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Този документ е ръководството за
потребителя на мобилен видео телефон LG KU250
3G. Всички права за този документ са запазени
от LG Electronics. Копирането, модифицирането и
разпространението на този документ без съгласието
на LG Electronics са забранени.

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

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

""

Съдържание
Пpинципи зa
безопасно
и eфикacнo
използвaнe
5
KU250
хapaктepиcтики 13
Чacти нa тeлeфонa

Нaчaло нa paботaтa
15

Съдържание

Инcтaлиpaнe нa USIM
кapтaтa и бaтepиятa
Зapeждaнe нa бaтepиятa
16
Изключвaнe нa
зapядното уcтpойcтво 18
Как се използва Micro SD
карта
Форматиране на картата
с памет
20
Изключвaнe и
включвaнe нa тeлeфонa
21

Обши фyнкции

Извъpшвaнe и
отговapянe нa
повиквaнe
Въвeждaнe нa тeкcт

23

27

Общ пpeглeд нa
функциитe нa
мeнюто
30
Игри и прил.
33
Мои игри и црил.
Настройки

Повикване

34

Видео разговор
Регистър разговори 35
Всички Разговори
Набрани Номера
Получени Обаждания
Пропуснати разговори 36

Продължителности на
разговорите
Обем на данните
Разходи за
повиквания
37

Прехвърляне на
повикване

37

Гласови разговори
Видео повиквания
39
Деактивиране на всички 40

Блокиране на
повиквания
Гласови разговори
Видео повиквания
Деактивиране на всички 42

Фиксирани номера за
набиране
Чакащо повикване 43
Общи настр.
Отхвърляне на разговор
Изпрати моя номер 44
Автомат. пренабиране
Режим на Отговор
Минутен брояч
BT режим на отговор
Запис нов номер
45

Настр. видеоп.

Профили
Мултимедия
Камера

46
48

2

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

""

Видео камера
Музика

49
50

Последно
възпроизвеждани
Всички изпълнения
Плейлиста
Изпълнители
Албуми
Жанрове
Разбъркване на песни 51

Видео списъци
Гласов запис

53

Съобщения

55

Създай ново съобщ.

57

Входяща кутия
Пощенска кутия
Чернови
Изходяща Кутия
Изпрати Съобщение
Шаблони

58
60
61
62
63
64

Текстови шаблони
Мултимедийни шабло

Емотикони
Настройки

65

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

75

Мои неща

76

Мои изображения
Мои звуци
Моите Клипове
Мои игри и прил.
Други
Моя карта с памет

Инструменти

Бързо меню
Аларма
Калкулатор
Валутен
Преобразуватеп
Валута
Повърхност
Дължина
Тегло

65
67
69
74

77
79
81
82

83
84
85

Температура
Сила на звука
Скорост

86
87

Световно време
SIM услуги

88

Контакти

89

Добави нов
Търсене
Бързо набиране
Групи
Номера за избиране
90
на услуги
Собствен номер
Моята визитка
Настройки

Показване на данни
Синхронизиране на
контакт
91
Копиране
Преместване
Архивиране контакти
Възстановяване контакти
Изтриване на контакти 92
Информация за паметта

Съдържание

Съобщение
E-mail

Текстово съобщ.
Мултимедийно
съобщение
E-mail
Видео поща
Гласова поща
Служебно съобщение
Информация. услуга

86

3

""

Съдържание
Браузер

93

Начална страница
Вьведете адрес
Бързи Връзки
Запаметени страници94
Хронология
Настройки
95

Профили
Настройка на облик
Кеш памет
Бисквитки
Нулиране на настройки 96
Защита

Свързване

Bluetooth
Синхр. сьс сьрвьр
USB връзка
Съдържание

Организатор

Календар
За изпълнение
Паметна бепежка
Тайна бепежка
Търсене на дати
Настройки

97
101
103

104
106
107
108

Календар
108
Архивиране на
календара и задачата за
изпълнение
109
Възстановяване на
календара и задачата за
изпълнение
Информация за паметта
Изтрий всички

Настройки
Телефон

110

Автом. блок. бутони
Език
Енергоспестяване
Информация за апарата

Екран
Тема за екран
Стил на меню
Шрифт
111
Фоново осветление
Поздравително съобщ.

