz ki az MP3 menüt, majd válassza az
MP3 lejátszót.
2. Nyomja meg a bal funkciógombot
[Opciók] a következŒ menük eléréshez.
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]

Lejátszási lista megtekintése: Megjelenítheti
a lejátszási listát.

]

Ismétlés: Az aktuális zeneszám egy részlete
ismétlésre kerül a funkció bekapcsolásakor.

]

Mentés mint csangŒhang: Ez a menü
lehetŒvé teszi az MP3 fájl beállítását
csengŒhangként. A profil menüben is
beállíthatja csengŒhangként a fájlt.

]

Beállítások
- Hangszín
Ez a menü segít beállítani zenehallgatás
környezetét. A telefon négy gyári beállítást
tartalmaz. Amikor belép a menübe, az
ekvalizer aktuális beállítását láthatja.
- Lejátszási mód
Ez a menü lehetŒvé teszi lejátszási
üzemmód beállítását.
- Véletlenszerı lejátszás
Az MP3 fájlokat véletlen sorrendben
hallgathatja meg.
- Vizuális effekt
Kiválaszthatja a vizuális hatás menüket:
hullám, gitár, víz. Ez a menü lehetŒvé teszi a
fŒ és kiegészítŒ LCD képernyŒ hátterének
beállítását MP3 fájl lejátszása közben.

HangfelvevŒ

Ez a menü lehetŒvé teszi a teljes lejátszási lista
áttekintését. A mısorszámok között a
navigációs gombokkal léphet.

A hangjegyzet funkció képes 10 darab,
egyenként maximum 20 másodperc hosszú
hangjegyzet rögzítésére.

Mindezek mellett, ha kiválasztja az opció
menüt, akkor törölheti a fájlt, vagy megjelenítheti
az információkat róla.

Felvétel (Menü 6.6.1)

Megjegyzés
]

A zenei fájlokat nemzetközi és helyi szerzŒi
joggal kapcsolatos törvények védhetik.
Lehet, hogy engedélyre vagy licencre van
szükség a zene másolásához. Egyes
országokban a helyi törvények megtiltják a
szerzŒi joggal védett anyagok magáncélra
történŒ másolását. EllenŒrizze az érvényes
helyi jogszabályokat az ilyen anyagok
felhasználásával kapcsolatban.

Beállítások (Menü 6.5.3)
Ez a menü lehetŒvé teszi a következŒ elemek
beállítását: hangszín, lejátszási mód, véletlen
szerı lejátszás és vizuális effektek.

Menü 6.6

Multimédia

Lejátszási lista (Menü 6.5.2)

Hangjegyzetet a Hangfelvétel menüben
készíthet.
1. Ha elindult a felvétel, a Felvétel üzenet és a
hátralévŒ idŒ jelenik meg.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor
nyomja meg a bal funkciógombot
[Ment].
3. Adja meg a hangjegyzet címét, majd nyomja
meg a bal funkciógombot
[OK].

Listát mutat (Menü 6.6.2)
A telefon megjeleníti a hangjegyzetek listáját.
Lejátszhatja Œket, elküldheti Œket multimédia
üzenetben, és törölheti Œket.
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Beállítás

Menü 6.7

Kamera (Menü 6.7.1)
]

Automatikus mentés: Ha bekapcsolja, a
képek automatikusan mentésre kerülnek a
menüsáv nélkül.

]

Minden fénykép törlése: Ez a menü
lehetŒvé teszi az összes fénykép törlését a
megerŒsítŒ kérdés után.

Videókamera (Menü 6.7.2)
]
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Minden videó törlése: Ez a menü lehetŒvé
teszi az összes videó törlését a megerŒsítŒ
kérdés után.

Beállítások
]

IdŒformátum: Választhat a 12 és 24 órás
idŒformátum közül.

1. Nyomja meg a
[Menü] gombot
készenléti üzemmódban.

Telefon

2. Nyomja meg a
gombot a Beállítások
közvetlen eléréséhez.

Ezzel a funkcióval a telefon beállításait
változtathatja meg.

Dátum és idŒ

KijelzŒ (Menü 7.2.1)

Menü 7.1

A dátummal és idŒvel kapcsolatos funkciókat
állíthatja be.

]

]

Dátum beállítás: Megadhatja az aktuális
dátumot.
Dátumformátum: Beállíthatja a
dátumformátumot, mint például a
NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN.
(N: nap / H: hónap / É: év)

IdŒ beállítás ( M e n ü 7 . 1 . 2 )
]

IdŒ beállítása: Megadhatja a pontos idŒt.

Háttérkép: Kiválaszthatja a készenléti
üzemmódban látható háttérképet.
Alapértelmezett
Kiválaszthat egy képet vagy animációt a
vagy
gombbal.

Dátum beállítás (Menü 7.1.1)
]

Menü 7.2

Beállítások

A következŒ menükben saját igényeinek
megfelelŒen végezze el a beállításokat.

Saját mappa
Kiválaszthat egy képet vagy animációt
háttérként.
]

Háttérszöveg: Ha a Be opciót választja,
akkor szerkesztheti a készenléti üzemmódban
megjelenŒ szöveget.

]

Háttérvilágítás: Beállíthatja a világítási idejét
a kijelzŒnek.
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Beállítások
]

Beállítások

Hálózat neve: Ha a Be opciót választja, a
hálózat neve (a szolgáltató elnevezése)
megjelenik a belsŒ LCD képernyŒn.

]

Minden telefonhívást átirányít.
]

Készülék sémája (Menü 7.2.2)
]

Ha nincs válasz

]

Nem elérhetŒ

Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.

Nyelv (Menü 7.2.3)
Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon
menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv
megadás üzemmódot is befolyásolja.
Menü 7.3

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

Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van
kapcsolva, vagy a vételi tartományon kívül
van.
]

A hívásátirányítás szolgáltatás lehetŒvé teszi a
bejövŒ hanghívások, faxhívások és adathívások
átirányítását egy másik számra. A részletekkel
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat
szolgáltatójával.

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

]

Minden fax
Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra,
melynek fax csatlakoztatása van.

Átirányítás (Menü 7.3.1)
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Ha foglalt
Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.

Választhat a sémák közül.

Hívásbeállítás

Minden hívás

]

Összes kikapcsolása
Minden átirányítást töröl.

Válasz mód (Menü 7.3.2)

Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi
vannak.

]

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat
egyszerıen a flip nyitásával is fogadhatja.

• Bekapcsolás
A megfelelŒ szolgáltatás aktiválása.

]

Hangposta
Az üzenet átirányítása egy központba. Ez a
szolgáltatás nem elérhetŒ a Minden adathívást
és a Minden faxhívást pontokból.

Flip nyitás

Bármely gomb
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a
[Vége] gomb kivételével bármelyik gomb
megnyomásával fogadhatja.

]

Más szám

Csak küldés
Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak
a
[Hívás] gombbal fogadhatja.

Írja be az átirányítás telefonszámát.
Kedvenc

Saját szám küldése (Menü 7.3.3)

Választhat az 5 utolsó átirányításhoz használt
telefonszám közül.

(Hálózat- és elŒfizetés-függŒ szolgáltatás)

• Kikapcsol
A megfelelŒ szolgáltatás kikapcsolása.

• Állapot

Beállítások

Az almenük

]

Hálózati beállítás
Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát
a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint
például az 1-es vagy 2-es vonal.

A megfelelŒ szolgáltatás állapotának
lekérdezése.
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Beállítások
]

Beállítások
]

Be

Percjelzés (Menü 7.3.5)

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon
elküldi telefonszámát a hívott félnek.
Telefonszáma megjelenik a hívott fél
telefonján.

Ha a Be beállítást választja, minden perc
elteltével rövid hangjelzést hallhat.

Ki

]

Automata újrahívás (Menü 7.3.6)

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon
nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

Hívásvárakoztatás (Menü 7.3.4)
(HálózatfüggŒ szolgáltatás)
]

Bekapcsol
A hívásvárakoztatás szolgáltatás
bekapcsolása.

]

Kikapcsol
A hívásvárakoztatás szolgáltatás
kikapcsolása.

]

Állapot
A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának
ellenŒrzése.
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Be
Ha ezt a funkciót választja, a telefon
sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.

]

Ki
Ha ezt a funkciót választja, a telefon
sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli
meg.

Biztonság

Menü 7.4

PIN kód kérése (Menü 7.4.1)
Ebben a menüben állíthatja be, hogy
bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot.
Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után
vár a PIN kód bevitelére.
1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a
Biztonság menüben, majd nyomja meg
az
[OK] gombot.

Automatikus billentyızár (Menü 7.4.3)
Ebben a menüben beállíthatja az automatikus
billentyızár idŒtartamát.

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

Telefonzár (Menü 7.4.2)
Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a
telefon illetéktelen használatát. Amikor
bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági
kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az
Automatikus opciót választja, a telefon csak
SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Híváskorlátozás (Menü 7.4.4)

Beállítások

2. Válassza a Be/Ki opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást,
akkor szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon
bekapcsolásakor.

A híváskorlátozás funkcióval
megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú
hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a
telefonnal. A funkcióhoz szükség van a
híváskorlátozás jelszóra. A következŒ almenük
láthatók.
]

Minden kimenŒ
Minden kimenŒ hívás tiltása.

]

KimenŒ nemzetközi
Nemzetközi kimenŒ hívások tiltása.

]

KimenŒ nemzetközi barangoláskor
Minden nemzetközi kimenŒ hívás tiltása
barangoláskor.

]

Minden bejövŒ
Minden bejövŒ hívás tiltása.
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Beállítások
]

Roaming közben bejövŒ

Beállítások

Minden bejövŒ hívás tiltása barangoláskor.
]

Mindet töröl

A számok beállításához szüksége lesz a PIN2
kódra.
]

Minden hívástiltás törlése.
]

Jelszóváltás

]

Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.
A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:
• Bekapcsol
Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál,
akkor használhatja ezt a korlátozást.
• Kikapcsol
Kikapcsolhatja a funkciót.
• Állapot
Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás
jelenlegi állapotát.

Fix hívószám (Menü 7.4.5)
(SIM kártya-függŒ)
Ezzel a funkcióval bizonyos számokra
korlátozhatja a kimenŒ hívásokat.
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Aktivál
A kimenŒ hívások korlátozása a megadott
telefonszámra.
Kikapcsol
A híváskorlátozás törlése.

]

Hívószámlista
Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix
hívószámok listáját.

Kódváltás (Menü 7.4.6)
A PIN a személyi azonosító szám rövidítése,
melyet az illetéktelen használat megelŒzésére
lehet használni.
Ebben a menüben a következŒ kódokat
változtathatja meg: PIN2 kód, Biztonsági kód.
1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági
kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg
az eredeti kódot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

Kedvelt

Hálózat választás

Menü 7.5

Összeállíthat egy listát az elŒnyben részesített
hálózatokról, és a telefon megpróbál elŒször
ezekhez csatlakozni, mielŒtt más hálózatot
keresne. Ez a lista a telefonban elŒre tárolt
hálózati listából állítható össze.

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

Sáv választás (Menü 7.5.2)

Hálózat választás (Menü 7.5.1)

Ezzel az opcióval választhat a GSM 900/1800
vagy GSM 1900 opciók közül.

Automatikus
A telefon automatikusan keres és választ a
területen elérhetŒ hálózatok közül. Ha egyszer
az Automatikus üzemmódot választotta, a
telefon akkor is az „Automatikus” beállítást
használja, ha ki-, majd bekapcsolja.
Kézi
A telefon megkeresi az elérhetŒ hálózatok
listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a
használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak
van barangolási szerzŒdése a honos hálózattal.
A telefon lehetŒvé teszi másik hálózat
választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

GPRS beállítás

Beállítások

2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN
kódot/PIN2 kódot, és ellenŒrizze.

Menü 7.6

A környezetnek megfelelŒen beállíthatja a
GPRS szolgáltatást.

Beállítások
visszaállítása

Menü 7.7

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

Memória állapota
Általános memória (Menü 7.8.1)
]

Ez a funkció a telefon felhasználó
memóriájának állapotát mutatja.

Multimédia memória (Menü 7.8.2)
]
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Ez a funkció a telefon multimédia
memóriájának állapotát mutatja.

Menü 7.8

BöngészŒ

HálózatkezelŒjével, választott szolgáltatójával
egyeztesse a WAP-szolgáltatások
elérhetŒségét és a fizetési kötelezettségeket. A
szolgáltató ellátja Önt a szolgáltatások
használatához szükséges útmutatásokkal is.
Ha csatlakozott az Internethez, a honlap
megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ.
Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL
megadásával. A böngészŒbŒl történŒ
kilépéshez nyomja meg a (
) gombot. A
telefon visszatér készenléti állapotba.

Navigálás a WAP böngészŒvel
Az Interneten szörfözhet a telefon gombjaival,
vagy a WAP böngészŒ menüvel.

A telefon gombjainak használata
Az Internetes szörfözéskor a telefon gombjai
másképp mıködnek a telefon üzemmódhoz
képest.

Gomb

Ismertetés
A tartalomterületet görgeti
soronként
Visszatér az elŒzŒ oldalra

BöngészŒ

Ebben a menüben különbözŒ WAP (Wireless
Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki
információkat, híreket, idŒjárás-jelentést és
repülŒtéri információkat érhet el. Ezeket a
szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra
tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Opciókat választ és
mıveleteket erŒsít meg

A WAP böngészŒ menü használata
Számos opció áll rendelkezésre a mobil Internet
használata közben.

Megjegyzés
]

A WAP böngészŒ menüje változó lehet a
böngészŒ verziójától függŒen.

Internet

Menü 8.1

KezdŒlap (Menü 8.1.1)
Az aktuális profil által meghatározott
kezdŒlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató
határozza meg a kezdŒlapot, ha Ön nem teszi
meg egy aktív profilban.
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BöngészŒ
KönyvjelzŒk (Menü 8.1.2)
BöngészŒ

Ez a menü lehetŒvé teszi a kedvenc weboldal
URL címének eltárolását, hogy késŒbb
egyszerıen hozzáférjen. A telefon számos elŒre
eltárolt bejegyzést tartalmaz.
Ezek az elŒre eltárolt bejegyzések nem
törölhetŒk.

]

Csatlakozás: Csatlakozás a kiválasztott
könyvjelzŒhöz.

]

Hozzád: Manuálisan új könyvjelzŒket adhat
hozzá.

]

Szerkeszt: A kiválasztott könyvjelzŒ nevének
és címének szerkesztése.

]

Töröl: A kiválasztott könyvjelzŒ törlése a
listából.

]

Mindet töröl: Minden könyvjelzŒt töröl.

Bejegyzés létrehozása
1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
[Opciók].
2. Válassza az Új bejegyzés opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és a
bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK
gombot.
✽

Hasznos tanács: Használja az
és
gombot szimbólumok megadásához. A „.”
Megadásához nyomja meg az
gombot.

KönyvjelzŒ kiválasztása után a következŒ
opciók állnak rendelkezésre.
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URL-re lép (Menü 8.1.3)
Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetszŒ
weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL
címét, majd nyomja meg az OK gombot.

Beállítások (Menü 8.1.4)
Profilok
Egy profil hálózati információt tartalmaz az
Internethez történŒ csatlakozáshoz.

]

Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM
Application Toolkit) szolgáltatásokat, akkor
a menü elnevezése a szolgáltató specifikus
név lesz, mely a SIM kártyán került
eltárolásra. Ha a SIM kártya nem
támogatja a SAT szolgáltatásokat, akkor ez
a menü a Profilok lesz.

Minden profil a következŒ almenükkel
rendelkezik:

- Adatátvitel: Beállíthatja a vivŒ
adatszolgáltatást.
1 Adat
2 GPRS
- Adat beállítások: Csak akkor jelenik meg,
ha az adat beállítást választotta vivŒként.
Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver
(NEM a WAP átjáró) felhasználó
azonosítóját.

]

Bekapcsol: A kiválasztott profil aktiválása.

]

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM
a WAP átjáró) jelszavát.

Beállítás: A kiválasztott profil WAP
beállításait szerkesztheti, illetve változtathatja
meg.

Hívás típus: Válassza ki az adathívás
típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)

- KezdŒlap: Itt állíthatja be a kapcsolat
létrehozásakor automatikusan letöltött
weblap címét. Nem kell a „http://” elŒtaggal
kezdenie a címet, a WAP böngészŒ
automatikusan hozzáadja az elŒtagot.

BöngészŒ

Megjegyzés

Várakozási idŒ: A beállított várakozási idŒ
eltelte után a szolgáltatás nem fog a
rendelkezésére állni, ha ezen idŒ alatt nem
történt adat bevitel, vagy adat átvitel.
Hívás seb.: Adja meg az adatátviteli
sebességet; 9600 vagy 14400.
- GPRS beállítások: Csak akkor jelenik meg,
ha a GPRS beállítás választotta vivŒként.
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BöngészŒ
BöngészŒ

APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.

Cache

Azonosító: Adja meg az APN-hez tartozó
felhasználó azonosítót.

Állítson be egy értéket, hogy a kapcsolat
használjon-e gyorsítótárat, vagy ne.

Jelszó: Adja meg az APN-hez tartozó
jelszót.

Cookie

- Proxy beállítás

Cache ürítés

Proxy: Be/ki.

A cache memória tartalma törlŒdik.

IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.

Cookie-k törlése

Port szám: Adja meg a proxy portot.

Törölt minden cookie-ban tárolt adatot.

- DNS beállítás
ElsŒdleges kiszolgáló: Adja meg az
elsŒdleges DNS szerver IP címét.
Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a
másodlagos DNS szerver IP címét.
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Válassza ki, hogy használni kíván-e cookie-t.

]

Átnevezés: A profil nevét szerkesztheti itt.

]

Hozzáad: Kézzel hozzáadhat egy új profilt.

Biztonság
Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok
listája.
]

Engedély: Megtekintheti a telefonban tárolt
hatósági bizonyítványokat.

]

Személyes: Megtekintheti a telefonban tárolt
személyes bizonyítványokat.

Menü 8.2

(SIM függŒ)
Szolgáltatója különleges alkalmazásokat
kínálhat a SIM kártyán, mint például otthoni
bankhasználat, tŒzsde, stb. Ha elŒfizetett az
egyik ilyen szolgáltatásra, akkor a szolgáltatása
neve megjelenik a fŒmenüben. A SIM
szolgáltatások menüben telefonját felkészítette
minden jövŒbeli eseményre, és támogatja a
szolgáltatója által kínált frissítéseket is.

BöngészŒ

SIM szolgáltatás

A további információk tekintetében lépjen
kapcsolatba a szolgáltatóval.
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Letöltések
Letöltések

Játékok és...

Menü 9.1

Játékok és... (Menü 9.1.1)
Ebben a menüben a telefonra telepített Java
alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy
törölheti a letöltött Java alkalmazásokat, vagy
beállíthatja a csatlakozási opciót. A letöltött
alkalmazások mappákba kerülnek rendezésre.
Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
[Kiválaszt] a kiválasztott mappa megnyitásához,
vagy a midlet elindításához. A bal oldal
funkciógombbal
[Opciók] a következŒ
menük állnak rendelkezésre.

Megjegyzés
]
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Ha letöltött egy Java játékot, nyomja meg
az OK (
) a gyökér mappába történŒ
mentéshez.

]

Játék: Elindítja a kiválasztott alkalmazást.

]

Információ: Az alkalmazásra vonatkozó
információk megjelenítése.

]

Opciók: Egyes Java alkalmazásoknak
adatkapcsolatra van szüksége. Válassza ezt
az opciót a csatlakozás beállításához.
- Mindig: A csatlakozás azonnal, értesítés
nélkül létrejön.
- Kérdez: A készülék kérdést tesz fel a
csatlakoztatás elŒtt.
- Soha: A kapcsolódás nem engedélyezett.

Megjegyzés
]

Nem távolíthatja el vagy nevezheti át az
elŒre telepített mappát, vagy a játékot a
mappában.

A JAVATM a Sun Microsystems által kifejlesztett
technológia. A Java MIDlet - a Java Applet
szabványos Netscape vagy MS Internet
Explorer böngészŒkkel történŒ letöltéséhez
hasonló módon - WAP-szolgáltatással
rendelkezŒ telefonról tölthetŒ le. A szolgáltatótól
függŒen minden Java-alapú program, mint pl.
Java játékok letölthetŒk és futtathatók a
telefonkészülék segítségével. A már letöltött
Java program megtekinthetŒ a Saját játékok és
alkalmazások menüben, ahonnan azok
kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetŒk.

Vigyázat
]

Megjegyzés
]

]

A JAR-fájl a Java program tömörített
formátuma, a JAD kiterjesztés pedig leíró
fájlt jelöl, amelyben minden részletes
információ megtalálható. Letöltés elŒtt
megtekinthet minden részletes leírást a
JAD-fájlban.
Akkor sem kompatibilis minden Java
alkalmazás minden telefonnal, ha a
szabványos J2ME nyelven készült, mert
használhatnak specifikus könyvtárakat
(API).
Ha egy nem kifejezetten erre a telefonra
fejlesztett Java alkalmazást tölt le, akkor
kikapcsolási és lefagyási problémákat
tapasztalhat, amikor újra kell indítani a
telefont (eltávolítva, majd visszahelyezve
az akkumulátort). Ezeket a problémákat
inkompatibilis programok okozzák, és nem
jelenti a telefon meghibásodását.

Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú
programok futnak telefonos környezetben.
A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú
programok csak PC-környezetben
futtathatók.

Letöltések

A telefonra mentett Java programfájlok .JAD
vagy .JAR formátumúak.

Profilok (Menü 9.1.2)
Ez a menü ugyanazokat a beállításokat
tartalmazza, mint az Internet menü. Új
alkalmazások letöltéséhez WAP kapcsolatra
van szükség.

Képek
A bal funkciógomb
opciókat jeleníti meg.

Menü 9.2

[Opciók] a következŒ

]

Mentés mint háttérkép: A kiválasztott kép
háttérképként állítható be.

]

Multimédiás üzenet írása: A letöltött kép
elküldhetŒ MMS-ben.

]

Küldés Bluetooth-on keresztül: A kép
elküldhetŒ Bluetooth kapcsolaton.
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Hangok
A bal funkciógomb
opciókat jeleníti meg.

Menü 9.3

[Opciók] a következŒ

]

Mentés mint csengŒhang: Beállítja a
csengŒhangot az aktuálisan kiválasztott
hangra.

]

Üzenet írása: CsengŒhang küldhetŒ SMS és
MMS üzenetben.

]

Küldés Bluetooth-on keresztül: A
csengŒhang elküldhetŒ Bluetooth
kapcsolaton.

Adattár

Menü 9.4

Ez a mappa hasonló egy fájl tárolóhoz.
Tartalmaz minden UMS vagy Bluetooth
rendszeren átküldött képet, hangot, és
általános, a telefon által nem támogatott
fájlokat.
Az [Opció] funkciógombbal megtekintheti, vagy
lejátszhatja a fájlt (ha támogatott), törölheti,
átküldheti Bluetooth kapcsolaton keresztül.
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USB kapcsolat
Az S5200 számítógéphez csatlakoztatható egy
USB vezetékkel, hogy fájlokat, tartalmat
továbbítson, és használja a beépített modemet.
A funkció használatával kapcsolatos további
részleteket a következŒ fejezetben találja.
USB média tároló (UMS)
Az UMS funkció (USB média tároló) lehetŒvé
teszi a telefon belsŒ memóriájában (64 MB)
tárolt multimédia fájlok kezelését, mintha egy
hagyományos USB memóriát használna. Ennél
a funkciónál nincs szükség további szoftver
telepítésére.
Megtekinthet JPG(max. 460K), GIF (max. 100K)
képeket, és MMS üzenethez csatolt hangokat
játszhat le.

Megjegyzés
]

Az UMS funkció használata közben nem
fogadhat hívást és üzenetet.

1. A telefon készenléti üzemmódjában
csatlakoztassa az USB vezetéket a
telefonhoz és a számítógéphez. A
számítógép néhány másodperc múlva
azonosítja a telefont.

Megjegyzés

3. A számítógépen a telefon Eltávolítható
meghajtóként kerül felismerésre a Sajátgép
mappában. Hozzárendelésre kerül egy
rendszerlemez betıjel is, mint például az E:\.
Ezek után fájlokat tölthet fel és a le telefonra,
amit hagyományos Windows mappaként
kezelhet.

]

4. Kattintson duplán az Eltávolítható
meghajtóra, és nyissa meg a Saját média
mappát. Négy új mappa jelenik meg:
- Zene: Ebbe a mappába zenei fájlokat
másolhat. A támogatott formátumok: MP3,
AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) és
WAV. A mappában található fájlok a telefon
MP3 lejátszójával hallgathatók meg.
- Fényképek: Ez a mappa a telefon digitális
fényképezŒgépével készített képek
számára van fenntartva. A telefonról a
számítógépre másolhatja a képeket a
hagyományos másolás és beillesztés
mıveletekkel.

Annak ellenére, hogy tölthet fel új képeket
számítógépérŒl, a képek nem jelennek
meg a telefon Saját képek menüjében.
Éppen ezért nem ajánlott a feltöltés ebbe a
mappába. Ha új háttérképeket szeretne
feltölteni a telefonra, akkor használja a CDROM lemezen rendelkezésre álló
programot.

Letöltések

2. A telefon kijelzŒjén az USB jelenik meg.

- Tároló: Ez a mappa hasonló egy fájl
tárolóhoz. Bármilyen fájltípust feltölthet ide,
képeket, hangot, vagy akár a telefon által
nem támogatott fájlokat is (pl. Word és
Excel fájlok), hogy egy másik
számítógéphez vigye Œket. A mappában
tárolt fájlok a telefonon a Menü – Letöltések
– Fájl tároló menüben jelennek meg.
- Videók: EbbŒl a mappából letöltheti
számítógépére a telefon digitális
kamerájával készített videókat, vagy újakat
tölthet a telefonra. A mappa támogatja a
3GP fájlformátumot. A mappában tárolt
fájlok a telefonon a Menü – Letöltések –
Saját videó menüben jelennek meg.

83

Letöltések
Letöltések

Megjegyzés
]

Bármilyen méretı fájlt feltölthet, amíg nem
telik meg a memória.

]

Maximum 10 almappát hozhat létre az
alapértelmezett 4 mappában.

]

Ne változtassa meg az alapértelmezett
mappaneveket, vagy nem fognak
megfelelŒen mıködni.

5. Ha befejezŒdött a fájlátvitel, szüntesse meg
az USB eszköz csatlakozását a Windows
rendszerrel, és szüntesse meg a vezeték
csatlakozását a telefonnal.

Figyelem!
]
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Soha ne szüntesse a telefon csatlakozását
fájlátvitel közben. Kárt okozhat a
memóriában. Mindig szüntesse meg a
periféria csatlakozását a Windows rendszer
funkcióival, mielŒtt megszünteti a vezeték
csatlakozását.

PC programok és Internet
Csatlakoztathatja telefonját számítógépéhez,
hogy kezelhesse kapcsolatait, új tartalmat
töltsön fel, mint például háttérképet,
csengŒhangok, és használja a beépített
modemet.
1. Telepítse a mellékelt CD-ROM lemezen
található programokat.
2. A telefonon nyissa meg az Eszközök –
Modem opciót, és erŒsítse meg az aktiválást.
3. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez
az USB vezetékkel, és indítsa el a kívánt
programot.

Megjegyzés
]

Az USB csatlakoztatáshoz, néhány perccel
bekapcsolás után a készenléti ablakban.

4. A modem használata után érdemes azt
kikapcsolni az Eszközök – Modem opciónál.

Tartozékok

Hagyományos
akkumulátor

Sztereó headset
Kezei használata nélkül
telefonálhat. Fülhallgatót
és mikrofont tartalmaz.

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

CD/Adatkébel

Tartozékok

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelŒen
választhatja ki.

Számítógéphez
csatlakoztathatja
telefonját, hogy adatokat
cseréljen közöttük.

Megjegyzés
]

Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.

]

Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a
garanciát.

]

A tartozékok eltérŒek lehetnek a különbözŒ
országokban; a további részletek
tekintetében egyeztessen a helyi
leányvállalattal, vagy ügynökséggel.
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Általános jellemzŒk
Modell : S5200
Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hŒmérséklet
Max : +55°C (kisütés)
+45°C (töltés)
Min : -10°C
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HRVATSKI

S5200

KORISNIâKI PRIRUâNIK

Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat çe se od
Va‰eg telefona ovisno o softveru telefona ili o
Va‰em davatelju usluga.

Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to znaãi da
je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim
otpadom, veç u posebna odlagali‰ta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreãit çe potencijalne negativne
posljedice po okoli‰ i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potraÏite u gradskom
uredu, sluÏbi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

SadrÏaj
SadrÏaj

Uvod
Savjeti za sigurnu i
pravilnu uporabu
S5200 osobine
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Iskopãavanje punjaãa
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26
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Trajanje poziva
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Postavke
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Sat za alarm
Bluetooth
Moji ureìaji
Handsfree ureìaji
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Pretvaraã jedinica
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âestitamo na kupnji ovog modernog telefona
S5200 dizajniranog za rad s najmodernijom
digitalnom telekomunikacijskom tehnologijom.
Ovo uputstvo sadrÏi vaÏne informacije za rad i
uporabu ovog telefona. Molimo Vas da paÏljivo
proãitate uputstvo da postignete optimalne
performanse ovog aparata i da ne doìe do
‰tete ili neispravne uporabe telefona. Bilo kakve
promjene ili prilagodbe telefona koje nisu izriãito
naznaãene u ovom uputstvu onemoguçuju Vam
pravo na jamstvo.
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Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

IzloÏenost radio frekvencijskoj
energiji

zadovoljavanju relevantne mjere o radijskoj
frekvenciji.
]

Meìunarodna komisija za za‰titu od
neionizirajuçe radijacije (ICNIRP), preporuãa
SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset
(10) grama tkiva.

]

Najvi‰a SAR vrijednost za ovaj model telefona
koju je izmjerila DASY4 za kori‰tenje na uhu
je 0.117 W/kg (10g).

IzloÏenost radio valovima i specifiãnoj stopi
apsorpcije (SAR)
Ovaj mobilni telefon model S5200 dizajniran je
da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za
izloÏenost radijskim valovima. Ti se zahtjevi
temelje na znanstvenim smjernicama koje
ukljuãuju sigurnosnu granicu za za‰titu svih
osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.
]

]

Smjernice izlaganja radio valovima koriste
mjernu jedinicu poznatu kao SAR –Specifiãna
stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se
pomoçu standardnih metoda, pri kojima
telefon emitira na najvi‰oj potvrìenoj razini
snage na svim frekvencijskim pojasevima.
Iako su moguçe varijacije SAR razina izmeìu
razliãitih LG mobilnih telefona, svi oni

âuvanje i odrÏavanje proizvoda
UPOZORENJE! Koristite samo baterije,
punjaã i dodatnu opremu dozvoljenu za
kori‰tenje s odreìenim modelom telefona.
Kori‰tenje drugih vrsta moÏe osporiti svaku
potvrdu i jamstvo ovog telefona, a moÏe biti i
opasno.
]

Ne rastavljajte aparat. Odnesite ga
ovla‰tenom serviseru kad se za to ukaÏe
potreba.

]

DrÏite ga podalje od elektriãnih ureìaja kao
‰to su televizor, radio ili raãunalo.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Proãitajte ove kratke savjete. Ako ih se ne
pridrÏavate, to moÏe biti opasno ili
protuzakonito. Detaljne informacije nalaze se u
ovom uputstvu.
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Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu
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]

Ne drÏite aparat u blizini izvora topline poput
radijatora ili peçi.

]

Ne smije Vam pasti.

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje
utjeãu na rad.

]

Nemojte ga tresti i udarati.

]

]

Povr‰ina telefona se moÏe o‰tetiti ako ga
prekrijete ili stavite u omot od vinila.

]

Koristite suhu tkaninu za ãi‰çenje povr‰ine
proizvoda. (Ne koristite otapala poput
benzina, razrjeìivaãa ili alkohola.)

Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini
medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte
stavljanje telefona u blizini pacemakera
(u gornji dÏep odijela ili ko‰ulje).

]

Neka pomagala za sluh mogu takoìer imati
smetnje zbog mobilnog telefona.

]

Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor,
radio, raãunalo itd.

]

Ne izlaÏite aparat prekomjernom dimu i
pra‰ini.

]

Ne drÏite telefon u blizini kreditnih kartica ili
putnih karata. Mogu se o‰tetiti podaci na
magnetskoj traci.

]

Ne lupkajte po zaslonu o‰trim predmetom, jer
bi se telefon mogao o‰tetiti.

]
]

Elektronski ureìaji

Sigurnost u voÏnji
Provjerite zakone i pravila kori‰tenja mobilnog
telefona u podruãjima gdje se vozite.
]

Ne drÏite telefonsku slu‰alicu dok vozite.

Ne izlaÏite telefon tekuçinama i vlazi.

]

Svu pozornost posvetite voÏnji.

Oprezno koristite dodatnu opremu i drÏite se
uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

]

Koristite handsfree opremu, ako je imate.

]

Stanite uz cestu i parkirajte se prije
odgovaranja ili upuçivanja poziva ako uvjeti
voÏnje to zahtijevaju.

]

Ako je Va‰e vozilo opremljeno zraãnim
jastucima, pazite da ih ne zakrãite
instaliranom ili prenosivom opremom. MoÏete
uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog
rada.

U zrakoplovu
BeÏiãni ureìaji mogu uzrokovati smetnje u
zrakoplovu.
]

Iskljuãite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja
u zrakoplov.

]

Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u
vezi kori‰tenja mobilnog telefona.

Podruãje miniranja

Djeca

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u
tijeku. Pratite ograniãenja i drÏite se pravila i
zakona.

DrÏite telefon na sigurnom mjestu van dosega
djece. Telefon sadrÏi male dijelove koji, ako ih
se rastavi, mogu predstavljati opasnost od
gu‰enja.

Moguça eksplozivna podruãja
]

Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili
kemikalija.

]

Ne prevozite ili ne drÏite zapaljivi plin,
tekuçinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem
drÏite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

]

RF energija moÏe utjecati na elektronske
sustave u va‰em vozilu, primjerice, na radio,
sigurnosnu opremu.

Hitni pozivi
Hitni pozivi nisu moguçi na svim mobilnim
mreÏama. Stoga, nikad ne ovisite samo o
jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite
uslugu kod svog lokalnog davatelja usluga.
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Informacije i rukovanje
baterijom
]

Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da
biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih
baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi
mogao dovesti u pitanje rad baterije.

]

Koristite samo LG baterije i punjaãe. LG
punjaãi izraìeni su da produÏe trajanje
baterije.

]

Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokujete
kratki spoj.

]

Pazite da su metalni kontakti na bateriji ãisti.

]

Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne
pruÏa optimalni rad.

]

Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo
kako bi se poveçala iskoristivost.

]

Ne izlaÏite punjaã baterije direktnom svjetlu, i
nemojte ga koristiti u podruãjima velike vlage,
poput kupaonice.

]

Ne drÏite bateriju u hladnim ili vruçim
prostorijama, jer postoji moguçnost smanjenja
uãinkovitosti baterije.

S5200 osobine
1. Utiãnica za slu‰alice
]

Prednja strana

! Za slu‰alicu

Ovdje spojite slu‰alice.

2. Tipke gore/dolje

# Zaslon

]

Regulira glasnoçu tipki u stanju pripravnosti
dok je telefon otvoren.

]

Regulira glasnoçu tona za vrijeme
razgovora.

S5200 osobine

Dijelovi telefona

3. Zaslon

@ Tipke

gore/dolje
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S5200 osobine
Pogled s desne strane

Pogled odostraga

S5200 osobine

Leça kamere
] Prljav‰tina na leçi kamere moÏe utjecati na kvalitetu
slike.
Bljeskalica
Mikrofon (Video)

Tipka za kameru/MP3
] Pomaknite prekidaã da se
pojavi leça. Pritisnite i drÏite
ovu tipku da se ukljuãi
snimanje. Ova tipka se koristi i
za fotografiranje. Prednji
zaslon sluÏi kao objektiv.

Zaporka baterije
] Pritisnite ovu tipku da
skinete poklopac baterije.
Rupice za traku
za no‰enje

Baterijski sklop

Utor za
SIM
karticu
Konektori SIM kartice

Konektor punjaãa/
konektor kabela

Konektori za bateriju

12

Pogled na otvoreni telefon

^ Glavni zaslon

Izbornik

Lijeva soft tipka @
Tipka ‰alji #

Kontakti

S5200 osobine

Zvuãnik slu‰alice !

& Navigacijske tipke
* Desna soft tipka
( Tipka za potvrdu
) Tipka Kraj/iskljuãenje

Tipka za brisanje
Tipkovnica $
Tipke za specijalne funkcije
Mikrofon %

Napomena
]

Da ne biste imali pote‰koça prilikom slu‰anja sugovornika, otvorite poklopac kad se javite na telefon.
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S5200 osobine
1. Zvuãnik slu‰alice
S5200 osobine

2, 8. Lijeva soft tipka/Desna soft tipka: Za
funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.
3. Tipka ‰alji: Zove birani broj i odgovara na
dolazne pozive. Takoìer, pritiskom na nju u
stanju ãekanja moÏete brzo pristupiti
najnovijim dolaznim, odlaznim i propu‰tenim
pozivima.
4. Tipkovnica: Unos brojeva, slova i nekih
specijalnih znakova.
5. Mikrofon: MoÏe se postaviti na neãujno za
vrijeme poziva radi privatnosti.
6. Glavni zaslon: u boji prikazuje simbole
statusa telefona, stavke izbornika, Web
informacije, slike i ostalo.
7. Navigacijske tipke: Koriste se za
pregledavanje izbornika i pomicanje kursora.
9. Tipka za potvrdu: Biranje opcija izbornika i
potvrda izbora.
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10. Tipka za Kraj/iskljuãenje: Korist se za
zavr‰avanje ili odbijanje poziva te za
povratak na stanje ãekanja. DrÏite duÏe ovu
tipku kad Ïelite ukljuãiti ili iskljuãiti telefon.
11. Tipka za brisanje: Svakim pritiskom bri‰e
jedan znak. DrÏite duÏe za brisanje svih
znakova odjednom. Koristi se i za povratak
na prethodni zaslon.
12. Tipke za specijalne funkcije
]

: Dugim pritiskom unosi se znak za
meìunarodni poziv “+”.

]

: Kad tipkate telefonski broj, dugim
pritiskom unosite pauzu.

Ikona

Obja‰njenje

NiÏe navedene tablica prikazuje indikator ili
ikone koje se mogu pojaviti na zaslonu telefona.

Pokazuje da je GPRS usluga
dostupna

Ikone na zaslonu

Pokazuje da je alarm
postavljen i aktivan.

Ikona

Obja‰njenje
Prikazuje jaãinu mreÏnog
signala . *
Pokazuje da je poziv aktivan.
Pokazuje da ste u roamingu u
drugoj mreÏi

Napomena
]

*Kvaliteta razgovora moÏe varirati ovisno o
pokrivenosti mreÏe. Kad je jaãina signala
ispod 2 crte, moÏete ostati bez tona, moÏe
doçi do prekida razgovora i lo‰e veze.
Provjerite jaãinu signala za svoje pozive.
Kad nema crta, to znaãi da podruãje nije
pokriveno signalom: u tom sluãaju neçete
moçi dobiti pristup mreÏi niti za jednu
uslugu (poziv, poruke i tako dalje).

S5200 osobine

Informacije zaslona

Prikazuje status jaãine
baterije.
Prikazuje da ste primili SMS
poruku.
Prikazuje da ste dobili
glasovnu poruku.
Prikazuje da je vibriranje
postavljeno.
Profil Glasno aktivan.
Profil Tiho aktivan.
Profil Slu‰alice aktivan.
Profil Standardno aktivan.
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S5200 osobine
S5200 osobine

Ikona

Obja‰njenje
MoÏete koristiti uslugu push
poruke
Telefon pristupa WAP usluzi.
Prikazuje da koristite GPRS.
Postavljen podsjetnik.
Preusmjeravanje poziva
aktivno.
Bluetooth ukljuãen

Napomena
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]

Kad je baterija slaba neçete moçi koristiti
funkcije Kamera niti Multimedijsku funkciju.

]

Kad koristite Multimedijsku funkciju, status
baterije je promjenljiv.

Instalacija
Provjerite je li telefon iskljuãen prije vaìenja
baterije.
1. Izvadite bateriju.
Pritisnite ovu tipku da otpustite bateriju,
zatim povucite bateriju do kraja. Sada
izvadite bateriju iz odjeljka.

2. Instalirajte SIM karticu
Stavite SIM karticu u utor. Gurnite SIM
karticu u njeno leÏi‰te. Provjerite da li je SIM
kartica pravilno stavljena i da kontakt zlatne
boje na kartici bude okrenut prema dolje. Za
vaìenje SIM kartice, lagano pritisnite prema
dolje i gurnite ju u suprotnom smjeru.