Дата & Час
Час
Дата
112
Автоматично обновяване
на дата/час

Пятно часово време 112

Мрежа

113

Избери Мрежа
Мрежов режим
Списъци на
предпочитани
Точки за достъп
Поточно

114
115

Защита
Запитване за PIN код
Заключване на апарата
116
Промяна на кодове 117

Управпение на паметта
обща памет на апарата
Запазена памет на
апарата
USIM памет
118
Външна памет
Първични настр. за
съхранение

Нулиране на настройки

Аксесоари
119
Технически Данни
121

4

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

""

Пpинципи зa безопасно
и eфикacнo използвaнe
Моля да прочетете тези прости
принципи. Тяхното неспазване може
да бъде опасно или незаконно. Поподробна информация можете да
намерите в настоящата инструкция.

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ
Вашето мобилно устройство
е приемник и предавател на
радио вълни. То е конструирано
и произведено да не надхвърля
лимитите за излагане на радио
честоти (RF), препоръчани от
международните указания
(ICNIRP). Тези лимити са част от
широкообхватни указания и
установяват позволените нива
на радиочестотна енергия за
общата популация. Указанията са
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Излагането на стандартни мобилни
устройства се измерва в единица,
наречена Специфична скорост
на поемане или SAR. Лимитът за
SAR, посочен в международните
изисквания, е 2.0 W/kg*. Тестовете за
SAR са извършени с използване на
стандартните позиции на ползване,
при което устройството работи
с най- високата сертифицирана
мощност при всички тествани
честотни ленти. Въпреки че SAR
се определя при най- високата
сертифицирана мощност,
действителното SAR за устройството
при работа може да бъде под тази
максимална стойност. Това е защото

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

Инфоpмaция зa
cepтифициpaнeто (SAR)

разработени от независими научни
организации чрез периодични
и цялостни оценки на научни
изследвания. Указанията включват
значителен буфер за безопасност,
което гарантира безопасността
на всички лица, независимо от
възрастта и здравното състояние.
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Пpинципи зa безопасно и eфикacнo
използвaнe

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

устройството е предназначено
за работа при множество нива
на мощност, при което използва
само мощността, необходима за
достигане на определената мрежа.
Общо взето колкото сте по-близо
до предавателна станция, толкова
по-ниска е предавателната мощност
на устройството. Преди даден
модел телефон да излезе на пазара
е необходимо да се демонстрира
съответствие на европейска
директива R&TTE. Една от
изключително важните изисквания
на директивата е защитата на
здравето и безопасността на
потребителя и всички други лица.
Най- високата стойност за SAR за
това устройство при тестване за
употреба в близост до ухото е 1.24
W/kg.
Това устройство отговаря на
изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, при употреба
в стандартна позиция в близост

до ухото, или позиционирано на
разстояние поне 1,5 см от тялото.
Когато се носи на тялото с чанта
или колан, те не бива да съдържат
метал и трябва да позиционират
продукта поне на 1,5 см от тялото.
За да се предават файлове с
данни и съобщения, устройството
трябва да е качествено свързано
към мрежата. В някои случаи
предаването на файлове с данни
или съобщения може да се забави,
докато е налична такава връзка.
Уверете се, че инструкциите за
разстояние от тялото се спазват,
докато предаването приключи.
Най-високата стойност за SAR за
това устройство при тестване за
употреба в близост до тялото е 1.04
W/kg.
* Лимитът за SAR за мобилни
устройства, използвани от лица е
2,0 вата/килограм (W/kg) на средно
10 грама телесна тъкан. Указанията
включват значителен буфер за
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Гpижa зa пpодуктa и
поддpъжкa

v Не разглобявайте апарата.

Занесете го на квалифициран
сервизен техник, когато е
необходимо да бъде ремонтиран.
v Дръжте го далече от електрически

уреди като телевизор, радио или
персонален компютър.
v Апаратът трябва да се държи

встрани от източници на топлина
като радиатори или печка.
v Никога не слагайте апарата си

в микровълнова печка тъй като
батерията ще избухне.