Umetanje SIM kartice

Instalacija

Instalacija SIM kartice i baterije

Vaìenje SIM kartice

Oprez!
]

Napomena
]

Ukoliko izvadite bateriju, a da niste iskljuãili
telefon moÏe doçi do gre‰ke u radu
telefona.

Metalni kontakti na kartici se mogu lako
o‰tetiti ako se zagrebu. PaÏljivo rukujte
SIM karticom.
Slijedite uputstva koja ste dobili uz SIM
karticu.
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Instalacija
3. Instalirajte bateriju.
Instalacija

1. Utaknite utikaã punjaãa sa strelicom prema
sebi kako je prikazano na slici u utiãnicu na
donjoj strani telefona dok ne sjedne na
mjesto.
2. Drugi kraj punjaãa ukljuãite u utiãnicu na zidu.
Koristite samo originalni punjaã.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije çe se
zaustaviti nakon ‰to je punjenje gotovo.

Punjenje baterije
Prije nego prikljuãite punjaã u telefon, morate
umetnuti bateriju.
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Oprez!
]

Ne gurajte konektor punjaãa "na silu", jer to
moÏe o‰tetiti telefon ili punjaã.

]

Ukoliko koristite punjaã izvan svoje zemlje,
koristite odgovarajuçe adaptere kako bi
punjenje mobitela bilo ispravno.

]

za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti
SIM karticu.

]

Izvadite punjaã iz izvora napajanja za
vrijeme grmljavine da ne doìe do poÏara ili
el. udara.

]

Pazite da nikakvi o‰tri predmeti kao ‰to su:
zubi Ïivotinja, nokti, itd. ne doìu u kontakt
s baterijom. Postoji opasnost od poÏara.

]

Ne pozivajte i ne odgovarajte na poziv za
vrijeme punjenja telefona, jer moÏe doçi do
kratkog spoja i/ili elektriãnog udara i
poÏara.

Iskopãavanje punjaãa
Izvadite punjaã iz telefona tako da pritisnete
tipke sa strane kako je prikazano na slici.
1. Kad je punjenje zavr‰eno, crtice na ikoni za
punjenje baterije prestaju se micati i na
zaslonu je "Puna".

Instalacija

Upozorenje!

Napomena
]

Prije prvog kori‰tenja telefona, baterija
treba biti do kraja napunjena.

]

Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti
SIM karticu.

]

U sluãaju da baterija nije ispravno punjena,
iskljuãite telefon, ponovno ga ukljuãite i
potom napunite bateriju. Nakon vaìenja i
stavljanja, ponovno ju napunite.

2. Iskljuãite punjaã iz utiãnice. Iskljuãite punjaã
iz telefona pritiskom na sive gumbe s obje
strane punjaãa i izvadite ga.
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Instalacija
Instalacija

Ukljuãivanje i iskljuãivanje
telefona
Ukljuãivanje telefona
1. Umetnite bateriju u aparat i spojite telefon na
vanjski izvor napajanja poput putnog punjaãa,
adaptera za upaljaã ili handsfree opremu u
autu. Ili, umetnite punu bateriju.
2. DrÏite tipku
pritisnutu nekoliko sekundi
dok se LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtijeva,
trebate unijeti PIN kod.

Iskljuãivanje telefona
1. Stisnite i drÏite
nekoliko trenutaka dok se
LCD zaslon ne ugasi.
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Pristupni kodovi
Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju
moÏete koristiti kao za‰titu od neovla‰tene
uporabe va‰eg telefona. Pristupni kodovi se
(osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti
pomoçu funkcije Promjena kodova [Izbornik 74-6].

PIN kod (4 do 8 znamenki)
PIN kod (Osobni identifikacijski broj) ‰titi va‰u
SIM karticu od neovla‰tene uporabe. PIN kod
dolazi zajedno sa SIM karticom.
Kad je funkcija PIN kod zahtjev ukljuãena, va‰
çe telefon traÏiti unos PIN koda svaki put kad
ga ukljuãujete. Kad je funkcija PIN kod zahtjev
iskljuãena, Va‰ se telefon spaja odmah na
mreÏu bez unosa PIN koda.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama
i potreban je za pristup funkcijama poput Savjet
za tro‰kove poziva i Fiksno biranje. Te
funkcije su dostupne samo ako ih podrÏava
Va‰a SIM kartica. Za daljnje informacije
nazovite svoju mreÏu.

Sigurnosni kod ‰titi va‰ telefon od neovla‰tene
uporabe. Tvorniãki postavljen sigurnosni kod je
‘0000’. Sigurnosni kod potreban je za brisanje
svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika
Reset postavki. Takoìer je potreban za
ukljuãivanje i iskljuãivanje zakljuãavanja telefona
kako bi se sprijeãila neovla‰tena uporaba.
Tvorniãki postavljen sigurnosni kod moÏe se
promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.

PUK kod (4 do 8 znamenki)
PUK kod (Osobni kljuã deblokiranja) potreban je
za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod
dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne,
obratite se svome mreÏnom operateru i
zatraÏite kod. U sluãaju da izgubite PUK kod,
takoìer se obratite svome mreÏnom operateru.

Instalacija

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

·ifra zabrane
Zaporka zabrane potrebna je kad koristite
funkciju Zabrane poziva. Tu çete zaporku dobiti
kod svog mreÏnog operatera kad se pretplatite
na tu funkciju.

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

Osnovne funkcije

Pozivanje i odgovaranje na
pozive

1. Stisnite i drÏite tipku
za meìunarodni
prefiks. Znak ' + ' automatski odabire
meìunarodni pristupni kod.

Pozivanje

2. Unesite pozivni broj drÏave, grada i telefonski
broj.

1. Telefon mora biti ukljuãen.
2. Unesite broj telefona, ukljuãujuçi predbroj.
]

Pritisnite i drÏite tipku (
cijelog broja.

3. Stisnite tipku ‰alji (

) za brisanje

Kad ste zavr‰ili razgovor, stisnite tipku kraj

1. U stanju ãekanja, stisnite tipku ‰alji (
), i
prikazat çe se posljednji dolazni, odlazni i
propu‰teni pozivi.
2. Odaberite Ïeljeni broj pomoçu navigacijskih
tipki gore / dolje.
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za nazivanje broja.

.

)

Pozivanje s popisa poziva

3. Stisnite

.

Zavr‰avanje poziva

) za poziv broja.

4. Za zavr‰avanje poziva, stisnite tipku (
ili desnu soft tipku.

3. Stisnite tipku

Pozivanje iz Imenika
MoÏete spremiti imena i telefonske brojeve koje
ãesto zovete na SIM karticu i/ili telefonsku
memoriju, tj. Kontakte. MoÏete nazvati odreìeni
broj tako da jednostavno pronaìete ime u
imeniku i zatim pritisnete tipku (
).

Prilagoìavanje glasnoçe
Ako Ïelite prilagoditi zvuãnik slu‰alice tijelom
razgovora, upotrijebite tipku ( ) . Pritisnite
gornju boãnu tipku za pojaãanje glasnoçe i
donju tipku za smanjenje.

]

Stiskanje tipki sa strane u stanju ãekanja
prilagoìava glasnoçu tona tipki.

Odgovaranje na poziv
Kada primate poziv, telefon zvoni. Ako je
pozivatelja moguçe identificirati, njegov je broj
(ili ime, ako je pohranjeno u Kontaktima)
prikazan na zaslonu .
1. Za odgovaranje na dolazni poziv, otvorite
poklopac (Ako je Otvaranjem poklopca
postavljeno kao naãin odgovaranja).
[Izbornik 7-3-2].

Kori‰tenje vanjskog zvuãnika
Za vrijeme razgovora moÏete koristiti integriran
vanjski zvuãnik, pritiskom na tipku
Zvuãnik
se automatski iskljuãuje po zavr‰etku
razgovora.

Upozorenje!
]

Ne stavljajte telefon na uho ukoliko imate
ukljuãen vanjski zvuãnik , ukoliko je
pode‰en na veçu razinu glasnoçe.

Osnovne funkcije

Napomena

Naãin (Brzo)
MoÏete ukljuãiti Naãin pritiskom i drÏanjem tipke
nakon ‰to ste otklopili telefon.

Napomena
]

Ako je za Odgovor postavljena bilo koja
tipka kao naãin odgovaranja, onda çe
pritisak na bilo koju tipku odgovoriti na
poziv osim
ili desne soft tipke .

]

Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i
drÏite tipke sa boãne strane telefona.

Jaãina signala
MoÏete provjeriti jaãinu signala pomoçu
pokazatelja signala (
) na LCD zaslonu
va‰eg telefona. Jaãina signala moÏe varirati,
osobito u zgradama. Kretanje bliÏe prozoru
moÏe pobolj‰ati prijem.

2. Za zavr‰avanje poziva, zatvorite poklopac ili
stisnite tipku
.
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Osnovne funkcije
Osnovne funkcije

Unos teksta

123 mode (Brojãani naãin)

Slova i brojeve moÏete unijeti pomoçu
tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u
kontakte, pisanje poruka, pisanje pozdravne
poruke.

Unosite brojeve jednim pritiskom na brojãanu
tipku. Za prelazak na 123 naãin iz tekstualnog
naãina, pritisnite tipku
dok se 123 naãin ne
prikaÏe.

Na telefonu su moguçi slijedeçi naãini unosa
teksta.

Mijenjanje naãina unosa teksta

T9 naãin
Ovaj naãin omoguçava da unosite rijeãi samo
jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka
tipka na tipkovnici sadrÏi vi‰e od jednog slova.
T9 automatski usporeìuje va‰e stiskanje po
tipkama s ugraìenim rjeãnikom kako bi odredio
toãnu rijeã, time vam omoguçava manje
stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC
unosa. T9 se katkada naziva i predvidivim
tekstom.
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1. Kad ste u polju koje
dopu‰ta unos slova,
primijetit çete indikator
naãina unosa u gornjem
desnom kutu LCD
zaslona.

Naãin unosa teksta

2. Promijenite naãin unosa
Opcije
Dodaj
teksta tipkom
.
MoÏete provjeriti trenutni
naãin u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

ABC naãin

Kori‰tenje T9 naãina

Ovim naãinom unosite slova sti‰çuçi jednom,
dvaput, triput ili ãetiri put tipku s oznaãenim
Îeljenim slovom dok se ne to slovo pojavi.

T9 predvidivi tekst omoguçava Vam da
jednostavno unosite rijeãi s minimalnim brojem
tiskanja tipki. Kako pritisnete neku tipku, telefon
prikazuje znakove koje misli da Vi upisujete na
osnovu ugraìenog rjeãnika.

1. Kad ste u T9 predvidivom unosu teksta,
poãnite unositi tekst pritiskom na tipke od
do
. Pritisnite jednu tipku za
pojedino slovo.
]

Rijeã se mijenja kako upisujete slova.
Zanemarite ono ‰to se vidi na zaslonu dok
ne ispi‰ete rijeã do kraja.

]

Ako je rijeã netoãna i nakon ‰to ste ispisali
sva slova, jo‰ jednom pritisnite navigacijsku
tipku za dolje kako biste vidjeli izbor ostalih
moguçih rijeãi.
Primjer: Pritisnite
napi‰ete rijeã Good.

da

Pritisnite
[Navigacijska tipka za dolje] da
napi‰ete rijeã Home.
]

Ako Ïeljene rijeãi nema u danom izboru
rijeãi, dodajte ju koristeçi ABC naãin.

]

MoÏete birati jezik za T9 naãin. Pritisnite
lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite T9
jezici. Odaberite Ïeljeni jezik za T9 naãin.
MoÏete iskljuãiti T9 naãin tako da
odaberete T9 isklj. Poãetna postavka
telefona je da je T9 naãin ukljuãen.

2. Unesite cijelu rijeã prije ureìenja ili brisanja
nekom tipkom.

Osnovne funkcije

MoÏete i dodavati nove rijeãi. Kako se nove
rijeãi dodaju, tako se rijeã mijenja u
najvjerojatnijeg kandidata iz rjeãnika. MoÏete
ukljuãiti i iskljuãiti T9 naãin unosa i promijeniti T9
jezik tako da drÏite pritisnutu ovu tipku (
).

3. Zavr‰ite ispisivanje rijeãi razmakom pritiskom
na tipku
. Za brisanje slova pritisnite
. Pritisnite i drÏite tipku
za brisanje
cijele rijeãi odjednom.

Napomena
]

Za izlaz iz tekstualnog naãina unosa
teksta, pritisnite
. Telefon se vraça u
stanje ãekanja.

Kori‰tenje ABC naãina
Tipke od

do

sluÏe za unos teksta.

1. Pritisnite tipku na kojoj je oznaãeno Ïeljeno
slovo:
]

Jednom za prvo slovo.

]

Dva puta za drugo slovo.

]

I tako dalje.
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Osnovne funkcije

2. Za razmak pritisnite tipku
. Za brisanje
slova, pritisnite tipku
. Pritisnite i drÏite
tipku
za brisanje svega na zaslonu.

Napomena
]

Pogledajte tablicu za vi‰e informacija o
moguçim znakovima na tipkovnici.

Znakovi po redu prikaza
Tipka Velika slova
Mala slova
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Razmak 0

Razmak 0

Kori‰tenje 123 (brojãanog) naãina
123 naãin omoguçuje unos brojeva u SMS
poruku (na primjer, telefonski broj).
Pritisnite tipke na kojima su Ïeljeni brojevi prije
ruãnog prebacivanja na Ïeljeni naãin unosa.
MoÏete brzo prebaciti s tekstualnog na brojãani
).
naãin tako da pritisnete i drÏite tipku (

Kontakti
MoÏete spremati telefonske brojeve i
pripadajuça imena u memoriju svoje SIM
kartice.
Uz to, moÏete spremiti 1000 brojeva i imena u
memoriju telefona.
SIM kartica i telefon koriste se na isti naãin u
izborniku Kontakti.

Izbornik dolaznih poziva
Telefon Vam nudi nekoliko funkcija koje
moÏete koristiti za vrijeme trajanja poziva. Za
pristup tim funkcijama tijekom poziva, pritisnite
lijevu soft tipku [Opcije].

Tijekom poziva

Upuçivanje drugog poziva
Iz izbornika Kontakti moÏete odabrati broj koji
Ïelite nazvati kao drugi poziv. Pritisnite desnu
soft tipku i odaberite TraÏi. Za spremanje
biranog broja u Kontakte tijekom poziva,
pritisnite desnu soft tipku, a zatim odaberite
Dodati novo.

Prebacivanje izmeìu dva poziva
Za prebacivanje izmeìu dva poziva, pritisnite
lijevu soft tipku, zatim odaberite Prebaci.

Odgovaranje na dolazni poziv

Ako je Poziv na ãekanju ukljuãen, moÏete
zadrÏati prvi poziv, a odgovoriti na drugi tipkom
ili pritiskom na lijevu soft tipku, zatim
odaberite ZadrÏati i odgovoriti. MoÏete zavr‰iti
trenutni poziv i odgovoriti na poziv na ãekanju
lijevom soft tipkom i odabrati Zavr‰iti i
odgovoriti.

Osnovne funkcije

Prikaz na zaslonu telefona tijekom poziva
drugaãiji je od glavnog prikaza u stanju ãekanja.
Te su opcije niÏe obja‰njene.

Ova je funkcija, poznata kao Poziv na ãekanju,
dostupna samo ako ju podrÏava Va‰a mreÏa.
Za detalje o ukljuãivanju iskljuãivanju te funkcije
pogledajte Poziv na ãekanju [Izbornik 7-3-4].

Odbijanje dolaznog poziva
MoÏete odbiti dolazni poziv, a da na njega ne
odgovorite tipkom
.
Tijekom poziva moÏete odbiti dolazni poziv
pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabirom
Vi‰e poziva/Odbiti ili pritiskom na tipku
.

Za odgovaranje na dolazni poziv, kad telefon
zvoni jednostavno pritisnite tipku
. telefon
Vas moÏe upozoriti na dolazni poziv iako veç
razgovarate. âut çete zvuk u slu‰alici, a na
zaslonu çe biti prikazano da je taj drugi poziv na
ãekanju.
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Osnovne funkcije
Iskljuãenje mikrofona
Osnovne funkcije

Za vrijeme poziva moÏete iskljuãiti mikrofon
pritiskom na tipku [Izbornik] i biranjem Uti‰anje
uklj. Ton moÏete vratiti ako odaberete Uti‰anje
isklj. Kad je telefon bez tona, osoba koja zove
moÏe ãuti Vas, ali Vi ne moÏete ãuti nju.

Ukljuãivanje DTMF tonova tijekom
poziva
Za ukljuãivanje DTMF tonova za vrijeme poziva,
pritisnite lijevu soft tipku i odaberite DTMF uklj.
DTMF tonovi mogu se na isti naãin iskljuãiti.
DTMF tonovi omoguçavanju Va‰em telefonu da
koristi automatsko prebacivanje.

Vi‰e poziva ili Konferencijski
poziv
Konferencijska vam usluga pruÏa moguçnost
simultanog razgovora s vi‰e od jednog
pozivatelja, ako va‰ davatelj usluga podrÏava tu
funkciju. Konferencijski poziv moÏe se postaviti
kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadrÏan a
na oba ste poziva odgovorili. Kad je
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konferencija postavljena, pozive moÏete
dodavati, iskljuãivati ili odvajati (to jest, maknuti
s konferencije ali su i dalje u vezi) ona osoba
koja je postavila konferencijski poziv. Ove su
opcije dostupne iz izbornika Tijekom poziva. U
konferencijskom pozivu moÏe sudjelovati
najvi‰e pet sugovornika. Kad postavite
konferenciju, vi je kontrolirate i samo vi moÏete
dodavati sugovornike na konferenciju.

Upuçivanje drugog poziva
MoÏete uputiti drugi poziv iako veç razgovarate
na jedan. Unesite broj telefona i stisnite tipku
. Kad je drugi poziv na vezi, prvi se
automatski stavlja na ãekanje. MoÏete se
prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom
lijeve soft tipke, a zatim odabirom Prebaciti.

Uspostavljanje konferencijskog
poziva
Postavite jedan poziv na ãekanje dok je drugi
aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.

Preuzimanje privatnog poziva
tijekom konferencije

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZadrÏi sve.

Za privatan poziv s jednim od sudionika
konferencije, prikaÏite njegov broj na zaslonu,
zatim pritisnite lijevu soft tipku. odaberite
Konferencija/Privatno da biste stavili sve
ostale sudionike konferencije na ãekanje.

Aktiviranje konferencijskog poziva s
ãekanja
Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.

Dodavanje poziva konferencijskom
Za dodavanje poziva postojeçoj konferenciji,
pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite
Konferencija/ZdruÏiti sve.

Prikazivanje sudionika konferencije

Osnovne funkcije

Stavljanje konferencijskog poziva na
ãekanje

Zavr‰avanje konferencije
Trenutno prikazani sudionik konferencijskog
poziva moÏe biti prekinut pritiskom na tipku
Za zavr‰avanje konferencijskog poziva,
pritisnite lijevu soft tipku, odaberite
Konferencija/Zavr‰iti sve.

.

Nakon ‰to ste pritisnuli lijevu soft tipku,
odaberite Konferencija/Zavr‰iti sve i prekinut
çete sve aktivne pozive i pozive na ãekanju.

Za pregledavanje ãlanova konferencijskog
poziva na zaslonu aparata, koristite navigacijske
tipke gore/dolje.
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Izbornik
Izbornik

1. Profili

3.1 Sat za alarm

1.2 Tiho

3.2 Bluetooth

1.3 Standardno

3.2.1 Moji ureìaji

1.4 Glasno

3.2.2 Handsfree ureìaji

1.5 Slu‰alice

3.2.3 Postavke

2. Popis poziva
2.1 Propu‰teni pozivi
2.2 Primljeni pozivi
2.3 Birani brojevi
2.4 Bri‰i prija‰nje pozive
2.5 Tarife poziva
2.5.1 Trajanje poziva
2.5.2 Tro‰kovi poziva
2.5.3 Postavke

2.6 GPRS info
2.6.1 Trajanje poziva
2.6.2 Koliãina podataka
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3. Alati

1.1 Samo vibracija

3.3 Kalkulator
3.4 Pretvaraã jedinica
3.5 Vremenske zone
3.6 Modem

4. Rokovnik
4.1 Kontakti
4.1.1 TraÏi
4.1.2 Dodaj novi
4.1.3 Grupe
4.1.4 Brzo biranje
4.1.5 Postavke
4.1.6 Kopiraj sve
4.1.7 Izbri‰i sve
4.1.8 Informacije
4.2 Kalendar
4.2.1 Dodaj novo
4.2.2 Pregled dnevnih
rasporeda
4.2.3 Bri‰i pro‰le
4.2.4 Izbri‰i sve
4.2.5 Idi na datum
4.2.6 Postav tona
alarma
4.3 Bilje‰ka

5.1 Nova poruka
5.1.1 Sastavi SMS
poruku
5.1.2 Sastavi MMS
poruku

5.2 Ulazni spremnik
5.3 Izlazni spremnik
5.4 Radni spremnik
5.5 Preslu‰aj glasovnu
poruku
5.6 Informacije
5.6.1 âitaj
5.6.2 Teme
5.7 Obrasci
5.7.1 PredloÏak teksta
5.7.2 Mutimedijski
obrazac
5.7.3 Moja posjetnica
5.8 Postavke
5.8.1 SMS poruka
5.8.2 Multimedijska
poruka
5.8.3 Broj govorne po‰te
5.8.4 Informacije

6. Multimedija
6.1 Kamera
6.2 Video kamera
6.3 Moje fotografije
6.4 Moji video zapisi
6.5 MP3
6.5.1 MP3 player
6.5.2 Popis pjesama
6.5.3 Postavke
6.6 Diktafon
6.6.1 Snimanje
6.6.2 Vidi popis
6.7 Postavke
6.7.1 Kamera
6.7.2 Video kamera

7. Postavke
7.1 Datum & Vrijeme
7.1.1 Postav datuma
7.1.2 Postav vremena
7.2 Postavke telefona
7.2.1 Postav zaslona
7.2.2 Postavka teme
7.2.3 Jezici
7.3 Postavke poziva
7.3.1Preusmjeravanje
poziva
7.3.2 Naãin odgovora
7.3.3 Postav mreÏe
7.3.4 Poziv na
ãekanju
7.3.5 Minutni
podsjetnik
7.3.6 Auto.pon.biranje

Izbornik

5. Poruke

5.8.5 Push poruke
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Izbornik
Izbornik

8. Servis
7.4 Sigurnosne postavke
7.4.1 Zahtjev PIN
koda
7.4.2 Zakljuãavanje
7.4.3 Istek vremena
auto.
zakljuãavanja
tipki
7.4.4 Zabrana poziva
7.4.5 Fiksni broj
7.4.6 Promjeni kod
7.5 Postavke mreÏe
7.5.1 Odabir mreÏe
7.5.2 Odabir banda
7.6 GPRS postavke
7.7 Poni‰ti postavke
7.8 Status memorije
7.8.1 Unutra‰nja
memorija
7.8.2 Multimedijska
poruka
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9. Preuzeti materijali

8.1 Internet
8.1.1 Poãetna
stranica
8.1.2 Zabilje‰ke
8.1.3 Idi na URL
8.1.4 Postavke

9.1 Igre & Aplikacije
9.1.1 Igre & Aplikacije
9.1.2 Profili

8.2 SIM usluga

9.4 Datoteka za pohranu

9.2 Slike
9.3 Zvukovi

Biranje funkcija i opcija

Izbornik Kontakti

Uloga soft tipki moÏe varirati ovisno o trenutnoj
funkciji; oznaka na donjem dijelu zaslona
telefona, odmah iznad soft tipke, prikazuje njenu
trenutnu funkciju.

Pritisnite lijevu soft
tipku za pristup
odreìenom izborniku.

Biranje funkcija i opcija

Va‰ telefon nudi niz funkcija koje Vam
omoguçuju personalizaciju telefona Te su
funkcije dostupne u izbornicima i
pod-izbornicima, moÏete im pristupiti sa soft
tipkama: [
]i[
]. Svaki izbornik i
pod-izbornik omoguçuje Vam pregled i
promjenu postavki odreìene funkcije.

Pritisnite desnu soft
tipku za pristup
Kontaktima.
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Profili
Profili

U izborniku Profili moÏete promijeniti i
prilagoìavati tonove telefona za razne
dogaìaje, okruÏenja ili grupe pozivatelja. Postoji
‰est profila: Samo vibracija, Tiho,
Standardno, Glasno i Slu‰alice. Svaki se
profil moÏe personalizirati. Pritisnite lijevu soft
tipku [Izbornik] i odaberite Profili pomoçu
navigacijskih tipki gore/dolje.

Ukljuãi

2. Na listi profila odaberite profil koji Ïelite i za
aktivaciju pritisnite lijevu soft tipku
[Odabir] ili pritisnite tipku OK.
3. Zatim odaberite Ukljuãi.

]

Ton zvona: Odaberite Ïeljeno zvono.

]

Glasnoça zvona: Odreìivanje glasnoçe
zvona.

Napomena
]

Radi za‰tite sluha dok je poklopac otvoren,
maksimalan nivo glasnoçe je 3.

]

Naãin dojave poruke: Odaberite naãin
upozorenja za poruke.

]

Zvuk poruke: Odaberite ton dojave poruke.

]

Zvuk tipke: Odaberite zvuk tipkovnice.

]

Glasnoça tipki: odredite glasnoçu.

]

Slide zvuk: Postav tona kod otvaranja
telefona u skladu s okolinom.

]

Glasnoça zvuka efekata: Odredite glasnoçu
efektnog zvuka.

]

Glasnoça pri Uklj./Isklj.: odredite glasnoçu
pri ukljuãenju i iskljuãenju telefona.

Izbornik 1.x.2

Pronaìite Ïeljeni profil na listi profila. Nakon ‰to
ste pritisnuli lijevu soft tipku
ili tipku OK,
odaberite Pode‰avanje. Pojavit çe se opcije za
postavljanje. Odaberite Ïeljene opcije.
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Naãin dojave poziva: Postavite vrstu
upozorenja za dolazne pozive.

Izbornik 1.x.1

1. Prikazana je lista profila.

Pode‰avanje

]

]

• Iskljuãeno: Telefon neçe sam javiti na
poziv.

Profili

Auto.odgovor: Ova funkcija çe biti aktivna
samo kad je Va‰ telefon spojen slu‰alicama.

• Nakon 5 sek: Telefon çe se sam javiti na
poziv poslije 5 sekundi.
• Nakon 10 sek: Telefon çe se sam javiti na
poziv poslije 10 sekundi.

Preimenuj

Izbornik 1.x.3

MoÏete preimenovati Ïeljeni profil i odabrati mu
novo ime.

Napomena
]

Profili Samo vibracija, Tiho i Slu‰alice ne
mogu promijeniti ime.

1. Za promjenu imena profila, odaberite Ïeljeni
profil u listi profila, nakon toga pritisnite lijevu
soft tipku
ili tipku OK, odaberite
Preimenuj.
2. Upi‰ite Ïeljeno ime i pritisnite tipku OK ili
lijevu soft tipku
[OK].
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Popis poziva
Popis poziva

MoÏete provjeriti popis propu‰tenih, primljenih i
biranih poziva samo ako mreÏa podrÏava
uslugu CLI (Calling Line Identification) unutar
mreÏe.
Zajedno s datumom i vremenom bit çe prikazan
broj i ime (ako postoji) u vrijeme kad je bio
poziv. MoÏete vidjeti i vrijeme poziva.

Propu‰teni pozivi
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Primljeni pozivi

Izbornik 2.2

Ova opcija Vam omoguçuje pregled posljednjih
10 primljenih poziva. MoÏete takoìer:
]

Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili
spremiti u Imenik

]

Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremiti
u Imenik

]

Poslati poruku na ovaj broj

Ova opcija Vam omoguçuje pregled posljednjih
10 neodgovorenih poziva. MoÏete i:

]

Izbrisati poziv s popisa.

]

Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili
spremiti u Imenik

Birani brojevi

]

Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremiti
u Imenik

Ova opcija vam omoguçuje pregled 20 izlaznih
poziva (poku‰aja ili razgovora).
Takoìer moÏete:

]

Poslati poruku na ovaj broj

]

]

Izbrisati poziv s popisa

Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili
spremiti u Imenik

]

Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremiti
u Imenik

]

Poslati poruku na ovaj broj

]

Izbrisati poziv s popisa

Izbornik 2.1

Izbornik 2.3

Izbornik 2.4

Tro‰kovi poziva (Izbornik 2.5.2)

Omoguçuje brisanje popisa Propu‰teni pozivi i
Primljeni pozivi. Istovremeno moÏete izbrisati
popise Svi pozivi i Birani pozivi.

Omoguçuje provjeru tro‰kova zadnjih poziva,
svih poziva, preostalo i resetirati tro‰kove. Za
reset tro‰kova potreban je PIN2.

Tarife poziva

Postavke (Izbornik 2.5.3)

Izbornik 2.5

Popis poziva

Bri‰i prija‰nje pozive

(ovisno o SIM kartici)

Trajanje poziva (Izbornik 2.5.1)

]

Odredi tarifu: MoÏete odrediti valutu i
jediniãnu cijenu. Kontaktirajte Va‰eg
operatera kako biste saznali cijenu
obraãunske jedinice. Za odabir valute ili
jedinice potrebna Vam je PIN2 ‰ifra.

]

Odredi kredit: MreÏa Vam omoguçuje
odreìivanje limita tro‰kova poziva, s
odabranim obraãunskim jedinicama. Ako
odaberete âitaj, bit çe prikazan broj preostalih
jedinica. Ako odaberete Izmijeni, tada moÏete
promijeniti svoj limit.

]

Autom. prikaz: Ova mreÏna usluga
omoguçuje da automatski vidite tro‰ak svog
zadnjeg poziva. Ako odaberete Ukljuãi,
nakon zavr‰enog poziva, moÏete vidjeti zadnji
tro‰ak.

Omoguçuje pregled trajanja Va‰ih dolaznih i
odlaznih poziva. MoÏete resetirati brojaã.
Moguçi su sljedeçi brojaãi (timer-i):
]

Zadnji poziv: Trajanje zadnjeg poziva.

]

Svi pozivi: Ukupno trajanje svih poziva od
zadnjeg resetiranja.

]

Primljeni pozivi: Trajanje dolaznih poziva.

]

Birani brojevi: Trajanje biranih poziva.

]

Poni‰ti sve: Omoguçuje vraçanje svih
brojaãa na nulu lijevom soft tipkom
[Da].
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Popis poziva
Popis poziva

GPRS info

Izbornik 2.6

Putem opcije GPRS informacije moÏete
provjeriti koliãinu podataka prenesenu preko
mreÏe. MoÏete vidjeti i koliko vremena ste bili
na vezi.

Trajanje poziva (Izbornik 2.6.1)
MoÏete provjeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih
poziva. MoÏete i resetirati brojaãe (timer-e).

Koliãina podataka (Izbornik 2.6.2)
MoÏete provjeriti Poslano(Zadnje/Sve),
Primljeni ili Svi i Resetiraj sve.
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Alati
Izbornik 3.1

MoÏete postaviti 5 alarma koji çe se oglasiti u
odabrano vrijeme.
1. Odaberite Ukljuãi i unesite Ïeljeno vrijeme.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: Jednom,
Pon-pet, Pon-sub, Svakodnevno.
3. Odaberite ton alarma i pritisnite tipku
[OK].
4. Unesite naziv alarma, pritisnite

Bluetooth

[OK].

Ovisno o modelu telefona, bit çe pohranjen u
jednu od ovih mapa:
]

MP3: MP3 mapa (Izbornik 6.5.2)

]

Video (.3GP): video mapa (Izbornik 6.4)

]

Imenik kontakata (.VCF): Imenik (Izbornik
4.1.1)

]

Druge datoteke: Spremanje dokumenata u
mapu (Izbornik 9.4)

Napomena
]

Ako ima problema u kompatibilnosti, neki
ureìaji neçe podrÏati ovu funkciju.

]

PodrÏani Bluetooth softver (Bluetooth
stacks) za DUN :
- WIDCOMM Bluetooth za Windows 1.4 i
3.0

Izbornik 3.2

Bluetooth omoguçuje da kompatibilni mobilni
ureìaj, dodatna oprema i kompjutori koji se
nalaze u blizini jedan drugoga, mogu
komunicirati bez Ïica. Ovaj telefon podrÏava
ugraìenu Bluetooth vezu, ‰to znaãi da se moÏe
spojiti s kompatibilnim Bluetooth aparatima,
raãunalnim aplikacijama itd.
Kad primate podatke s nekog Bluetooth
ureìaja, telefon traÏi potvrdu. Nakon ‰to ste
potvrdili prijenos, dokument çe biti prebaãen na
telefon.

Alati

Sat za alarm

Moji ureìaji (Izbornik 3.2.1)
MoÏete pregledati sve ureìaje koji su
kompatibilni s Va‰im Bluetooth telefonom.
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Alati
Handsfree ureìaji (Izbornik 3.2.2)
Alati

MoÏete pregledati popis handsfree ureìaja koji
su kompatibilni s va‰im Bluetooth telefonom.

6. Za izlaz iz Kalkulatora, pritisnite desnu soft
tipku
[Natrag].

Napomena
]

Postavke (Izbornik 3.2.3)
MoÏete registrirati novi ureìaj koji je
kompatibilan Bluetooth-om. Ako ste veç dodali
taj ureìaj, moÏete se spojiti nakon ‰to unesete
‰ifru (najãe‰çe 0000).

Sa
bri‰ete znakove i brojeve. Ako
pritisnete
, moÏete unijeti negativne
brojeve. Ako pritisnetes
, moÏete
unijeti decimalan broj.

Pretvaraã jedinica
Kalkulator

Izbornik 3.3

Pretvaranje jedinica.

SadrÏi standardne funkcije : +, –, x, ÷ :
Zbrajanje, Oduzimanje, MnoÏenje i Dijeljenje.

1. MoÏete odabrati jednu od ãetiri jedinice s
[Odabir].

1. Unesite brojeve koristeçi tipkovnicu.

2. Odaberite jedinicu koju Ïelite s tipkama
i
.

2. Koristite navigacijske tipke za odabir
raãunske operacije.
3. Unesite brojeve.
4. Pritisnite lijevu soft tipku
prikaz rezultata.

[Rezultat] za

5. Pritisnite lijevu soft tipku
[Poni‰ti] ili
unesite brojeve za ponavljanje operacije.
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Izbornik 3.4

3. MoÏete provjeriti pretvorenu vrijednost za
Ïeljenu jedinicu.

Izbornik 3.5

MoÏete provjeriti vrijeme u veçim svjetskim
gradovima.

Alati

Vremenske zone

1. Odaberite grad koji pripada odreìenoj zoni
tipkama
i
.
2. MoÏete postaviti toãno vrijeme prema
odabranom gradu lijevom tipkom
[Postavi].

Modem

Izbornik 3.6

MoÏete pristupiti uslugama mreÏe preko opcije
Modem. Ako Ïelite koristiti PCsync, SadrÏaj,
Internet Cube, morate uçi u izbornik i aktivirati
modem, zatim prikljuãiti USB kabel.
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Rokovnik
Rokovnik

Kontakti

Izbornik 4.1

]

·alji preko Bluetooth-a: MoÏete poslati
podatke iz telefonskog imenika na ureìaj koji
je kompatibilan s Bluetooth vezom.

]

Kopiraj: MoÏete kopirati stavku sa SIM na
telefon i s telefona na SIM.

]

Glavni broj: MoÏete odabrati broj koji
najãe‰çe zovete, mobitel, kuçni ili ured.
Nakon ‰to ste ga odabrali taj broj çe se
pojavljivati prvi prilikom traÏenja.

]

Izbri‰i: MoÏete brisati unos.

Napomena
]

U stanju ãekanja, pritisnite desnu soft tipku
[Kontakti] za izravan pristup.

TraÏi (Izbornik 4.1.1)
(Pozivanje iz Imenika)
1. Odaberite TraÏi lijevom soft tipkom
[Odaberi] ili [Odabir].

Napomena
]

MoÏete odmah uçi u imenik tako da
upi‰ete poãetno slovo imena koje traÏite.

2. Ako Ïelite urediti, izbrisati ili kopirati unos,
pritisnite lijevu soft tipku
[Opcije].
Pojavit çe se sljedeçi izbornik.
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Dodaj novi (Izbornik 4.1.2)
Pomoçu ove funkcije moÏete dodati novi broj u
Imenik. Memorije telefona ima 1000 brojeva.
Memorija SIM kartice ovisi o davatelju usluga.
Broj znakova koje moÏete spremiti na SIM
kartici ovisi o njenim moguçnostima.

]

Uredi: MoÏete urediti ime, broj, grupu, osobu i
sliku pomoçu navigacijskih tipki.

1. Odaberite Dodaj novi pritiskom na lijevu soft
tipku
[Odaberi] ili [Odabir].

]

Sastavi SMS/MMS poruku: Nakon ‰to
pronaìete Ïeljeni broj, moÏete poslati
SMS/MMS poruku na odabrani broj.

2. Odaberite memoriju za pohranu unosa: SIM
ili Telefon. Ako odaberete Telefon, tada
morate odabrati koji broj Ïelite da bude glavni
broj.

[Odabir] za unos imena.

Brzo biranje (Izbornik 4.1.4)

b. Tipka

[Spremi], zatim unesite broj.

c. Tipka

[Spremi].

Kontaktima moÏete dodijeliti broj
do
.
Pritiskom na tu tipku zovete taj pridruÏeni broj.

d. MoÏete postaviti grupu za unos pritiskom
na
, .

1. Prvo otvorite Imenik pritiskom na desnu soft
tipku
[Kontakti] u stanju ãekanja.

e. MoÏete odabrati slova i sliku pritiskom na
tipke
,
,
, .

2. Doìite na Brzo biranje, zatim
lijevu soft tipku [Odabir].

Grupe (Izbornik 4.1.3)
MoÏete dodati 20 ãlanova u svaku grupu, a
maksimalan broj grupa je 7.
]

Popis ãlanova: Prikazuje ãlanove grupe koje
ste upisali.

]

Zvono grupe: moÏete odrediti posebno
zvono za svaku grupu.

]

Ikona grupe: MoÏete odabrati sliku za grupu.

]

Dodaj ãlana: MoÏete dodati ãlana. Svaka
grupa ne smije imati vi‰e od 20 ãlanova.

]

Ukloni ãlana: Uklanjanje ãlana s popisa. Ime
i broj çe svejedno ostati u imeniku.

]

Preimenuj: MoÏete promijeniti ime grupe.

Rokovnik

a. Tipka

pritisnite

3. Ako Ïelite dodati Brzo biranje, odaberite
(prazno). Zatim potraÏite ime u Imeniku.
4. Nakon ‰to ste odabrali broj za Brzo biranje,
moÏete ga promijeniti ili izbrisati. MoÏete zvati
ili poslati poruku preko tog broja.

Postavke (Izbornik 4.1.5)
1. Pritisnite desnu tipku
ãekanja.

[Kontakti] u stanju

2. Pronaìite postavke i pritisnite lijevu soft tipku
[Odabir].
]

Postavi memoriju
Oznaãite Postavi memoriju, zatim
pritisnite lijevu soft tipku
[Odabir].
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Rokovnik
Rokovnik

- Ako odaberete Promjenljivo, kod unosa
novog imena, telefon pita da li da spremi
na SIM ili u telefon

]

- Ako odaberete SIM ili Telefon, unos çe
biti spremljen na SIM ili u telefon.

]

Sa SIM na Tel.: MoÏete kopirati/preseliti
unos iz memorije SIM kartice na telefon.

Pregled opcija

]

S Tel. na SIM: MoÏete kopirati/preseliti
unos iz memorije telefona na SIM karticu.

Oznaãite Pregled opcija, zatim pritisnite
lijevu soft tipku
[Odabir].

3. Vidjet çete sljedeçe podizbornike.

- Samo ime: Pokazivat çe se samo popis
imenika po imenima.

]

ZadrÏi izvornik: Kod kopiranja izvorni
brojevi su zadrÏani.

- Sa slikama: Prikazivat çe se Imenik s
podacima i slikom.

]

Izbri‰i original: Kod kopiranja izvorni
brojevi se bri‰u.

- Ime i broj: Prikazivat çe se popis
imenika s imenom i brojem.

Kopiraj sve (Izbornik 4.1.6)
MoÏete kopirati/preseliti unose iz memorije SIM
kartice u memoriju telefona i obrnuto.
1. Prvo otvorite Imenik pritiskom na desnu soft
tipku
[Kontakti] u stanju ãekanja.
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2. Odaberite Kopiraj sve, zatim pritisnite lijevu
soft tipku
[Odabir] za ulazak u ovaj
izbornik.