Предупреждение!

v Не го изпускайте.

Използвайте само батерии,
зарядни устройства и
принадлежности, одобрени
за ползване с този конкретен
модел телефон. Използването на
всякакви други може да направи
невалидно одобрение или
гаранция отнасяща се за телефона
и може да бъде опасно.

v Не подлагайте апарата на
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механични вибрации или удар.
v Покритието на телефона може да

бъде повредено ако върху него
се поставя опаковка или винилен
калъф.

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

безопасност за допълнителна
защита на хората и компенсация
на колебания в измерването.
Стойностите за SAR могат да
се различават в зависимост от
националните изисквания и
мрежовата лента. За информация
за SAR в други региони проверете
информацията за продукта на www.
lgmobile.com.
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Пpинципи зa безопасно и eфикacнo
използвaнe
v Ползвайте суха кърпа за външно

почистване на телефона. (Не
използвайте разтворители като
бензол, разредител или алкохол.)
v Не излагайте апарата на силен

дим или прах.
Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

v Не дръжте телефона близо до

кредитни карти или транспортни
билети; може да въздейства на
информацията върху магнитните
ленти.
v Не натискайте екрана с остри

предмети, защото това може да
повреди телефона.
v Не излагайте телефона на влага

или течности.
v Използвайте внимателно

аксесоарите, като слушалки
например. Уверете се, че кабелите
са обезопасени и не се докосват
ненужно до антената.

v Премахнете кабела за данни,

преди да включите захранването
на апарата.

Ефикacно използвaнe нa
тeлeфонa
За да се насладите на оптимална
работа с минимално хабене на
батерията:
v Не дръжте антената когато

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

8
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Елeктpонни уcтpойcтвa

Бeзопacноcт нa пътя

Всички мобилни телефони
могат да предизвикат смущения
и повлияят на работата на
eлектронните устройства.

Проверете законите и
нормативната уредба по
отношение на използването на
мобилни телефони в районите,
където шофирате.

телефон в близост до медицинско
оборудване без разрешение.
Избягвайте да поставяте
телефона в близост до сърдечни
апарати(напр. в горния ляв джоб)
v Някои слухови апарати могат да

бъдат смущавани от мобилни
телефони
v По-малки смущения могат

да повлияят на телевизори,
радиоапарати, компютри и др.
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v Не използвайте телефона като го

държите в ръка докато шофирате.
v Съсредоточете цялото си

внимание върху шофирането.
v При наличие използвайте

хендсфри устройство.
v Отбийте от пътя и паркирайте

преди да започнете разговор или
да отговорите на повикване, ако
условията на движение изискват
това.
v Радиочестотната енергия може

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

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

v Не използвайте мобилния
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Пpинципи зa безопасно и eфикacнo
използвaнe
v Когато автомобилът Ви

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

е оборудван с въздушна
възглавница, не я болкирайте
с инсталирано или портативно
безжично оборудване. Това
може да доведе до сериозни
щети поради неправилното й
функциониране.
Ако слушате музика уверете се,
че звука е с умерена сила, за да
сте наясно какво става около вас.
Това е абсолютно задължително,
когато пресичате улици.

Избягвaнe повpeдa нa
cлухa
Увреждане на слуха може да се
получи при излагане на силен звук
за продължително време. Поради
тази причина не препоръчваме
да включвате или изключвате
утройството близо до ухото си.

10
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Препоръчва се също музиката и
звука да са с умерена сила.

Рaйони нa взpивни paботи
Не използвайте телефона
там, където се провеждат
взривни работи. Съблюдавайте
ограниченията и спазвайте всички
разпоредби и правила.

Потeнциaлно
взpивоопacнa cpeдa
v Не използвайте телефона на места

за презареждане с гориво. Не го
използвайте в близост до горива
или химикали.
v Не превозвайте и не съхранявайте

възпламеним газ, течност или
експлозиви в отделение на
Вашия автомобил, в което се
намира мобилния Ви телефон и
аксесоарите.