3. Nazivi dostupnih servisa biti çe prikazani.

MoÏete izbrisati sve brojeve sa SIM kartice i
telefona. Ova funkcija zahtjeva sigurnosni kod.

4. Sa

1. Pritisnite desnu soft tipku
[Kontakti] u
stanju pripravnosti i pritisni tipku
[OK].
2. Zatim odaberite memoriju za brisanje, i zatim
stisnite lijevu tipku (
) [OK].
3. Unesite sigurnosni kod i pritisnite lijevu soft
tipku
[OK] ili desnu soft tipku
[Natrag].

Informacije (Izbornik4.1.8)
]

Servisni broj operatera
Ovu funkciju koristite za pristup listi servisera,
omoguçenim od strane operatera (ako SIM
kartica podrÏava).
1. Prvo otvorite Imenik pritiskom na desnu
soft tipku
[Kontakti] u stanju
pripravnosti i odaberite Informacije.
2. Naìite Servisni broj operatera, a zatim
stisnite lijevu soft ipku
[OK] za ulaz.

]

i
tipkama odaberite servis.
zipkom [·alji] pristupate servisu.

Stanje memorije

Rokovnik

Izbri‰i sve (Izbornik 4.1.7)

MoÏete vidjeti koliko imate slobodne, odnosno
iskori‰tene memorije u Imeniku.
]

Vlastiti broj (ovisno o SIM kartici)
MoÏete snimiti i provjeriti vlastiti broj sa Va‰e
SIM kartice.

Kalendar

Izbornik 4.2

Kada odaberete ovaj izbornik pojavit çe se
kalendar. Na vrhu ekrana pojavit çe se raspored
sa datumima, a na dnu ikone za planer i
bilje‰ke. Kada promijenite datum, kalendar çe
datumu. MoÏete odabrati odreìeni datum za
planer. Ako vidite crticu ispod datuma, to znaãi
da je za taj dan veç ubiljeÏena bilje‰ka ili planer.
Ova funkcija podsjetit çe vas na va‰e planove i
bilje‰ke. Telefon vas moÏe obavijestiti na planer
ako aktivirate njegov alarm.
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Rokovnik
Za promjenu dana, mjeseca i godine.
Rokovnik

Tipka

Bri‰i pro‰le (Izbornik 4.2.3)

Opis

MoÏete izbrisati zadnji raspored.

Godi‰nje

Izbri‰i sve (Izbornik 4.2.4)

Mjeseãno

Brisanje svih planera.

Tjedno
Dnevno

Idi na datum (Izbornik 4.2.5)
MoÏete direktno odabrati datum.

U izborniku Rokovnik, pritisnite soft tipku
[Opcije] za slijedeçe;

Dodaj novo (Izbornik 4.2.1)

MoÏete namjestiti ton alarma.

Omoguçuje dodavanje novog planera za
odabrani dan. Unesite temu, a zatim stisnite
lijevu soft tipku
[OK].

Bilje‰ka

Pregled dnevnih rasporeda (Izbornik 4.2.2)

2. Ako nema bilje‰ki. Dodajte novu pritiskom na
tipku
[Dodaj].

MoÏete pregledati cijeli dnevni raspored koji ste
prethodno sastavili.
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Postav tona alarma (Izbornik 4.2.6)

Izbornik 4.3

1. Odaberite Bilje‰ka pritiskom na lijevu soft
tipku
[OK].

3. Unesite bilje‰ku i pritisnite lijevu soft tipku
[OK].

]

Ako Ïelite promijeniti unos, pritisnite tipku
.

Rokovnik

Napomena
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Poruke

Pritisnite tipku Izbornika(
) i odaberite
Poruke koristeçi navigacijske tipke.

2. Po zavr‰etku poruke, odaberite Ïeljenu
opciju, stisnite lijevu soft tipku [Opcije].
Slijedeçe su opcije moguçe:

Nova poruka

]

Izbornik 5.1

Sastavi SMS poruku (Izbornik 5.1.1)
Va‰ telefon prima obavijesti o porukama
glasovne po‰te i Kratke poruke servisa SMS
porukama.
Glasovna po‰ta i SMS su mreÏne usluge.
Molimo, obratite se svom davatelju usluga za
detaljne informacije. Kada se pojavi simbol
,
primili ste glasovnu poruku. Kada se pojavi
simbol
primili ste tekstualnu poruku. Ako
je memorija za poruke puna, poruka je
prikazana, a simbol
treperi, te ne moÏe
primiti vi‰e poruka. Koristite opciju Izbrisati u
izborniku Dolazni spremnik brisanje nevaÏnih
poruka. Kad oslobodite mjesto u memoriji za
poruke, svaka nadostavljena SMS poruka biti çe
primljena (ukoliko ima dovoljno mjesta).
1. Unesite svoju poruku. Za detalje o tome kako
se unosi tekst, pogledajte stranice 24 do 26
(Uno‰enje teksta).
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Poslati: Unesite broj ili odaberite broj iz
Kontakata ili iz popisa posljednje kori‰tenih
telefonskih brojeva. MoÏete unijeti 6
telefonskih brojeva odjednom. Pritisnite lijevu
soft tipku [Opcije]. Prikazat çe se slijedeçe
moguçnosti.
1 ·alji (pokazuje se tek nakon unosa broja)
2 Posljednji brojevi
3 TraÏi

]

Spremiti: Omoguçuje spremanje poruke da ju
moÏete kasnije poslati.

]

Font: Odabir veliãinu i vrstu slova.

]

Boja: MoÏete odabrati boju slova i pozadine.

]

Poravnavanje: MoÏete odrediti poloÏaj
poruke - Desno, Sredina ili Lijevo.

]

Dodaj rjeãnik T9: moÏete dodati svoje rijeãi.
Ovaj izbornik je vidljiv samo kada ureìujete
tekst u T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

T9 jezici: Odaberite jezik za T9 naãin unosa
teksta. Takoìer moÏete iskljuãiti T9 naãin
unosa odabirom T9 iskljuãiti.

]

]

Izlaz: Ako to odaberete za vrijeme pisanja
poruke, moÏete izaçi iz pisanja poruke i vratiti
se na prethodni zaslon. Poruka koju ste pisali
neçe biti spremljena.

Slikovna poruka moÏe sadrÏavati tekst, slike, i/ili
zvuãne isjeãke. Ova se opcija moÏe koristiti
samo ako je podrÏava va‰ davatelj usluga ili
mreÏni operater. Samo ureìaji koji imaju
kompatibilne slikovne poruke ili opciju e-po‰te
mogu primati i slati slikovne poruke.

]

Slika: Slanje i primanje tekstualnih poruka
koje sadrÏavaju slike, znane kao “MMS
poruke”. Dostupno je nekoliko slika u telefonu
i mogu se zamijeniti s novim, primljenima iz
drugih izvora.

]

Zvuk: Ako je raspoloÏivo, moÏete dodati zvuk
va‰oj kratkoj poruci.

]

Predlo‰ci SMS poruke: MoÏete odabrati
unaprijed definirane tekstualne predlo‰ke.

]

Kontakti: Poruci moÏete dodati telefonske
brojeve.

]

Simbol: MoÏete dodati posebne znakove.

Sastavi MMS poruku (Izbornik 5.1.2)

Poruke

3. Takoìer, uz poruku moÏete poslati privitak,
pritiskom na desnu soft tipku [Dodaj] dok
unosite poruku.

Posjetnica: MoÏete dodati svoju posjetnicu.

1. Utipkajte tekst poruke. Pomoçu desne soft
tipke moÏete unijeti znakove, brojeve i
animacije, ili koristiti T9 naãin unosa. Kad je
poruka napisana, pritisnite lijevu soft tipku
[OK].
2. Dodajte sliku/ili zvuk. MoÏete se pomaknuti u
sljedeçe polje pomoçu tipki za gore/dolje.
3. MoÏete dodati sliku u izborniku Opcije
upotrjebom lijeve soft tipke. Ako pritisnete
lijevu tipku i odaberete "Dodaj sliku" u
izborniku Opcije, moÏete dodati novu sliku.
4. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Moguçe su
sljedeçe opcije.
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]

·alji: podrÏava vi‰estruke brojeve i e-mail
adrese.

]

Vidi: Prikazuje MMS poruke koje Ïelite
poslati.

]

Spremi: Sprema MMS poruke u Radni
spremnik ili kao obrazac.

]

Dodati sliku: Dodavanje slike prije ili nakon
trenutne slike.

]

Otiçi do slike: Miãe prethodnu ili sljedeçu
sliku.

]

Izbri‰i sliku: Bri‰e odabranu sliku.

]

Odrediti format slike
- Postavi brojaã: MoÏete postaviti brojaã za
snimku, tekst, slike i zvuk.
- Zamjena teksta i slike: MoÏete zamijeniti
poziciju teksta i slike u poruci.

]
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Ukloni medija sadrÏaj: MoÏete ukloniti sliku
ili zvuk. Ova opcija çe biti prikazana samo ako
postoji neki medija dokument.

]

Dodaj T9 rjeãniku: MoÏete dodati svoju rijeã.
Ovaj izbornik se pojavljuje kad je ureìivanje
postavljeno na T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

T9 jezici: Odaberite jezik za T9 unos teksta.
MoÏete i otkazati funkciju T9 unosa ako
odaberete ‘T9 iskljuãeno.

]

Izlaz: Ako odaberete ovu funkciju dok pi‰ete
poruku, moÏete izaçi iz pisanja poruke i vratiti
se na prethodni zaslon. U tom sluãaju poruka
neçe biti spremljena.

5. Pritisnite desnu soft tipku [Umetni]. MoÏete
umetnuti znak, fotografiju, ili kreirati novu
fotografiju, zvuk, novi zvuk, bilje‰ku, svoju
posjetnicu i kontakte.

Izbornik 5.2

Primljene poruke se mogu pretraÏiti i pregledati
njihov sadrÏaj. One su spremljene u Ulaznom
spremniku.
U spremniku, moÏete odgonetnuti kakva je
poruka preko ikona. Za detalje pogledajte
znaãenje ikona.
Ikona

Ako telefon prikaÏe da nema mjesta za SIM
poruke, tada morate osloboditi memoriju
brisanjem nekih SIM poruka. Ako telefon
prikaÏe da nema mjesta za poruke, tada morate
osloboditi memoriju, tako da obri‰ete neke
poruke, medija sadrÏaje ili neke druge
aplikacije.

SIM poruka

Znaãenje ikone

SIM poruka se odnosi na poruku u SIM
memoriji. MoÏete ju spremiti ili prebaciti na
va‰ telefon.

MMS poruka
Kratka poruka
SIM poruka
Proãitana MMS poruka
Proãitana tekst poruka
Poslana poruka
Proãitana poslana poruka
Ogla‰ena MMS poruka

Poruke

Ulazni spremnik

Kada ste dobili zvuãno upozorenje da vam je
stigla MMS poruka, morate priãekati poruku da
se uãita I tek onda çete je moçi vidjeti.
Za ãitanje poruka, odaberite jednu od poruka
Pritiskom na lijevu soft tipku
.
]

Vidi: Pregled spremljenih poruka.

]

Bri‰i: Brisanje trenutnih poruka.

]

Uredi: MoÏete urediti poruku prije slanja.

]

Proslijedi: Prosljeìuje primljenu poruku
drugim osobama.
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Poruke

]

Vrati poziv: Zove broj po‰iljaoca.

]

]

Informacija: MoÏete vidjeti informaciju o
po‰iljatelju poruke; Adresi po‰iljatelja,
predmetu (samo za Multimedijalne poruke),
vremenu i datumu poruke, vrsti poruke,
veliãini poruke.

Izlazni spremnik

]

Bri‰i sve: Bri‰e sve poruke u spremniku.

Opcije karakteristiãne za MMS
]

Ponovi: MoÏete ponovno ãuti odabranu
multimedijsku poruku.

]

Primi: (samo kod obavje‰tavanja o MMS
poruci). MMS poruke, za razliku od SMS
poruka, moraju se automatski ili ruãno
uãitavati sa servera. Prvo mreÏa ‰alje MMS
obavijest: Ako je iskljuãena opcija Autom.
preuzimanje ili je do‰lo do gre‰ke, potrebno je
potvrditi s opcijom[Primi].

Opcije specijalnih sluãajeva uãitavanja
poruka
]
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Informacije: Pokazuje sadrÏaj poruke za
download.

Uãitavanje: Ukljuãuje WAP spajanje na URL
koji se nalazi u poruci. Telefon treba biti
postavljen da omoguçuje uãitavanje poruke
preko WAP-a.
Izbornik 5.3

MoÏete vidjeti popis i sadrÏaj poslanih poruka, a
moÏete i provjeriti da li je prijenos bio uspje‰an.
Prikaz na telefonu isti je kao i za ulazni
spremnik.
Ikona

Znaãenje ikone
Poslana MMS poruka
MMS poruka nije poslana
MMS poruka poslana i
potvrìena
SMS poruka poslana
SMS poruka nije poslana
SMS poruka poslana i
potvrìena

Kada ste poslali poruku:

Izbornik 5.4

Vidi: Pokazuje podatke o odlaznim
porukama.

]

Proslijedi: MoÏete proslijediti trenutnu poruku
drugim korisnicima.

Pomoçu ovog izbornika, moÏete pripremiti pet
MMS poruka koje najãe‰çe koristite. Ovaj
izbornik prikazuje popis sastavljenih poruka.
Dostupne su slijedeçe opcije.

]

Bri‰i: MoÏete izbrisati trenutnu poruku.

]

Informacije: Prikazuje podatke o odlaznim
porukama: Adresu primatelja, Predmet (samo
Multimedijalne poruke), datum i vrijeme
poruke, vrsta poruke, veliãina poruke.

]

Dodaj: MoÏete izmijeniti napisanu poruku.

]

Bri‰i: Bri‰e poruku koju ste odabrali.

]

Informacija: Prikazuje podatke o poruci.

Bri‰i sve: Bri‰e sve poruke u izlaznom
spremniku.

]

Bri‰i sve: Bri‰e sve poruke u folderu
(direktoriju).

]

]

Kada niste uspjeli poslati poruku:
]

Vidi: Vidite da poruka nije poslana.

]

Bri‰i: MoÏete izbrisati trenutnu poruku.

]

·alji: MoÏete poslati poruku.

]

Informacija: Pokazuje podatke o izlaznom
spremniku.

]

·alji sve: MoÏete poslati sve poruke koje nisu
poslane.

]

Bri‰i sve: MoÏete izbrisati sve poruke koje
nisu poslane.

Poruke

Radni spremnik

]

Vidi: MoÏete vidjeti multimedijalnu poruku.

Preslu‰aj glasovnu
poruku

Izbornik 5.5

Ovaj izbornik omoguçava vam brz naãin
pristupa va‰oj glasovnoj po‰ti (ako va‰a mreÏa
podrÏava tu opciju). Prije kori‰tenja ove funkcije,
morate unijeti broj glasovnog centra koji ste
dobili od va‰eg mreÏnog operatera.
Kad primite glasovnu poruku, simbol
çe se
prikazati na zaslonu. Molimo, obratite se va‰em
mreÏnom operateru za detalje o njihovoj usluzi
kako biste pravilno postavili telefon.
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Informacije

Izbornik 5.6

(OVISI O ODABIRU MREÎE)
Info usluÏne poruke su tekstualne poruke
poslane od strane mreÏe korisnicima mobilnih
telefona. One pruÏaju osnovne informacije
poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.
Svaka vrsta informacije ima broj; stoga, moÏete
kontaktirati davatelja usluga sve dok imate
unese ispravan broj za odreìenu informaciju.
Kad primite info poruku, simbol çe prikazati
primljenu novu poruku ili çe info poruka odmah
biti prikazana na zaslonu. Sljedeçe su opcije
raspoloÏive kod gledanja info poruke.

Obrasci

Na popisu postoje unaprijed definirane poruke.
Poruku predloÏak moÏete pogledati i urediti ili
moÏete napisati novu poruku. Moguçe su dvije
vrste predloÏak poruka: tekstualna i slikovna.

PredloÏak teksta (Izbornik 5.7.1)
• Nazovi me kasnije.
• Kasnim. Doçi çu oko...
• Gdje si sad?
• Na putu sam.
• Hitno je. Molim te nazovi.

âitaj (Izbornik 5.6.1)
Nakon ‰to ste primili Info poruku i odabrali âitaj,
poruka çe se prikazati na zaslonu.
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Izbornik 5.7

• Volim te.
Slijedeçe su opcije moguçe.

Teme (Izbornik 5.6.2)

]

Vidi: Pregled odabrane poruke.

Za stvaranje novih tema, pritisnite lijevu soft
tipku [Opcije], zatim odaberite Dodaj novo. Ako
veç imate teme, moÏete ih iskljuãiti, urediti ili
izbrisati pomoçu lijeve soft tipke [Opcije].

]

Bri‰i: Brisanje predlo‰ka.

]

Dodaj novi: Dodavanje novog predlo‰ka.

]

·alji u: ·alje u tekstualnu ili Multimedijalnu
poruku.

Dodaj: Za unos odabranog predlo‰ka.

]

Bri‰i sve: Bri‰e sve predlo‰ke.

Mutimedijski obrazac (Izbornik 5.7.2)
Slijedeçe su opcije moguçe.

]

Dodaj T9 rjeãniku: MoÏete dodati neku svoju
rijeã. Ovaj izbornik se pojavljuje samo kad je
ukljuãen Predvidljivi naãin.

]

T9 jezici: Odabir T9 jezika.

]

Izlaz: Izlaz iz izbornika.

]

Pregled: Prikazuje trenutni izgled poruke.

Moja posjetnica (Izbornik 5.7.3)

]

Spremi: Sprema MMS poruke kao predloÏak.

Ova vam posjetnica pomaÏe u stvaranju vlastite
posjetnice. Unesite ime, broj mobilnog telefona,
kuçni broj, broj ureda, faksa i e-mail adresu.

]

Dodaj predmet: MoÏete dodati predmet.

]

Dodaj sliku: Dodaje sliku ispred ili iza
trenutne slike.

]

Doìi na sliku: Pomiãe se na slijedeçu ili
prethodnu sliku.

SMS poruka (Izbornik 5.8.1)

]

Bri‰i sliku: Brisanje oznaãene slike.

]

]

Odredi format slike: Odreìuje timer za sliku,
tekst, poravnanje poruke, lijevo, desno, uz
gornji ili donji rub.

]

Ukloniti medij: MoÏete maknuti sliku ili zvuk
na slajdu. Ova opcija se pokazuje samo ako
se dodaje neki medija dokument.

Postavke

Poruke

]

Izbornik 5.8

Vrste poruka:
Tekst, Glas, Faks, Domaçi paging, X.400,
E-mail, ERMES
Obiãno je pretpostavljena tekstualna poruka.
MoÏete prebaciti tekst u druge formate.
Nazovite svog davatelja usluga za te
funkcije.Obiãno je pretpostavljena tekstualna
poruka. MoÏete prebaciti tekst u druge
formate. Nazovite svog davatelja usluga za te
funkcije.
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]

Rok valjanosti: MreÏni servis dozvoljava da
odredite koliko dugo Va‰a poruka moÏe ãekati
u centru za poruke.

]

Izvje‰çe o isporuci: Ako odaberete Da,
moÏete provjeriti da li je poruka uspje‰no
poslana.

]

Naplata odgovora: Kad je poruka poslana,
omoguçava primatelju da odgovori na tro‰ak
Va‰eg tel. raãuna. Sve mreÏe ne podrÏavaju
ovu funkciju.

]

SMS centar: Ako Ïelite poslati SMS poruku,
moÏete primiti adresu SMS centra preko ove
funkcije.

Multimedijska poruka (Izbornik 5.8.2)
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]

Automatsko preuzimanje: Ako ukljuãite ovu
opciju poruka çe pristizati sama automatski.
Ako iskljuãite ovu opciju, prvo çete dobiti
obavje‰tajnu poruku, nakon koje moÏete
preuzeti MMS poruku. Ako odaberete Samo
domaça mreÏa, onda primitak poruke ovisi o
usluzi domaçe mreÏe.

]

Postavke mreÏe: Ako odaberete server MMS
poruka, moÏete postaviti URL za server MMS
poruka.

]

Dopu‰tene vrste poruka
Osobno: Osobne poruke.
Reklame: Komercijalne poruke
Informacije: Potrebne informacije.

]

Prioritet: MoÏete odrediti prioritet poruke.

Broj govorne po‰te (Izbornik 5.8.3)

]

Rok valjanosti: MreÏni servis dozvoljava da
odredite koliko dugo Va‰a poruka moÏe ãekati
u centru za poruke.

]

Izvje‰çe o isporuci: Ako odaberete Da,
moÏete provjeriti da li je poruka uspje‰no
poslana.

MoÏete primiti glasovnu po‰tu ako je ta usluga
omoguçena od strane Va‰eg operatera. Nakon
‰to nova glasovna po‰ta pristigne, na zaslonu
çe se pojaviti simbol. Detalje provjerite s Va‰im
operaterom kako biste postavili telefon na
odgovarajuçi naãin.

Pristupni broj: MoÏete slu‰ati glasovnu
po‰tu odabirom na Doma.

]

Roaming: Iako ste u inozemstvu moÏete
preslu‰ati govornu po‰tu ako je usluga
roaminga ukljuãena.

Push poruke (Izbornik 5.8.5)
MoÏete postaviti opciju da li Ïelite primati
poruku ili ne.
]

Poruke

]

Primanje
Primanje uklj.: Primanje svih Push poruka.

Informacije (Izbornik 5.8.4)
]

Primi
Da: Ako odaberete ovaj izbornik Va‰ telefon
çe primati info poruke.
Ne: Ako odaberete ovaj izbornik Va‰ telefon
vi‰e neçe primati info poruke.

]

Primanje isklj.: Iskljuãivanje primanje push
poruka.
]

Automatsko preuzimanje
Uklj.: Push poruke se peizimaju automatski.
Isklj.: Za preuzimanje push poruke potrebna
je potvrda korisnika.

Dojavi poziv
Da: Va‰ telefon çe se oglasiti kada primi Info
poruke.
Ne: Va‰ telefon se neçe oglasiti iako ste
primili Info poruke.

]

Jezici
MoÏete odabrati Ïeljeni jezik pritiskom na
[Uklj./Isklj.]. Nakon toga, info poruka çe biti
prikazana na jeziku koji ste odabrali.
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Kamera

Ovom funkcijom moÏete fotografirati. MoÏete
slikati u veliãini kojoj Ïelite, i koristiti ih za
kontakt slike, poãetnu stranicu i druge namjene.
Nakon ‰to je snimljena sliku moÏete poslati kao
MMS poruku ili kao or E-mail.
Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije] za prikaz
sljedeçih pod-izbornika.
]

Osvjetljenje: Odreìuje svjetlo.

]

Veliãina: Odreìuje veliãinu slike.

]

Veliãina slike je moguça samo u rezoluciji
128x160 piksela.

]

Vi‰estruko slikanje je dostupno samo u
rezoluciji 320x240 piksela.

Video kamera

Izbornik 6.2

Ovaj izbornik omoguçuje snimanje video zapisa.
MoÏete reproducirati i pogledati zapis pomoçu
ove funkcije. Nakon ‰to je snimljen video zapis
moÏete poslati MMS porukom ili E-mailom.

]

Timer: Odreìuje odgodu snimanja.

]

Kvaliteta: Odreìuje kvalitetu slike.

Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije] za prikaz
sljedeçih pod-izbornika.

]

Balans bijelog: MoÏete promijeniti postavke
u odnosu na okolinu.

]

Osvjetljenje: Odreìuje svjetlo.

]

Veliãina: Odreìuje veliãinu slike.

]

Timer: Odreìuje odgodu snimanja.

]

Kvaliteta: Odreìuje kvalitetu slike.

]

Balans bijelog: MoÏete promijeniti postavke
u odnosu na okolinu.

]

Vrijeme snimanja: Odreìuje trajanje.

]

Album: Prikazuje snimljene video zapise.

]
]
]
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Napomena

Izbornik 6.1

Album: Prikazuje snimljene fotografije.
Izlaz: Izlazak iz Kamere.
Mod: Odreìuje da li slikate jednu ili vi‰e slika.

]

Efekti: Odabir specijalnih efekata.

]

Fle‰/bljeskalica: Odreìuje rad fle‰a.

]

Rezolucija: Odreìuje veliãinu slike.

Izlaz: Izlazak iz Video kamere.

]

Efekti: Odabir specijalnih efekata.

]

Fle‰/bljeskalica: Odreìuje rad fle‰a.

]

Rezolucija: Odreìuje veliãinu slike.

Moje fotografije

]

Informacije: MoÏete pogledati informacije o
Naslovu, Veliãini, Datumu&vremenu slika koje
ste snimili.

Moji video zapisi

Izbornik 6.4

MoÏete reproducirati i poslati video zapis.
Izbornik 6.3

MoÏete pregledati i slati slike. Ili moÏete tu sliku
staviti kao pozadinu.
Opcije

Opcije
]

Reprodukcija: Prikaz video zapisa.

]

·alji putem Bluetooth veze: Video zapis
moÏete poslati preko Bluetooth veze.

]

Vi‰e slika: MoÏete pregledati najvi‰e 9 slika
na zaslonu.

]

Preimenuj: MoÏete promijeniti naslov video
zapisa.

]

·alji preko bluetooth veze: MoÏete poslati
fotografiju putem Bluetooth veze.

]

Izbri‰i: MoÏete izbrisati video zapis.

]

Izbri‰i sve: MoÏete izbrisati sve video zapise.

]

Informacije: MoÏete pregledati sve podatke o
video zapisu.

]

Multimedija

]

Pi‰i MMS poruku: Sliku moÏete poslati preko
MMS poruke.

]

Postavi za pozadinu: MoÏete postaviti sliku
za pozadinu.

]

Prikaz slajdova: Ovaj izbornik omoguçuje
prikaz svih slajdova jednog za drugim.

]

Izbri‰i: MoÏete izbrisati fotografiju

]

Uredi naslov: MoÏete promijeniti naslov slike.

MP3

Izbornik 6.5

S5200 ima ugraìeni MP3 player. MoÏete uÏivati
u slu‰anju glazbenih datoteka u MP3 formatu
na memoriji Va‰eg telefona pomoçu
kompatibilnih Slu‰alica ili unutarnjeg zvuãnika.
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Napomena
]

Zbog malih dimenzija zvuãnika u nekim
sluãajevima zvuk moÏe biti izobliãen,
pogotovo ako je glasnoça na najjaãe i kad
ima puno bas zvukova. Stoga Vam
preporuãujemo kori‰tenje stereo slu‰alica
kako biste mogli uÏivati u kvalitetnoj glazbi.

]

WMA: Frekvencija uzorkovanja od 8KHz do
48KHz, Brzina prijenosa podataka 320Kbps,
stereo.

Napomena
]

S5200 ne podrÏava promjenljivu brzinu
MP3 i AAC datoteke. Stoga datoteku ne
moÏete prebaciti iz VBR MP3 formata u
AAC.

Glazbeni player podrÏava:
]

MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III,
MPEG-2.5 Layer III Frekvencija uzorkovanja
8KHz do 48KHz. Brzina prijenosa podataka
od 320Kbps, stereo.

]

AAC: formati ADIF, ADTS (frekvencija
uzorkovanja od 8KHz do 48KHz)

]

AAC+: V1: (Brzina prijenosa podataka
16~128Kbps)
V2: (Brzina prijenosa podataka
16~48Kbps)
(Frekvencija uzorkovanja 8KHz do
48KHz)

]
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MP4 , M4A: Frekvencija uzorkovanja od
8KHz do 48KHz, Brzina prijenosa podataka
320Kbps, stereo.

MoÏete prebaciti MP3 datoteku s kompatibilnog
raãunala u memoriju telefona pomoçu Pohrana.
Kad spojite telefon s raãunalom preko USB
kabela(priloÏen u paketu), poku‰ajte spojiti PC
preko USB kabela. Ako koristite Win98SE,
morate instalirati Mass storage drive za
Windows 98 on CD-ROM.

Napomena
]

MoÏete kopirati MP3 u mapu Moj medij/
Glazba. Ako kopirate u neku drugu mapu,
neçete vidjeti MP3 datoteku.

]

Potreban je sustav Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000, Windows
XP.

MP3 player (Izbornik 6.5.1)
2. Pritisnite lijevu soft tipku
[Opcije] za
pristup sljedeçim izbornicima.
]

Vidi popis pjesama: MoÏete vidjeti popis
pjesama za vrijeme slu‰anja glazbe.

]

Ponovi dio: Odreìeni dio pjesme se ponavlja
ako odaberete Uklj. U izborniku.

]

Postavi kao ton zvona: MoÏete odabrati
neku MP3 datoteku kao zvono. MoÏete ju
odabrati i kao zvono u Profilima.

]

Postavke
- Equalizer
Ovaj izbornik pomaÏe pri namje‰tanju
razliãitih okruÏenja prilikom slu‰anja glazbe.
Ovaj telefon podrÏava ãetiri unaprijed
odreìena izbornika. Kad otvorite ovaj
izbornik, moÏete vidjeti trenutnu vrijednost
equalizer-a.
- Naãin reprodukcije
Postavljanje naãina reprodukcije.

- Vizualni efekt
MoÏete odabrati vizualni efekt: Val, Gitarist,
Voda. MoÏete mijenjati pozadinu glavnog
LCD zaslona i vanjskog LCD zaslona za
vrijeme slu‰anja MP3 datoteke.

Multimedija

1. Pritisnite MP3 izbornik, odaberite MP3 player.

- Postavi nasumice
MoÏete slu‰ati MP3 glazbu odabranu
nasumice.

Popis pjesama (Izbornik 6.5.2)
MoÏete vidjeti popis pjesama. MoÏete preseliti
zapis pomoçu navigacijskih tipki. Ako odaberete
izbornik opcija moÏete izbrisati datoteku ili
pregledati podatke o njoj.

Napomena
]

Kopiranje moÏe biti za‰tiçeno u
meìunarodnim poveljama nacionalnim
zakonima o autorskim pravima. Zbog toga
moÏda trebate pribaviti dozvolu za
reprodukciju ili kopiranje glazbe. U nekim
zemljama je kopiranje zakonom
zabranjeno. Prije prijenosa podataka ili
kopiranja datoteke provjerite zakon koji se
tiãe ovakvih materijala.
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Postavke (Izbornik 6.5.3)

Vidi popis (Izbornik 6.6.2)

Ovaj izbornik ima sljedeçe stavke; Equalizer,
Reprodukcija, Postavi nasumice i Vizualni
efekt.

Pokazuje se popis bilje‰ki . MoÏete reproducirati
·alji kao MMS i Bri‰i snimljenu glasovnu
bilje‰ku.

Diktafon

Postavke

Izbornik 6.6

Ova funkcija omoguçuje snimanje 10 glasovnih
poruka, a svaki zapis traje 20 sekundi.

Kamera (Izbornik 6.7.1)
]

Autom. spremanje: Ako odaberete On, slike
çe automatski biti spremljene bez pitanja.

]

Bri‰i sve slike: Ovaj izbornik omoguçuje
brisanje svih slika nakon potvrde.

Snimanje (Izbornik 6.6.1)
Glasovnu bilje‰ku moÏete spremiti u izbornik
Glasovne bilje‰ke.
1. Kad poãne snimanje, pojavljuje se poruka
Snimam i preostalo vrijeme.
2. kad Ïelite prekinuti snimanje pritisnite lijevu
soft tipku
[Spremi].
3. Upi‰ite naziv bilje‰ke, pritisnite lijevu soft
tipku
[OK].
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Izbornik 6.7

Video kamera (Izbornik 6.7.2)
]

Bri‰i sve video zapise: Ovaj izbornik bri‰e
sve video zapise.

Postavke
1. Tipkom
2. Tipka

[Izbornik] u stanju pripravnosti.
za izravan ulazak u Postavke.

Datum & Vrijeme

Postavke telefona

MoÏete postaviti funkcije vezane uz telefon.

Postav zaslona (Izbornik 7.2.1)
]

Izbornik 7.1

MoÏete odrediti funkcije vezane uz datum i
vrijeme.

Postavi datum: MoÏete unijeti toãan datum.

]

Postavi oblik : MoÏete odabrati jedan od
ponuìenih DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG,
GGGG/MM/DD.
(D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)

Postav vremena (Izbornik 7.1.2)
]

Postavi vrijeme: MoÏete unijeti toãno
vrijeme.

]

Oblik vremena: MoÏete birati izmeìu 24satnog i 12-satnog.

Pozadina: MoÏete odabrati sliku za pozadinu
u stanju pripravnosti.
Pretpostavljeno
MoÏete odabrati sliku ili animaciju kao
pozadinu pritiskom na
ili
.

Postav datuma (Izbornik 7.1.1)
]

Izbornik 7.2

Postavke

MoÏete urediti sljedeçe izbornike prema svojim
potrebama i Ïeljama.

Moja mapa
MoÏete odabrati sliku ili animaciju kao
pozadinu.
]

Pozdravna poruka: Ako odaberete Uklj,
MoÏete napisati tekst koji çe biti u stanju
pripravnosti.

]

Pozadinsko svjetlo: MoÏete odrediti koliko
dugo çe display svijetliti.

]

Ime mreÏe: Ako odaberete Uklj., Ime mreÏe
(ime davatelja usluga) çe se pojavljivati na
unutarnjem LCD zaslonu.
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Postavke
]

Postavka teme (Izbornik 7.2.2)
Postavke

MoÏete odabrati jednu od pretpostavljenih tema.
]

Jezici (Izbornik 7.2.3)
MoÏete promijeniti jezik koji se pojavljuje na
zaslonu telefona. Ova promjena çe utjecati i na
Unos jezika.

Postavke poziva

Izbornik 7.3

Preusmjeravanje poziva (Izbornik 7.3.1)
Usluga Skretanja poziva omoguçuje
preusmjeravanje glasovnih poziva, faks i data
poziva na drugi broj. Za detalje nazovite svog
operatera.

]

]

Svi data pozivi

]

Svi fax pozivi
Skretanje svih poziva s fax konekcijom.

]

OtkaÏi sve
Otkazivanje usluge skretanja.

Pod-izbornici
Izbornici Skretanja poziva imaju sljedeçe podizbornike.

• Ukljuãi

Svi glasovni pozivi

Aktivacija usluge.

Skretanje svih glasovnih poziva.

Prema centru govorne po‰te

Ako zauzeto

Prosljeìuje u centar govornih poruka. Ova
funkcija se ne prikazuje u izbornicima Svi data
pozivi i Svi faks pozivi.

Skretanje poziva kad je telefon zauzet.
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Ako nedostupno
Skretanje glasovnih poziva kada je telefon
iskljuãen ili nedostupan.
Skretanje svih poziva s PC konekcijom.

MoÏete postaviti izbornik vezan uz pozive,
pritiskom na
[OK] u izborniku Postavke.

]

Ako nema odgovora
Skretanje glasovnih poziva kad nema
odgovora.

Postav mreÏe (Izbornik 7.3.3)

Uno‰enje broja za preusmjeravanje.

(ovisi o mreÏi i pretplati)

Prema favoritu

]

• Odustani
Iskljuãenje vaÏeçe usluge.

]

]

]

Otvaranjem poklopca

Poziv na ãekanju (Izbornik 7.3.4)

Ako odaberete ovu funkciju, na poziv se
moÏete javiti otvaranjem telefona.

(ovisno o mreÏi)
]

Pritisni tipku
Ako odaberete ovu opciju, moÏete se javiti
pritiskom na bilo koju tipku osim tipke
[Kraj] .

]

Iskljuãeno
Va‰ broj telefona çe biti sakriven.

Naãin odgovora (Izbornik 7.3.2)
]

Ukljuãeno
Va‰ sugovornik çe uvijek imati informaciju o
Va‰em broju telefona.

• Provjeri status
Provjera status ausluge.

Postavi po mreÏi
Ovim odabirom ‰aljete svoj broj telefona, ovisno
o usluzi s dvije linije, na liniji 1 ili linij 2.

MoÏete vidjeti 5 zadnjih preusmjeravanja.

Aktiviraj
Ukljuãivanje opcije Poziv (dolazni) na ãekanju.

]

Odustani
Ne moÏete vidjeti da imate (dolazni) poziv na
ãekanju.

Samo tipka ·alji
Ako odaberete ovaj izbornik, moÏete se javiti
samo pritiskom na
[·alji].

Postavke

Prema drugom broju

]

Provjeri status
Prikazuje status Poziva na ãekanju.
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Postavke
Minutni podsjetnik (Izbornik 7.3.5)
Postavke

Ako odaberete Uklj., svake çete minute tijekom
razgovora ãuti zvuãni signal koji oznaãava da je
pro‰la jedna minuta.

Auto.pon.biranje (Izbornik 7.3.6)
]

Ukljuãeno
Ova opcija omoguçuje da telefon sam poku‰a
uspostaviti poziv nakon neuspjelog poku‰aja.

]

Iskljuãeno
Telefon neçe poku‰ati ponovno uspostaviti
vezu.

Sigurnosne postavke

Izbornik 7.4

Zahtjev PIN koda (Izbornik 7.4.1)
MoÏete odabrati da telefon traÏi PIN Va‰e SIM
kartice kad ukljuãite telefon. Nakon aktivacije
telefon çe uvijek traÏiti unos PIN koda.
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1. Odaberite PIN zahtjev u sigurnosnim
postavkama i pritisnite tipku
[OK].
2. Postavite Uklj./Isklj.
3. Ukoliko Ïelite promijeniti postavke, najprije
unesite PIN kod ukljuãenja.
4. Ako unesete pogre‰an PIN vi‰e od 3 puta,
telefon çe se zakljuãati. Za otkljuãavanje je
potreban PUK kod.
5. MoÏete unositi PUK 10 puta, a ako to uãinite
vi‰e od 10 puta, kartica çe se potpuno
zakljuãati. U tom sluãaju nazovite svog
operatera

Zakljuãavanje (Izbornik 7.4.2)
MoÏete koristiti sigurnosni kod kako biste
izbjegli neovla‰teno kori‰tenje Va‰eg telefona.
Kod svakog ukljuãenja telefon çe traÏiti kod ako
ste tu opciju postavili na ukljuãeno. Ako ste
postavili na Automatsko, tada çe vas traÏiti kod
samo prilikom promjene SIM kartice.

]

MoÏete postaviti automatsko odbrojavanje
zakljuãavanja.

]

]

Svi izlazni
Zabrana svih izlaznih poziva.

]

Meìunarodni
Zabrana svih izlaznih meìunarodnih poziva.

]

Meìunarodni - roaming
Zabrana svih izlaznih meìunarodnih poziva u
roamingu, osim vlastite mreÏe.

]

Svi dolazni
Zabrana svih dolaznih poziva.

]

Dolazni-roaming
Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu

Promjena ‰ifre
MoÏete promijeniti ‰ifru za Uslugu Zabrane
poziva.

Zabrana poziva (Izbornik 7.4.4)
Usluga zabrane poziva sprijeãava odreìene
dolazne ili odlazne pozive s Va‰eg telefona.
Ova funkcija zahtjeva ‰ifru Zabrane poziva.
Pod-izbornici su:

OtkaÏi sve
Otkazivanje svih zabrana.

Postavke

Istek vremena auto. zakljuãavanja
tipki (Izbornik 7.4.3)

Podizbornici:
• Ukljuãi

Ukljuãenje zabrane.
• Odustani

Otkazivanje odabrane zabrane.
• Vidi status

Provjera trenutnog statusa.

Fiksni broj (Izbornik 7.4.5)
(ovisno o SIM kartici)
MoÏete zabraniti izlazne pozive s telefona na
odreìene brojeve telefona.
Brojevi su za‰tiçeni Va‰im PIN 2 kodom.
]

Omoguçi
Ukljuãenjem zabranjujete izlazne pozive na
zadane brojeve.
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Postavke
]

Postavke

]

Onemoguçi

Odabir mreÏe (Izbornik 7.5.1)

Otkazivanje zabrane poziva na odreìene
brojeve.

Automatski

Popis brojeva
MoÏete vidjeti listu brojeva snimljenu kao
Fiksni broj biranja.

Promjeni kod (Izbornik 7.4.6)

Ruãno

PIN je va‰ osobni identifikacijski broj, koji sluÏi
kao prevencija kori‰tenja kartice.

Telefon çe naçi listu dostupnih mreÏa i prikazati
ih. Zatim moÏete odabrati mreÏu koju Ïelite
koristiti, ako ta mreÏa ima roaming ugovor s
va‰om mreÏom. Telefon vam omoguçuje odabir
druge mreÏe, ako telefon ne uspije uspostaviti
vezu sa odabranom mreÏom.

MoÏete promijeniti: PIN2 kod, Sigurnosni kod.
1. Ako Ïelite promijeniti Sigurnosni kod
/PIN/PIN2 unesite originalni kod i
pritisnite
[OK].

Prioritetno

2. Unesite novi Sigurnosni kod /PIN/PIN2 kod i
potvrdite ga.

Postavke mreÏe

Izbornik 7.5

MoÏete odabrati mreÏu koja çe biti registrirana
automatski ili ruãno. Obiãno je odreìen postav
na automatski.
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Ako odaberete Automatski, telefon çe sam
odabrati mreÏu. Jednom kada odaberete
«Automatski», telefon çe biti postavljen na
Automatski, neovisno o tome da li gasite ili
palite telefon.

MoÏete odrediti popis Ïeljenih mreÏa na koje se
ureìaj prvo treba poku‰ati spojiti, prije
registriranja na neke druge mreÏe. Popis se
stvara iz liste veç upisanih poznatih mreÏa.

Multimedijska poruka (Izbornik 7.8.2)

Koristite ovu opciju za postavljanje
frekvencijskog pojasa mreÏe na jednu od dvije
moguçnosti, GSM 900/1800 ili GSM1900.

]

GPRS postavke

Ova funkcija prikazuje status multimedijske
memorije telefona.

Postavke

Odabir banda (Izbornik 7.5.2)

Izbornik 7.6

MoÏete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.

Poni‰ti postavke

Izbornik 7.7

MoÏete poni‰titi sve postavke i postaviti ih na
tvorniãke. Potreban vam je sigurnosni kod za
aktivaciju ove funkcije.

Status memorije

Izbornik 7.8

Unutra‰nja memorija (Izbornik 7.8.1)
]

Ova funkcija prikazuje status memorije
telefona.
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Servis
Servis

MoÏete pristupiti raznim WAP (Wireless
Application Protocol) uslugama poput:
bankinga, vijesti, vremenske prognoze i
obavijesti o letu. Te su usluge posebno
osmi‰ljene za mobilne telefone i odrÏavaju ih
WAP davatelji usluga.
Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife
kod va‰eg mreÏnog operatera i/ili davatelja
usluga ãiju uslugu Ïelite koristiti. Davatelji
usluga çe vam takoìer dati upute kako koristiti
njihove usluge.
Kada se uspostavi veza prikazat çe se Poãetna
stranica. SadrÏaj ovisi o operateru. Unosom
URL adrese moÏete pristupiti bilo kojoj stranici.
Za kraj pretraÏivanja pritisnite tipku (
).
Telefon çe se vratiti u stanje pripravnosti.

Upravljanje WAP pretraÏivaãem
MoÏete pretraÏivati Internet koristeçi tipke
telefona ili izbornik WAP pretraÏivaã.

Kori‰tenje tipki telefona
Prilikom pretraÏivanja Interneta, tipke telefona
oznaãuju razliãite funkcije.
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Tipka

Opis
PretraÏuje linije po sadrÏaju
Povratak na prethodnu
stranicu
Odabir opcije ili potvrda

Kori‰tenje izbornika WAP pretraÏivaãa
Dostupne su razliãite opcije izbornika za vrijeme
pretraÏivanja mobilnog WAB-a.

Napomena
]

Izbornik WAP pretraÏivanja moÏe se
mijenjati, ovisno o va‰oj verziji
pretraÏivaãa.

Internet

Izbornik 8.1

Poãetna stranica (Izbornik 8.1.1)
Spaja vas sa poãetnom stranicom. Poãetna
stranica je ona koju ste odredili u aktiviranom
profilu ili je veç odreìena od strane operatora,
ako ju vi niste izmijenili.

]

Izbri‰i: Bri‰e odabranu web zabilje‰ku.

MoÏete dodavati ili mijenjati va‰e omiljene WEB
stranice, kako bi im kasnije uvijek lako mogli
pristupiti. Va‰ telefon ima nekoliko unaprijed
instaliranih zabilje‰ki.

]

Izbri‰i sve: Bri‰e sve web zabilje‰ke.

Te zabilje‰ke se ne mogu izbrisati.
Kreiranje zabilje‰ke
1. Pritisnite lijevu soft tipku

[Opcije].

Idi na URL (Izbornik 8.1.3)
MoÏete se povezati izravno sa stranicom koju
Ïelite. Kako biste to uãinili, morate unijeti
odreìenu URL adresu i pritisnuti OK.

Postavke (Izbornik 8.1.4)

2. Odaberite Dodaj novo i pritisnite OK.

Profili

3. Nakon unosa Ïeljene URL stranice i naslova,
pritisnite tipku OK.

Svaki profil sadrÏi postavke bitne za spajanje na
Internet.

*Savjet: Za unos simbola koristite tipku

i
, a unos " . ", pritisnite tipku

tipku

Napomena
]

.
Nakon odabira Ïeljene zabilje‰ke, dostupne su
slijedeçe opcije.
]

Spoji: Spaja se na Ïeljenu web zabilje‰ku.

]

Dodaj novi: Odaberi za stvaranje nove
zabilje‰ke.

]

Uredi: MoÏete urediti URL adresu i naslov
odabrane web zabilje‰ke.

Servis

Zabilje‰ke (Izbornik 8.1.2)

Ako SIM kartica podrÏava SAT(tj. SIM
Application Toolkit) usluge, ovaj izbornik çe
imati specifiãna imena usluga spremljenih
na SIM kartici. Ako SIM kartica ne
podrÏava SAT usluge, ovaj izbornik çe biti
Profili.

Svaki profil sadrÏi slijedeçe podizbornike:
]

Ukljuãi: Ukljuãenje odabranog profila.
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Servis
]

Servis

Postavke: Koristite ovo za ureìivanje i
promjenu WAP postavki za odabrani profil.
- Poãetna stranica: Poãetna stranica je webstranica koja je postavljena u aktivnom
profilu. Ne morate upisivati http:// na pocetku
svkog URL-a, jer ce WAP browser sam to
dodati.
- Nositelj: MoÏete postaviti nositelja
podataka.
1 Data
2 GPRS
- Data postavke: Pojavljuje se samo ako
odaberete Data za nositelja.
Broj biranja: Unesite telefonski broj za
biranje WAP gateway-a.
Korisniãki ID: Identifikacija za dial-up
server (and NOT the WAP gateway).
·ifra: Ovo je zahtijevana ‰ifra od va‰eg dialup servera za va‰u identifikaciju (and NOT
the WAP gateway).
Tip poziva: Odaberite tip data poziva:
Analogni ili Digitalni (ISDN)
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Vrijeme ãekanja: Trebate unijeti vrijeme za
istek. Nakon tog unosa, WAP servis çe biti
nedostupan, ako neki podatak nije unesen ili
prenesen.
Brzo spajanje: Brzina spajanja ; 9600 ili
14400
- GPRS postavke: Postavke su dostupne,
ako je GPRS odabran kao nositelj.
APN Unesite APN od GPRS-a.
Korisniãki ID: Korisniãka identifikacija za
APN server.
·ifra: Zahtijevana od APN servera.
- Proxy postavke
Proxy: Aktivira ili poni‰tava proxy.
IP adresa Unos IP adrese Proxy servera.
Broj ulaza: Unesite Proxy port.
- DNS postavke
Primarni server: Unos IP adrese primarnog
DNS servera.
Sekundarni server Unos IP adrese
sekundarnog servera.

Preimenuj: Promjena imena profila.

SIM usluga

]

Izbri‰i: Brisanje odabranog profila sa liste.

(OVISI O SIM KARTICI)

]

Dodaj novo: Dodavanje novog profila.

Va‰ operater moÏe ponuditi posebne usluge
kroz SIM karticu, kao kuçno bankarstvo, burza
itd. Ako ste registrirani za jedan od tih servisa,
ime servisa biti çe prikazano na kraju glavnog
izbornika. S izbornikom SIM servisa Va‰ telefon
je siguran i za buduçnost jer çe podrÏavati i
naknadne dodatke usluga davatelja usluga.

Cache
Postavite vrijednost kada je poku‰aj spajanja
ostvaren kroz cache ili normalno.
Cookie
Provjera dali je cookie kori‰ten ili ne.
Obripi cache

Izbornik 8.2

Servis

]

Za vi‰e informacija kontaktirajte va‰eg
operatera.

Brisanje svih cache sadrÏaja.
Obri‰i cache
Brisanje svih cookie sadrÏaja.
Sigurnost
Lista dostupnih certifikata:
]

Ovla‰tenje: MoÏete vidjeti listu ovla‰tenih
certifikata koji su pohranjeni u va‰em
telefonu.

]

Osobno: MoÏete vidjeti listu osobnih
certifikata koji su pohranjeni u va‰em
telefonu.
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Igre & Aplikacije

Izbornik 9.1

Igre & Aplikacije (Izbornik 9.1.1)
U ovom izborniku moÏete upravljati Java
aplikacijama ugraìenima u va‰em telefonu.
moÏete igrati ili brisati preuzete aplikacije, ili
postaviti opcije povezivanja. Preuzete aplikacije
su organizirane u mape. Pritisnite lijevu soft
tipku
[OK] za otvaranje odabrane mape.
Pritisnite lijevu soft tipku
izbornici su dostupni:

[Opcije], i slijedeçi

Napomena
]

]

Nakon preuzimanja Java igre, pritisnite tipku
“OK” (
) i spremite ju u spremnik (folder).

Pokreni: Pokretanje odabrane aplikacije.

]

Info: Informacije o aplikaciji.

]

Opcije: Neke JAVA aplikacije mogu
zahtijevati Data konekciju. Odaberite ovo za
postavljanje opcija konekcije.
- Uvijek: Konekcija je ostvarena odmah bez
obavijesti.

74

- Odzivnik: Prije no aplikacija uspostavi
konekciju, biti çe te obavije‰teni o konekciji.
- Nikada: Konekcija nije dozvoljena.

Napomena
]

Ne moÏete izbrisati ili preimenovati
predinstalirani spremnik (folder) ili igru.

JavaTM je tehnologija koju je osmislila tvrtka Sun
Mircosystems. Na isti naãin kako biste preuzeli
Java Applet koristeçi standardni Netscape ili MS
Internet Explorer pretraÏivaãe, Java Midlet
moÏe se preuzeti putem omoguçene WAP
opcije na telefonu.
Ovisno o davatelju usluga, svi Java programi,
poput Java igara, mogu se preuzeti i igrati na
telefonu. Jednom preuzet, Java program moÏe
se pogledati u izborniku igre & ostalo gdje ga
moÏete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke
Java programa spremljene su u telefon u JAD ili
JAR formatima.

]

JAR datoteka je komprimirani format Java
programa, a JAD je opisna datoteka koja
ukljuãuje sve detaljne informacije. S mreÏe,
prije samog preuzimanja, moÏete pogledati
sve detaljne opise iz JAD datoteke.

]

Po‰to se bazira na osnovnom jeziku
(J2ME), sve java aplikacije nisu moguçe na
svim telefonima koji su u prodaji. MoÏete
koristiti specijalne kataloge za moguçnosti
modela. Softver moÏe biti blokiran ili se
ukljuãiti ako se uãitavaju Java aplikacije
koje nisu specijalno namijenjene za telefon
na koji se odnosi ovaj priruãnik, stoga
morate “restartati” telefon. Îelimo istaknuti
da ovi problemi nastaju zbog
inkompatibilnih aplikacija, a ne gre‰ke na
proizvodu.

Oprez!
]

Samo J2ME (Java 2 Micro Edition) bazirani
programi mogu raditi na telefonu. J2SE
(Java 2 Standard Edition) bazirani
programi radit çe samo na raãunalu.

Profili (Izbornik 9.1.2)
Ovaj izbornik sadrÏi iste postavke kao i Internet
izbornik. U stvari, da biste uãitavali nove
aplikacije, potreban je WAP prikljuãak.

Slike
Lijeva soft tipka
dodatne opcije.

Izbornik 9.2

[Opcije] prikazati çe vam

]

Postavi za pozadinu: Trenutno odabrana
slika moÏe biti postavljena za pozadinu.

]

Sastavi MMS: Preuzeta slika moÏe biti
poslana MMS-om.

]

·alji preko Bluetooth veze: Sliku moÏete
poslati preko Bluetooth veze.

Zvukovi
Lijeva soft tipka
sljedeçe opcije.

Preuzeti materijali

Napomena

Izbornik 9.3

[Opcije] çe pokazati

]

Postavi kao zvono: Ovdje postavljate
melodiju zvona, odabirom na trenutno zvono.

]

Sastavi poruku: Melodija moÏe biti poslana
preko SMS ili MMS poruke.
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]

Preuzeti materijali

·alji preko Bluetooth veze: Melodije se
mogu slati preko Bluetooth veze.

Datoteka za pohranu

Izbornik 9.4

Ova mapa je sliãna spremanju dokumenata.
SadrÏi sve dokumente prebaãene preko UMS
funkcije ili Bluetooth veze, kao ‰to su slike,
zvukovi ostali dokumenti koje ne podrÏava
telefon.

MoÏete vidjeti JPG(Max 460K), GIF(Max 100K)
I ãuti zvuk uz MMS poruku.

Napomena
]

Kad koristite UMS funkciju, neçete moçi
primiti ni poziv niti poruku.

Pritiskom na soft tipku [Opcije], moÏete vidjeti ili
reproducirati dokument file (ako je podrÏan),
izbrisati ga ili poslati preko Bluetooth veze.

1. S poãetnim zaslonom na telefonu, spojite
USB u telefon i raãunalo. Raãunalo çe
prepoznati prikljuãak nakon nekoliko sekundi.

USB spajanje

2. Na LCD zaslonu se pokazuje “USB” .

S5200 se moÏe prikljuãiti na raãunalo preko
USB kabela radi prebacivanja dokumenata,
sadrÏaja i kori‰tenja ugraìenog modema. Sve
detalje vezane uz ove funkcije moÏete naçi u
sljedeçem poglavlju.

3. Na raãunalu, telefon çe biti prepoznat kao
“Prenosivi disk” u mapi Moj kompjutor. Bit çe
pridruÏeno i sistemsko slovo, npr. “E:\”.
Nakon toga, moÏete prebacivati dokumente s
i na telefon kao da se radi o obiãnoj mapi u
Windows sistemu.

Spremanje preko USB Medija (UMS)
UMS funkcija (USB Media Storage) omoguçuje
ureìivanje multimedijskih dokumenata
pohranjenih u unutarnjoj memoriji telefona
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(64MB), koji ih tretira kao obiãnu tipku za USB
memoriju. Ova funkcija ne zahtjeva instalaciju
dodatnog softvera.

4. Dva puta kliknite na “Prenosivi disk” i otvorite
mapu “ Media”. Pojavit çe se 4 nove mape:

(npr. word i excel dokumenti) kako biste ih
mogli ponijeti sa sobom i kasnije ih prebaciti
na neko drugo raãunalo. Na telefonu,
dokumenti pohranjeni u ovu mapu prikazuju
se u (Izbornik – Downloads– Spremanje
dokumenata).

- Fotografije: Ova mapa je rezervirana za
fotografije snimljene digitalnom kamerom.
Slike moÏete prebaciti s telefona na
raãunalo pomoçu komandi copy i paste na
raãunalu.

-Video zapisi: Preko ove mape moÏete
prebaciti snimke snimljene digitalnom
kamerom na raãunalo i nove video snimke
na telefon. Ova mapa podrÏava 3GP format
dokumenta. Na telefonu, moÏete pregledati
te dokumente u mapi (Izbornik – Multimedija
– Video zapis).

Napomena
]

Iako moÏete prebaciti slike s raãunala,
telefon ih neçe prikazati u izborniku Moje
fotografije. Preporuãamo da ni‰ta ne
prebacujete u tu mapu. Ako Ïelite prebaciti
neku novu pozadinu na svoj telefon,
koristite odgovarajuçi program koji se moÏe
nabaviti na CD-Rom-u.

-Spremanje: Ova mapa je sliãna spremanju
dokumenata. Ovdje moÏete usnimiti bilo
kavu vrstu podataka, slika, audio ili ãak
dokumente koji nisu predviìeni za telefon

Preuzeti materijali

- Glazba: U ovu mapu moÏete kopirati
glazbene dokumente. PodrÏani formati su:
MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4
(audio) i WAV. Dokumenti u ovoj mapi
mogu se reproducirati na MP3 playeru
telefona.

Napomena
]

MoÏete prebaciti dokumente bilo koje
veliãine, dok ne popunite memoriju

]

MoÏete kreirati 10 razgranatih mapa u 4
default mape.

]

Ne mijenjajte poãetno ime mape, jer neçe
raditi.
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5. Kad je prebacivanje zavr‰eno, iskljuãite USB
preko Windows programa i iskljuãite kabel iz
telefona.

Upozorenje!
]

Ne smijete iskljuãiti telefon dok traje
prebacivanje. MoÏete o‰tetiti memoriju.
Uvijek iskljuãite prikljuãak preko Windows
opcija prije nego iskljuãite kabel.

Programi za raãunalo i Internet
MoÏete spojiti telefon s raãunalom da uredite
svoj imenik s kontaktima, prebacite nove
sadrÏaje kao ‰to su pozadine i tonovi zvona ili
za kori‰tenje ugraìenog modema.
1. Instalirajte programe koji se nalaze na CDRom-u.
2. Na telefonu otvorite izbornik Alati – Modem i
potvrdite aktivaciju.
3. Spojite telefon s raãunalom pomoçu USB
kabela i pokrenite Ïeljeni program.
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Napomena
]

Spojite USB kabel nekoliko minuta nakon
ukljuãenja telefona i u poãetnom zaslonu.

4. Nakon ‰to ste koristili modem, preporuãa se
da ga iskljuãite preko izbornika Alati Modem.

Dodatni pribor

Standardna baterija

Data kabel /CD
MoÏete spojiti va‰
telefon sa PC-om i
meìusobno izmjeniti
podatke i sadrÏaje.

Dodatni pribor

Postoji razliãita oprema za va‰ mobilni telefon. Tu opremu moÏete odabrati, prema va‰im osobnim
komunikacijskim zahtjevima.

Stereo slu‰alice
Omoguçuju hands-free
funkciju. Slu‰alica i
mikrofon su u kompletu.

Putni punjaã

Napomena
]

Uvijek koristite originalnu LG opremu.

]

Ne pridrÏavanje toga moÏe poni‰titi va‰a
prava na garanciju.

]

Oprema moÏe biti razliãita u razliãitim
regijama!

Ovaj punjaã vam
omoguçuje punjenje
baterije, dok ste vi van
kuçe ili ureda.
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Tehniãki podaci

Opçenito
Naziv proizvoda : S5200
Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Radna temperatura
Max : +55°C (praÏnjenje)
+45°C (punjenje)
Min : -10°C
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ÇöÇÖÑÖçàÖ
ÇöÇÖÑÖçàÖ

èÓÁ‰‡‚ﬂ‚‡ÏÂ ÇË Á‡ ÔÓÍÛÔÍ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËﬂ Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ
S5200, ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ ˆËÙÓ‚‡Ú‡
ÏÓ·ËÎÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËﬂ.
í‡ÁË ËÌÒÚÛÍˆËﬂ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ Ò˙‰˙Ê‡
‚‡ÊÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. åÓÎﬂ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ˆﬂÎ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úﬂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ‚Â‰Ë ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ÇÒﬂÍ‡Í‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ËÎË
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ËÁË˜ÌÓ
Ó‰Ó·ÂÌË ‚ Ú‡ÁË ËÌÒÚÛÍˆËﬂ Á‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó
ÔÂÍ‡Úﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËﬂÚ‡ Ì‡ ‡Ô‡‡Ú‡.

6

èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à
ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ
˜ÂÁ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ÏÂÚÓ‰Ë, ÔË ÍÓËÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÎ˙˜‚‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÏÛ
ÒÂÚËÙËˆË‡ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ˜ÂÒÚÓÚÌË ÎÂÌÚË.
]

Ç˙ÔÂÍË, ˜Â ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ‡ÁÎËÍË ‚
ÌË‚‡Ú‡ Ì‡ SAR ÔË ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË
ÚÂÎÂÙÓÌË LG, ‚ÒË˜ÍË ÚÂ Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË
‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ﬂÚ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔËÌˆËÔË Á‡
ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ËÓ‚˙ÎÌË.

]

è‡„˙Ú Ì‡ SAR, ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ì ÓÚ
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÍÓÏËÒËﬂ Á‡
ÌÂÈÓÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡ Á‡˘ËÚ‡
(ICNIRP), ÍÓﬂÚÓ Â 2 W/Í„ ÒÂ‰ÌÓ Á‡ ‰ÂÒÂÚ
(10) „‡Ï‡ Ú˙Í‡Ì.

]

ç‡È-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ SAR Á‡ ÚÓÁË
ÏÓ‰ÂÎ ÚÂÎÂÙÓÌË, ËÁÏÂÂÌ‡ ÓÚ DASY4 Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‰Ó ÛıÓÚÓ Â 0.117 W/Í„ (10 „).

àáãÄÉÄçÖ çÄ
êÄÑàéóÖëíéíçÄ ÖçÖêÉàü
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ËÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡‰ËÓ‚˙ÎÌË Ë ëÔÂˆËÙË˜ÌËﬂ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ (SAR)
íÓÁË ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ ÏÓ‰ÂÎ S5200 Â
ÔÓÂÍÚË‡Ì ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ﬂ Ì‡ ÔËÎÓÊËÏËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËﬂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔË ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
‡‰ËÓ‚˙ÎÌË. íÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËﬂ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡
Ì‡Û˜ÌËÚÂ ÔËÌˆËÔË, ÍÓËÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
·ÂÁÓÔ‡ÒÌË „‡ÌËˆË, ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ‰‡ ÓÒË„ÛﬂÚ
Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ıÓ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
‚˙Á‡ÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ËÏ Ò˙ÒÚÓﬂÌËÂ.
]

èËÌˆËÔËÚÂ Á‡ ËÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‡‰ËÓ‚˙ÎÌË
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Â‰Ì‡ ÏÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
Í‡ÚÓ ëÔÂˆËÙË˜ÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ
ËÎË SAR. íÂÒÚÓ‚ÂÚÂ Á‡ SAR ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú

èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ

åÓÎﬂ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ ÚÂÁË ÔÓÒÚË ÔËÌˆËÔË.
íﬂıÌÓÚÓ ÌÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ
ËÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ. èÓ-ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡Ú‡
ËÌÒÚÛÍˆËﬂ.

7

èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à
ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ
èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ

8

ÉêàÜÄ áÄ èêéÑìäíÄ à
èéÑÑêöÜäÄ
ÇçàåÄçàÖ! àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ ·‡ÚÂËË,
Á‡ﬂ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË,
Ó‰Ó·ÂÌË Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ò ÚÓÁË ÍÓÌÍÂÚÂÌ
ÏÓ‰ÂÎ ÚÂÎÂÙÓÌ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒﬂÍ‡Í‚Ë
‰Û„Ë ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë ÌÂ‚‡ÎË‰ÌÓ
Ó‰Ó·ÂÌËÂ ËÎË „‡‡ÌˆËﬂ ÓÚÌ‡Òﬂ˘Ë ÒÂ Á‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔ‡ÒÌÓ.
]

çÂ ‡Á„ÎÓ·ﬂ‚‡ÈÚÂ ‡Ô‡‡Ú‡. á‡ÌÂÒÂÚÂ „Ó Ì‡
Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ ÚÂıÌËÍ, ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ÂÏÓÌÚË‡Ì.

]

Ñ˙ÊÚÂ „Ó ‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰Ë
Í‡ÚÓ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ, ‡‰ËÓ ËÎË ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ
ÍÓÏÔ˛Ú˙.

]

ÄÔ‡‡Ú˙Ú Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰˙ÊË ‚ÒÚ‡ÌË ÓÚ
ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Í‡ÚÓ ‡‰Ë‡ÚÓË ËÎË
ÔÂ˜ÍË.

]

çÂ „Ó ËÁÔÛÒÍ‡ÈÚÂ.

]

çÂ ÔÓ‰Î‡„‡ÈÚÂ ‡Ô‡‡Ú‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡
‚Ë·‡ˆËﬂ ËÎË Û‰‡.

]

èÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ‡ÍÓ ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ﬂ
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡ ËÎË ‚ËÌËÎÂÌ Í‡Î˙Ù.

]

èÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÒÛı‡ Í˙Ô‡ Á‡ ‚˙Ì¯ÌÓ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. (çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ·ÂÌÁÓÎ, ‡ÁÂ‰ËÚÂÎ
ËÎË ‡ÎÍÓıÓÎ.)

]

çÂ ËÁÎ‡„‡ÈÚÂ ‡Ô‡‡Ú‡ Ì‡ ÒËÎÂÌ ‰ËÏ ËÎË
Ô‡ı.

]

çÂ ‰˙ÊÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÍÂ‰ËÚÌË
Í‡ÚË ËÎË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ·ËÎÂÚË; ÏÓÊÂ ‰‡
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ ‚˙ıÛ
Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ ÎÂÌÚË.

]

çÂ Ì‡‡Ìﬂ‚‡ÈÚÂ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÓÒÚË ÔÂ‰ÏÂÚË,
Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

]

çÂ ÔÓ‰Î‡„‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ ‚Î‡„‡ ËÎË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË.

]

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ,
Í‡ÚÓ ÒÎÛ¯‡ÎÍË Ì‡ÔËÏÂ.

ÇÒË˜ÍË ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓ‚ÎËﬂﬂÚ Ì‡
ÚﬂıÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡.
]

çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚
·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ·ÂÁ ‰‡
ÒÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ. àÁ·ﬂ„‚‡ÈÚÂ ‰‡
ÔÓÒÚ‡‚ﬂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚˙ıÛ Ò˙‰Â˜ÌË
‡Ô‡‡ÚË (Ì‡Ô. ‚ „ÓÌËﬂ Ï‡Î˙Í ‰ÊÓ·.)

]

çﬂÍÓË ÒÎÛıÓ‚Ë ‡Ô‡‡ÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÒÏÛ˘‡‚‡ÌË ÓÚ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË.

]

èÓ-Ï‡ÎÍË ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ÎËﬂﬂÚ Ì‡
ÚÂÎÂ‚ËÁÓË, ‡‰ËÓ‡Ô‡‡ÚË, ÍÓÏÔ˛ÚË Ë
‰.

ÅÖáéèÄëçéëí çÄ èöíü
èÓ‚ÂÂÚÂ Á‡ÍÓÌËÚÂ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ·ËÎÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË ‚ ‡ÈÓÌËÚÂ, Í˙‰ÂÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ.
]

çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Í‡ÚÓ „Ó
‰˙ÊËÚÂ ‚ ˙Í‡ ‰ÓÍ‡ÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ.

]

ë˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÚÂ ˆﬂÎÓÚÓ ÒË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚˙ıÛ
¯ÓÙË‡ÌÂÚÓ.

]

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ, ‡ÍÓ ËÏ‡ÚÂ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ıÂÌ‰ÒÙË.

]

éÚ·ËÈÚÂ ÓÚ Ô˙Úﬂ Ë Ô‡ÍË‡ÈÚÂ ÔÂ‰Ë ‰‡
Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‡Á„Ó‚Ó ËÎË ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ ÛÒÎÓ‚ËﬂÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
ËÁËÒÍ‚‡Ú ÚÓ‚‡.

]

ê‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëﬂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ‚ ÌﬂÍÓË ÂÎÂÍÚÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎﬂ Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
ÒÚÂÂÓ ÛÂ‰·‡Ú‡ ËÎË ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.

]

äÓ„‡ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˙Ú ÇË Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò
‚˙Á‰Û¯Ì‡ ‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡, ÌÂ ﬂ ·ÎÓÍË‡ÈÚÂ Ò
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓ ËÎË ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ ·ÂÁÊË˜ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. íÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
ÒÂËÓÁÌË ˘ÂÚË ÔÓ‡‰Ë ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓÚÓ È
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ.

èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ

ÖãÖäíêéççà ìëíêéâëíÇÄ
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èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à
ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ
èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ
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êÄâéçà çÄ ÇáêàÇçà
êÄÅéíà
çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú ‚ÁË‚ÌË ‡·ÓÚË. ë˙·Î˛‰‡‚‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂÚ‡ Ë ÒÔ‡Á‚‡ÈÚÂ ‚ÒË˜ÍË
‡ÁÔÓÂ‰·Ë Ë Ô‡‚ËÎ‡.

èéíÖçñàÄãçé
ÇáêàÇééèÄëçÄ ëêÖÑÄ
]

çÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ Á‡
ÔÂÁ‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ò „ÓË‚Ó. çÂ „Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ Ò „ÓË‚‡ ËÎË
ıËÏËÍ‡ÎË.

]

çÂ ÔÂ‚ÓÁ‚‡ÈÚÂ Ë ÌÂ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÈÚÂ
‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌËÏ „‡Á, ÚÂ˜ÌÓÒÚ ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ë
‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ, ‚ ÍÓÂÚÓ
ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÇË ÚÂÎÂÙÓÌ Ë
‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ.

Ç ëÄåéãÖíà
ÅÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÒÏÛ˘ÂÌËﬂ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡.
]

àÁÍÎ˛˜ÂÚÂ ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÂ‰Ë ‰‡
ÒÂ Í‡˜ËÚÂ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚ.

]

çÂ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ì‡ ÁÂÏﬂÚ‡ ·ÂÁ
‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÓÚ ÂÍËÔ‡Ê‡.

ÑÖñÄ
Ñ˙ÊÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÏﬂÒÚÓ,
ÌÂ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Á‡ Ï‡ÎÍË ‰Âˆ‡. íÓÈ Ò˙‰˙Ê‡ ‚
ÒÂ·Â ÒË Ï‡ÎÍË ˜‡ÒÚË, ÍÓËÚÓ ‡ÍÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎﬂÚ,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Á‡‰‡‚ﬂÌÂ.

ëèÖòçà èéÇàäÇÄçàü
ëÔÂ¯ÌËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌÂ Ò‡
‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÔË ‚ÒË˜ÍË ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÏÂÊË.
á‡ÚÓ‚‡ ÌÂ ·Ë‚‡ ÌËÍÓ„‡ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÚÂ Ò‡ÏÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÔË ÒÔÂ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë. èÓ‚ÂÂÚÂ
ÔË ÏÂÒÚÌËﬂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡.

]

çÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ‡ÁÂ‰ËÚÂ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ﬂ Á‡Â‰ËÚÂ. á‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ‰Û„Ë ÒËÒÚÂÏË ·‡ÚÂËË, ÌﬂÏ‡
ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ÍÓÈÚÓ ‰‡
ÍÓÏÔÓÏÂÚË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.

]

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ ·‡ÚÂËË Ë Á‡ﬂ‰ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ LG. á‡ﬂ‰ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ LG
Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË ‰‡ Û‰˙ÎÊ‡Ú å‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.

]

çÂ ‡Á„ÎÓ·ﬂ‚‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ Í˙ÒÓ
·‡ÚÂËﬂÚ‡.

]

èÓ‰‰˙Ê‡ÈÚÂ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ì‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡ ˜ËÒÚË.

]

ëÏÂÌÂÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Â˜Â ÌÂ
ÓÒË„Ûﬂ‚‡ ÔËÂÏÎË‚‡ ‡·ÓÚ‡. Å‡ÚÂËﬂÚ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÁ‡ÂÊ‰‡ ÒÚÓÚËˆË Ô˙ÚË
ÔÂ‰Ë ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒÏﬂÌ‡Ú‡ È.

]

èÂÁ‡Â‰ÂÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡, ‡ÍÓ ÌÂ Â ·ËÎ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡
È ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓÒÚ.

]

çÂ ËÁÎ‡„‡ÈÚÂ Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
‰ËÂÍÚÌ‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ë ÌÂ „Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÔË ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Í‡ÚÓ
Ì‡ÔËÏÂ ‚ ·‡ÌﬂÚ‡.

]

çÂ ÓÒÚ‡‚ﬂÈÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ Ì‡ „ÓÂ˘Ë ËÎË
ÒÚÛ‰ÂÌË ÏÂÒÚ‡, ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚ÎÓ¯Ë
ÌÂÈÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡.

èêàçñàèà áÄ ÅÖáéèÄëçé à ÖîàäÄëçé àáèéãáÇÄçÖ

àçîéêåÄñàü áÄ
ÅÄíÖêàüíÄ à
èéÑÑêöÜäÄ

11

ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄ S5200
ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄ S5200

ó‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡

]

àÁ„ÎÂ‰ ÓÚÔÂ‰

! ÉÌÂÁ‰Ó Á‡

ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡

@ ëÚ‡ÌË˜Ì

Ë ·ÛÚÓÌË
ç‡„ÓÂ/ç‡
‰ÓÎÛ

12

1. ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡
ÇÍÎ˛˜ÂÚÂ ÚÛÍ ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡Ú‡.

2. ëÚ‡ÌË˜ÌË ·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/ç‡‰ÓÎÛ

# èÂ‰ÂÌ

ÂÍ‡Ì

]

äÓÌÚÓÎË‡Ú ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ Ì‡
·ÛÚÓÌËÚÂ ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÔË
ÓÚ‚ÓÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ.

]

äÓÌÚÓÎË‡Ú ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ‚
ÒÎÛ¯‡ÎÍËÚÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó.

3. èÂ‰ÂÌ ÂÍ‡Ì

àÁ„ÎÂ‰ ÓÚÁ‡‰
ãÂ˘Ë Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡
ÔÓ ÎÂ˘ËÚÂ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ‚ÎÓ¯Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ

] á‡Ï˙Òﬂ‚‡ÌÂ

ë‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡

ä‡ÏÂ‡/MP3 ·ÛÚ‡Ì
] èÎ˙ÁÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ‡ Á‡ ‰‡
ÓÚ‚ÓËÚÂ Ó·ÂÍÚË‚‡ Ì‡
Í‡ÏÂ‡Ú‡. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë
Á‡‰˙ÊÚÂ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Á‡ ‰‡
‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ ÂÊËÏ Í‡ÏÂ‡.
ÅÛÚÓÌ˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡
Ô‡‚ÂÌÂ Ì‡ ÒÌËÏÍ‡
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÔÂ‰ÌËﬂ ÂÍ‡Ì
Á‡ Ì‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Í˙Ï Ó·ÂÍÚ‡.

åËÍÓÙÓÌ (‚Ë‰ÂÓ)
äÎ˛˜‡ÎÍ‡ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡
] ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ‡ Á‡ ‰‡
Ò‚‡ÎËÚÂ Í‡Ô‡Í‡ Ì‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡.

ÑÛÔÍË Á‡
Í‡Ë¯Í‡ Á‡
ÌÓÒÂÌÂ

Å‡ÚÂËﬂ

ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄ S5200

àÁ„ÎÂ‰ ÓÚ‰ﬂÒÌÓ

ÉÌÂÁ‰Ó Á‡
SIM Í‡Ú‡

äÓÌÚ‡ÍÚË Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡

ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ Á‡ﬂ‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó / Í‡·ÂÎ

äÓÌÚ‡ÍÚË Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡
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àÁ„ÎÂ‰ ÔË ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
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ëÎÛ¯‡ÎÍ‡e !

^ ÉÎ‡‚ÂÌ ÂÍ‡Ì

åÂÌ˛

äÓÌÚ‡ÍÚË

& ç‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌË ·ÛÚÓÌË
* ÑÂÒÂÌ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ

ãﬂ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ @
ÅÛÚ‡Ì àÁÔ‡ÚË #

·ÛÚÓÌ

( ÅÛÚÓÌ èÓÚ‚˙‰Ë
) ÅÛÚÓÌ ä‡È/á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ

ÅÛÚÓÌ àÁ˜ËÒÚË
ÅÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË $

åËÍÓÙÓÌ %

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]
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ëÔÂˆË‡ÎÌË
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÛÚÓÌË

á‡ ËÁ·ﬂ„‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ˜Û‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚ‚‡ﬂÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.

1. ëÎÛ¯‡ÎÍ‡

3. ÅÛÚ‡Ì àÁÔ‡ÚË: àÁ·Ë‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ
Ë ÓÚ„Ó‚‡ﬂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.
ëÎÛÊË Ë Á‡ ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‚ıÓ‰ﬂ˘Ë, ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë Ë ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ˜ÂÁ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌ‡ ‚
ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
4. ÅÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË: á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ˜ËÒÎ‡, ·ÛÍ‚Ë Ë ÌﬂÍÓË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÁÌ‡ˆË.

9. ÅÛÚÓÌ èÓÚ‚˙‰Ë: àÁ·Ë‡ ÓÔˆËﬂ ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ.
10. ÅÛÚÓÌ ä‡È/á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ: ëÎÛÊË Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ ËÎË ÓÚı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ‚˙˘‡ÌÂ ‚ ÂÊËÏ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ. á‡‰˙ÊÚÂ ·ÛÚÓÌ‡ Ì‡ÚËÒÌ‡Ú Á‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ËÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
11. ÅÛÚÓÌ àÁ˜ËÒÚË: àÁÚË‚‡ Â‰ËÌ ÁÌ‡Í ÔË
‚ÒﬂÍÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ. á‡‰˙ÊÚÂ ·ÛÚÓÌ‡
Ì‡ÚËÒÌ‡Ú Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÎËﬂ Á‡ÔËÒ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡ ‚˙˘‡ÌÂ ‚ ÔÂ‰Ë¯ÌÓ
ÏÂÌ˛.

ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄ S5200

2, 8. ãﬂ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ/ÑÂÒÂÌ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ: àÁÔ˙ÎÌﬂ‚‡
ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ ËÁÔËÒ‡Ì‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ
Ì‡‰ ÌÂ„Ó.

12. ëÔÂˆË‡ÎÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÛÚÓÌË

5. åËÍÓÙÓÌ: åÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Á‡„ÎÛ¯Ë ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Á‡ ÓÒË„Ûﬂ‚‡ÌÂ Ì‡
‰ËÒÍÂÚÌÓÒÚ.

]

: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÁÌ‡Í‡ Á‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ “+”.

6. ÉÎ‡‚ÂÌ ÂÍ‡Ì: èÓÍ‡Á‚‡ ËÍÓÌËÚÂ Á‡
ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÚÓ˜ÍËÚÂ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ,
Web ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ, Í‡ÚËÌË Ë ‰Û„Ë
Ô˙ÎÌÓˆ‚ÂÚÌÓ.

]

: èË ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ
Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ
‚˙‚ÂÊ‰‡ Ô‡ÛÁ‡.

7. ç‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌË ·ÛÚÓÌË: ëÎÛÊ‡Ú Á‡
ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ ÔÂÁ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÍÛÒÓ‡.
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àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ
ÑÓÎÌ‡Ú‡ Ú‡·ÎËˆ‡ ÓÔËÒ‚‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓË ËÎË ËÍÓÌË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú Ì‡
‰ËÒÔÎÂﬂ.

àÍÓÌË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ
àÍÓÌ‡
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éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡
‡Á„Ó‚Ó.
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÒÚÂ ‚ ÓÛÏËÌ„ ‚
˜ÛÊ‰‡ ÏÂÊ‡.

éÔËÒ‡ÌËÂ

èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ËÏ‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
GPRS ÛÒÎÛ„‡.

èÓÍ‡Á‚‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡
ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÒË„Ì‡Î. *

èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ËÏ‡ Ì‡ÒÚÓÂÌ‡ Ë
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‡Î‡Ï‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

àÍÓÌ‡

*ä‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡
ÏÂÊ‡Ú‡. äÓ„‡ÚÓ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ Â
ÔÓ‰ 2 ˜ÂÚË˜ÍË, ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÒÂÚËÚÂ
Á‡„ÎÛ¯‡‚‡ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó‡
ËÎË ÎÓ¯ Á‚ÛÍ. éËÂÌÚË‡ÈÚÂ ÒÂ ÔÓ
ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ.
äÓ„‡ÚÓ ÌﬂÏ‡ ˜ÂÚË˜ÍË, ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡,
˜Â ÌﬂÏ‡ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡: ‚ Ú‡Í˙‚
ÒÎÛ˜‡È ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÊ‡Ú‡ Á‡ Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ
ÛÒÎÛ„Ë (ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ë Ú.Ì.)

èÓÍ‡Á‚‡ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.
èÓÍ‡Á‚‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
èÓÍ‡Á‚‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„Î‡ÒÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡
‚Ë·‡ˆËﬂÚ‡.
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
òÛÏÂÌ ÔÓÙËÎ.
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÚËı
ÔÓÙËÎ.

àÍÓÌ‡

éÔËÒ‡ÌËÂ

èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
é·˘ ÔÓÙËÎ.
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ êush
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÎ WAP ‚˙ÁÍ‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

äÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡ÚÛÒ˙Ú Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÔÓÍ‡Á‚‡
ÌËÒÍÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ, ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËËÚÂ ä‡ÏÂ‡ ËÎË
åÛÎÚËÏÂ‰Ëﬂ.