""

Спeшни повиквaния

Безжичните устройства могат
да предизвикат смущения в
самолета.

Спешните повиквания могат да не
са достъпни при всички клетъчни
мрежи. Затова не бива никога да
разчитате само на телефона при
спешни случаи. Проверете при
местния доставчик на услугата.

v Изключете мобилния си телефон

преди да се качите в самолет.
v Не го използвайте на земята без

разрешение от екипажа.

Дeцa
Дръжте телефона на безопасно
място, недостъпно за малки деца.
Той съдържа в себе си малки части,
които ако се отделят, могат да
създадат опасност от задавяне.
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Инфоpмaция зa бaтepиятa
и поддpъжкa
v Не е необходимо да разредите

напълно батерията преди
да я заредите. За разлика от
други системи батерии, няма
ефект бърху паметта, който
да компрометира работата на
батерията.
v Използвайте само батерии

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

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

В caмолeти
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Пpинципи зa безопасно и eфикacнo
използвaнe
v Не разглобявайте и не давайте на

късо батерията.
v Поддържайте металните контакти

на батерията чисти.
v Сменете батерията, когато вече

Пpинципи зa безопасно и eфикacнo използвaнe

не осигурява приемлива работа.
Батерията може да се презарежда
стотици пъти преди да е
необходима смяната й.
v Презаредете батерията, ако не е

била използвана дълго време, за
максималната и използваемост.

v Не излагайте зарядното

устройство на пряка слънчева
светлина или висока влажност,
като например в баня.
v Не оставяйте батерията на

студени или горещи места, това
може да занижи качеството на
работата и.
v Ако батерията бъде заменена с

такава от неправилен тип, има
опасност от експлозия.
v Изхвърляйте използваните

батерии в съответствие с
инструкциите.

12
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KU250 хapaктepиcтики
Чacти нa тeлeфонa
Поглед отпред
Слушалка
Програмируем клавиш

Изпълнява функцията,
обозначена в долната
част на дисплея.
Навигационен бутон

LCD екран
v Горе: Сила на сигнала, ниво

на зареждане на батерията
и различни функции.
v Долу: Функции на
програмируемите лавиши.
Клавиш “Изтриване”

Задръжте бутона натиснат, за
да изтриете всичко въведено
на екрана.

v В режим на

Многофункционален клавиш
Микрофон
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Буквено-цифрови клавиши

v В режим на готовност:
Въвеждане на номер за
набиране Задържане:
- за международни
повиквания.
- към център за гласова
поща.
дo- за ускорено
набиране.
v В режим Редактиране:
Въвеждане на цифри и
символи

KU250 хapaктepиcтики

готовност:
 Бързо меню
 Списък на
контакти
 Списък“Профили”
 Съобщения
v В меню:
Навигация из
менютата.

13

""

KU250 хapaктepиcтики
Програмируеми клавиши

Телефон/Зарядно устройство/
Кабелен конектор

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

Клавиш“Край”
Клавиш
“Изпращане” Клавиш“Потвърди”

Зaднa чacт нa коpпуca

Слот за карта с памет Micro SD

Външен обектив на камерата

KU250 хapaктepиcтики

Капак на батерията

Батерия
Гнездо за USIM-карта
Терминали - батерия

14
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Слот за карта с памет
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Нaчaло нa paботaтa
Инcтaлиpaнe нa USIM
кapтaтa и бaтepиятa
1. Поставяне на USIM-картата
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Поставяне на SIM-картата Изваждане на SIM-картата

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

2. Инсталиране на батерията
Поставете батерията в
отделението, така че металните
контакти да се срешнат в средата
на телефона.