]

ÑÓÍ‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡
åÛÎÚËÏÂ‰Ëﬂ, ÒÚ‡ÚÛÒ˙Ú Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌﬂ.

ïÄêÄäíÖêàëíàäà çÄ S5200

èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
ÔÓÙËÎ ëÎÛ¯‡ÎÍË.

èÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
GPRS.
ç‡ÒÚÓÂÌÓ Ò˙·ËÚËÂ ÓÚ
„‡ÙËÍ‡
ÄÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡
èÂı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÄÍÚË‚Ë‡Ì Bluetooth
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çÄóÄãé
çÄóÄãé

èÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡ Ë
·‡ÚÂËﬂÚ‡
ì·Â‰ÂÚÂ ÒÂ, ˜Â ÒÚÂ ËÁÍÎ˛˜ËÎË Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò‚‡ÎËÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.
1. ë‚‡ÎﬂÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ‡ Á‡ ‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
·‡ÚÂËﬂÚ‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ﬂ ÔÎ˙ÁÌÂÚÂ ‰Ó
ÛÔÓ. ëÂ„‡ ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÓÚ
ÌÂÈÌÓÚÓ „ÌÂÁ‰Ó.ÌÂÈÌÓÚÓ „ÌÂÁ‰Ó.

2. èÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡.
èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ SIM Í‡Ú‡Ú‡ ‚ ‰˙Ê‡˜‡.
èÎ˙ÁÌÂÚÂ ﬂ ‚ ÌÂ„Ó. ì·Â‰ÂÚÂ ÒÂ, ˜Â Í‡Ú‡Ú‡
Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ˜Â ÔÓÁÎ‡ÚÂÌ‡Ú‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÁÓÌ‡ Â Ó·˙Ì‡Ú‡ Ì‡‰ÓÎÛ. á‡ ‰‡
ËÁ‚‡‰ËÚÂ SIM Í‡Ú‡Ú‡, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂÍÓ
Ì‡‰ÓÎÛ Ë ﬂ ËÁ‰˙Ô‡ÈÚÂ ‚ Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡.

èÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ SIM
Í‡Ú‡Ú‡

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]
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àÁ‚‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ, ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

àÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ SIM
Í‡Ú‡Ú‡

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
]

åÂÚ‡ÎÌËﬂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡
ÏÓÊÂ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡‰‡ÒÍ‡Ì.
é·˙˘‡ÈÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
SIM Í‡Ú‡Ú‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ·Ó‡‚ËÚÂ Ò ÌÂﬂ.
ëÎÂ‰‚‡ÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËËÚÂ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË
Ò˙Ò SIM Í‡Ú‡Ú‡.

3. èÓÒÚ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡.

çÄóÄãé

1. ë˙Ò ÒÚÂÎÍ‡Ú‡ ÒÓ˜Â˘‡ Í˙Ï Ç‡Ò, Í‡ÍÚÓ Â
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÍÓÌÂÍÚÓ‡ Ì‡ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ ‚
‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡‡ ‰ÓÍ‡ÚÓ Ò
ÔË˘‡Í‚‡ÌÂ Á‡ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ ÏﬂÒÚÓÚÓ ÒË.
2. ÇÍÎ˛˜ÂÚÂ ‰Û„Ëﬂ Í‡È Ì‡ ‡‰‡ÔÚÂ‡ Í˙Ï
ÏÂÊ‡Ú‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓ Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÚÂËﬂÚ‡
á‡ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ‡‰‡ÔÚÂ Í˙Ï
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÇËÂ Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
·‡ÚÂËﬂÚ‡.

3. Ñ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÚË˜ÍËÚÂ ‚ ËÍÓÌ‡Ú‡ Ì‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÒÔË‡, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Á‡‚˙¯Ë.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
]

çÂ Ì‡ÒËÎ‚‡ÈÚÂ ÍÓÌÂÍÚÓ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë/ËÎË
Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

]

ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ËÁ‚˙Ì Ç‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡‰‡ÔÚÓÌ‡ ÔËÒÚ‡‚Í‡ Í˙Ï ˘ÂÔÒÂÎ‡ Á‡
ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘‡Ú‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËﬂ.

]

çÂ ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ËÎË SIM
Í‡Ú‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ.
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çÄóÄãé
çÄóÄãé
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ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
]

àÁÍÎ˛˜‚‡ÈÚÂ Í‡·ÂÎ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë
Á‡ﬂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
„˙ÏÓÚÂ‚Ë˜ÌË ·ÛË Á‡ ËÁ·ﬂ„‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÍÓ‚ Û‰‡ ËÎË ÔÓÊ‡.

]

ÇÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ‰‡
ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡Ú ÓÒÚË ÔÂ‰ÏÂÚË Í‡ÚÓ
Ì‡ÔËÏÂ Á˙·Ë ËÎË ÌÓÍÚË Ì‡ ÊË‚ÓÚÌË.
àÏ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡
ÔÓÊ‡.

]

çÂ ÒÂ Ó·‡Ê‰‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ÔËÂÏ‡ÈÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ‰ÓÍ‡ÚÓ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÒÂ
Á‡ÂÊ‰‡, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰‡‰Â
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ Í˙ÒÓ Ë/ËÎË ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡
ÚÓÍÓ‚ Û‰‡ ËÎË ÔÓÊ‡.

àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‰‡ÔÚÂ‡
àÁÍÎ˛˜‚‡ÈÚÂ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËﬂ ‡‰‡ÔÚÂ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ˜ÂÁ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË Í‡ÍÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡.
1. äÓ„‡ÚÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Á‡‚˙¯Ë,
‰‚ËÊÂ˘ËÚÂ ÒÂ ˜ÂÚË˜ÍË ‚ ËÍÓÌ‡Ú‡ Ì‡
·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÒÔË‡Ú Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡
“è˙ÎÌ‡”.
2. àÁÍÎ˛˜ÂÚÂ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡.
àÁÍÎ˛˜ÂÚÂ „Ó Ë ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÍ‡ÚÂ ÒË‚ËÚÂ ·ÛÚÓÌË ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË
Ì‡ ÍÓÌÂÍÚÓ‡ Ë ËÁ‰˙Ô‡ÚÂ ÍÓÌÂÍÚÓ‡.

]

èÂ‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Á‡
Ô˙‚Ë Ô˙Ú, Á‡Â‰ÂÚÂ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
·‡ÚÂËﬂÚ‡.

]

çÂ ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ËÎË SIM
Í‡Ú‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ.

]

Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ÌÂ ÒÂ Á‡Â‰Ë
‰Ó·Â, ËÁÍÎ˛˜ÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÓÚ ·ÛÚÓÌ
á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. ëÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ò‚‡ÎÂÚÂ Ë
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ ÓÚÌÓ‚Ó ·‡ÚÂËﬂÚ‡ Ë
ÔÂÁ‡Â‰ÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ ·‡ÚÂËﬂÚ‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë „Ó
Ò‚˙ÊÂÚÂ Í˙Ï ‚˙Ì¯ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË
‡‰‡ÔÚÂ, ‡‰‡ÔÚÂ Á‡ Á‡Ô‡ÎÍ‡ ËÎË
ıÂÌ‰ÒÙË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ. àÎË
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚÂ Á‡Â‰ÂÌ‡Ú‡ ·‡ÚÂËﬂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
Á‡ ÌﬂÍÓÎÍÓ
ÒÂÍÛÌ‰Ë, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÂÍ‡Ì˙Ú ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë.
3. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Á‡ ËÒÍ‡ÌÂ
Ì‡ PIN ÍÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰‡
‚˙‚Â‰ÂÚÂ Ç‡¯Ëﬂ PIN ÍÓ‰.

çÄóÄãé

á‡·ÂÎÂÊÍ‡

àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
Á‡ ÌﬂÍÓÎÍÓ
ÒÂÍÛÌ‰Ë, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÂÍ‡Ì˙Ú ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë.

äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÍÓ‰Ó‚ÂÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô,
ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ÚÓÁË ‡Á‰ÂÎ Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
ÌÂÊÂÎ‡ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ.
äÓ‰Ó‚ÂÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô (Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡
ÍÓ‰Ó‚ÂÚÂ PUK Ë PUK2) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÏÂÌﬂÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ ëÏﬂÌ‡
Ì‡ ÍÓ‰ [åÂÌ˛ 7-4-6].

PIN ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 ÁÌ‡Í‡)
PIN (Personal Identification Number) ÍÓ‰˙Ú
Á‡˘ËÚ‡‚‡ ‚‡¯‡Ú‡ SIM Í‡Ú‡ ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
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çÄóÄãé
çÄóÄãé

PIN ÍÓ‰˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˙Ò SIM
Í‡Ú‡Ú‡. äÓ„‡ÚÓ àÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ PIN ÍÓ‰ Â
‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ, Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ˘Â ËÁËÒÍ‚‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ PIN ÍÓ‰‡ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡. äÓ„‡ÚÓ àÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡
PIN ÍÓ‰ Â ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ, Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Í˙Ï ÏÂÊ‡Ú‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ·ÂÁ PIN
ÍÓ‰.

PIN2 ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 ÁÌ‡Í‡)
PIN2 ÍÓ‰˙Ú, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂÌ Ò ÌﬂÍÓË SIM Í‡ÚË
ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÌﬂÍÓË ÙÛÌÍˆËË,
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ í‡ÍÒË Á‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ ËÎË
îËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡ Á‡ ËÁ·Ë‡ÌÂ. íÂÁË
ÙÛÌÍˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ, ‡ÍÓ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ SIM Í‡Ú‡. èÓ‚ÂÂÚÂ
ÔË Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.

PUK ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 ÁÌ‡Í‡)
PUK (PIN Unblocking Key) ÍÓ‰˙Ú ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡
Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÎÓÍË‡Ì ÓÚ PIN
ÚÂÎÂÙÓÌ. PUK ÍÓ‰˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë Ò˙Ò
SIM Í‡Ú‡Ú‡. ÄÍÓ ÌÂ ÒÚÂ „Ó ÔÓÎÛ˜ËÎË,
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Ò‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ. ÄÍÓ
Á‡„Û·ËÚÂ ÍÓ‰‡, Ò˙˘Ó Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ
Ò ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ.

PUK2 ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 ÁÌ‡Í‡)
PUK2 ÍÓ‰˙Ú, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂÌ Ò ÌﬂÍÓË SIM Í‡ÚË
ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ·ÎÓÍË‡Ì PIN2
ÍÓ‰. ÄÍÓ Á‡„Û·ËÚÂ ÍÓ‰‡, Ò‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò
Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ.

á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰ (4 ‰Ó 8 ÁÌ‡Í‡)
á‡˘ËÚÌËﬂÚ ÍÓ‰ ‚Ë ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ
ÚÂÎÂÙÓÌ. á‡˘ËÚÌËﬂÚ ÍÓ‰ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ Â
‘0000’ Ë ÚÓÈ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÒË˜ÍË Á‡ÔËÒË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÌ˛ çÛÎË‡ÌÂ Ì‡ÒÚÓÈÍË.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ
ËÎË ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜‚‡˘‡Ú‡
ÙÛÌÍˆËﬂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úﬂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
î‡·Ë˜Ì‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚÌËﬂ ÍÓ‰
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË ÓÚ ÏÂÌ˛ á‡˘ËÚÌË
Ì‡ÒÚÓÈÍË.

è‡ÓÎ‡Ú‡ Á‡ Á‡·‡ÌËÚÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ á‡·‡Ì‡ Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
Ô‡ÓÎ‡Ú‡ ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‡·ÓÌË‡ÚÂ Á‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ.

çÄóÄãé

è‡ÓÎ‡ Á‡ Á‡·‡ÌË
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éÅôà îìçäñàà
éÅôà îìçäñàà

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ë ÓÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ
Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
1. ì·Â‰ÂÚÂ ÒÂ,˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÇË Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ.
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÌÓÏÂ,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓ‰‡.
]

ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ ·ÛÚÓÌ àÁ˜ËÒÚË
(
) Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ˆÂÎËﬂ ÌÓÏÂ.

3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ àÁÔ‡ÚË (
ËÁ·ÂÂÚÂ ÌÓÏÂ‡.

) Á‡ ‰‡

4. á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ (
) ËÎË ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ.

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÓÚ
ÒÔËÒ˙Í‡ àÒÚÓËﬂ Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡
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1. Ç ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
àÁÔ‡ÚË (
) Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú
ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚÂ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‚ıÓ‰ﬂ˘Ë, ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë Ë ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

2. àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÌÓÏÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/ç‡‰ÓÎÛ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ

Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÌÓÏÂ‡.

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ ·ÛÚÓÌ
Á‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËﬂ ÔÂÙËÍÒ.
áÌ‡Í˙Ú ‘+’ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁ·Ë‡ ÍÓ‰‡ Á‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô.
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÍÓ‰‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÍÓ‰‡ Ì‡
Ì‡ÒÂÎÂÌÓÚÓ ÏﬂÒÚÓ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÌÓÏÂ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ

Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÌÓÏÂ‡.

èÂÍ‡Úﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÚÂ ÔËÍÎ˛˜ËÎË ‡Á„Ó‚Ó‡
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ ä‡È (
).

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ ËÏÂÌ‡Ú‡ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚÂ ÌÓÏÂ‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ Â‰Ó‚ÌÓ
Á‚˙ÌËÚÂ, ‚ äÓÌÚ‡ÍÚË. åÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ SIM Í‡Ú‡Ú‡ Ë/ËÎË ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. çÓÏÂ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì
ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ „Ó Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ (
).

êÂ„ÛÎË‡ÌÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡
ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ Â„ÛÎË‡ÚÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ‚
ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË ( ) .
ç‡ÚËÒÍ‡ÈÚÂ „ÓÌËﬂ ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ ·ÛÚÓÌ Á‡
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÎÌËﬂ ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ ·ÛÚÓÌ Á‡
Ì‡Ï‡Îﬂ‚‡ÌÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Ç ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÔË
ÓÚ‚ÓÂÌ/Á‡Ú‚ÓÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
Â„ÛÎË‡ÚÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÌ‡ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË.

éÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
äÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Á‚˙ÌË Ë ÏË„‡˘‡Ú‡ ËÍÓÌ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. ÄÍÓ ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡Ì‡, ÌÂÈÌËﬂÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ (ËÎË ËÏÂ/ÒÌËÏÍ‡, ‡ÍÓ Ò‡
Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡) ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

éÅôà îìçäñàà

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡

1. á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ,
ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. (äÓ„‡ÚÓ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡
ÓÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ Ë ËÁ·‡Ì éÚ‚ÓË [åÂÌ˛ 7-32].)

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

ÄÍÓ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡ ÓÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ Ë ËÁ·‡Ì
èÓËÁ‚ÓÎÂÌ ·ÛÚÓÌ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÍÓÈÚÓ Ë ‰‡ Â ·ÛÚÓÌ, ·ÂÁ
ËÎË ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ.

]

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‰ÓÍ‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡
ËÎË ‰Û„‡ ÙÛÌÍˆËﬂ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
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2. á‡ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
.

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ‚„‡‰ÂÌËﬂ
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ‡
. äÓ„‡ÚÓ
ÔÂÍ‡ÚËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎﬂÚ
ÒÂ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
]

á‡‡‰Ë ÔÓ-„ÓÎﬂÏ‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡, ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‚ﬂÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
ÛıÓÚÓ ÒË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎﬂÚ Â
‚ÍÎ˛˜ÂÌ.

ì˜ÚË‚ ÂÊËÏ (Å˙Á)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ Û˜ÚË‚Ëﬂ ÂÊËÏ ˜ÂÁ
Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ë Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
·ÛÚÓÌ ÒÎÂ‰
ÓÚ‚‡ﬂÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

ëËÎ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ àÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ (
)
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‚˙ıÛ ÂÍ‡Ì‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ëËÎ‡Ú‡ Ì‡
ÒË„Ì‡Î‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÍÓÎÂ·‡Â, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚˙ÚÂ
‚ Ò„‡‰Ë. ë ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ ‰Ó ÔÓÁÓÂˆ
ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·Ë.

Ç˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ ˆËÙÓ‚Ó-·ÛÍ‚ÂÌË
ÁÌ‡ˆË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ç‡ÔËÏÂ ÔË Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ
ËÏÂÌ‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡, ÔËÒ‡ÌÂ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ
ÔÓÁ‰‡‚.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë
Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ.

êÂÊËÏ T9
íÓÁË ÂÊËÏ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ
‰ÛÏË Ò‡ÏÓ Ò Â‰ÌÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌ Á‡
‚ÒﬂÍ‡ ·ÛÍ‚‡. ÇÒÂÍË ·ÛÚÓÌ ÓÚ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡
ÒÎÛÊË Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰Ì‡ ·ÛÍ‚‡. êÂÊËÏ˙Ú T9
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ò‡‚Ìﬂ‚‡ Ì‡ÚËÒÌ‡ÚËÚÂ ·ÛÚÓÌË Ò
‚˙ÚÂ¯ÂÌ Â˜ÌËÍ Á‡ ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎË
Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ‰ÛÏ‡, Í‡ÚÓ Ú‡Í‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌËﬂ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË
Ú‡‰ËˆËÓÌÌËﬂ ABC (‡Á·Û˜ÂÌ) ÂÊËÏ. íÓÈ Â
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ë Í‡ÚÓ ÔÂ‰‚Ë‰ËÏ ÚÂÍÒÚ.

ABC (ÄÁ·Û˜ÂÌ) ÂÊËÏ

êÂÊËÏ 123 (ñËÙÓ‚ ÂÊËÏ)
ñËÙËÚÂ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡Ú Ò Â‰ÌÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
·ÛÚÓÌ Á‡ ‚ÒﬂÍ‡ ˆËÙ‡. á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚÂ ‚
ÂÊËÏ 123 ‚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó ÔÓÎÂ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ
‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔË¯Â ÂÊËÏ 123.

ëÏﬂÌ‡ Ì‡ ÂÊËÏ‡ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÍÒÚ
1. äÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ ‚ ÔÓÎÂ, ÍÓÂÚÓ
‰ÓÔÛÒÍ‡ ÚÂÍÒÚÓ‚ ÂÊËÏ
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡ˆË,
˘Â Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ Ì‡ ÂÊËÏ‡
Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ
‚ „ÓÌËﬂ ‰ÂÒÂÌ ˙„˙Î
Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

ÂÊËÏ Á‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÍÒÚ

2. êÂÊËÏ˙Ú Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ ÒÂ ÒÏÂÌﬂ
Ò Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ
ÚÂÍÛ˘Ëﬂ ÚÂÍÒÚÓ‚ ÂÊËÏ ‚ „ÓÌËﬂ ‰ÂÒÂÌ
˙„˙Î Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ T9
êÂÊËÏ˙Ú Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‚Ë‰ËÏ ÚÂÍÒÚ
T9 ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ ‰ÛÏËÚÂ
Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌËﬂ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ. ë
Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ·ÛÚÓÌ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ËÁÔËÒ‚‡ ÁÌ‡ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÏﬂÚ‡ ˜Â
‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ ·‡ÁË‡ÈÍË ÒÂ Ì‡ ‚„‡‰ÂÌËﬂ
Â˜ÌËÍ. ÇËÂ ÏÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ ÌÓ‚Ë ‰ÛÏË ‚ Â˜ÌËÍ‡.
ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ·ÛÍ‚Ë ‰ÛÏ‡Ú‡ ÒÂ
ÒÏÂÌﬂ Á‡ ‰‡ ÓÚ‡ÁË Ì‡È ‚ÂÓﬂÚÌ‡Ú‡ ÓÚ
Â˜ÌËÍ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂ ËÎË
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂ ÂÊËÏ í9 Ë ‰‡ ÒÏÂÌﬂÚÂ í9 ÂÁËÍ‡
Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊËÚÂ ·ÛÚÓÌ (
).

éÅôà îìçäñàà

íÓÁË ÂÊËÏ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ
·ÛÍ‚Ë Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÚÂ ·ÛÚÓÌ‡ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò
ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡ Â‰ËÌ, ‰‚‡, ÚË ËÎË ˜ÂÚËË
Ô˙ÚË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë ·ÛÍ‚‡Ú‡.

1. äÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ ‚ ÂÊËÏ‡ Á‡ ÔÂ‰‚Ë‰ËÏ ÚÂÍÒÚ
T9, Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‰ÛÏ‡ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÍ‡ÚÂ ·ÛÚÓÌËÚÂ ÓÚ
‰Ó
.
ç‡ÚËÒÍ‡ÈÚÂ ÔÓ Â‰ËÌ ·ÛÚÓÌ Á‡ ‚ÒﬂÍ‡ ·ÛÍ‚‡.
éÔˆËË

Ç˙‚Â‰Ë
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]
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]

ÑÛÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌﬂ Ò ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÍ‚ËÚÂ. çÂ Ó·˙˘‡ÈÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡Í‚Ó
Â ËÁÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ
‚˙‚Â‰ÂÚÂ ‰ÛÏ‡Ú‡ ËÁˆﬂÎÓ.
ÄÍÓ ‰ÛÏ‡Ú‡ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Â Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡,
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÚÂ ﬂ ‚˙‚ÂÎË ˆﬂÎ‡Ú‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËﬂ ·ÛÚÓÌ ç‡‰ÓÎÛ
Â‰ËÌ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â Ô˙ÚË Á‡ ‰‡ ÏËÌÂÚÂ
ÔÂÁ ‰Û„Ë ‚˙ÁÏÓÊÌË ‰ÛÏË.
ç‡ÔËÏÂ: ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ ‰‡
Ì‡ÔË¯ÂÚÂ Good.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
[Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÂÌ ·ÛÚÓÌ
ç‡‰ÓÎÛ] Á‡ ‰‡ Ì‡ÔË¯ÂÚÂ
Home.
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]

ÄÍÓ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ‰ÛÏ‡ ÎËÔÒ‚‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡
Á‡ ËÁ·Ó, ‰Ó·‡‚ÂÚÂ ﬂ Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÂÊËÏ ABC.

]

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÂÁËÍ‡ Ì‡ ÂÊËÏ
T9. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ [éÔˆËﬂ], ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ T9
ÂÁËˆË. àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÂÁËÍ Ì‡
ÂÊËÏ‡ í9. åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂ ÚÓÁË ÂÊËÏ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ

í9 ËÁÍÎ. èÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â
Ò ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÂÊËÏ í9.
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ˆﬂÎ‡Ú‡ ‰ÛÏ‡ ÔÂ‰Ë ‰‡
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ËÎË ËÁÚË‚‡ÚÂ ÌﬂÍÓﬂ ·ÛÍ‚‡.
3. á‡‚˙¯‚‡ÈÚÂ ‚ÒﬂÍ‡ ·ÛÍ‚‡ Ò Ô‡ÁÌÓ ÔÓÎÂ
Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Ì‡ ·ÛÍ‚Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë
Á‡‰˙ÊÚÂ
Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÎË
‰ÛÏË.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ ÓÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ëﬂ ÂÊËÏ ·ÂÁ
‰‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÚÂ Á‡ÔËÒ‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ‚˙˘‡ ‚ ÂÊËÏ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ ABC
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ·ÛÚÓÌËÚÂ ÓÚ
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ‡.

‰Ó

Á‡

1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ‡ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡
·ÛÍ‚‡:
]

Ö‰ËÌ Ô˙Ú Á‡ Ô˙‚‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡.

]

Ñ‚‡ Ô˙ÚË Á‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡.

]

à Ú‡Í‡ Ì‡Ú‡Ú˙Í.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

èÂ„ÎÂ‰‡ÈÚÂ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ Ú‡·ÎËˆ‡ Á‡
ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÁÌ‡ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚ËÚÂ ·ÛÚÓÌË.

áÌ‡ˆË ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂ
ÅÛÚÓÌ ÉÎ‡‚ÌË
å‡ÎÍË
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

AÅBÉ¢2ÄÇC

a·‚„£2abc

ÑEÜáË∏3DEF

‰ÂÊÁëπ3def

àâäãI∫4GHI

ËÈÍÎiª4ghi

åçé5JKL

ÏÌÓ5jkl

èêë6MNO

ÔÒ6mno

íìîï7PQRS

ÚÛÙı7pqrs

ñóòôö8TUV

ˆ˜¯˘˙8tuv

ú û ü öß á 9 W X Y Z

¸˛ﬂ˚Á9wxyz

ê‡ÁÒÚÓﬂÌËÂ 0

ê‡ÁÒÚÓﬂÌËÂ 0

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ 123 (ñËÙÓ‚
ÂÊËÏ)
êÂÊËÏ˙Ú 123 ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ
˜ËÒÎ‡ ‚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ Ì‡ÔËÏÂ). ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌËÚÂ,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ËÒÍ‡ÌËÚÂ ˆËÙË ÔÂ‰Ë
˙˜ÌÓ ‰‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ
ÚÂÍÒÚÓ‚ ÂÊËÏ. ãÂÒÌÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÚÂ ÓÚ ·ÛÍ‚Ë Í˙Ï ˆËÙË ˜ÂÁ
).
Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ë Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌ (

éÅôà îìçäñàà

2. á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÁÌÓ ÔÓÎÂ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ
‚Â‰Ì˙Ê. á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÍ‚Ë
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë
Á‡‰˙ÊÚÂ ·ÛÚÓÌ
Á‡ ËÁ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ˆÂÎËﬂ ÂÍ‡Ì.

äÓÌÚ‡ÍÚË
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡
Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ËÚÂ ËÏ ËÏÂÌ‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡
Ç‡¯‡Ú‡ SIM Í‡Ú‡.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‰Ó 1000
ÌÓÏÂ‡ Ë ËÏÂÌ‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
SIM Í‡Ú‡Ú‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ
Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë Ì‡˜ËÌ ‚ ÏÂÌ˛ äÓÌÚ‡ÍÚË.
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åÂÌ˛ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÍÓÌÚÓÎÌË ÙÛÌÍˆËË
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó. á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÚÂÁË
ÙÛÌÍˆËË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË].

èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
åÂÌ˛ÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Â ‡ÁÎË˜ÌÓ
ÓÚ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ „Î‡‚ÌÓ ÏÂÌ˛, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, ‡ ÓÔˆËËÚÂ Ò‡
ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚÂ ÌÓÏÂ, ÍÓÈÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ Á‡ ‚ÚÓÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ í˙ÒË. á‡ ‰‡
Ò˙ı‡ÌËÚÂ Ì‡·‡ÌËﬂ ÌÓÏÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚.
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èÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡
‡Á„Ó‚Ó‡
á‡ ‰‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ‡Á„Ó‚Ó‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ èÂ‚ÍÎ˛˜Ë.

éÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‚˙ÌË Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÇË ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë Á‡
‚ıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÚÂ
‡Á„Ó‚Ó. Ç ÒÎÛ¯‡ÎÍ‡Ú‡ ÒÂ ˜Û‚‡ ÚÓÌ, ‡ Ì‡ ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡, ˜Â ˜‡Í‡ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Í‡ÚÓ ó‡Í‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, Â ‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ç‡¯‡Ú‡
ÏÂÊ‡ ﬂ ÔÓ‰‰˙Ê‡. á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
Í‡Í ‰‡ ﬂ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ Ë ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ ‚ËÊÚÂ
ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ [åÂÌ˛ 7-3-4].
ÄÍÓ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ Ô˙‚Ëﬂ
‡Á„Ó‚Ó Ë ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ËÁ·ÂÂÚÂ Îﬂ‚

ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÇË ˜ÛÂ, ÌÓ
ÇËÂ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÚÂ ‰‡ ﬂ ˜Û‚‡ÚÂ.

éÚı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ

á‡ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ DTMF ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
‡Á„Ó‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ DTMF ‚ÍÎ.
DTMF ÚÓÌÓ‚ÂÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÍÎ˛˜ÂÌË
ÔÓ Ò˙˘Ëﬂ Ì‡˜ËÌ. DTMF ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡Ú
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÇË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÍÓÏÛÚ‡ÚÓ.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÚı‚˙ÎËÚÂ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
·ÂÁ ‰‡ ÏÛ ÓÚ„Ó‚‡ﬂÚÂ Í‡ÚÓ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ
.
èÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÓÚı‚˙ÎËÚÂ ‚ıÓ‰ﬂ˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[åÂÌ˛] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/éÚı‚˙ÎË
ËÎË Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
.

á‡„ÎÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏËÍÓÙÓÌ‡
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡„ÎÛ¯ËÚÂ ÏËÍÓÙÓÌ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ [åÂÌ˛] Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ á‚ÛÍ ËÁÍÎ. åËÍÓÙÓÌ˙Ú
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ á‚ÛÍ
‚ÍÎ. äÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â Á‡„ÎÛ¯ÂÌ,

ÇÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ DTMF ÚÓÌÓ‚Â ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó

éÅôà îìçäñàà

ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ, ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ á‡‰˙Ê Ë
ÓÚ„Ó‚ÓË. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÂ ÚÂÍÛ˘Ëﬂ
‡Á„Ó‚Ó Ë ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ˜‡Í‡˘ÓÚÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ Îﬂ‚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ, ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ á‡‰˙Ê Ë ÓÚ„Ó‚ÓË.

åÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡ ËÎË
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡
åÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡Ú‡ ËÎË ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡
ÇË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚Ó‰ËÚÂ
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰ËÌ
ÌÓÏÂ, ‡ÍÓ Ç‡¯ËﬂÚ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ú‡Í‡‚‡ ÙÛÌÍˆËﬂ. åÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡
‚˙ÁÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ò‡ÏÓ,
ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ‡ÚÂ Â‰ËÌ ‡ÍÚË‚ÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ë Â‰ÌÓ
˜‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÒÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓËÎË Ë Ì‡
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éÅôà îìçäñàà
éÅôà îìçäñàà

‰‚ÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‚Â‰Ì˙Ê ÒÂ
ËÁ„‡‰Ë ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, Í˙Ï ÌÂﬂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‰Ó·‡‚ﬂÌË, ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌË ËÎË
ÓÚ‰ÂÎﬂÌË (ÚÓÂÒÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÓÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌËﬂ
‡Á„Ó‚Ó, ÌÓ ‚ÒÂ Ó˘Â Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ç‡Ò)
Û˜‡ÒÚÌËˆË ÓÚ ÎËˆÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ËÁ„‡‰ËÎÓ
ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡. íÂÁË ÓÔˆËË Ò‡
‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó.
å‡ÍÒËÏ‡ÎÌËﬂÚ ·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚
ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ Â ÔÂÚ. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ
‚Â‰Ì˙Ê ÒÚÂ ËÁ„‡‰ËÎË ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡ ‚˙ÁÍ‡
ÇËÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ﬂ ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ Ë Ò‡ÏÓ ÇËÂ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ﬂÚÂ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÌÂﬂ.

àÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ‚ÚÓÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÚÂ ‡Á„Ó‚Ó. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ
‚ÚÓËﬂ ÌÓÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
äÓ„‡ÚÓ
‚ÚÓËﬂ ÌÓÏÂ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì Ô˙‚ËﬂÚ
‡Á„Ó‚Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ Á‡‰˙Ê‡. åÓÊÂÚÂ
‰‡ ÒÂ ÔÂı‚˙ÎﬂÚÂ ÏÂÊ‰Û ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ èÂ‚ÍÎ˛˜Ë.
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àÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡
á‡‰˙ÊÚÂ Â‰ËÌ ‡Á„Ó‚Ó Ë ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÚÂ ‚
‡ÍÚË‚ÌËﬂ ‡Á„Ó‚Ó, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/ÇÍÎ˛˜Ë ‚ÒË˜ÍË.

á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/á‡‰˙Ê
‚ÒË˜ÍË.

ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰˙Ê‡Ì
ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ËÁ·ÂÂÚÂ äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/ÇÍÎ˛˜Ë ‚ÒË˜ÍË.

èÂÍ‡Úﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡

á‡ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ËÁ„‡‰ÂÌ‡
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/ÇÍÎ˛˜Ë ‚ÒË˜ÍË.

íÂÍÛ˘Ó ËÁÔËÒ‡ÌËﬂÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Ò Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌ
. á‡ ‰‡
ÔÂÍ‡ÚËÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/ä‡È
ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ.

èÓÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡
á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚÂ ÔÂÁ ÌÓÏÂ‡Ú‡ Ì‡
Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ Â‰Ì‡ ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/ç‡‰ÓÎÛ.

éÅôà îìçäñàà

ÑÓ·‡‚ﬂÌÂ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡

ëÎÂ‰ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ Ë ËÁ·Ë‡ÌÂ Ì‡ äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/ä‡È
‚ÒË˜ÍË ÒÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ‡ÍÚË‚ÌË Ë
Á‡‰˙Ê‡ÌË ‡Á„Ó‚ÓË.

èÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡
á‡ ‰‡ ÔÓ‚Â‰ÂÚÂ ˜‡ÒÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò Â‰ËÌ ÓÚ
Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡,
ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ ÏÛ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ. àÁ·ÂÂÚÂ
äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ/ó‡ÒÚÂÌ Á‡ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚÂ
‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËˆË.
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åÖçû
åÖçû

1. èÓÙËÎË
1.1 ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ
1.2 íËı
1.3 é·˘
1.4 òÛÏÂÌ
1.5 ëÎÛ¯‡ÎÍË

2. êÂ„ËÒÚ˙ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡
2.1 èÓÔÛÒÌ‡ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
2.2 èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
2.3 ç‡·‡ÌË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
2.4 àÁÚËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‡Á„Ó‚ÓË
2.5 í‡ÍÒË Á‡ ‡Á„Ó‚Ó
2.5.1 èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó

2.5.2 ñÂÌ‡ Ì‡
‡Á„Ó‚Ó
2.5.3 ç‡ÒÚÓÈÍË

2.6 GPRS ËÌÙÓ
2.6.1 èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó

2.6.2 é·ÂÏË ‰‡ÌÌË
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3. àÌÒÚÛÏÂÌÚË
3.1 ÅÛ‰ËÎÌËÍ
3.2 Bluetooth
3.2.1 ë˙‚ÏÂÒÚËÏË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
3.2.2 ïÂÌÒÙË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
3.2.3 ç‡ÒÚÓÈÍË

3.3 ä‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ
3.4 èÂ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡
Â‰ËÌËˆË
3.5 ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
3.6 åÓ‰ÂÏ

4.1 äÓÌÚ‡ÍÚË
4.1.1 í˙ÒË
4.1.2 ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚
4.1.3 ÉÛÔË ‡·ÓÌ‡ÚË
4.1.4 Å˙ÁÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ
4.1.5 ç‡ÒÚÓÈÍË
4.1.6 äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍË
4.1.7 àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË
4.1.8 àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

4.2 ä‡ÎÂÌ‰‡
4.2.1 ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚
4.2.2 ÇËÊ ‰ÌÂ‚ÌËÚÂ
„‡ÙËˆË
4.2.3 àÁÚËÈ ÔÂ‰Ë¯ÌË
4.2.4 àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË

5. ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ
5.1 çÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

5.8.1 íÂÍÒÚÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

5.1.2 èË¯Ë
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

5.8.2 åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

5.2 ÇıÓ‰ﬂ˘Ë
5.3 àÁıÓ‰ﬂ˘Ë
5.4 óÂÌÓ‚Ë
5.5 èÓÎÛ¯‡È „Î‡ÒÓ‚‡
ÔÓ˘‡
5.6 àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

5.8.3 çÓÏÂ „Î‡ÒÓ‚‡
ÔÓ˘‡
5.8.4 àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
5.8.5 Push Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ

5.6.1 óÂÚË
5.6.2 íÂÏ‡

5.7 ò‡·ÎÓÌË

4.2.5 ä˙Ï ‰‡Ú‡

5.7.1 íÂÍÒÚÓ‚Ë
¯‡·ÎÓÌË

4.2.6 á‡‰‡È ÚÓÌ Ì‡
‡Î‡Ï‡

5.7.2 åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
¯‡·ÎÓÌË

4.3 ÅÂÎÂÊÍË

5.8 ç‡ÒÚÓÈÍË

5.1.1 èË¯Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

åÖçû

4. é„‡Ì‡ÈÁÂ

5.7.3 åÓﬂÚ‡ ‚ËÁËÚÍ‡
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åÖçû
åÖçû

6. åÛÎÚËÏÂ‰Ëﬂ
6.1 ä‡ÏÂ‡
6.2 ÇË‰ÂÓ Í‡ÏÂ‡
6.3 åÓﬂ ÒÌËÏÍ‡
6.4 åÓÂ ‚Ë‰ÂÓ
6.5 MP3
6.5.1 MP3 ÔÎÂÈ˙
6.5.2 ëÔËÒ˙Í Ì‡
ÔÂÒÌËÚÂ
6.5.3 ç‡ÒÚÓÈÍË

6.6 ÉÎ‡ÒÓ‚ Á‡ÔËÒ
6.6.1 á‡ÔËÒ
6.6.2 ÇËÊ ÒÔËÒ˙Í

6.7 ç‡ÒÚÓÈÍË
6.7.1 ä‡ÏÂ‡
6.7.2 ÇË‰ÂÓ Í‡ÏÂ‡
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7. ç‡ÒÚÓÈÍË
7.1 Ñ‡Ú‡ Ë ˜‡Ò

7.4 á‡˘ËÚÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË

7.1.1 Ñ‡Ú‡
7.1.2 ÇÂÏÂ

7.4.1 àÒÍ‡ÌÂ Ì‡ PIN
ÍÓ‰
7.4.2 á‡ÍÎ˛˜Ë
7.4.3 àÁÚÂÍÎÓ ‚ÂÏÂ
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
·ÛÚÓÌËÚÂ
7.4.4 é„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
7.4.5 çÓÏÂ Á‡
ÙËÍÒË‡ÌÓ
ËÁ·Ë‡ÌÂ
7.4.6 ÔÓÏÂÌË ÍÓ‰Ó‚Â
7.5 ç‡ÒÚÓÈÍË ÏÂÊ‡
7.5.1 àÁ·Ó Ì‡ ÏÂÊ‡
7.5.2 àÁ·Ó Ì‡ Ó·ı‚‡Ú
7.6 GPRS Ì‡ÒÚÓÈÍË

7.2 ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡
7.2.1 ç‡ÒÚÓÈÍË
‰ËÒÔÎÂÈ
7.2.2 ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÚÂÏ‡
7.2.3 ÖÁËÍ

7.3 ç‡ÒÚÓÈÍ‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
7.3.1 èÂı‚˙ÎÂÌÓ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
7.3.2 êÂÊËÏ ÓÚ„Ó‚Ó
7.3.3 àÁÔ‡ÚË ÏÓﬂ
ÌÓÏÂ
7.3.4 ó‡Í‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
7.3.5 åËÌÛÚÂÌ ·Óﬂ˜
7.3.6 Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ
Ì‡·Ë‡ÌÂ

7.7 çÛÎË‡ÌÂ Ì‡
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ
7.8 ëÚ‡ÚÛÒ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
7.8.1 Ç˙ÚÂ¯Ì‡ Ô‡ÏÂÚ
7.8.2 åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌ‡
Ô‡ÏÂÚ

8.1 àÌÚÂÌÂÚ
8.1.1 ç‡˜‡ÎÓ

9. àÁÚÂ„ÎﬂÌËﬂ
9.1 à„Ë Ë èËÎÓÊÂÌËﬂ

8.1.2 éÚÏÂÚÍË

9.1.1 à„Ë Ë
èËÎÓÊÂÌËﬂ

8.1.3 ä˙Ï URL

9.1.2 èÓÙËÎË

8.1.4 ç‡ÒÚÓÈÍË

8.2 SIM ÛÒÎÛ„a

åÖçû

8. ìÒÎÛ„‡

9.2 ä‡ÚËÌË
9.3 á‚ÛˆË
9.4 ë˙ı‡ÌÂÌË
Ù‡ÈÎÓ‚Â
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àáÅéê çÄ îìçäñàà à éèñàà
àáÅéê çÄ îìçäñàà à éèñàà
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Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡·Ó ÓÚ
ÙÛÌÍˆËË, ÍÓËÚÓ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡Ú ‰‡ „Ó
Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÔÓ Ç‡¯Â ÊÂÎ‡ÌËÂ. íÂÁË ÙÛÌÍˆËË
Ò‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡, ‰Ó
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÚË„‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰‚‡
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÛÚÓÌ‡, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌË [
]Ë
[
]. ÇÒﬂÍÓ ÏÂÌ˛ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ Ë ÍÓË„Ë‡ÚÂ
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË.
êÓÎﬂÚ‡ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË ÒÂ
ÔÓÏÂÌﬂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÚÂÍÛ˘Ëﬂ ÍÓÌÚÂÍÒÚ
ËÎË Ì‡‰ÔËÒËÚÂ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ÎËÌËﬂ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡,
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÚÓ˜ÌÓ Ì‡‰ ‰‚‡Ú‡ ·ÛÚÓÌ‡, ÍÓËÚÓ
ÛÍ‡Á‚‡Ú ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ËÏ ÓÎﬂ.

åÂÌ˛ äÓÌÚ‡ÍÚË

ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ Á‡ ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚
ÏÂÌ˛ÚÓ.

ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ
äÓÌÚ‡ÍÚË.

èêéîàãà

ÄÍÚË‚Ë‡È

ËÎË ·ÛÚÓÌ‡ éä, ËÁ·ÂÂÚÂ èÂÒÓÌ‡ÎËÁË‡È.
éÚ‚‡ﬂ ÒÂ ÓÔˆËﬂÚ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡.
ç‡ÒÚÓÈÚÂ ÓÔˆËËÚÂ ÔÓ Ç‡¯Â ÊÂÎ‡ÌËÂ.
]

íËÔ ÒË„Ì‡Î Á‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: ç‡ÒÚÓÈÚÂ ÚËÔ‡
‡Î‡ÏÂÌ ÒË„Ì‡Î Á‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

]

íÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ: àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÚÓÌ Ì‡
Á‚˙ÌÂÌÂ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡.

]

ëËÎ‡ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ: ç‡ÒÚÓÈÚÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÌ‡ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡

åÖçû 1.x.1

]

1. èÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÂ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ.
2. Ç ÒÔËÒ˙Í‡ èÓÙËÎË ÒÂ ÔË‰‚ËÊÂÚÂ ‰Ó
ÔÓÙËÎ‡, ÍÓÈÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ Ë
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK] ËÎË ·ÛÚÓÌ‡ éä.

á‡ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂ ÒÎÛı‡ ÒË ÔË
éÚ‚‡ﬂÌÂ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡
ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ‰‡ ·˙‰Â 3.

]

íËÔ ÒË„Ì‡Î Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ç‡ÒÚÓÈÚÂ
ÚËÔ‡ ‡Î‡ÏÂÌ ÒË„Ì‡Î Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

3. ëÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÄÍÚË‚Ë‡È.

]

íÓÌ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: àÁ·ÂÂÚÂ ‡Î‡ÏÂÌËﬂ
ÚÓÌ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

èÂÒÓÌ‡ÎËÁË‡È

]

íÓÌ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ: àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÚÓÌ
Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ.

]

ëËÎ‡ Ì‡ ÚÓÌ‡ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ: ç‡ÒÚÓÈÚÂ
ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ.

åÖçû 1.x.2

èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ ‰Ó ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ ‚
ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ

èêéîàãà

Ç èÓÙËÎË ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌﬂÚÂ Ë
Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ ÚÓÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Á‡
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Ò˙·ËÚËﬂ, Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÎË „ÛÔË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. àÏ‡ ÔÂÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Ì‡ÒÚÓÂÌË ÔÓÙËÎ‡: ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ, íËı,
é·˘, òÛÏÂÌ Ë ëÎÛ¯‡ÎÍË. ÇÒÂÍË ÔÓÙËÎ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁË‡Ì. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [åÂÌ˛] Ë
ËÁ·ÂÂÚÂ èÓÙËÎË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/ç‡‰ÓÎÛ.
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èêéîàãà
]

èêéîàãà

íÓÌ Ì‡ ÓÚ‚‡ﬂÌÂ: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÒÚÓË ÚÓÌ‡ Ì‡ ÓÚ‚‡ﬂÌÂ Á‡
ÔËÒÔÓÒÓ·ﬂ‚‡˘‡ ÒÂ ÒÂ‰‡.

]

ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚ËÚÂ ÂÙÂÍÚË: ç‡ÒÚÓÈÚÂ
ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚ËÚÂ ÂÙÂÍÚË.

]

ëËÎ‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ: ç‡ÒÚÓÈÚÂ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÌ‡ Ì‡
Á‚˙ÌÂÌÂ ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

]

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ„Ó‚‡ﬂÌÂ: í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡ÍÚË‚Ë‡ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Í˙Ï
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ÒÎÛ¯‡ÎÍË.
• àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ: íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÌﬂÏ‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ.
• ëÎÂ‰ 5 ÒÂÍ.: íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡ﬂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰ 5 ÒÂÍÛÌ‰Ë.
• ëÎÂ‰ 10 ÒÂÍ.: íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡ﬂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰ 10 ÒÂÍÛÌ‰Ë.
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èÂËÏÂÌÛ‚‡È

åÖçû 1.x.3

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ Ë
‰‡ ÏÛ ‰‡‰ÂÚÂ ËÏÂ, Í‡Í‚ÓÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

èÓÙËÎËÚÂ ë‡ÏÓ ‚Ë·‡ˆËﬂ, íËı Ë
ëÎÛ¯‡ÎÍË ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÂËÏÂÌÛ‚‡Ú.

1. á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ ÒÂ
ÔË‰‚ËÊÂÚÂ ‰Ó ÌÂ„Ó ‚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÔÓÙËÎËÚÂ Ë ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
ËÎË ·ÛÚÓÌ‡ éä,
ËÁ·ÂÂÚÂ èÂËÏÂÌÛ‚‡È.
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ËÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ‡ éä ËÎË ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[OK].

êÖÉàëíöê çÄ èéÇàäÇÄçàüíÄ

èÓÔÛÒÌ‡ÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

åÖçû 2.1

í‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 10 ÔÓÔÛÒÌ‡ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. ÇËÂ
ÏÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó:
]

Ñ‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÌÓÏÂ‡ (‡ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ) Ë ‰‡
„Ó ËÁ·ÂÂÚÂ ËÎË Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡

]

Ñ‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ó ËÏÂ Á‡ ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡

]

Ñ‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ÚÓÁË ÌÓÏÂ

]

Ñ‡ ËÁÚËÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡

èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

åÖçû 2.2

í‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 10 ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. ÇËÂ
ÏÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó:
]

Ñ‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÌÓÏÂ‡ (‡ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ) Ë ‰‡
„Ó ËÁ·ÂÂÚÂ ËÎË Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡

]

Ñ‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ó ËÏÂ Á‡ ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡

]

Ñ‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ÚÓÁË ÌÓÏÂ

]

Ñ‡ ËÁÚËÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡

ç‡·‡ÌË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

êÖÉàëíöê çÄ èéÇàäÇÄçàüíÄ

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ Á‡ÔËÒËÚÂ Ì‡
ÔÓÔÛÒÌ‡ÚËÚÂ, ÔËÂÚËÚÂ Ë ËÁ·‡ÌËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ò‡ÏÓ, ‡ÍÓ ÏÂÊ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡
Calling Line Identification (CLI) ‚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌËﬂ
‡ÈÓÌ. çÓÏÂ˙Ú Ë ËÏÂÚÓ (‡ÍÓ Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ) ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡,
ÍÓ„‡ÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ. åÓÊÂÚÂ ‰‡
‚Ë‰ËÚÂ Ë ‚ÂÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ.

åÖçû 2.3

í‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 20 ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
(ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ËÎË ÓÔËÚ‡ÌË). ÇËÂ ÏÓÊÂÚÂ
Ò˙˘Ó:
]

Ñ‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÌÓÏÂ‡ (‡ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ) Ë ‰‡
„Ó ËÁ·ÂÂÚÂ ËÎË Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡
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êÖÉàëíöê çÄ èéÇàäÇÄçàüíÄ
êÖÉàëíöê çÄ èéÇàäÇÄçàüíÄ

]

Ñ‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ó ËÏÂ Á‡ ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ë
Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡

]

èÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

]

Ñ‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ÚÓÁË ÌÓÏÂ

]

]

Ñ‡ ËÁÚËÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡

ÇÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ: é·˘‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ì‡Ô‡‚ÂÌË Ë
‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ
ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÏÂ‡

]

èËÂÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ: èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

]

ç‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ:
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

]

çÛÎË‡È ‚ÒË˜ÍË: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡
ÌÛÎË‡ÚÂ Ú‡ÈÏÂËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
Ò Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[Ñ‡].

àÁÚËÈ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
‡Á„Ó‚ÓË

åÖçû 2.4

èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ÒÔËÒ˙ˆËÚÂ
èÓÔÛÒÌ‡ÚË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ë èËÂÚË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. åÓÊÂÚÂ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡
ËÁÚËÂÚÂ ç‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ Ë ÇÒË˜ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

í‡ÍÒË Á‡ ‡Á„Ó‚Ó

åÖçû 2.5

èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
(åÂÌ˛ 2.5.1)

èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ Ë
ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡
ÌÛÎË‡ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ.
ê‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ú‡ÈÏÂË:
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ñÂÌ‡ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó (åÂÌ˛ 2.5.2)
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ÓÒÚ‡‚‡˘‡Ú‡ ÒÛÏ‡ Ë ‰‡ ÌÛÎË‡ÚÂ
ÒÛÏ‡Ú‡. á‡ ÌÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÛÏ‡Ú‡ ÇË Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ PIN2 ÍÓ‰‡.

GPRS ËÌÙÓ

(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM Í‡Ú‡Ú‡)

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌËÚÂ ÔÂÁ ÏÂÊ‡Ú‡ ‰‡ÌÌË Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÓÔˆËﬂÚ‡ GPRS ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡.

]

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ú‡ËÙ‡Ú‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚÂ ‚Ë‰‡ ‚‡ÎÛÚ‡ Ë Â‰ËÌË˜Ì‡Ú‡ ˆÂÌ‡.
ë‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëﬂ ÔÓ‚‡È‰˙ Á‡ ‰‡
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Â‰ËÌË˜ÌËÚÂ ˆÂÌË Á‡ Ú‡ÍÒÛ‚‡ÌÂ.
á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ‚‡ÎÛÚ‡Ú‡ ËÎË Â‰ËÌËˆ‡Ú‡ ‚
ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ PIN2 ÍÓ‰‡.

]

á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÂ‰ËÚ: í‡ÁË ÏÂÊ‡ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Ó„‡ÌË˜ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
Ç‡¯ËÚÂ ‡Á„Ó‚ÓË Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ú‡ÍÒÓ‚ËÚÂ Â‰ËÌËˆË. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ óÂÚË, ÒÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡ ·ÓﬂÚ Ì‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ËÚÂ Â‰ËÌËˆË.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ èÓÏÂÌË, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÍÓË„Ë‡ÚÂ Ò‚Óﬂ ÎËÏËÚ.

]

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ÌÂ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡
ÛÒÎÛ„‡ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ç‡¯ËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌË
‡Á„Ó‚ÓË. ÄÍÓ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ÇÍÎ., ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
‚Ë‰ËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËﬂ ‡ÁıÓ‰, ÍÓ„‡ÚÓ
‡Á„Ó‚Ó˙Ú ·˙‰Â ÔÂÍ‡ÚÂÌ.

åÖçû 2.6

èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó
(åÂÌ˛ 2.6.1)

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ èÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ ÇÒË˜ÍË
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡
ÌÛÎË‡ÚÂ Ú‡ÈÏÂËÚÂ.

êÖÉàëíöê çÄ èéÇàäÇÄçàüíÄ

ç‡ÒÚÓÈÍË (åÂÌ˛ 2.5.3)

é·ÂÏË ‰‡ÌÌË (åÂÌ˛ 2.6.2)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ Ó·ÂÏËÚÂ ‰‡ÌÌË Ì‡
àÁÔ‡ÚÂÌË (èÓÒÎÂ‰ÌÓ/ÇÒË˜ÍË, èÓÎÛ˜ÂÌË
(èÓÒÎÂ‰ÌÓ/ÇÒË˜ÍË) Ë ÇÒË˜ÍË Ë ‰‡ çÛÎË‡ÚÂ
‚ÒË˜ÍË.
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àçëíêìåÖçíà
àçëíêìåÖçíà

ÅÛ‰ËÎÌËÍ

åÖçû 3.1

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ‰Ó 5 ·Û‰ËÎÌËÍ‡ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ˜‡Ò.
1. àÁ·ÂÂÚÂ ÇÍÎ. Ë ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ˜‡Ò Á‡
‡Î‡ÏË‡ÌÂ.
2. àÁ·ÂÂÚÂ ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ: ÇÂ‰Ì˙Ê,
èÓÌ~èÂÚ, èÓÌ~ë˙·, ÇÒÂÍË‰ÌÂ‚ÌÓ.
3. àÁ·ÂÂÚÂ ‡Î‡ÏÂÌËﬂ ÚÓÌ, ÍÓÈÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK].
4. êÂ‰‡ÍÚË‡ÈÚÂ ËÏÂÚÓ Ì‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡ Ë
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK].

Bluetooth

åÖçû 3.2

Bluetooth ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÏÓ·ËÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
ÔÂËÙÂËË Ë ÍÓÏÔ˛ÚË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
Ì‡·ÎËÁÓ, ‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓÏÂÊ‰Û
ÒË ·ÂÁÊË˜ÌÓ. íÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÓ‰‰˙Ê‡
‚„‡‰ÂÌ‡ Bluetooth ‚˙ÁÍ‡, ÍÓﬂÚÓ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË
Bluetooth ÒÎÛ¯‡ÎÍË, ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Ë Ú.Ì.
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äÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ‰‡ÌÌË ÓÚ ‰Û„Ó Bluetooth
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÒÍ‡
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ. ëÎÂ‰ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÂ‡, Ù‡ÈÎ˙Ú ˘Â ·˙‰Â ÍÓÔË‡Ì ‚˙‚
Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ Ì‡ Ù‡ÈÎ‡, ÚÓÈ ˘Â
·˙‰Â Ò˙ı‡ÌÂÌ ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ô‡ÔÍË:
]

MP3: Ô‡ÔÍ‡ Á‡ MP3 (åÂÌ˛ 6.5.2)

]

ÇË‰ÂÓ (.3GP): Ô‡ÔÍ‡ Á‡ ‚Ë‰ÂÓ (åÂÌ˛ 6.4)

]

íÂÎÂÙÓÌÌ‡ ÍÌËÊÍ‡ (.VCF): íÂÎÂÙÓÌÌ‡
ÍÌËÊÍ‡ (åÂÌ˛ 4.1.1)

]

ÑÛ„Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â: è‡ÔÍ‡ Á‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ Ì‡
Ù‡ÈÎÓ‚Â (åÂÌ˛ 9.4)

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

èÓ‡‰Ë ÔÓ·ÎÂÏ Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡
ÌﬂÍÓË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ.

]

èÓ‰‰˙Ê‡Ì Bluetooth ÒÓÙÚÛÂ
(Bluetooth Ô‡ÍÂÚË) Á‡ DUN:
- WIDCOMM Bluetooth Á‡ Windows 1.4 Ë
3.0 and 3.0

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ
Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò Ç‡¯Ëﬂ Bluetooth ÚÂÎÂÙÓÌ.

2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË Á‡
ËÁ·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡Í‡ Á‡ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ.
3. ëÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ˜ËÒÎÓ.

ïÂÌÒÙË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (åÂÌ˛ 3.2.2)

4. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[êÂÁÛÎÚ‡Ú] Á‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡
ıÂÌ‰ÒÙË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò Ç‡¯Ëﬂ
Bluetooth ÚÂÎÂÙÓÌ.

5. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[çÛÎË‡È] ËÎË ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ˜ËÒÎÓ Á‡ ‰‡
ÔÓ‚ÚÓËÚÂ „ÓÌ‡Ú‡ ÔÓˆÂ‰Û‡.

ç‡ÒÚÓÈÍË (åÂÌ˛ 3.2.3)

6. á‡ ‰‡ Á‡Ú‚ÓËÚÂ ä‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ‡, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[ç‡Á‡‰].

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Â„ËÍÚË‡ÚÂ ÌÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓ Ò Bluetooth. ÄÍÓ ‚Â˜Â ÒÚÂ
‰Ó·‡‚ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ‰‡
„Ó Ò‚˙ÊÂÚÂ Í‡ÚÓ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ Ô‡ÓÎ‡
(Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ 0000).

ä‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ

àçëíêìåÖçíà

ë˙‚ÏÂÒÚËÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (åÂÌ˛ 3.2.1)

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ·ÛÚÓÌ
Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
Ì‡ ˜ËÒÎÓ ËÎË ÁÌ‡Í. ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ
˜ËÒÎÓ. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ‰Ó·ÌÓ ˜ËÒÎÓ.

åÖçû 3.3

íÓÈ ËÏ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË Í‡ÚÓ +, –, x,
÷: ë˙·Ë‡ÌÂ, àÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ, ìÏÌÓÊÂÌËÂ Ë
ÑÂÎÂÌËÂ.
1. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ˜ËÒÎÓÚÓ Ò Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ˆËÙÓ‚ËÚÂ ·ÛÚÓÌË.
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àçëíêìåÖçíà
àçëíêìåÖçíà

èÂ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ Â‰ËÌËˆË

åÓ‰ÂÏ

åÖçû 3.4

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÊÓ‚Ë
ÛÒÎÛ„Ë ÔÂÁ åÓ‰ÂÏ‡. ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
PCsync, Contents banks, Internet Cube,
Úﬂ·‚‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÏÓ‰ÂÏ‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ USB
Í‡·ÂÎ‡.

íÓÈ ÍÓÌ‚ÂÚË‡ ÏﬂÍ‡ ‚ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ Â‰ËÌËˆ‡.
1. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ËÌ ÓÚ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ
Â‰ËÌËˆË Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
[Ö‰ËÌËˆ‡].
2. àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ Â‰ËÌËˆ‡ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Ë
.
3. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÚË‡Ì‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ Â‰ËÌËˆ‡.

ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ

åÖçû 3.5

åÓÊÂÌÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ˜‡Ò‡ ‚ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ
„‡‰Ó‚Â Ì‡ Ò‚ÂÚ‡.
1. àÁ·ÂÂÚÂ „‡‰‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ Í˙Ï
˜‡ÒÓ‚‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
, .
2. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÚÂÍÛ˘Ëﬂ ˜‡Ò Í˙Ï
˜‡Ò‡ Ì‡ ËÁ·‡ÌËﬂ „‡‰ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[ç‡ÒÚÓÈ].
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åÖçû 3.6

éêÉÄçÄâáÖê
åÖçû 4.1

]

êÂ‰‡ÍÚË‡È: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ
ËÏÂÌ‡, ÌÓÏÂ‡, „ÛÔË, ÁÌ‡ˆË Ë Í‡ÚËÌË
Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË.

]

èË¯Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Ó/ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ì‡ÏÂËÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ
ÌÓÏÂ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó/ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó
ÚÓÁË ÌÓÏÂ.

]

àÁÔ‡ÚË ÔÂÁ Bluetooth: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚÂ ‰‡ÌÌË ËÎË ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡ ÍÌËÊÍ‡
‰Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓ Ò Bluetooth.

]

äÓÔË‡È: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÍÓÔË‡ÚÂ Á‡ÔËÒ ÓÚ
SIM Í‡Ú‡Ú‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚
SIM Í‡Ú‡Ú‡.

]

ÉÎ‡‚ÂÌ ÌÓÏÂ: ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ËÌ
ËÁÏÂÊ‰Û ÏÓ·ËÎÌËﬂ, ‰ÓÏ‡¯ÌËﬂ, ÒÎÛÊÂ·ÌËﬂ
ÚÂÎÂÙÓÌ, ÍÓÈÚÓ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ. ëÎÂ‰
Í‡ÚÓ „Ó Á‡‰‡‰ÂÚÂ, „Î‡‚ÌËﬂÚ ÌÓÏÂ ˘Â ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡ Ô˙‚Ë ÔË Ú˙ÒÂÌÂ.

]

àÁÚËÈ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒÂÍË Á‡ÔËÒ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Ç ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[äÓÌÚ‡ÍÚË] Á‡
‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô.

í˙ÒË (åÂÌ˛ 4.1.1)
(èÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡)
1. àÁ·ÂÂÚÂ í˙ÒË Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[àÁ·Ó] ËÎË
[OK].

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Å˙ÁÓ Ú˙ÒÂÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Í‡ÚÓ
‚˙‚Â‰ÂÚÂ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡ Ì‡ Ú˙ÒÂÌÓÚÓ
ËÏÂ.

2. ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ, ËÁÚËÂÚÂ ËÎË
ÍÓÔË‡ÚÂ Á‡ÔËÒ, ËÁ·ÂÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË].
èÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÂ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.

éêÉÄçÄâáÖê

äÓÌÚ‡ÍÚË

47

éêÉÄçÄâáÖê
éêÉÄçÄâáÖê

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ﬂÚÂ Á‡ÔËÒË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ.
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ Â 1000
Á‡ÔËÒ‡. è‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡. ÅÓﬂÚ Ì‡ ÁÌ‡ˆËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ SIM Í‡Ú‡Ú‡
Á‡‚ËÒË ÓÚ Í‡Ú‡Ú‡.
1. àÁ·ÂÂÚÂ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[àÁ·Ó]
ËÎË [OK].
2. àÁ·ÂÂÚÂ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ‚ ÍÓﬂÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡
Ò˙ı‡ÌËÚÂ: SIM ËÎË íÂÎÂÙÓÌ. ÄÍÓ
Á‡‰‡‰ÂÚÂ íÂÎÂÙÓÌ, Úﬂ·‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÍÓÈ ÌÓÏÂ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ Â ÉÎ‡‚ÂÌ ÌÓÏÂ.
a. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ËÏÂ.

[OK] Á‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ

b. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
[ë˙ı‡ÌË], ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ.
c. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ

[ë˙ı‡ÌË].

d. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ „ÛÔ‡ Á‡ Á‡ÔËÒ‡
Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
, .
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e. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÁÌ‡Í ËÎË Í‡ÚËÌ‡
Á‡ Á‡ÔËÒ‡ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
,
,
, .

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚ (åÂÌ˛ 4.1.2)

ÉÛÔË ‡·ÓÌ‡ÚË (åÂÌ˛ 4.1.3)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ‰Ó 20 ˜ÎÂÌ‡ Ì‡ „ÛÔ‡
Á‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 7 „ÛÔË Ó·˘Ó.
]

ëÔËÒ˙Í Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ: èÓÍ‡Á‚‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ
Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ „ÛÔ‡.

]

íÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ Á‡ „ÛÔ‡Ú‡: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË
‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÚÓÌ Á‡ Á‚˙ÌÂÌÂ ÔË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ÓÚ ˜ÎÂÌ Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡.

]

àÍÓÌ‡ Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ËÍÓÌ‡Ú‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
„ÛÔ‡Ú‡.

]

ÑÓ·‡‚Ë ˜ÎÂÌ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ˜ÎÂÌ
Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡. ÉÛÔËÚÂ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 20 ˜ÎÂÌ‡.

]

éÚÒÚ‡ÌË ˜ÎÂÌ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÚÒÚ‡ÌËÚÂ
˜ÎÂÌ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡. àÏÂÚÓ Ë
ÌÓÏÂ˙Ú Ó·‡˜Â ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡
ÍÌËÊÍ‡.

ç‡ÒÚÓÈÍË (åÂÌ˛ 4.1.5)

á‡‰‡‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Í˙Ï ‚ÒÂÍË ÓÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ ÓÚ
‰Ó
. ëÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËﬂ
ˆËÙÓ‚ ·ÛÚÓÌ.

1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[äÓÌÚ‡ÍÚË] ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.

1. éÚ‚ÓÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ Ô˙‚Ó
Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[äÓÌÚ‡ÍÚË] ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.

2. èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ ‰Ó ç‡ÒÚÓÈÍË, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK].
]

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡
èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ Á‡ ‰‡ ÒÂ Ï‡ÍË‡
ç‡ÒÚÓÈ Ô‡ÏÂÚ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK].

2. èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ ‰Ó Å˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ, ÒÎÂ‰
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[OK].

- ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ èÓÏÂÌÎË‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
‰Ó·‡‚ﬂÚÂ Á‡ÔËÒ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÔËÚ‡
‰‡ÎË ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ „Ó Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚
Í‡Ú‡Ú‡ ËÎË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

3. ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ Å˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ,
ËÁ·ÂÂÚÂ (Ô‡ÁÌÓ). ëÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓÚ˙ÒËÚÂ ËÏÂÚÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡.
4. ëÎÂ‰ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏÂ‡ Á‡ ·˙ÁÓ
ËÁ·Ë‡ÌÂ, ÇËÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ó ÔÓÏÂÌËÚÂ
ËÎË ËÁÚËÂÚÂ. åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡ „Ó
Ì‡·ÂÂÚÂ ËÎË ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó
ÌÂ„Ó.

éêÉÄçÄâáÖê

Å˙ÁÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ (åÂÌ˛ 4.1.4)

- ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ SIM ËÎË íÂÎÂÙÓÌ,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ Á‡ÔËÒ‡ ‚ SIM
Í‡Ú‡Ú‡ ËÎË ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
]

èÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÓÔˆËËÚÂ
èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ Á‡ ‰‡ ÒÂ Ï‡ÍË‡ ÇËÊ
ÓÔˆËË Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK].
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éêÉÄçÄâáÖê
éêÉÄçÄâáÖê

- ë‡ÏÓ ËÏÂ: ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ ‰‡ ÔÓÍ‡Á‚‡ Ò‡ÏÓ
ËÏÂÚÓ.
- ë Í‡ÚËÌ‡: ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ÁÌ‡Í ËÎË Í‡ÚËÌ‡.
- àÏÂ Ë ÌÓÏÂ: ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ ‰‡ ÔÓÍ‡Á‚‡ ËÏÂÚÓ
Ë ÌÓÏÂ‡.

äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍË (åÂÌ˛ 4.1.6)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÍÓÔË‡ÚÂ/ÏÂÒÚËÚÂ Á‡ÔËÒË ÓÚ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ SIM Í‡Ú‡Ú‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë Ó·‡ÚÌÓ.
1. éÚ‚ÓÂÚÂ íÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[äÓÌÚ‡ÍÚË] ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
2. èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ ‰Ó äÓÔË‡È ‚ÒË˜ÍË Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[OK] Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
]
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SIM ‚ íÂÎÂÙÓÌ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÍÓÔË‡ÚÂ/ÏÂÒÚËÚÂ Á‡ÔËÒË ÓÚ SIM
Í‡Ú‡Ú‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

]

íÂÎÂÙÓÌ ‚ SIM: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÍÓÔË‡ÚÂ/ÏÂÒÚËÚÂ Á‡ÔËÒË ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ SIM Í‡Ú‡Ú‡.

3. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡.
]

á‡Ô‡ÁË ÓË„ËÌ‡Î‡: èË ÍÓÔË‡ÌÂ
ÓË„ËÌ‡ÎÌËﬂÚ ÌÓÏÂ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ ÒÂ
Á‡Ô‡Á‚‡.

]

àÁÚËÈ ÓË„ËÌ‡Î‡: èË ÍÓÔË‡ÌÂ
ÓË„ËÌ‡ÎÌËﬂÚ ÌÓÏÂ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ ÒÂ
ËÁÚË‚‡.

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË (åÂÌ˛ 4.1.7)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË Á‡ÔËÒË ‚ SIM
Í‡Ú‡Ú‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ‡. í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ËÁËÒÍ‚‡
á‡˘ËÚÌËﬂ ÍÓ‰.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[äÓÌÚ‡ÍÚË] ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ë
ËÁ·ÂÂÚÂ àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK].
2. å‡ÍË‡ÈÚÂ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ÍÓﬂÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡
ËÁÚËÂÚÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ (
) [OK].

4. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Ë
Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ÛÒÎÛ„‡. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
[àÁÔ‡ÚË].
]

í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ÍÓÎÍÓ Á‡ÔËÒ‡ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ËÎË Ò‚Ó·Ó‰ÌË
‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡.

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ (åÂÌ˛ 4.1.8)
]

ëÂ‚ËÁÂÌ ÌÓÏÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
ÒÔËÒ˙Í ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂÌË ÓÚ
ÏÂÊÓ‚Ëﬂ ÓÔÂ‡ÚÓ (‡ÍÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ
SIM Í‡Ú‡Ú‡).
1. éÚ‚ÓÂÚÂ Ô˙‚Ó ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡
Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[äÓÌÚ‡ÍÚË] ‚ ÂÊËÏ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.

ëÚ‡ÚÛÒ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡

]

éêÉÄçÄâáÖê

3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ Á‡˘ËÚÌËﬂ ÍÓ‰ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯
[OK]
ËÎË ‰ÂÒÌËﬂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯
[ç‡Á‡‰].

ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÏÂ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM
Í‡Ú‡Ú‡)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ Ë Ò˙ı‡ÌËÚÂ Ç‡¯Ëﬂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÏÂ ‚ SIM Í‡Ú‡Ú‡.

2. èË‰‚ËÊÂÚÂ ÒÂ ‰Ó ëÂ‚ËÁÂÌ ÌÓÏÂ,
ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK] Á‡
‚ÎËÁ‡ÌÂ.
3. èÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú ÒÂ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËﬂÚ‡ Ì‡
Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
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éêÉÄçÄâáÖê
éêÉÄçÄâáÖê

ä‡ÎÂÌ‰‡

åÖçû 4.2

äÓ„‡ÚÓ ‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
ä‡ÎÂÌ‰‡. åÂÒÂˆ˙Ú Ë „Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡Ú
‚ „ÓÌËﬂ Í‡È Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. äÓ„‡ÚÓ ÔÓÏÂÌËÚÂ
‰‡Ú‡Ú‡ ‚ ÏÂÌ˛ ç‡ÒÚÓÈÍË, Í‡ÎÂÌ‰‡˙Ú ÒÂ
Ó·ÌÓ‚ﬂ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. íÂÍÛ˘‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Â
Ï‡ÍË‡Ì‡ ‚ ÁÂÎÂÌÓ, ‡ ‚ÒË˜ÍË ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ Ë
·ÂÎÂÊÍË Ò‡ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌË Ò ˜Â‚ÂÌ
ÚË˙„˙ÎÌËÍ ‚ „ÓÌËﬂ Îﬂ‚ ˙„˙Î Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Í‚‡‰‡Ú˜Â. á‚ÛÍÓ‚‡ ‡Î‡Ï‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓË Á‡ ·ÂÎÂÊÍËÚÂ Ë
Ì‡ÔÓÏÌﬂÌËﬂÚ‡.
á‡ ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ ‰ÂÌﬂ, ÏÂÒÂˆ‡ Ë „Ó‰ËÌ‡Ú‡.
ÅÛÚÓÌ

éÔËÒ‡ÌËÂ
ÉÓ‰Ë¯ÌÓ
åÂÒÂ˜ÌÓ

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚ (åÂÌ˛ 4.2.1)
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ‰Ó·‡‚ﬂÚÂ ÌÓ‚Ó
ÏÂÓÔËﬂÚËÂ Á‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ‰ÂÌ. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ
ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[OK].

ÇËÊ ‰ÌÂ‚ÌËÚÂ „‡ÙËˆË (åÂÌ˛ 4.2.2)
éÚË‚‡ÚÂ Í˙Ï ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ˆﬂÎÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡
ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌËﬂ ÓÚ Ç‡Ò „‡ÙËÍ.

àÁÚËÈ ÔÂ‰Ë¯ÌË (åÂÌ˛ 4.2.3)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ËÁÚÂÍÎËÚÂ ‚Â˜Â
ÌÂÌÛÊÌË „‡ÙËˆË.

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË (åÂÌ˛ 4.2.4)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË ·ÂÎÂÊÍË.

ëÂ‰ÏË˜ÌÓ
ÑÌÂ‚ÌÓ
Ç ÂÊËÏ „‡ÙËÍ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË] Í‡ÍÚÓ
ÒÎÂ‰‚‡;
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ä˙Ï ‰‡Ú‡ (åÂÌ˛ 4.2.5)
åÓÊÂÚÂ ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ ÓÚË‰ÂÚÂ Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
‰‡Ú‡.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÚÓÌ‡ Ì‡ ‡Î‡Ï‡Ú‡.

ÅÂÎÂÊÍË

åÖçû 4.3

1. àÁ·ÂÂÚÂ ÅÂÎÂÊÍË Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK].

éêÉÄçÄâáÖê

á‡‰‡È ÚÓÌ Ì‡ ‡Î‡Ï‡ (åÂÌ˛ 4.2.6)

2. ÄÍÓ Á‡ÔËÒ˙Ú Â Ô‡ÁÂÌ, ‰Ó·‡‚ÂÚÂ ÌÓ‚ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[ÑÓ·‡‚Ë].
3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ·ÂÎÂÊÍ‡Ú‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[Oä].

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ÂÊËÏ‡ Á‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÒÚ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
.
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ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü

ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ åÂÌ˛ (
) Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË.

äÓ„‡ÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÒÂ
ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë ÏﬂÒÚÓ, ÌÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÂÚË (ÔË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜Â
ËÏ‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏﬂÒÚÓ).

çÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

1. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ Ç‡¯ÂÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Í‡Í ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ ÚÂÍÒÚ
‚ËÊÚÂ ÒÚ‡ÌËˆË ÓÚ 26 ‰Ó 29 (Ç˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÍÒÚ).

åÖçû 5.1

èË¯Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (åÂÌ˛ 5.1.1)
Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Û‚Â‰ÓÏËÚÂÎÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Á‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ Ë Í‡ÚÍË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Short Message Service(SMS).
ÉÎ‡ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘‡ Ë SMS Ò‡ ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë.
ë‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡
ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ.
äÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔÓﬂ‚Ë ËÍÓÌ‡Ú‡
, ÇËÂ ÒÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÓ‚‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡. äÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓﬂ‚Ë ËÍÓÌ‡Ú‡
, ÇËÂ ÒÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÓ‚Ó
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ÄÍÓ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ Â Ô˙ÎÌ‡, ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ËÍÓÌ‡Ú‡
ÏË„‡ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ÔÓ‚Â˜Â Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÓÔˆËﬂÚ‡ àÁÚËÈ ‚ ÏÂÌ˛
ÇıÓ‰ﬂ˘Ë Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ÌÂÌÛÊÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
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2. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ Á‡‚˙¯ÂÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÓÔˆËﬂ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË].
Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
]

àÁÔ‡ÚË: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ ËÎË „Ó
ËÁ·ÂÂÚÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡ ËÎË
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌÓÏÂ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ 6 ÌÓÏÂ‡
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË]. ç‡ ÂÍ‡Ì‡
ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
1 àÁÔ‡ÚË (èÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÂ Ò‡ÏÓ ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Â
‚˙‚Â‰ÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ)
2 èÓÒÎÂ‰ÌË ÌÓÏÂ‡
3 í˙ÒË

ë˙ı‡ÌË ‚ ˜ÂÌÓ‚Ë: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡
Ò˙ı‡ÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
„Ó ËÁÔ‡ÚËÚÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ.

]

òËÙÚ: á‡‰‡‚‡ ‡ÁÏÂ‡ Ë ÒÚËÎ‡ Ì‡
¯ËÙÚ‡.

]

ñ‚ﬂÚ: åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ ·ÛÍ‚ËÚÂ Ë Ì‡ ÙÓÌ‡.

]

èÓ‰‡‚Ìﬂ‚‡ÌÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ –
ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ ç‡‰ﬂÒÌÓ, ñÂÌÚ‡ÎÌÓ ËÎË
ç‡Îﬂ‚Ó.

]

ÑÓ·‡‚Ë í9 Â˜ÌËÍ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ‰ÛÏË. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò‡ÏÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡
Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Â Á‡‰‡‰ÂÌ Í‡ÚÓ
T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

]

T9 ÂÁËˆË: àÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÂÁËÍ Á‡
ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ í9. åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ë
‰‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ ÂÊËÏ‡ í9 Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
“í9 ËÁÍÎ.”.
àÁıÓ‰: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÔË¯ÂÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ˘Â ÒÂ ‚˙ÌÂÚÂ
Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ. ç‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÌﬂÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙ı‡ÌÂÌÓ.

3. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ë ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Ò˙Ò
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [ÇÏ˙ÍÌË], ‰ÓÍ‡ÚÓ
‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
]

àÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡ÚÂ Ë
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ
Ò˙‰˙Ê‡Ú Í‡ÚËÌË, ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ
“Í‡ÚËÌÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ”. Ç ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÏ‡
ÌﬂÍÓÎÍÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡Â‰ÂÌË Í‡ÚËÌË
Ë ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÏÂÒÚ‚‡ÌË ÓÚ ÌÓ‚Ë,
ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ‰Û„Ë ËÁÚÓ˜ÌËˆË.

]

á‚ÛˆË: ÄÍÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò˙Ò Á‚ÛÍ, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ „Ó ÔËÍÂÔËÚÂ Í˙Ï Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

íÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ‚Â˜Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË.

]

äÓÌÚ‡ÍÚË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ﬂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

]

ëËÏ‚ÓÎ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔËÍÂÔËÚÂ
ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÁÌ‡ˆË.

]

åÓﬂÚ‡ ‚ËÁËÚÍ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔËÍÂÔËÚÂ
‚ËÁËÚÌ‡Ú‡ ÒË Í‡ÚË˜Í‡.

ëöéÅôÖçàü

]
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ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü

èË¯Ë ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (åÂÌ˛ 5.1.2)
åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡
Ò˙‰˙Ê‡ ÚÂÍÒÚ, ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ Ë/ËÎË Á‚ÛÍÓ‚Ë
ÍÎËÔÓ‚Â. í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò‡ÏÓ, ‡ÍÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ
ÓÔÂ‡ÚÓ ËÎË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡. Ñ‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ë ËÁÔ‡˘‡Ú ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÏÓ„‡Ú Ò‡ÏÓ ‡Ô‡‡ÚË, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÙÛÌÍˆËË Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ËÎË e-mail.
1. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ë
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË Ë ˜ËÒÎ‡
ËÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÚÂÍÒÚÓ‚Ëﬂ ÂÊËÏ í9.
ëÎÂ‰ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì ‡ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [OK].
2. ÑÓ·‡‚ÂÚÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ë/ËÎË Á‚ÛÍ.
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÚÂ Í˙Ï ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡
ÒÂÍˆËﬂ Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË ç‡„ÓÂ/ç‡‰ÓÎÛ.

3. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ﬂÚÂ ÒÎ‡È‰ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÏÂÌ˛ éÔˆËË Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÂÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ. ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
·ÛÚÓÌ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ “ÑÓ·‡‚Ë ÒÎ‡È‰” ÓÚ ÏÂÌ˛
éÔˆËË, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ÌÓ‚ ÒÎ‡È‰.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË]. Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
]

àÁÔ‡ÚË: èÓ‰‰˙Ê‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ËÁÔ‡˘‡ÌÂ ‰Ó ÔÓ‚Â˜Â ÌÓÏÂ‡ Ë email
‡‰ÂÒË.

]

èÂ„ÎÂ‰: èÓÍ‡Á‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ
‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ.

]

ë˙ı‡ÌË: ë˙ı‡Ìﬂ‚‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‚ ˜ÂÌÓ‚Ë ËÎË Í‡ÚÓ ¯‡·ÎÓÌ.

]

ÑÓ·‡‚Ë ÒÎ‡È‰: ÑÓ·‡‚ﬂ ÒÎ‡È‰ ÔÂ‰Ë ËÎË
ÒÎÂ‰ ÚÂÍÛ˘Ëﬂ ÒÎ‡È‰.

]

åËÌË Ì‡ ÒÎ‡È‰: èÂÏËÌ‡‚‡ Í˙Ï
ÒÎÂ‰‚‡˘Ëﬂ ËÎË ÔÂ‰Ë¯ÌËﬂ ÒÎ‡È‰.

]

àÁÚËÈ ÒÎ‡È‰: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ÒÎ‡È‰.

]

á‡‰‡È ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ÒÎ‡È‰‡
- ç‡ÒÚÓÈ Ú‡ÈÏÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ
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- ê‡ÁÏÂÌË ÚÂÍÒÚ Ë Í‡ÚËÌ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
‡ÁÏÂÌﬂÚÂ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ Ë ÚÂÍÒÚ ‚
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
]

èÂÏ‡ıÌË ÏÂ‰Ëﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌÂÚÂ
Í‡ÚËÌ‡ ËÎË Á‚ÛÍ ‚ ÒÎ‡È‰‡. í‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò‡ÏÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ‰Ó·‡‚ÂÌ ÏÂ‰ËÂÌ
Ù‡ÈÎ.

]

ÑÓ·‡‚Ë T9 Â˜ÌËÍ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
Ò‚Óﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ‰ÛÏ‡. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
Ò‡ÏÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Í‡ÚÓ ÂÊËÏ Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Â
Á‡‰‡‰ÂÌ T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

]

T9 ÂÁËˆË: àÁ·ÂÂÚÂ ÂÁËÍ‡ Ì‡ ÂÊËÏ‡ T9.
åÓÊÂÚÂ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÂÊËÏ‡ í9 Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ “í9 ËÁÍÎ.”.
àÁıÓ‰: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÔË¯ÂÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ˘Â ÒÂ ‚˙ÌÂÚÂ
Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ ë˙Ó·˘ÂÌËﬂ. ç‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÌﬂÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙ı‡ÌÂÌÓ.

5. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ‰ÂÒÌËﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[ÇÏ˙ÍÌË]. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ï˙ÍÌÂÚÂ ÒËÏ‚ÓÎ,
ÒÌËÏÍ‡ ËÎË ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚÂ ÌÓ‚‡ ÒÌËÏÍ‡,

Á‚ÛÍ, ÌÓ‚ Á‚ÛÍ, ¯‡·ÎÓÌ, åÓﬂÚ‡ ‚ËÁËÚÍ‡ Ë
äÓÌÚ‡ÍÚË.