Нaчaло нa paботaтa

Вашата USIM карта съдържа
телефонния ви номер, сервизни
подробности и контакти и трябва
да бъде поставена в телефона.
Ако вашата USIM карта се извади,
телефонът става неизползваем
(освен за спешни повиквания в
зависимост от страната, в която
сте в момента), докато не се
постави валидна такава. Винаги
изваждайте зарядното устройство
и други аксесоари от телефона,
преди да поставяте или изваждате
вашата USIM карта. Плъзнете
USIM картата в държача за USIM
карта. Уверете се, че е поставена
правилно. Натиснете картата леко
надолу и я плъзнете в обратната
посока, за да я извадите.
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Нaчaло нa paботaтa
Натиснете надолу горната част
на батерията, докато щракне на
мястото си. Поставете капачето
на батерията на телефона, както е
показано.

Зapeждaнe нa бaтepиятa
3. За изваждане на батерията.

Нaчaло нa paботaтa

Завъртете телефона обратно,
както е показано, внимателно
натиснете капака на батерията
надолу, за да го освободите и го
повдигнете. След това повдигнете
батерията с пръсти и извадете
батерията.

16
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Преди да свържете към телефона
адаптера за използване по време
на пътуване, първо трябва да
инсталирате батерията.

1. При стрелка, обърната към вас
както е показано на схемата,
натиснете куплунга на адаптера
на батерията в гнездото в дясната
страна на телефона.

""

2. Включете щепсела на зарядното
устройство в мрежата.

Забележка
v Използвайте само зарядното
устройство, включено в кутията.

4. Уверете се, че батерията е
напълно заредена, преди да
използвате телефона.
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• Акобатерията е напълно
разредена, на LCD дисплея ще се
появи индикатор за зареждане
около 1 до 1,5 минути след
свързване на TA.
• Не натискайте силно
съединителя, тъй като
това може да причини
повреда на телефона и/или
токоизправителя!
• Вкарайте зарядното
устройство на батерията
вертикално в стенния контакт.
• Включете зарядното
устройство в стенен контакт.
• Не вадете батерията или SIMкартата от телефона по време
на зарежането!

Нaчaло нa paботaтa

3. След пълното зареждане на
батерията, обозначителната икона
на дисплея престава да се движи.

Внимание
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Нaчaло нa paботaтa
Предупреждение!
• Изключвайте зарядното
устройство по време на
гръмотевични бури, за да
избегнете токов удар.
• Пазете батерията от остри
предмети по време на
зареждане - съществува риск от
токов удар.

Изключвaнe нa зapядното
уcтpойcтво
Нaчaло нa paботaтa

Изключете адаптера за пътуване
от телефона, както е показано на
диаграмата по-долу.

Как се използва Micro SD
карта

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

18
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4. След като сте поставили,
натиснете картата с памет,
докато чуете "щрак", което значи,
че поставянето на microSD е
правилно.
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5. Затворете пластмасовото
предпазно капаче.
6. За да извадите картата с памет,
изключете телефона, отворете
предпазното капаче и натиснете
картата с памет навътре с върха
на пръста си в слота, което
ще активира механизма за
изхвърляне.
Внимание:
v Избягвайте употребата на карта

с флаш памет, когато батерията е
изтощена.

Нaчaло нa paботaтa

3. Вкарайте картата с памет в слота
с обърнати надолу метални
контакти. Не насилвайте картата
с памет в слота, ако картата не се
плъзне лесно. Моля, проверете
дали картата се вкарва по
правилния начин или дали няма
чужд предмет в слота.
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Нaчaло нa paботaтa
v Когато записвате на картата,

изчакайте работата да завърши,
преди да я извадите.

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

v Картата е изработена за лесно

поставяне само по един начин.
v Не я сгъвайте и не я поставяйте в

слота със сила.
v Не поставяйте карти с памет,

които не са производства на
microSD.
v Ако microSD е форматирана

с използване на FAT32,
форматирайте отново microSD
като използвате FAT16.

Форматиране на картата
с памет
Преди да започнете работа с картата
с памет, трябва да я форматирате.
След като вкарате картата с памет,
изберете Меню o Настройки
o Управление на паметта
o Външна памет, след което
натиснете левия програмируем
клавиш  .

Нaчaло нa paботaтa

Тази операция трябва да се
извършва само когато поставите
картата с памет за пръв път. По
време на форматирането ще
се създадат различни папки за
различни типове данни.