ÇıÓ‰ﬂ˘Ë

åÖçû 5.2

íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒË„Ì‡ÎËÁË‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ. íÂ ÒÂ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡Ú ‚˙‚ ÇıÓ‰ﬂ˘Ë. Ç
ÍÛÚËﬂÚ‡ ÇıÓ‰ﬂ˘Ë ÇËÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÚÂ ‚ÒﬂÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ˜ÂÁ ËÍÓÌË.
á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ‚ËÊÚÂ ÓÔËÒ‡ÌËﬂÚ‡ Ì‡ ËÍÓÌËÚÂ.
àÍÓÌ‡

ëöéÅôÖçàü

Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ÒÎ‡È‰, ÚÂÍÒÚ, Í‡ÚËÌ‡ ËÎË
Á‚ÛÍ.

éÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ËÍÓÌ‡Ú‡
åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ä‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
óÂÚË ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
óÂÚË ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
Push Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
óÂÚË push Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ëË„Ì‡ÎËÁË‡ÌÓ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
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ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü

ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔË¯Â Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ „çﬂÏ‡
ÏﬂÒÚÓ Á‡ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ”, Úﬂ·‚‡ ‰‡
ËÁÚËÂÚÂ SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ÓÚ ÇıÓ‰ﬂ˘Ë. ÄÍÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔË¯Â „çﬂÏ‡ ÏﬂÒÚÓ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ”, Úﬂ·‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ,
ÏÂ‰ËË ËÎË ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Á‡ ‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
ÏﬂÒÚÓ.

SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
SIM Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ SIM Í‡Ú‡Ú‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÂÏÂÒÚËÚÂ ÚÓ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
äÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÒË„Ì‡Î,˜Â Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Ô˙‚Ó Úﬂ·‚‡ ‰‡
„Ó ËÁÚÂ„ÎËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ó ‚Ë‰ËÚÂ.
á‡ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰ÌÓ
ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
.
]
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ÇËÊ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

àÁÚËÈ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

éÚ„Ó‚Ó: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡
ËÁÔ‡˘‡˜‡.

]

èÂÔ‡ÚË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÔ‡ÚËÚÂ
ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰Û„ ÌÓÏÂ.

]

é·‡‰Ë ÒÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Ó·‡ÚÌÓ
ËÁÔ‡˘‡˜‡.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ;
‡‰ÂÒ Ì‡ ËÁÔ‡˘‡˜‡, ÔÂ‰ÏÂÚ (Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ), ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò
Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ÚËÔ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ,
„ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

ëÔÂˆËÙË˜ÌË MMS ÓÔˆËË
]

èÓ‚ÚÓË: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ÔÓ‚ÚÓËÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

èÓÎÛ˜Ë: (Ò‡ÏÓ ÔË Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ).

àÁıÓ‰ﬂ˘Ë

àÍÓÌ‡

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: èÓÍ‡Á‚‡ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡
ËÁÚÂ„ÎÂÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

á‡Â‰Ë: ìÒÚ‡ÌÓ‚ﬂ‚‡ WAP ‚˙ÁÍ‡ Ò URL
‡‰ÂÒ‡, Ò˙‰˙Ê‡˘ ÒÂ ‚ ËÁÚÂ„ÎÂÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Úﬂ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì Á‡ WAP ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ‰‡
Á‡ÂÊ‰‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

éÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ËÍÓÌ‡Ú‡
MMS ËÁÔ‡ÚÂÌÓ
MMS ÌÂ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ
MMS ‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡
ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡

ëÔÂˆËÙË˜ÌË ÓÔˆËË Á‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ Ì‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ
]

åÖçû 5.3

íÛÍ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ Ë ÌÂ
ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ. á‡ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡
‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡. í˙ÒÂÌÂÚÓ Â Ò˙˘ÓÚÓ, Í‡ÍÚÓ ÔË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡ ‚ ÍÛÚËﬂ ÇıÓ‰ﬂ˘Ë.

ëöéÅôÖçàü

åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡
ÓÚ ÚÂÍÒÚÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, Úﬂ·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÚÂ„ÎÂÌË ÓÚ Ò˙‚˙‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ËÎË ˙˜ÌÓ. è˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÏÂÊ‡Ú‡
ËÁÔ‡˘‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ÄÍÓ ÓÔˆËﬂÚ‡ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌ‡, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ
Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÚ‚˙‰Ë Í‡ÚÓ ÒÂ ËÁ·ÂÂ
[Receive]. ÄÍÓ ÓÔˆËﬂÚ‡ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡, Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ
ËÁÚÂ„Îﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂÚÓ.

SMS ËÁÔ‡ÚÂÌÓ
SMS ÌÂ ËÁÔ‡ÚÂÌÓ
SMS ‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡
äÓ„‡ÚÓ ‚Â˜Â ÒÚÂ ËÁÔ‡ÚËÎË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ:
]

ÇËÊ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ËÁÔ‡ÚÂÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

èÂÔ‡ÚË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÔ‡ÚËÚÂ
ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ‰Û„Ë
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎË.
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ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü

]

àÁÚËÈ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ Á‡ ËÁıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ;
‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ, ÔÂ‰ÏÂÚ (Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ), ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò
Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ÚËÔ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ,
„ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

]
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àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ÓÚ ÍÛÚËﬂ àÁıÓ‰ﬂ˘Ë.

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ËÁÔ‡ÚÂÌË.

óÂÌÓ‚Ë

åÖçû 5.4

ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰Ó ÔÂÚ
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÔÓÍ‡Á‚‡ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

äÓ„‡ÚÓ ÌÂ ÒÚÂ ËÁÔ‡ÚËÎË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ:

Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.

]

ÇËÊ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂÚ‡,
ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÚÂ ËÁÔ‡ÚËÎË.

]

ÇËÊ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

àÁÚËÈ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

êÂ‰‡ÍÚË‡È: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ÔÓÏÂÌﬂÚÂ
ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

àÁÔ‡ÚË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

]

àÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: á‡ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: àÁÚË‚‡ ‚ÒË˜ÍË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‚ Ô‡ÔÍ‡Ú‡.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ Á‡ ÍÛÚËﬂ àÁıÓ‰ﬂ˘Ë.

]

àÁÔ‡ÚË ‚ÒË˜ÍË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ËÁÔ‡ÚÂÌË.

åÖçû 5.5

íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÓÒË„Ûﬂ‚‡ ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
Ç‡¯‡Ú‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘ÂÌÒÍ‡ ÍÛÚËﬂ (‡ÍÓ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂ ÓÚ Ç‡¯‡Ú‡ ÏÂÊ‡).
èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ Úﬂ·‚‡
‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓÏÂ‡ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Ëﬂ Ò˙‚˙,
ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ.
äÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÌÓ‚Ó „Î‡ÒÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ,
ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú
ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
èÓ‚ÂÂÚÂ ÔË Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Á‡ ‰‡
ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ô‡‚ËÎÌÓ.

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ

ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ Ú‡ÙËÍ‡, Ú‡ÍÒËÚ‡, ‡ÔÚÂÍË Ë
·ÓÒÓ‚Ë ˆÂÌË. äÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Û‚Â‰ÓÏﬂ‚‡˘Ó Á‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡
‰ËÂÍÚÌÓ. Ç ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË ÔË ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

ëöéÅôÖçàü

èÓÎÛ¯‡È „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡

óÂÚË (åÂÌ˛ 5.6.1)
äÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
óÂÚË Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰, ÚÓ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

íÂÏ‡ (åÂÌ˛ 5.6.2)
åÖçû 5.6

(Ç áÄÇàëàåéëí éí åêÖÜÄíÄ à
ÄÅéçÄåÖçíÄ)
àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ò‡ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ, ËÁÔ‡˘‡ÌË ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ ‰Ó
‡·ÓÌ‡ÚËÚÂ. íÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂÚ Ó·˘‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Í‡ÚÓ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ,

á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÚÂÏË Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËﬂ] Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚. ÄÍÓ ‚Â˜Â ËÏ‡ÚÂ ÚÂÏË, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ „Ë ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ, Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ËÎË
ËÁÚË‚‡ÚÂ Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË].
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ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü

ò‡·ÎÓÌË

åÖçû 5.7

Ç ÒÔËÒ˙Í‡ ËÏ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌË
¯‡·ÎÓÌË. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂÊ‰‡ÚÂ Ë
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ¯‡·ÎÓÌÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ËÎË ‰‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ ÌÓ‚Ë. àÏ‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ¯‡·ÎÓÌË:
íÂÍÒÚÓ‚Ë Ë åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË.

íÂÍÒÚÓ‚Ë ¯‡·ÎÓÌË (åÂÌ˛ 5.7.1)
• åÓÎﬂ Ó·‡‰ÂÚÂ ÏË ÒÂ.
• á‡Í˙ÒÌﬂ‚‡Ï. ôÂ ‰ÓÈ‰‡ ‚
• ä˙‰Â ÒË?

]

àÁÔ‡ÚË ˜ÂÁ: á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ ˜ÂÁ
íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

êÂ‰‡ÍÚË‡È: ëÎÛÊË Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡
ËÁ·‡ÌËﬂ ¯‡·ÎÓÌ.

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: àÁÚË‚‡ ‚ÒË˜ÍË ¯‡·ÎÓÌË.

åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË ¯‡·ÎÓÌË (åÂÌ˛ 5.7.2)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
]

èÂ„ÎÂ‰: èÓÍ‡Á‚‡ ˜ÂÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

ë˙ı‡ÌË: ë˙ı‡Ìﬂ‚‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Í‡ÚÓ ¯‡·ÎÓÌ.

]

êÂ‰‡ÍÚË‡È ÔÂ‰ÏÂÚ‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

]

ÑÓ·‡‚Ë ÒÎ‡È‰: ÑÓ·‡‚ﬂ ÒÎ‡È‰ ÔÂ‰Ë ËÎË
ÒÎÂ‰ ÚÂÍÛ˘Ëﬂ ÒÎ‡È‰

]

ä˙Ï ÒÎ‡È‰: èÂÏËÌ‡‚‡ Í˙Ï ÒÎÂ‰‚‡˘Ëﬂ
ËÎË ÔÂ‰Ë¯ÌËﬂ ÒÎ‡È‰.

]

àÁÚËÈ ÒÎ‡È‰: àÁÚË‚‡ Ï‡ÍË‡ÌËﬂ ÒÎ‡È‰.

• ç‡ Ô˙Ú Ò˙Ï.
• ëÔÂ¯ÌÓ. é·‡‰ÂÚÂ ÒÂ.
• é·Ë˜‡Ï ÚÂ.
Ç˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
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]

ÇËÊ: èÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ¯‡·ÎÓÌ.

]

àÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ¯‡·ÎÓÌ‡.

]

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚: ëÎÛÊË Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚
¯‡·ÎÓÌ.

]

èÂÏ‡ıÌË ÏÂ‰Ëﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌÂÚÂ
Í‡ÚËÌ‡ ËÎË Á‚ÛÍ ‚ ÒÎ‡È‰‡. í‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Â ‰Ó·‡‚ÂÌ ÏÂ‰ËÂÌ Ù‡ÈÎ.

]

ÑÓ·‡‚Ë T9 Â˜ÌËÍ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
Ò‚Óﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ‰ÛÏ‡. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡
ÎÂ‰‡ÍÚË‡ÌÂ Â èÂ‰‚Ë‰ËÏ ÚÂÍÒÚ.

]

T9 ÂÁËˆË: àÁ·Ë‡ ÂÊËÏ T9 Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÍÒÚ.

]

ç‡ÒÚÓÈÍË

íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (åÂÌ˛ 5.8.1)
]

í‡ÁË ÓÔˆËﬂ ÇË ÔÓÏ‡„‡ ‰‡ ÒË Ì‡Ô‡‚ËÚÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ËÁËÚÌ‡ Í‡ÚË˜Í‡.
Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ËÏÂÚÓ, ÏÓ·ËÎÌËﬂ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ, ÒÎÛÊÂ·ÌËﬂ ÌÓÏÂ, ÌÓÏÂ‡ Ì‡ Ù‡ÍÒ‡ Ë
E-mail ‡‰ÂÒ‡.

íËÔÓ‚Â Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ:

íÂÍÒÚ, ÉÎ‡Ò, î‡ÍÒ, èÂÈ‰ÊËÌ„, X.400,
Email, ERMES
é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Á‡‰‡‰ÂÌ ÚËÔ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
íÂÍÒÚ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ‚˙ÌÂÚÂ Ç‡¯Ëﬂ
ÚÂÍÒÚ ‚ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ÙÓÏ‡ÚË. ë‚˙ÊÂÚÂ
ÒÂ Ò Ç‡¯Ëﬂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Á‡
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ.
]

Ç‡ÎË‰ÌÓÒÚ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÍÓÎÍÓ ‚ÂÏÂ
‚‡¯ÂÚÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ
Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

ÑÓÍÎ‡‰ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡: ÄÍÓ Á‡‰‡‰ÂÚÂ Ñ‡,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ‰‡ÎË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
ÇË Â ËÁÔ‡ÚÂÌÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ.

]

í‡ÍÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ„Ó‚Ó: äÓ„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔ‡ÚË
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎËÚÂ ‰‡
ÓÚ„Ó‚ÓﬂÚ Ë Ú‡ÍÒÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰‡
·˙‰Â ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ. í‡ÁË

àÁıÓ‰: àÁÎËÁ‡ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.

åÓﬂÚ‡ ‚ËÁËÚÍ‡ (åÂÌ˛ 5.7.3)

åÖçû 5.8

ëöéÅôÖçàü

]

á‡‰‡È ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ÒÎ‡È‰‡: á‡‰‡‚‡ Ú‡ÈÏÂ
Á‡ ÒÎ‡È‰, ÚÂÍÒÚ ËÎË Á‡ ÔÓ‰‡‚Ìﬂ‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡‰ﬂÒÌÓ,
Ì‡Îﬂ‚Ó, Ì‡„ÓÂ ËÎË Ì‡‰ÓÎÛ.
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ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü

ÙÛÌÍˆËﬂ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ ÌﬂÍÓË
ÏÂÊÓ‚Ë ÓÔÂ‡ÚÓË.
]

SMS ˆÂÌÚ˙: ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ‡‰ÂÒ‡ Ì‡ SMS ˆÂÌÚ˙‡
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛.

åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (åÂÌ˛ 5.8.2)
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]

èËÓËÚÂÚ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÔËÓËÚÂÚ‡ Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

Ç‡ÎË‰ÌÓÒÚ: í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÍÓÎÍÓ ‚ÂÏÂ
Ç‡¯ËÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‰‡ ÒÂ
Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡Ú ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

ÑÓÍÎ‡‰ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡: ÄÍÓ Á‡‰‡‰ÂÚÂ Ñ‡,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ‰‡ÎË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
ÇË Â ËÁÔ‡ÚÂÌÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ.

]

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÇÍÎ., ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
àÁÍÎ., ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ Ò‡ÏÓ Û‚Â‰ÓÏËÚÂÎÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‚˙‚ ‚ıÓ‰ﬂ˘‡Ú‡ ÔÓ˘ÂÌÒÍ‡ ÍÛÚËﬂ

Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂÚÓ. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ë‡ÏÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ÏÂÊ‡, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡.
]

åÂÊÓ‚Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ò˙‚˙ Á‡ ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ URL ‡‰ÂÒ‡ Ì‡
Ò˙‚˙‡.

]

ê‡ÁÂ¯ÂÌË ÚËÔÓ‚Â Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ
ãË˜ÌË: ãË˜ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
êÂÍÎ‡ÏË: êÂÍÎ‡ÏÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

çÓÏÂ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ (åÂÌ˛ 5.8.3)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡, ‡ÍÓ
Ç‡¯Ëﬂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ. äÓ„‡ÚÓ ÔËÒÚË„ÌÂ
ÌÓ‚‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡, ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú ... ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. èÓ‚ÂÂÚÂ ÔË Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚
ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Á‡ ‰‡
ÍÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Úﬂı.

ç‡˜‡ÎÓ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÒÎÛ¯‡ÚÂ „Î‡ÒÓ‚‡Ú‡
ÔÓ˘‡ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ç‡˜‡ÎÓ.

]

êÓÛÏËÌ„: ÑÓË ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÒÎÛ¯‚‡ÚÂ „Î‡ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘‡
‡ÍÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ÓÛÏËÌ„.

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ (åÂÌ˛ 5.8.4)
]

èÓÎÛ˜Ë
Ñ‡: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, Ç‡¯ËﬂÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ ˘Â ÔËÂÏ‡ àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
çÂ: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, Ç‡¯ËﬂÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÔËÂÏ‡ ÔÓ‚Â˜Â
àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

ÄÎ‡Ï‡
Ñ‡: Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ˘Â ËÁ‰‡‚‡ ÒË„Ì‡Î,
ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
çÂ: Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ÌﬂÏ‡ ‰‡ ËÁ‰‡‚‡
ÒË„Ì‡Î, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÒÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

]

ÖÁËˆË
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ÂÁËÍ Í‡ÚÓ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ [ÇÍÎ./àÁÍÎ.]. íÓ„‡‚‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ ˘Â ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡Ú Ì‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ÂÁËÍ.

ëöéÅôÖçàü

]

Push Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ (åÂÌ˛ 5.8.5)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÓÔˆËﬂ ‰‡ÎË ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ËÎË ÌÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
]

èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ: èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÒË˜ÍË Push Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.
èÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ: àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Push Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ.

]

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ
ÇÍÎ˛˜ÂÌÓ: Push Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ËÁÚÂ„Îﬂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ.
àÁÍÎ˛˜ÂÌÓ: á‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂ Ì‡ Push
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ì‡ÏÂÒ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂ.
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åìãíàåÖÑàü
åìãíàåÖÑàü

ä‡ÏÂ‡

åÖçû 6.1

íÓ‚‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡
Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ÒÌËÏÍ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ
ÒÌËÏÍËÚÂ ‚ ÊÂÎ‡ÌËﬂ ‡ÁÏÂ Ë ‰‡ „Ë
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Á‡ ÒÌËÏÍ‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ì‡˜‡ÎÂÌ
ÂÍ‡Ì Ë ‰Û„Ë ÔÓ-Ó·˘Ë ˆÂÎË. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ Â
Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡, ÒÌËÏÍ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ ˜ÂÁ åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ËÎË Email.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË] Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
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]

üÍÓÒÚ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ﬂÍÓÒÚÚ‡.

]

ê‡ÁÏÂ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.

]

í‡ÈÏÂ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡
Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ.

]

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó: éÔÂ‰ÂÎﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.

]

Å‡Î‡ÌÒ ·ﬂÎÓ: èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ÔÓÏÂÌﬂÚÂ
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ú‡.

]

ÄÎ·ÛÏ: èÓÍ‡Á‚‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÒÌËÏÍË.

]

àÁıÓ‰: á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ ÓÚ ä‡ÏÂ‡.

]

êÂÊËÏ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‰‡ÎË ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë
Â‰ËÌË˜Ì‡ ËÎË ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ‡ ÒÌËÏÍ‡.

]

ÖÙÂÍÚ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ÒÔÂˆË‡ÎÌËﬂ ÂÙÂÍÚ Í˙Ï
Í‡ÚËÌ‡Ú‡.

]

ë‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡Ú‡.

]

áÛÏ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

ëÌËÏÍË ‚ ‡ÏÍ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ÏÓ ÔË
ÂÁÓÎ˛ˆËﬂ 128x160 ÔËÍÒÂÎ‡.

]

ëÂËﬂ ÓÚ ÒÌËÏÍË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ÂÁÓÎ˛ˆËﬂ 320ı 240
ÔËÍÒÂÎ‡.

ÇË‰ÂÓ Í‡ÏÂ‡

åÖçû 6.2

íÓ‚‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÚÂ
‚Ë‰ÂÓ ÍÎËÔ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÚÂ ËÎË
„ÎÂ‰‡ÚÂ Ò˙ı‡ÌÂÌ ‚Ë‰ÂÓ Ù‡ÈÎ, ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ Â Á‡ÔËÒ‡Ì,
‚Ë‰ÂÓ ÍÎËÔ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ‡ÚÂÌ ˜ÂÁ
åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ËÎË Email.

]

ë‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÍ‡‚Ëˆ‡Ú‡.

]

áÛÏ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ.

]

üÍÓÒÚ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ﬂÍÓÒÚÚ‡.

]

ê‡ÁÏÂ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.

]

í‡ÈÏÂ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡
Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ.

]

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó: éÔÂ‰ÂÎﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.

]

]

Å‡Î‡ÌÒ ·ﬂÎÓ : èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ÔÓÏÂÌﬂÚÂ
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ú‡.

åÛÎÚË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 9
ÛÏ‡ÎÂÌË ÒÌËÏÍË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

]

àÁÔ‡ÚË ÔÂÁ Bluetooth: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚÂ Í‡ÚËÌË ÔÂÁ Bluetooth.

]

ÇÂÏÂ Ì‡ Á‡ÔËÒ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡
Á‡ÔËÒ‡.

]

èË¯Ë ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ:
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ Í‡ÚËÌ‡ ˜ÂÁ MMS.

]

ÄÎ·ÛÏ: èÓÍ‡Á‚‡ Á‡ÔËÒ‡ÌËÚÂ ‚Ë‰ÂÓ
ÍÎËÔÓ‚Â.

]

á‡‰‡È Í‡ÚÓ ÙÓÌ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
Í‡ÚËÌ‡ Á‡ ÙÓÌ.

]

àÁıÓ‰: á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ ÓÚ ÇË‰ÂÓÍ‡ÏÂ‡.

]

]

ÖÙÂÍÚ: éÔÂ‰ÂÎﬂ ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ÂÙÂÍÚË
Í˙Ï ‚Ë‰ÂÓ ÍÎËÔ‡.

ëÎ‡È‰ ¯ÓÛ: íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡
„ÎÂ‰‡ÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎ‡È‰ ¯ÓÛ.

]

àÁÚËÈ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ Í‡ÚËÌ‡.

åÓﬂ ÒÌËÏÍ‡

åÖçû 6.3

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂÊ‰‡ÚÂ Ë ËÁÔ‡˘‡ÚÂ
ÒÌËÏÍ‡. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÒÌËÏÍ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÙÓÌ.

åìãíàåÖÑàü

ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË] Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.

éÔˆËË
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åìãíàåÖÑàü
]

åìãíàåÖÑàü

]

êÂ‰‡ÍÚË‡È Á‡„Î‡‚ËÂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡
Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ Á‡„Î‡‚ËÂÚÓ Ì‡ Í‡ÚËÌ‡Ú‡.
àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ Á‡„Î‡‚ËÂÚÓ, ‡ÁÏÂ‡,
‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡
ÒÌËÏÍ‡Ú‡.

åÓÂ ‚Ë‰ÂÓ

MP3

á‡·ÂÎÂÊÍ‡

åÖçû 6.4

]

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÚÂ Ë ËÁÔ‡˘‡ÚÂ
‚Ë‰ÂÓ.
éÔˆËË
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åÖçû 6.5

S5200 ËÏ‡ ‚„‡‰ÂÌ MP3 ÔÎÂÈ˙. åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÒÎÛ¯‡ÚÂ ÏÛÁËÍ‡ÎÌË åê3 Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÒÎÛ¯‡ÎÍË ËÎË ÔÂÁ ‚˙ÚÂ¯ÌËﬂ
„Ó‚ÓËÚÂÎ.
èÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍËﬂ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‚ÓËÚÂÎﬂ, ‚
ÌﬂÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë Á‚ÛÍ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍË‚ÂÌ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒËÎ‡
Ë ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó ·‡ÒÓ‚Â.
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂÂÓ ÒÎÛ¯‡ÎÍË Á‡ ‰‡
ÓˆÂÌËÚÂ ‚ËÒÓÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÏÛÁËÍ‡Ú‡.

]

èÛÒÌË: Ç˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ‚Ë‰ÂÓÚÓ.

]

àÁÔ‡ÚË ÔÂÁ Bluetooth: åÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚÂ ‚Ë‰ÂÓ ÔÂÁ bluetooth.

]

èÂËÏÂÌÛ‚‡È: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ
Á‡„Î‡‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚Ë‰ÂÓÚÓ.

åÛÁËÍ‡ÎÌËﬂÚ ÔÎÂÈ˙ ÔÓ‰‰˙Ê‡:

]

àÁÚËÈ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚Ë‰ÂÓÚÓ.

]

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰ÂÓ ÍÎËÔÓ‚Â.

MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III óÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ 8KHz ‰Ó 48KHz.
ëÍÓÓÒÚ ‰Ó 320Kbps, ÒÚÂÂÓ.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚ËÁËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ Á‡ ‚Ë‰ÂÓÍÎËÔÓ‚ÂÚÂ.

]

AAC: ADIF, ADTS ÙÓÏ‡ÚË (óÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ
8KHz ‰Ó 48KHz)

]

AAC+: V1 : (ëÍÓÓÒÚ 16~128Kbps),

]

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÍÓÔË‡ÚÂ MP3 ‚ Ô‡ÔÍ‡
åÂ‰Ëﬂ/åÛÁËÍ‡. ÄÍÓ ÍÓÔË‡ÚÂ ‚ ‰Û„‡
Ô‡ÔÍ‡, ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ åê3
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ.

]

äÓÏÔ˛Ú˙˙Ú Úﬂ·‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò
ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000, Windows
XP.

(óÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ 8KHz ‰Ó 48KHz)
]

MP4 , M4A: óÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ 8KHz ‰Ó 48KHz,
ëÍÓÓÒÚ ‰Ó 320Kbps, ÒÚÂÂÓ.

]

WMA: óÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ 8KHz ‰Ó 48KHz, ëÍÓÓÒÚ
‰Ó 320Kbps, ÒÚÂÂÓ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

S5200 ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓÏÂÌÎË‚Ëﬂ
ÙÓÏ‡Ú Ì‡ MP3 Ë AAC Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ.
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÏÂÌËÚÂ
Ù‡ÈÎ‡ ÓÚ VBR MP3 ÙÓÏ‡Ú ‚ AAC.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂı‚˙ÎﬂÚÂ MP3 Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Mass Ô‡ÏÂÚ. äÓ„‡ÚÓ
Ò‚˙Á‚‡ÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ USB Í‡·ÂÎ (‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò
ÚÂÎÂÙÓÌ‡), Ô‡‚ËÚÂ ‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡
ÔÂÁ USB Í‡·ÂÎ. ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ win98 SE,
Úﬂ·‚‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÚÂ ‰‡È‚Â Á‡ Mass
Ô‡ÏÂÚ Á‡ windows 98 Ì‡ CD-ROM.

åìãíàåÖÑàü

á‡·ÂÎÂÊÍ‡

V2 : (ëÍÓÓÒÚ 16~48Kbps)

MP3 ÔÎÂÈ˙ (åÂÌ˛ 6.5.1)
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ MP3 ÏÂÌ˛ Ë ËÁ·ÂÂÚÂ MP3
ÔÎÂÈ˙.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË] Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÏÂÌ˛Ú‡.
]

ÇËÊ ÒÔËÒ˙Í ÔÂÒÌË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÔÂÒÌËÚÂ ÔË ÒÎÛ¯‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÛÁËÍ‡.

]

èÓ‚ÚÓË ˜‡ÒÚ: ëÔÂˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ ÒÂ ÔÓ‚Ú‡ﬂ, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ ÇÍÎ. ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
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åìãíàåÖÑàü
åìãíàåÖÑàü

]

á‡‰‡È ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ: íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ MP3 Ù‡ÈÎ‡ Í‡ÚÓ
ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ó Á‡‰‡‰ÂÚÂ
Í‡ÚÓ ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ Ë ‚ èÓÙËÎ.

]

ç‡ÒÚÓÈÍ‡
- ÖÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Â„ÛÎË‡ÚÂ
ÔÓÏÂÌÎË‚‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔË ÒÎÛ¯‡ÌÂ
Ì‡ ÏÛÁËÍ‡. íÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÓ‰‰˙Ê‡
˜ÂÚËË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌË
ÏÂÌ˛Ú‡. äÓ„‡ÚÓ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÂÍ‚‡Î‡ÈÁÂ‡.
- êÂÊËÏ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ.
- á‡‰‡È ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂ MP3 ÏÛÁËÍ‡ ‚
ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ ‡Á·˙Í‡Ì Â‰.
- ÇËÁÛ‡ÎÌË ÂÙÂÍÚË
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ Á‡
‚ËÁÛ‡ÎÌË ÂÙÂÍÚË: Ç˙ÎÌ‡, äËÚ‡ËÒÚ,
ÇÓ‰‡. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡
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ÔÓÏÂÌﬂÚÂ ÙÓÌ‡ Ì‡ „Î‡‚ÌËﬂ LCD ‰ËÒÔÎÂÈ
Ë ÒÛ·‰ËÒÔÎÂﬂ ÔË ÒÎÛ¯‡ÌÂ Ì‡ MP3 Ù‡ÈÎ.

ëÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÂÒÌËÚÂ (åÂÌ˛ 6.5.2)
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ Ì‡ ‚Ë‰ËÚÂ ˆÂÎËﬂ
ÒÔËÒ˙Í ÓÚ ÔÂÒÌË. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚÂ
ÔÂÒÂÌÚ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
·ÛÚÓÌË. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÏÂÌ˛
éÔˆËË, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ Ù‡ÈÎ‡ ËÎË ‰‡
‚Ë‰ËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂÚ‡ Á‡ ÌÂ„Ó.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

åÛÁËÍ‡ÎÌËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â ÏÓÊÂ ‰‡ Ò‡
Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ‰Ó„Ó‚ÓË Ë
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó. á‡ÚÓ‚‡
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ËÎË ÎËˆÂÌÁ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ ËÎË ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡
ÏÛÁËÍ‡. Ç ÌﬂÍÓË ÒÚ‡ÌË Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
Á‡ÍÓÌË Á‡·‡Ìﬂ‚‡Ú ˜‡ÒÚÌÓÚÓ ÍÓÔË‡ÌÂ
Ì‡ Á‡˘ËÚÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. èÂ‰Ë ‰‡
ËÁÚÂ„ÎËÚÂ ËÎË ÍÓÔË‡ÚÂ Ù‡ÈÎ,
ÔÓ‚ÂÂÚÂ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË.

ÇËÊ ÒÔËÒ˙Í (åÂÌ˛ 6.6.2)

íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË: ÖÍ‚‡Î‡ÈÁÂ, êÂÊËÏ Ì‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ, á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ
Ë ÇËÁÛ‡ÎÌË ÂÙÂÍÚË.

íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓÍ‡Á‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ
·ÂÎÂÊÍË. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Â‰ÂÚÂ,
ËÁÔ‡ÚËÚÂ ˜ÂÁ ÏÛÎÚËÏÂ‰Ëﬂ ËÎË ËÁÚËÂÚÂ
„Î‡ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡.

ÉÎ‡ÒÓ‚ Á‡ÔËÒ

ç‡ÒÚÓÈÍË

åÖçû 6.6

îÛÌÍˆËﬂÚ‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡
‰‡ Á‡ÔË¯ÂÚÂ ‰Ó 10 „Î‡ÒÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ Ë
‚ÒﬂÍ‡ ·ÂÎÂÊÍ‡ Â Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ‰Ó 20
ÒÂÍÛÌ‰Ë.

1. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜ÌÂ Á‡ÔËÒ‡, ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ á‡ÔËÒ Ë ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
2. ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÂ Á‡ÔËÒ‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[ë˙ı‡ÌË].
3. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ Á‡„Î‡‚ËÂ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊÍ‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[OK].

åÖçû 6.7

ä‡ÏÂ‡ (åÂÌ˛ 6.7.1)
]

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ: ÄÍÓ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÇÍÎ., ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂÚ‡ ÒÂ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡Ú
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡
Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÌÂ.

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË ÒÌËÏÍË: íÓ‚‡ ÏÂÌﬂ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÚËﬂÚ ‚ÒË˜ÍË ÒÌËÏÍË
ÒÎÂ‰ ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Ç‡¯ÂÚÓ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ.

á‡ÔËÒ (åÂÌ˛ 6.6.1)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡ÔË¯ÂÚÂ „Î‡ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊÍ‡ ‚
ÏÂÌ˛ ÑËÍÚÓÙÓÌ.

åìãíàåÖÑàü

ç‡ÒÚÓÈÍË (åÂÌ˛ 6.5.3)

ÇË‰ÂÓ Í‡ÏÂ‡ (åÂÌ˛ 6.7.2)
]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰ÂÓ: íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰ÂÓ
ÍÎËÔÓ‚Â.
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çÄëíêéâäà
çÄëíêéâäà

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡
Ç‡¯Â Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ Ç‡¯Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.

]

[åÂÌ˛] ‚ ÂÊËÏ

2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô Á‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË.

Ñ‡Ú‡ Ë ˜‡Ò

åÖçû 7.1

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡.

ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡

ç‡ÒÚÓÈ ‰‡Ú‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ‰‡Ú‡.

]

îÓÏ‡Ú Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÑÑ/åå/ÉÉÉÉ,
MM/ÑÑ/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/MM/ÑÑ.
(Ñ: ÑÂÌ / M: åÂÒÂˆ / É: ÉÓ‰ËÌ‡)

ÇÂÏÂ (åÂÌ˛ 7.1.2)
]
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ç‡ÒÚÓÈ ˜‡Ò: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
ÚÂÍÛ˘Ëﬂ ˜‡Ò.

åÖçû 7.2

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËËÚÂ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

ç‡ÒÚÓÈÍË ‰ËÒÔÎÂÈ (åÂÌ˛ 7.2.1)
]

Ñ‡Ú‡ (åÂÌ˛ 7.1.1)
]

îÓÏ‡Ú Ì‡ ˜‡Ò‡: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ˜‡Ò‡ ËÁÏÂÊ‰Û 24-˜‡ÒÓ‚ Ë 12˜‡ÒÓ‚.

îÓÌ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ Í‡ÚËÌË Á‡
ÙÓÌ‡ ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
èÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Í‡ÚËÌ‡ ËÎË
‡ÌËÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÙÓÌ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ËÎË
.
åÓﬂÚ‡ Ô‡ÔÍ‡
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Í‡ÚËÌ‡ ËÎË
‡ÌËÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÙÓÌ.

]

íÂÍÒÚ ‚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÇÍÎ.,
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ ÚÂÍÒÚ‡, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.

]

àÏÂ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡: ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÇÍÎ.,
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡ (ËÏÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡
Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡) ˘Â ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËﬂ
LCD ‰ËÒÔÎÂÈ.

èÂı‚˙ÎÂÌÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ (åÂÌ˛ 7.3.1)
ìÒÎÛ„‡Ú‡ èÂı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ÔÂı‚˙ÎﬂÚÂ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, Ù‡ÍÒÓ‚Â Ë ‰‡ÌÌË Í˙Ï ‰Û„
ÌÓÏÂ. á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò
Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ.
]

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÚÂÏ‡ (åÂÌ˛ 7.2.2)
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÇË ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Â‰Ì‡ ÓÚ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ÚÂÏË.

ÇÒË˜ÍË „Î‡ÒÓ‚Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
èÂı‚˙Îﬂ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

]

ÄÍÓ Â Á‡ÂÚ
èÂı‚˙Îﬂ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ‡ÍÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡.

ÖÁËÍ (åÂÌ˛ 7.2.3)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÏÂÌËÚÂ ÂÁËÍ‡ Á‡ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. í‡ÁË ÔÓÏﬂÌ‡
ÂÙÎÂÍÚË‡ Ë ‚˙ıÛ ÂÊËÏ‡ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÂÁËÍ.

ç‡ÒÚÓÈÍ‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

çÄëíêéâäà

]

ÇÂÏÂ Ì‡ ÙÓÌÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ: åÓÊÂÚÂ
‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÙÓÌÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.

]

èÂı‚˙Îﬂ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, Ì‡
ÍÓËÚÓ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ﬂÚÂ.
]

ÄÍÓ Â ÌÂ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ
èÂı‚˙Îﬂ „Î‡ÒÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ, ‡ÍÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ËÎË ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú.

åÖçû 7.3

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÏÂÌ˛ÚÓ Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK] ‚ ÏÂÌ˛
ç‡ÒÚÓÈÍË.

ÄÍÓ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ﬂ

]

ÇÒË˜ÍË ‰‡ÌÌË
èÂı‚˙Îﬂ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò ‚˙ÁÍ‡
Í˙Ï PC.
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çÄëíêéâäà
]

çÄëíêéâäà

]

ÇÒË˜ÍË Ù‡ÍÒÓ‚Â

• éÚÍ‡Á

èÂı‚˙Îﬂ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ Í˙Ï ÌÓÏÂ Ò ‚˙ÁÍ‡
Í˙Ï Ù‡ÍÒ.

• ÇËÊ ÒÚ‡ÚÛÒ‡

èÂÍ‡ÚË ‚ÒË˜ÍË
èÂÍ‡Úﬂ‚‡ ÔÂı‚˙ÎﬂÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
åÂÌ˛Ú‡Ú‡ èÂı‚˙ÎﬂÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ËÏ‡Ú
ÔÓÍ‡Á‡ÌËÚÂ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡.

ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.
èÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.

êÂÊËÏ ÓÚ„Ó‚Ó (åÂÌ˛ 7.3.2)
]

ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, ÔËÂÏ‡ÚÂ
‚ıÓ‰ﬂ˘ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ
ÓÚ‚ÓËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

• ÄÍÚË‚Ë‡È
ÄÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.

]

ä˙Ï ˆÂÌÚ˙ Á‡ „Î‡ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡
èÂı‚˙Îﬂ Ó·‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ˆÂÌÚ˙ Á‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ. í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÌÂ ÒÂ ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡
ÔË ÏÂÌ˛Ú‡ ÇÒË˜ÍË ‰‡ÌÌË Ë ÇÒË˜ÍË
Ù‡ÍÒÓ‚Â.
ä˙Ï ‰Û„ ÌÓÏÂ
Ç˙‚ÂÊ‰‡ ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÔÂı‚˙ÎﬂÌÂ.
ä˙Ï ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÌÓÏÂ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 5
ÔÂı‚˙ÎÂÌË ÌÓÏÂ‡.
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éÚ‚‡ﬂÌÂ

ÇÒÂÍË ·ÛÚÓÌ
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔËÂÏÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ò Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÈÚÓ
Ë ‰‡ Â ·ÛÚÓÌ, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌ
[ä‡È].

]

ë‡ÏÓ ·ÛÚÓÌ àÁÔ‡ÚË
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔËÂÏÂÚÂ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓÌ
[àÁÔ‡ÚË].

]

]

á‡‰‡‰ÂÌÓ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÔ‡ÚËÚÂ Ò‚Óﬂ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‰‚Â ÎËÌËË Í‡ÚÓ
ÎËÌËﬂ 1 Ë ÎËÌËﬂ 2.

]

ÇÍÎ.
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ ÒË
ÌÓÏÂ ‰Ó ‰Û„ ‡·ÓÌ‡Ú. çÓÏÂ˙Ú ÇË ˘Â ÒÂ
ËÁÔË¯Â Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎﬂ.

]

àÁÍÎ.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÇË ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔË¯Â.

]

åËÌÛÚÂÌ ·Óﬂ˜ (åÂÌ˛ 7.3.5)
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÇÍÎ., ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÎÂ‰ËÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊÂÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó‡
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰˙Î·ÓÍ ÒË„Ì‡Î, ËÁ‰‡‚‡Ì Ì‡
‚ÒﬂÍ‡ ‚ËÌÛÚ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡Á„Ó‚Ó‡.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡·Ë‡ÌÂ (åÂÌ˛ 7.3.6)
]

ÇÍÎ.
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˘Â ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ ‰‡
ËÁ·Ë‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÍ‡.

(Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡)
ÄÍÚË‚Ë‡È
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ ÄÍÚË‚Ë‡È, ˘Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔËÂÏ‡ÚÂ ˜‡Í‡˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

ÇËÊ ÒÚ‡ÚÛÒ‡
èÓÍ‡Á‚‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.

ó‡Í‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ (åÂÌ˛ 7.3.4)
]

éÚÍ‡Á
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ éÚÍ‡Á, ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂ ˜‡Í‡˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ.

(‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ Ë ‡·ÓÌ‡ÏÂÌÚ‡)

çÄëíêéâäà

àÁÔ‡ÚË ÏÓﬂ ÌÓÏÂ (åÂÌ˛ 7.3.3)

]

àÁÍÎ.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ËÁ·Ë‡
ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÓË„ËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
ÌÂ Â ·ËÎÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ.
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çÄëíêéâäà
çÄëíêéâäà

á‡˘ËÚÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË

åÖçû 7.4

àÒÍ‡ÌÂ Ì‡ PIN ÍÓ‰ (åÂÌ˛ 7.4.1)
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ËÒÍ‡ PIN ÍÓ‰‡ Ì‡ Ç‡¯‡Ú‡ SIM
Í‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡. ÄÍÓ
Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ˘Â Úﬂ·‚‡ ‰‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ PIN ÍÓ‰‡.
1. àÁ·ÂÂÚÂ ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ PIN ÍÓ‰ ‚ ÏÂÌ˛
á‡˘ËÚÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK].

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰, Á‡ ‰‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ÇËÌ‡„Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ÚÓÈ ˘Â ËÒÍ‡ Á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰, ‡ÍÓ
Ì‡ÒÚÓËÚÂ Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡
ÇÍÎ. ÄÍÓ Ì‡ÒÚÓËÚÂ Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ, ÚÓÈ ˘Â ËÁËÒÍ‚‡
Á‡˘ËÚÌËﬂ ÍÓ‰ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡Ú ÒÏÂÌËÚÂ SIM
Í‡Ú‡Ú‡.

2. ç‡ÒÚÓÈÚÂ ÇÍÎ./àÁÍÎ..

àÁÚÂÍÎÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ (åÂÌ˛ 7.4.3)

3. ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡,
Úﬂ·‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ PIN ÍÓ‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ
‚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ‚ÂÏË
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ.

4. ÄÍÓ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ „Â¯ÂÌ PIN ÍÓ‰ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 3
Ô˙ÚË, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ ·ÎÓÍË‡. ÄÍÓ PIN
ÍÓ‰˙Ú Â ·ÎÓÍË‡Ì, Úﬂ·‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
PUK ÍÓ‰‡.

é„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ

5. åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÚÂ PUK ÍÓ‰‡ ‰Ó 10
Ô˙ÚË. ÄÍÓ Ò·˙Í‡ÚÂ PUK ÍÓ‰‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
10 Ô˙ÚË, ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ôÂ Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡.
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á‡ÍÎ˛˜Ë (åÂÌ˛ 7.4.2)

(åÂÌ˛ 7.4.4)

ìÒÎÛ„‡Ú‡ á‡·‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡
Á‡˘ËÚ‡‚‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÓÚ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ ËÎË
ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ. í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ËÁËÒÍ‚Ó Ô‡ÓÎ‡
Á‡ Á‡·‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡
‚Ë‰ËÚÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡.

]

èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡:

á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚ÓÌËﬂ..

• éÍÚË‚Ë‡È
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ÓÚÔ‡‚ﬂÌÂ Ì‡ ËÒÍ‡ÌÂ Í˙Ï
ÏÂÊ‡Ú‡ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜Ë Á‡·‡ÌËÚÂ.

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

]

]

]

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ‚ ÓÛÏËÌ„

• éÚÍ‡Á
àÁÍÎ˛˜‚‡ ËÁ·‡ÌËÚÂ Á‡·‡ÌË Ì‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡.

á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ÓÒ‚ÂÌ Í˙Ï
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

• ÇËÊ ÒÚ‡ÚÛÒ‡
èÓ‚Âﬂ‚‡ ‰‡ÎË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡ Ò‡
Á‡·‡ÌÂÌË ËÎË ÌÂ.

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

çÓÏÂ Á‡ ÙËÍÒË‡ÌÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ

ÇıÓ‰ﬂ˘Ë ‚ ÓÛÏËÌ„

(åÂÌ˛ 7.4.5)

á‡·‡Ì‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ıÓ‰ﬂ˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ
ÔË ÓÛÏËÌ„.
]

èÂÍ‡ÚË ‚ÒË˜ÍË
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÂ ‚ÒË˜ÍË Á‡·‡ÌË.

]

çÄëíêéâäà

]

ÇÒË˜ÍË ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë

ëÏÂÌË Ô‡ÓÎ‡
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌﬂÚÂ Ô‡ÓÎ‡Ú‡ Á‡
á‡·‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂÚ‡.

(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM Í‡Ú‡Ú‡)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ó„‡ÌË˜ËÚÂ ‚‡¯ËÚÂ ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ‰Ó ËÁ·‡ÌË ÌÓÏÂ‡.
çÓÏÂ‡Ú‡ Ò‡ Á‡˘ËÚÂÚË ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ PIN2 ÍÓ‰.
]

ÄÍÚË‚Ë‡È
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ó„‡ÌË˜ËÚÂ Ç‡¯ËÚÂ ËÁıÓ‰ﬂ˘Ë
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ‰Ó ËÁ·‡ÌË ÚÂÎÂÙÓÌÌË
ÌÓÏÂ‡.
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çÄëíêéâäà
]

çÄëíêéâäà

]

ÑÂ‡ÍÚË‚Ë‡È

ç‡ÒÚÓÈÍË ÏÂÊ‡

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÂ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡
ÙËÍÒË‡ÌË ÌÓÏÂ‡.

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÏÂÊ‡, ÍÓﬂÚÓ ˘Â ·˙‰Â
Â„ËÒÚË‡Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÎË ˙˜ÌÓ.
é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÏÂÊ‡ Â Ì‡ÒÚÓÂÌ
Ì‡ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ.

ëÔËÒ˙Í Ì‡ ÌÓÏÂ‡Ú‡
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡
ÌÓÏÂ‡Ú‡, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚˙‚ îËÍÒË‡ÌË
ÌÓÏÂ‡ Á‡ ËÁ·Ë‡ÌÂ.

ÔÓÏÂÌË ÍÓ‰Ó‚Â (åÂÌ˛ 7.4.6)
PIN Â Ò˙Í‡˘ÂÌËÂ ÓÚ Personal Identification
Number (ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ) Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úﬂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ ÌÂÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË ÎËˆ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚÂ ÍÓ‰Ó‚ÂÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô: PIN2 ÍÓ‰,
á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰.
1. ÄÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ á‡˘ËÚÌËﬂ
ÍÓ‰/PIN/PIN2, ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÓË„ËÌ‡ÎÌËﬂ ÍÓ‰ Ë
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
[OK].
2. Ç˙‚Â‰ÂÚÂ ÌÓ‚Ëﬂ á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰/PIN/PIN2 Ë
„Ë ÔÓÚ‚˙‰ÂÚÂ.
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åÖçû 7.5

àÁ·Ó Ì‡ ÏÂÊ‡ (åÂÌ˛ 7.5.1)
Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚÂ Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÂÊËÏ,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˘Â Ú˙ÒË Ë ËÁ·Ë‡
ÏÂÊ‡. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÚÂ ËÁ·‡ÎË
“Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ” ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÓÒÚ‡ÌÂ ‚ ÚÓÁË
ÂÊËÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌ ËÎË
‚ÍÎ˛˜ÂÌ.
ê˙˜ÌÓ
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â Ì‡ÏÂË ÒÔËÒ˙Í Ì‡ Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ
ÏÂÊË Ë ˘Â ÇË „Ó ÔÓÍ‡ÊÂ. íÓ„‡‚‡ ÇËÂ
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ÏÂÊ‡Ú‡, ÍÓﬂÚÓ
ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ, ‡ÍÓ Ú‡ÁË ÏÂÊ‡ ËÏ‡
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Á‡ ÓÛÏËÌ„ Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÇË ÏÂÊ‡. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎË ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ ‰Û„‡ ÏÂÊ‡, ‡ÍÓ ÌÂ
ÛÒÔÂÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂ Ò ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

èÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì‡

àÁ·Ó Ì‡ Ó·ı‚‡Ú (åÂÌ˛ 7.5.2)
ëÎÛÊË Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊÓ‚Ëﬂ Ó·ı‚‡Ú
ËÁÏÂÊ‰Û ‰‚Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË - GSM 900/1800
ËÎË GSM1900.

GPRS Ì‡ÒÚÓÈÍË

åÖçû 7.6

å‡ÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓËÚÂ GPRS ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒËÚÛ‡ˆËË.

çÛÎË‡ÌÂ Ì‡
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ

åÖçû 7.7

åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË
ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÇË Â
á‡˘ËÚÌËﬂ ÍÓ‰ Á‡ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ Ú‡ÁË
ÙÛÌÍˆËﬂ.

ëÚ‡ÚÛÒ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡

çÄëíêéâäà

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÒÔËÒ˙Í Ò
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚÂ ÏÂÊË, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
˘Â ÒÂ ÓÔËÚ‡ ‰‡ ÒÂ Â„ËÒÚË‡ Ì‡È-Ì‡ÔÂ‰,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ Â„ËÒÚË‡ ‚ ‰Û„Ë ÏÂÊË.
íÓÁË ÒÔËÒ˙Í ÒÂ Á‡‰‡‚‡ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
‰ÂÙËÌË‡ÌËﬂ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ÏÂÊË ‚
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

åÖçû 7.8

Ç˙ÚÂ¯Ì‡ Ô‡ÏÂÚ (åÂÌ˛ 7.8.1)
]

í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÇË ÔÓÍ‡Á‚‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

åÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌ‡ Ô‡ÏÂÚ (åÂÌ˛ 7.8.2)
]

í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÇË ÔÓÍ‡Á‚‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡
ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌ‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
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ìëãìÉàÄ
ìëãìÉàÄ

àÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Â‰Ëˆ‡
WAP (Wireless Application Protocol) ÛÒÎÛ„Ë
Í‡ÚÓ ·‡ÌÍË, ÌÓ‚ËÌË, ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡ ÔÓÎÂÚË. íÂÁË ÛÒÎÛ„Ë Ò‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡ ÏÓ·ËÎÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË Ë ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡
WAP ÛÒÎÛ„Ë. èÓ‚ÂÂÚÂ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
WAP ÛÒÎÛ„Ë, ÚÂıÌËÚÂ ˆÂÌË Ë Ú‡ËÙË ÓÚ
Ç‡¯Ëﬂ ÏÂÊÓ‚ ÓÔÂ‡ÚÓ Ë/ËÎË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡
ÛÒÎÛ„‡Ú‡, ÍÓﬂÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
ÑÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ﬂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Í‡Í ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡Ú
ÚÂıÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ, Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ Ì‡·‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡.
ë˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡
ÛÒÎÛ„‡Ú‡. á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ ÓÚ ·‡ÛÁ˙‡
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ (
). íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ
‚˙˘‡ ‚ ÔÂ‰Ë¯ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.

ç‡‚Ë„‡ˆËﬂ Ò WAP ·‡ÛÁ‡
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙ÙË‡ÚÂ ‚ àÌÚÂÌÂÚ Í‡ÚÓ
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ·ÛÚÓÌËÚÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË ÏÂÌ˛ÚÓ
Ì‡ WAP ·‡ÛÁ˙‡.
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àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ÙË‡ÚÂ ‚ àÌÚÂÌÂÚ, ·ÛÚÓÌËÚÂ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú ‡ÁÎË˜ÌÓ ÓÚ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÂÊËÏ.
ÅÛÚÓÌ

éÔËÒ‡ÌËÂ
èË‰‚ËÊ‚‡ ÔÂÁ ‚ÒÂÍË Â‰ ‚
ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ
Ç˙˘‡ Í˙Ï ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡
àÁ·Ë‡ ÓÔˆËﬂ Ë
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ

àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ WAP
·‡ÛÁ˙‡
àÏ‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÓÔˆËË Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙ÙË‡ÚÂ ‚
ÏÓ·ËÎÌËﬂ Web.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

åÂÌ˛ÚÓ Ì‡ WAP ·‡ÛÁ˙‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Â
‡ÁÎË˜ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÂÒËﬂÚ‡ Ì‡
·‡ÛÁ˙‡.

åÂÌ˛ 8.1

ç‡˜‡ÎÓ (åÂÌ˛ 8.1.1)
ë‚˙Á‚‡ Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡. ç‡˜‡ÎÌ‡ ˘Â
·˙‰Â ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËﬂ
ÔÓÙËÎ. íﬂ ˘Â ·˙‰Â ‰ÂÙËÌË‡Ì‡ ÓÚ
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÚÂ ﬂ
‰ÂÙËÌË‡ÎË ‚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ.

éÚÏÂÚÍË (åÂÌ˛ 8.1.2)
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Ò˙ı‡Ìﬂ‚‡ÚÂ
URL ‡‰ÂÒËÚÂ Ì‡ Î˛·ËÏËÚÂ ÇË ÛÂ· ÒÚ‡ÌËˆË
Á‡ ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
ËÏ‡ ÌﬂÍÓÎÍÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌË
ÓÚÏÂÚÍË. íÂÁË ÓÚÏÂÚÍË ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁÚËÚË.
á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÏÂÚÍ‡
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË].
2. àÁ·ÂÂÚÂ ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ
OK.

3. ëÎÂ‰ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡ÌËﬂ URL ‡‰ÂÒ Ë
Á‡„Î‡‚ËÂ, Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ OK.

”Ë
✽ ë˙‚ÂÚ: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ·ÛÚÓÌ“
·ÛÚÓÌ
Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÒËÏ‚ÓÎË. á‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ “.”,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ “
”.

ìëãìÉàÄ

àÌÚÂÌÂÚ

ëÎÂ‰ ËÁ·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÓÚÏÂÚÍ‡ Ò‡
‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
]

ë‚˙ÊË: ë‚˙Á‚‡ Ò ÓÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓÚÏÂÚÍ‡.

]

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚: àÁ·ÂÂÚÂ Ú‡ÁË ÓÔˆËﬂ Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ ÓÚÏÂÚÍ‡.

]

êÂ‰‡ÍÚË‡È: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Â‰‡ÍÚË‡ÚÂ URL
‡‰ÂÒ‡ Ë/ËÎË Á‡„Î‡‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÓÚÏÂÚÍ‡.

]

àÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓÚÏÂÚÍ‡.

]

àÁÚËÈ ‚ÒË˜ÍË: àÁÚË‚‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÚÏÂÚÍË.

ä˙Ï URL (åÂÌ˛ 8.1.3)
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ ‰ËÂÍÚÌÓ Ò˙Ò
ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡, ÍÓﬂÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ. ëÎÂ‰
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËﬂ URL ‡‰ÂÒ
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ OK.
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ìëãìÉàÄ
ìëãìÉàÄ

ç‡ÒÚÓÈÍË (åÂÌ˛ 8.1.4)
èÓÙËÎË
èÓÙËÎ Â ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò àÌÚÂÌÂÚ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Ç ÒÎÛ˜‡È, ˜Â SIM Í‡Ú‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡
SAT (SIM Application Toolkit) ÛÒÎÛ„Ë,
ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ˘Â ·˙‰Â ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÚÓ ËÏÂ
Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, Ò˙ı‡ÌÂÌÓ ‚
SIM Í‡Ú‡Ú‡. Ç ÒÎÛ˜‡ÈÛ ˜Â SIM Í‡Ú‡Ú‡
ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ SAT ÛÒÎÛ„Ë, ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ˘Â
·˙‰Â èÓÙËÎË.

- çÓÒËÚÂÎ: åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ ÌÓÒËÚÂÎﬂ
Ì‡ ‰‡ÌÌË.
1 Ñ‡ÌÌË
2 GPRS
- ç‡ÒÚÓÈÍË ‰‡ÌÌË: èÓﬂ‚ﬂ‚‡ ÒÂ Ò‡ÏÓ, ‡ÍÓ
ËÁ·ÂÂÚÂ ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ‰‡ÌÌË Í‡ÚÓ çÓÒËÚÂÎ
/ ÛÒÎÛ„‡.
àÁ·ÂË ÌÓÏÂ: Ç˙‚ÂÊ‰‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËﬂ
ÌÓÏÂ, ÍÓÈÚÓ Úﬂ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ç‡¯Ëﬂ WAP ÔÓÚ‡Î.

]

ÄÍÚË‚Ë‡È: ÄÍÚË‚Ë‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ.

ID ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ: à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËﬂ Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Á‡ Ç‡¯Ëﬂ Ò˙‚˙ (‡ çÖ Á‡
WAP ÔÓÚ‡Î‡).

]

ç‡ÒÚÓÈÍË: ëÎÛÊË Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ë
ÔÓÏﬂÌ‡ Ì‡ WAP Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Á‡ ËÁ·‡ÌËﬂ
ÔÓÙËÎ.

è‡ÓÎ‡: è‡ÓÎ‡Ú‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ
Ò˙‚˙ (‡ çÖ Á‡ WAP ÔÓÚ‡Î‡) Á‡ ‰‡ ÇË
Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡.

- ç‡˜‡ÎÌ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡: í‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÇË
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ‡‰ÂÒ‡ (URL) Ì‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡, ÍÓﬂÚÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
Í‡ÚÓ Ì‡˜‡ÎÌ‡. çÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡

íËÔ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ: àÁ·ÂÂÚÂ ÚËÔ‡
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË: ÄÌ‡ÎÓ„Ó‚
ËÎË ñËÙÓ‚ (ISDN).

ÇÒÂÍË ÔÓÙËÎ ËÏ‡ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡ Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
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ËÁÔËÒ‚‡ÚÂ http:// ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË URL
‡‰ÂÒ, Ú˙È Í‡ÚÓ WAP ·‡ÛÁ˙‡ „Ó ‰Ó·‡‚ﬂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ.

- DNS Ì‡ÒÚÓÈÍË
è˙‚Ë˜ÂÌ Ò˙Î‚˙: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ IP ‡‰ÂÒ‡
Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËﬂ DNS Ò˙‚˙, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡ÚÂ.
ÇÚÓË˜ÂÌ Ò˙‚˙: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ IP ‡‰ÂÒ‡
Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌËﬂ DNS Ò˙‚˙, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡ÚÂ.

ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡: ëÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚‡¯‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ Á‡ ‰‡ÌÌË; 9600 ËÎË 14400
- GPRS Ì‡ÒÚÓÈÍË: ëÂËÁÌËÚÂ Ì‡ÒÚÓÈÍË
Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ÏÓ, ÍÓ„‡ÚÓ GPRS Â
ËÁ·‡ÌÓ Á‡ ÌÓÒËÚÂÎ.

]

èÂËÏÂÌÛ‚‡È: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡.

]

àÁÚËÈ: àÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËﬂ ÔÓÙËÎ ÓÚ
ÒÔËÒ˙Í‡.

ID ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ: èÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ÒÂ
Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡Ú Á‡ Ç‡¯Ëﬂ APN Ò˙‚˙.

]

ÑÓ·‡‚Ë ÌÓ‚: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ ÌÓ‚
ÔÓÙËÎ.

è‡ÓÎ‡: è‡ÓÎ‡Ú‡ ËÁËÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ Ç‡¯Ëﬂ
APN Ò˙‚˙.

Cache

APN: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ APN Ì‡ GPRS.

- Proxy Ì‡ÒÚÓÈÍË
Proxy: ÇÍÎ./àÁÍÎ.
IP ‡‰ÂÒ: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ IP ‡‰ÂÒ‡ Ì‡ Proxy
Ò˙‚˙‡, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ÚÂ.
çÓÏÂ Ì‡ ÔÓÚ‡: Ç˙‚Â‰ÂÚÂ Proxy ÔÓÚ‡

ìëãìÉàÄ

ÇÂÏÂ Ì‡ Á‡·‡‚ﬂÌÂ: íﬂ·‚‡ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ
ÔÂËÓ‰ Ì‡ Á‡·‡‚ﬂÌÂ. ëÎÂ‰ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ WAP ÛÒÎÛ„‡ ÌﬂÏ‡ ‰‡ Â
‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡, ‡ÍÓ ÌÂ Ò‡ ‚˙‚Â‰ÂÌË ËÎË
Ú‡ÌÒÙÂË‡ÌË ‰‡ÌÌË.

á‡‰‡ÈÚÂ ‰‡ÎË ÓÔËÚ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë
ÔÂÁ cache ËÎË ÌÂ.
Cookie
èÓ‚ÂÂÚÂ ‰‡ÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ cookie ËÎË ÌÂ.
àÁ˜ËÒÚË cache
èÂÏ‡ı‚‡ ˆÂÎËﬂ ÍÓÌÚÂÍÒÚ, Ò˙ı‡ÌÂÌ ‚ cache.
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ìëãìÉàÄ
ìëãìÉàÄ

àÁ˜ËÒÚË cookie

SIM ÛÒÎÛ„‡

èÂÏ‡ı‚‡ ˆÂÎËﬂ ÍÓÌÚÂÍÒÚ, Ò˙ı‡ÌÂÌ ‚
cookie.

(Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM Í‡Ú‡Ú‡)

á‡˘ËÚ‡
èÓÍ‡Á‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË.
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]

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ
ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËÚÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

]

èÂÒÓÌ‡ÎÌË: åÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÒÔËÒ˙Í‡
Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË, Ò˙ı‡ÌÂÌË
‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

åÖçû 8.2

Ç‡¯ËﬂÚ ÔÓ‚‡È‰˙ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË
ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËﬂ ÔÂÁ SIM Í‡Ú‡Ú‡,
Í‡ÚÓ ‰ÓÏ‡¯ÌÓ ·‡ÌÍË‡ÌÂ, ·ÓÒÓ‚Ë Ô‡Á‡Ë Ë
Ú.Ì. ÄÍÓ ÒÚÂ Â„ËÒÚË‡ÌË Á‡ Â‰Ì‡ ÓÚ ÚÂÁË
ÛÒÎÛ„Ë, Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ÒÂ
ÔÓﬂ‚ﬂ‚‡ ‚ Í‡ﬂ Ì‡ „Î‡‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛. ë ÏÂÌ˛ÚÓ
SIM ÛÒÎÛ„Ë Ç‡¯ËﬂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ Â ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Á‡
·˙‰Â˘ÂÚÓ Ë ˘Â ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËﬂ Í˙Ï
ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ Ç‡¯Ëﬂ ÔÓ‚‡È‰˙.
á‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÒÂ Ó·˙ÌÂÚÂ Í˙Ï
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ.

àáíÖÉãüçàü
åÖçû 9.1

à„Ë Ë èËÎÓÊÂÌËﬂ (åÂÌ˛ 9.1.1)
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ Ò Java
ÔËÎÓÊÂÌËﬂÚ‡, ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÛÒÍ‡ÚÂ ËÎË ËÁÚË‚‡ÚÂ
ËÁÚÂ„ÎÂÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËﬂ ËÎË ‰‡
Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ ÓÔˆËﬂÚ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡.
àÁÚÂ„ÎÂÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Ò‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚
Ô‡ÔÍË. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
·ÛÚÓÌ
[OK] Á‡ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
Ô‡ÔÍ‡ ËÎË ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ ËÁ·‡ÌËﬂ ÏË‰ÎÂÚ.
èÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÎÂ‚Ëﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
[éÔˆËË] Ò‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÌ˛Ú‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

ëÎÂ‰ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂÚÓ Ì‡ Java Ë„‡,
Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ ·ÛÚÓÌ “éä” (
) Á‡ ‰‡ ﬂ
Ò˙ı‡ÌËÚÂ ‚ ·‡ÁÓ‚‡Ú‡ Ô‡ÔÍ‡.

]

ëÚ‡Ú: ëÚ‡ÚË‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.

]

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ: èÓÍ‡Á‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.

]

ê‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ: çﬂÍÓË Java ÔËÎÓÊÂÌËﬂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡Ú ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡
‚˙ÁÍ‡ Á‡ ‰‡ÌÌË. àÁ·ÂÂÚÂ ÚÓ‚‡ Á‡ ‰‡
Ì‡ÒÚÓËÚÂ ÓÔˆËËÚÂ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡.
- ÇËÌ‡„Ë: Ç˙ÁÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ ‚Â‰Ì‡„‡
·ÂÁ Û‚Â‰ÓÏﬂ‚‡ÌÂ

àáíÖÉãüçàü

à„Ë Ë èËÎÓÊÂÌËﬂ

- ç‡ÔÓÏÌË: ôÂ ·˙‰ÂÚÂ ÔÓÔËÚ‡ÌË ÔÂ‰Ë
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ ËÁ„‡‰Ë ‚˙ÁÍ‡.
- çËÍÓ„‡: çÂ ÒÂ ‡ÁÂ¯‡‚‡ ‚˙ÁÍ‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

çÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂÏ‡ıÌÂÚÂ ËÎË
ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ÚÂ Ù‡·Ë˜ÌÓ
ËÌÒ‰Ú‡ÎË‡Ì‡Ú‡ Ô‡ÔÍ‡ Ë Ë„ËÚÂ ‚ ÌÂﬂ.

JavaTM, Â ÚÂıÌ‡Î‡„Ëﬂ, ‡Á‡·Ó„ÂÌ‡ ÓÚ Sun
Microsystems. èÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ
·ËıÚÂ ËÁÚÂ„ÎËÎË Java Applet Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËﬂ ·‡ÛÁ˙ MS Internet Explorer,
Java MIDlet ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÚÂ„ÎË ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
Ò ‡ÍÚË‚Ë‡Ì WAP. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÔÓ‚‡È‰˙‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ„‡ÏË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
Java, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Java Ë„Ë, ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁ„ÂÚÎÂÌË Ë ÒÚ‡ÚË‡ÌË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ ËÁÚÂ„ÎË, Java ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
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àáíÖÉãüçàü
àáíÖÉãüçàü

ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚ËÁË ‚ ÏÂÌ˛ à„Ë Ë
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ﬂ ËÁ·ÂÂÚÂ,
ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ ËÎË ËÁÚËÂÚÂ. î‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ì‡
Java ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Ò‡
‚ .JAD ËÎË .JAR ÙÓÏ‡Ú.

]

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

]
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ÇÌËÏ‡ÌËÂ!

JAR Ù‡ÈÎ˙Ú Â ÍÓÏÔÂÒË‡Ì Ù‡Ï‡Ú Ì‡
Java ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ‡ JAD Ù‡ÈÎ‡ Â
ÓÔËÒ‡ÚÂÎÂÌ Ù‡ÈÎ, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ˆﬂÎ‡Ú‡ ‰ÂÚ‡ÈÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ. éÚ
ÏÂÊ‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂÚÓ, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰Ó·ÌË ÓÔËÒ‡ÌËﬂ Ì‡
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ ÓÚ JAD Ù‡ÈÎ‡.

ÑÓÍ‡ÚÓ Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÂÁËÍ
(J2ME), ÌÂ ‚ÒË˜ÍË Java ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Ò‡
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰‡‚‡ÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË Í‡ÚÓ Á‡ ÏÓ‰ÂÎ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ·Ë·ÎËÓÚÂÍË.
ëÓÙÚÛÂ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ·ÎÓÍË‡Ì ËÎË
Ò‡Ï ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë, ÍÓ„‡ÚÓ Â Á‡Â‰ÂÌÓ Java
ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂÌÓ Á‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ÅËıÏÂ ËÒÍ‡ÎË
‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊËÏ, ˜Â ÚÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË Ò‡
ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏË
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ, ‡ ÌÂ Â ‰ÂÙÂÍÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.

ë‡ÏÓ ÔÓ„‡ÏË ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ J2ME (Java
2 Micro Edition) ‡·ÓÚﬂÚ ‚ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. èÓ„‡ÏËÚÂ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
J2SE (Java 2 Standard Edition) ‡·ÓÚﬂÚ
Ò‡ÏÓ ‚ êë ÒÂ‰‡.

èÓÙËÎË (åÂÌ˛ 9.1.2)
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Ò˙‰˙Ê‡ ÌﬂÍÓË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
ÏÂÌ˛ àÌÚÂÌÂÚ. ÇÒ˙˘ÌÓÒÚ Á‡ ËÁÚÂ„ÎﬂÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ WAP
‚˙ÁÍ‡.

ä‡ÚËÌË
ãÂ‚ËﬂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
‰‡‚‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.

åÖçû 9.2

[éÔˆËË]

]

ç‡ÒÚÓÈ Í‡ÚÓ ÙÓÌ: íÂÍÛ˘Ó ËÁ·‡Ì‡Ú‡
Í‡ÚËÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡ÒÚÓÂÌ‡ Í‡ÚÓ
ÙÓÌ.

]

èË¯Ë ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ:
àÁÚÂ„ÎÂÌ‡ Í‡ÚËÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ ˜ÂÁ MMS.

]

á‚ÛˆË
ãÂ‚ËﬂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·ÛÚÓÌ
‰‡‚‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÔˆËË.
]

åÖçû 9.3

[éÔˆËË]

ç‡ÒÚÓÈ Í‡ÚÓ ÚÓÌ Ì‡ Á‚˙ÌÂÌÂ: ç‡ÒÚÓÈ‚‡
ÚÂÍÛ˘Ó ËÁ·‡ÌËﬂ Á‚ÛÍ Í‡ÚÓ ÚÓÌ Ì‡
Á‚˙ÌÂÌÂ.

]

èË¯Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ: åÂÎÓ‰Ëﬂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ ˜ÂÁ SMS Ë MMS.

]

àÁÔ‡ÚË ÔÂÁ Bluetooth: åÂÎÓ‰ËË ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ‡˘‡ÌË ÔÂÁ Bluetooth.

ë˙ı‡ÌÂÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â

åÖçû 9.4

í‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ Â ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡ Ô‡ÏÂÚ Á‡ Ù‡ÈÎÓ‚Â.
íﬂ Ò˙‰˙Ê‡ ‚ÒË˜ÍË Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÔÂı‚˙ÎÂÌË
ÔÂÁ UMS ËÎË Bluetooth, Í‡ÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ,
Á‚ÛˆË Ë Ó·˘Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ë Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËﬂ ·ÛÚÓÌ [éÔˆËË] ÇËÂ ÏÓÊÂÚÂ
‚Ë‰ËÚÂ ËÎË ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ Ù‡ÈÎ‡ (‡ÍÓ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡), ‰‡ „Ó ËÁÚËÂÚÂ ËÎË ‰‡ „Ó
ËÁÔ‡ÚËÚÂ ÔÂÁ Bluetooth.

USB ‚˙ÁÍ‡
S5200 ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂ Ò PC ˜ÂÁ USB
Í‡·ÂÎ Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂı‚˙ÎﬂÚ Ù‡ÈÎÓ‚Â,
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ë Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚„‡‰ÂÌ
ÏÓ‰ÂÏ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ÒË˜ÍË
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË,2 Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ú‡ÁË
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëﬂ ‡Á‰ÂÎ.

àáíÖÉãüçàü

àÁÔ‡ÚË ÔÂÁ Bluetooth: ä‡ÚËÌ‡Ú‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ ÔÂÁ Bluetooth.

USB ÏÂ‰ËÈÌ‡ Ô‡ÏÂÚ (UMS)
UMS ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ (USB ÏÂ‰ËÈÌ‡ Ô‡ÏÂÚ)
ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îﬂ‚‡Ú ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË
Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ (64 åÇ), ÚÂÚË‡ÌË Í‡ÚÓ Ó·˘
ÍÎ˛˜ Ì‡ USB Ô‡ÏÂÚÚ‡. í‡ÁË ÙÛÌÍˆËﬂ ÌÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
ÒÓÙÚÛÂ.
åÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÚÂ JPG(Ï‡ÍÒ. 460K),
GIF(Ï‡ÍÒ. 100K) Ë ‰‡ ÔÛÒÌÂÚÂ Á‚ÛˆË, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡ÚﬂÚ ‚ MMS.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

ÑÓÍ‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÙÛÌÍˆËﬂÚ‡ UMS,
ÌﬂÏ‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËﬂ ËÎË Ò˙Ó·˘ÂÌËﬂ
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àáíÖÉãüçàü
àáíÖÉãüçàü

1. éÚ ÂÍ‡Ì‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚ ÂÊËÏ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò USB Í‡·ÂÎ
ÚÂÂÙÓÌ‡ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. äÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ˘Â
Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ ÔÂËÙÂËﬂÚ‡ ÒÎÂ‰ ÌﬂÍÓÎÍÓ
ÒÂÍÛÌ‰Ë.
2. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ËÁÔË¯Â “USB” Ì‡ „Î‡‚ÌËﬂ
LCD ÂÍ‡Ì.
3. Ç ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ·˙‰Â
Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡Ì Í‡ÚÓ “èÂÌÓÒËÏ ‰ËÒÍ” ‚
Ô‡ÔÍ‡ åÓﬂÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙. ë˙˘Ó Ú‡Í‡ ˘Â ÏÛ
·˙‰Â Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ·ÛÍ‚‡ Á‡ ÒËÒÚÂÏÂÌ ‰ËÒÍ
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ “Ö:\”. ëÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
Í‡˜ËÚÂ ËÎË ËÁÚÂ„ÎËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Í‡ÚÓ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ô‡ÔÍ‡ ‚
Windows.
4. äÎËÍÌÂÚÂ ‰‚‡ Ô˙ÚË ‚˙ıÛ “èÂÌÓÒËÏ ‰ËÒÍ”
Ë ÓÚ‚ÓÂÚÂ Ô‡ÔÍ‡ “åÓﬂÚ‡ ÏÂ‰Ëﬂ”. èÓﬂ‚ﬂ‚‡Ú
ÒÂ ˜ÂÚËË ÌÓ‚Ë Ô‡ÔÍË:
- åÛÁËÍ‡: Ç Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ÍÓÔË‡ÚÂ ÏÛÁËÍ‡ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â.
èÓ‰‰˙Ê‡ÌËÚÂ ÙÓÏ‡ÚË Ò‡: MP3, AAC,
AAC+, AAC++, WMA, MP4 (‡Û‰ËÓ) Ë
WAV. î‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ ‚ Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÛÒÍ‡ÌË Ì‡ MP3 ÔÎÂÈ˙‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
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- ëÌËÏÍË: í‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ Â Á‡Ô‡ÁÂÌ‡ Á‡
ÒÌËÏÍËÚÂ, Ì‡Ô‡‚ÂÌË Ò ˆËÙÓ‚‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. åÓÊÂÚÂ ‰‡
ÔÂı‚˙ÎËÚÂ ÒÌËÏÍËÚÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ÍÓÏ‡Ì‰ËÚÂ
Á‡ ÍÓÔË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

Ç˙ÔÂÍË, ˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Í‡˜ËÚÂ ÌÓ‚Ë
ÒÌËÏÍË ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÌﬂÏ‡
‰‡ „Ë ‚ÍÎ˛˜Ë ‚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÏÂÌ˛ åÓËÚÂ
ÒÌËÏÍË. á‡ÚÓ‚‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ ‰‡ ÌÂ
Í‡˜‚‡ÚÂ ÌË˘Ó ‚ Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡. ÄÍÓ
ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ Á‡Â‰ËÚÂ ÌÓ‚Ë ÙÓÌÓ‚Â Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡Ú‡
Á‡ ÚÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓﬂÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚
CD-Rom.

- è‡ÏÂÚ: í‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ Â ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ Ù‡ÈÎÓ‚Â. åÓÊÂÚÂ ‰‡ Í‡˜ËÚÂ
‚ÒﬂÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰ Ù‡ÈÎÓ‚Â ÚÛÍ, ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ,
‡Û‰ËÓ Ë ‰ÓË Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ (Ì‡ÔËÏÂ
Ù‡ÈÎÓ‚Â Ì‡ word Ë excel) Ò‡ÏÓ Á‡ ‰‡ „Ë
ÔÂÌÂÒÂÚÂ Ë ËÁÚÂ„ÎËÚÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ‚ ‰Û„
ÍÓÏÔ˛Ú˙. ç‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ,

- ÇË‰ÂÓ: éÚ Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÁÚÂ„ÎËÚÂ ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ‚Ë‰ÂÓÍÎËÔÓ‚ÂÚÂ,
Ì‡Ô‡‚ÂÌË Ò ˆËÙÓ‚‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. í‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡
ÙÓÏ‡Ú 3GP. ç‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ ‚
Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ﬂÚ ‚ åÂÌ˛ –
åÛÎÚËÏÂ‰Ëﬂ – åÓÂÚÓ ‚Ë‰ÂÓ.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Á‡ÂÊ‰‡ÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò
ÔÓËÁ‚ÓÎÌ‡ „ÓÎÂÏËÌ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ
Ì‡Ô˙ÎÌË Ô‡ÏÂÚÚ‡

]

åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ ‰Ó 10 ‚Ï˙ÍÌ‡ÚË
Ô‡ÔÍË ‚ 4-ÚÂ Ô‡ÔÍË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.

]

çÂ ÔÓÏÂÌﬂÈÚÂ ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡ÔÍËÚÂ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÌﬂÏ‡ ‰‡
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ.

5. ëÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔËÍÎ˛˜Ë ÔÂı‚˙ÎﬂÌÂÚÓ Ì‡
Ù‡ÈÎÓ‚Â, ËÁÍÎ˛˜ÂÚÂ USB ÔÂËÙÂËﬂÚ‡ ÓÚ
Windows Ë Í‡·ÂÎ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
]

çËÍÓ„‡ ÌÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÈÚÂ Í‡·ÂÎ‡ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ÔÂı‚˙ÎﬂÚ
Ù‡ÈÎÓ‚Â. íÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë
Ô‡ÏÂÚÚ‡. ÇËÌ‡„Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÈÚÂ
ÔÂËÙÂËﬂÚ‡ ÓÚ ÓÔˆËËÚÂ Ì‡ Windows
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÓÚÍ‡˜ËÚÂ Í‡·ÂÎ‡.

àáíÖÉãüçàü

Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚ Ú‡ÁË Ô‡ÔÍ‡ ÒÂ ‚ËÊ‰‡Ú ‚
ÒÔËÒ˙Í‡ ‚ åÂÌ˛ – àÁÚÂ„ÎÂÌË – è‡ÏÂÚ Á‡
Ù‡ÈÎÓ‚Â.

äÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÔÓ„‡ÏË Ë àÌÚÂÌÂÚ
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Í˙Ï
ÍÓÏÔ˛Ú˙ Á‡ ‰‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡Ú‡ ÍÌËÊÍ‡, ‰‡ Á‡ÂÊ‰‡ÚÂ ÌÓ‚Ó
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Í‡ÚÓ ÙÓÌÓ‚Â Ë ÚÓÌÓ‚Â Á‡
Á‚˙ÌÂÌÂ ËÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ‚„‡‰ÂÌËﬂ
ÏÓ‰ÂÏ.
1. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚÂ ÔÓ„‡ÏËÚÂ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚
CD-Rom.
2. ç‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÓÚ‚ÓÂÚÂ ÏÂÌ˛ àÌÒÚÛÏÂÌÚË
– åÓ‰ÂÏ Ë ÔÓÚ‚˙‰ÂÚÂ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂÚÓ.
3. ë‚˙ÊÂÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ USB Í‡·ÂÎ Ë ÒÚ‡ÚË‡ÈÚÂ
ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
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á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

ë‚˙Á‚‡ÈÚÂ USB ÌﬂÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË ÒÎÂ‰
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‰‡
·˙‰Â ‚ ÌÂ‡ÍÚË‚ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ.

4. ëÎÂ‰ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÏÓ‰ÂÏ˙Ú
‰‡ ·˙‰Â ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛
àÌÒÚÛÏÂÌÚË – åÓ‰ÂÏ.

èêàçÄÑãÖÜçéëíà

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ·‡ÚÂËﬂ

ä‡·ÂÎ Á‡ ‰‡ÌÌË/CD
åÓÊÂÚÂ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ Ò
ÍÓÏÔ˛Ú˙ Á‡ ‡ÁÏﬂÌ‡
Ì‡ ‰‡ÌÌË ÏÂÊ‰Û Úﬂı.

èêàçÄÑãÖÜçéëíà

ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Á‡ Ç‡¯Ëﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ. åÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ë ÔÓ‰·ÂÂÚÂ ÒÔÓÂ‰
Ç‡¯ËÚÂ ÎË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËﬂ Í˙Ï ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËﬂ.

ëÎÛ¯‡ÎÍË
èÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‡·ÓÚ‡ Ò˙Ò
Ò‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ. ÇÍÎ˛˜‚‡
ÒÎÛ¯‡ÎÍË Ë ÏËÍÓÙÓÌ.

íÛËÒÚË˜ÂÒÍË ‡‰‡ÔÚÂ
íÓ‚‡ Á‡ﬂ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÇË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ‚‡ ‰‡ Á‡ÂÊ‰‡ÚÂ
·‡ÚÂËﬂÚ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÚÂ ËÁ‚˙Ì
‰ÓÏ‡ ËÎË ÓÙËÒ‡.

á‡·ÂÎÂÊÍ‡
]

àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‚ËÌ‡„Ë ÓË„ËÌ‡ÎÌË LG
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË.

]

ÄÍÓ ÌÂ „Ó Ô‡‚ËÚÂ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡
Ì‡Ô‡‚Ë ÌÂ‚‡ÎË‰Ì‡ Ç‡¯‡Ú‡ „‡‡ÌˆËﬂ.

]

èËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Â„ËÓÌË;
ÔÓ‚ÂÂÚÂ ‚ Â„ËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‚ËÁÌ‡
ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ËÎË ‡„ÂÌÚ Á‡ ‰Û„Ë ËÒÍ‡ÌËﬂ.
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é·˘Ë
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ : S5200
ëËÒÚÂÏ‡ : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

éÍÓÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
å‡ÍÒ. : +55°C (‡ÁÂÊ‰‡ÌÂ)
+45°C (Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ)
åËÌ. : -10°C
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