20
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Изключвaнe и включвaнe
нa тeлeфонa
Включвaнe нa тeлeфонa
Уверете се, че USIM картата е в
телефона и че батерията е заредена.
Натиснете и задръжте  докато
се включи захранването. Въведете
USIM PIN кода, който е предоставен
с вашата USIM карта, ако искането на
PIN код е включено.
След няколко секунди ще сте
регистрирани в мрежата.

Натиснете и задръжте , докато
изключите телефона. Може да
изминат няколко секунди, докато
телефонът се изключи. През това
време не включвайте отново
телефона.
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Можете да използвате кодовете
за достъп, за да избегнете
неоторизиран достъп до вашия
телефон. Кодовете за достъп (с
изключение на PUK и PUK2) могат
да се сменят с използване на
функцията Промяна на кодове
[Меню #.5.3].

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

Нaчaло нa paботaтa

Изключвaнe нa тeлeфонa

Кодовe зa доcтъп
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Нaчaло нa paботaтa

Нaчaло нa paботaтa

PIN2 код (4 до 8 цифpи)

PUK2 код (8 цифpи)

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

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

PUK код (4 до 8 цифpи)

Зaщитeн код (4 цифpи)

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

Защитният код предотвратява
неоторизирана употреба на
вашия телефон. Защитният код по
подразбиране е '0000' и е необходим
за изтриване на всички записи в
телефона и за възстановяване на
фабричните настройки.
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Обши фyнкции
Извъpшвaнe и отговapянe
нa повиквaнe

Извъpшвaнe нa повиквaнe от
peгиcтъpa c повиквaния

Извъpшвaнe нa глacово
повиквaнe

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

1. Въведете номера, включително
пълния регионален код.
v За изтриване на цифра

натиснете  .
За изтриване на всички цифри
натиснете и задръжте .
2. Натиснете  за да извършите
повикване.
3. Натиснете  за край на
повикването.

v За да активирате
високоговорителя по време
на повикване, активирайте
сензорните клавиши и натиснете
.
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3. Натиснете  за да изберете
номера.

Извъpшвaнe нa видeо
повиквaнe
Можете да извършвате видео
повикване в зона с 3G покритие.
Ако повикания потребител има 3G
видео телефон в зона с 3G покритие,
повикването ще е успешно. Можете
също да отговаряте на входящо
видео повикване. Направете
следното, за да извършите/
приемете видео повикване.

Обши фyнкции

Забележка

2. Изберете желания номер с
използване на /.
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Обши фyнкции
1. Въведете телефонния номер
с клавиатурата или изберете
телефонния номер от списъка с
извършени/приети повиквания.
v За да коригирате грешки,

натиснете кратко  за да
изтриете последния номер,
или за да изтриете всички
номера.
2. Ако не искате да използвате
високоговорителя, уверете се, че
сте свързали телефона.
3. За да стартирате видео функцията,
натиснете левия програмируем
клавиш [Опции] и изберете Видео
разговор.

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

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

Обши фyнкции

v Ще бъдете уведомени, че е

необходимо да затворите други
приложения, за да извършите
видео повикване.
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Извъpшвaнe нa глacово/видeо
повиквaнe от Контaкти

Извъpшвaнe нa мeждунapодно
повиквaнe

Лесно е да повикате всеки, чиито
номер е записан във вашите
Контакти.

1. Натиснете и задръжте бутон 
за международния префикс.
Знакът ‘+’ автоматично избира
кода за международен достъп.

1. Натиснетеза да получите
достъп до списъка с контакти.
2. Преминете към контакт, за да
извършите повикване.
3. Натиснете  за да извършите
гласово повикване. Натиснете
левия програмируем клавиш и
изберете Видео разговор, за да
извършите видео повикване.
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3. Натиснете  .

Отговapянe нa повиквaнe
Когато получите обаждане,
телефонът звъни и мигащата икона
телефон се появява на екрана.
Ако отсрещната страна може да
бъде идентифицирана, нейният
телефонен номер (или име, ако е
записано в Контакти) се появява на
екрана.
1. Отговорете на входящо повикване
с натискане на бутон  .

Обши фyнкции

4. Натиснете  за край на
повикването.

2. Въведете кода на страната,
кода на населеното място и
телефонния номер.
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Обши фyнкции
Забележка

Забележка

v За да отхвърлите входящо
повикване, натиснете  или
десния програмируем клавиш
два пъти.
v Ако зададете Режим на отговор,
като Натискане на клавиша за
изпращане (Меню .5.0.4), можете
за отговорите на повикването,
като натиснете .
v Ако режимът на отговор е зададен
на Натискане на произволен
клавиш, всеки клавиш ще
отговори на повикването, с
изключение на  .

v Можете да отговорите на
повикване, докато използвате
Контакти или други функции на
менюто.
v Когато се свърже съвместимият
телефон, можете да отговаряте на
повиквания също с клавиша на
телефона, както и като използвате
телефона.За отхвърляне на
входящо повикване, натиснете
.
v Можете да заглушите звъненето,
когато получите повикване, като
натиснете а задържите клавиша за
намаляване силата на звука.

Обши фyнкции

2. Завършете повикването с
натискане на  .
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Силa нa cигнaлa
Можете да проверите силата на
сигнала с помощта на Индикатора
на сигнала върху екрана на
телефона. Силата на сигнала може
да се колебае, особено вътре в
сгради. С доближаване до прозорец
приемането може да се подобри.

Въвeждaнe нa тeкcт
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Този режим Ви позволява да
въвеждате думи само с едно
натискане на бутон за всяка буква.
Всеки бутон от клавиатурата служи
за повече от една буква. Режимът T9
автоматично сравнява натиснатите
бутони с вътрешен речник за да
определи правилната дума, като така
са необходими по- малко натискания
отколкото при традиционния ABC
(азбучен) режим. Той е известен и
като предвидим текст. Ако натиснете
бутон  , можете да активирате
или отмените режим T9.

Обши фyнкции

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

Рeжим T9
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Обши фyнкции
ABC (Азбучeн) peжим
Този режим Ви позволява да
въвеждате букви като натискате
бутона обозначен с желаната буква
един, два, три или четири пъти,
докато се появи буквата.

Прегледайте долната таблица за
повече информация за знаците,
които можете да въвеждате с
помощта на буквено-цифровите
бутони.
Бутон

Рeжим 123 (Цифpов
peжим)




Цифрите се изписват с едно
натискане на бутон за всяка цифра.

Обши фyнкции





Знaци по peдa нa изпиcвaнe
Мaлки
Глaвни
. , ¿ ? і !‘“ 1 – ( ) @ / : _ . , ¿ ? İ !‘“ 1 – ( ) @ / : _
абвг2аbc
AБВГ2АВС
д е ж з 3 d e f Д Е ЖЗ 3 D Е F
ийкл4ghi ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl МНОП5JKL
рсту6mno РСТУ6MNO
фхцч7pqrs ФХЦЧ7РQRS
шщъ8tuv ШЩЪ8ТUV
ь ю я 9 w x y z Ь Ю Я 9W XY Z
Space, 0
Space, 0
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Забележка
v Знаците, определени за
клавишите, и техният ред на
появяване зависи от избрания
език с използване на опцията
Метод на въвеждане. Горната
таблица предоставя знаците,
настроени за английски език.

Използвaнe нa peжим 123
(Цифpов peжим)

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG!!

Обши фyнкции

Режимът 123 Ви позволява да
въвеждате числа в текстово
съобщение (телефонен номер
например). Натиснете бутоните,
съответстващи на исканите цифри
преди ръчно да превключите на
съответния текстов режим.

29

""

Общ пpeглeд нa функциитe нa мeнюто
Менюто на този телефон може да се показва по 2 начина. Единият е чрез тип
решетка или вторият - във формат на списък. Моля забележете, че броят на
опциите за меню е различен във всеки изглед. Настройката по подразбиране
на телефона е да показва менюто в тип решетка, затова всички селекции на
номера менюта в ръководството са посочени в съответствие с тази настройка.
Можете да стартирате меню, като натиснете кратко  в свободен екран.
Преминете към желан елемент и натиснете  за да отидете в подменюто. От
главното меню можете също да отидете в подменю като директно натиснете
съответния цифров клавиш, както следва. Главното се състои от следните
главни основни менюта и подменюта.
Общ пpeглeд нa функциитe нa мeнюто

1. Игри и прил.
1.1 Мои игри и прил.
1.2 Настройки

2.5 Разходи за
повиквания

3. Профили

2.6 Прехвърляне на
повикване

3.2 Без звук

2.7 Блокиране на
повиквания

3.4 Навън

3.1 Нормален
3.3 Само вибрация
3.5 Слушалка

2.1 Видео разговор

2.8 Фиксирани номера
за набиране

2.2 Регистър разговори

2.9 Чакащо повикване

3.7 Пожелания 2

2.3 Продължителности
на разговорите

2.0 Общи настр.

3.8 Пожелания 3

2. Повикване

3.6 Пожелания 1

2.* Настр. видеоп.

2.4 Обем на данните
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6. Мои неща

8. Контакти

4.1 Камера

6.1 Мои изображения

8.1 Добави нов

4.2 Видео камера

6.2 Мои звуци

8.2 Търсене

4.3 Музика

6.3 Моите Клипове

8.3 Бързо набиране

4.4 Видео списъци

6.4 Мои игри и прил.

8.4 Групи

4.5 Гласов запис

6.5 Други

8.5 Номера за
избиране на услуги

6.6 Моя карта с памет

8.6 Собствен номер

5. Съобщения
5.1 Създай ново
съобщ.

7. Инструменти

8.7 Моята визитка

7.1 Бързо меню

8.8 Настройки

5.2 Входяща Кутия

7.2 Аларма

5.3 Пощенска кутия

7.3 Калкулатор

5.4 Чернови
5.5 Изходяща Кутия

7.4 Валутен
Преобразувател

5.6 Изпрати Съобщение

7.5 Световно време

5.7 Шаблони

7.6 SIM услуги

Общ пpeглeд нa функциитe нa мeнюто

4. Мултимедия

5.8 Емотикони
5.9 Настройки
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Общ пpeглeд нa функциитe нa мeнюто

Общ пpeглeд нa функциитe нa мeнюто

9. Браузър

0. Организатор

#. Настройки

9.1 Начална страница

0.1 Календар

#.1 Телефон

9.2 Въведете адрес

0.2 За изпълнение

#.2 Екран

9.3 Бързи връзки

0.3 Паметна бележка

#.3 Дата & Час

9.4 Запаметени
страници

0.4 Тайна бележка

#.4 Мрежа

0.5 Търсене на дати

#.5 Защита

9.5 Хронология

0.6 Настройки

9.6 Настройки

#.6 Управление на
паметта

*. Свързване

#.7 Нулиране на
настройки

*.1 Bluetooth
*.2 Синхр. със сървър
*.3 USB връзка
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Игри и прил.
Мои игри и прил.
Меню 1.1

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

Настройки

Меню 1.2

Име на услуга Въведете име на акаунт за
профила.
Режим
свързване

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

IP адрес

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

Порт за прокси Подробностите за порта са
сървър
предоставен от оператора,
в зависимост от режима на
свързване.
Точка за
достъп

[Опции]
Добави нов
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2. Натиснете  [Запиши] за
да запишете промените в
конфигурацията.

Игри и прил.

1. Изберете Добави нов от меню
Опции. Следните елементи трябва
да бъдат конфигурирани.

Изберете от дадените
точки за достъп.(За повече
информация относно
добавяне и редактиране
на нова точка достъп, вж.
стр. 114.)

Преглед
Можете да видите профила.

33

""

Повикване
Видео разговор

Меню 2.1

С това меню можете да извършите
видео повикване.
1. Въведете номера, който искате да
наберете.
v Можете да наберете номера с

клавишите.
v Можете да изберете номера от

Контакти с левия програмируем
клавиш [Контакти].
v Можете да намерите номера

от регистъра с повиквания с
натискане на [Разговори].
2. Натиснете централния бутон
[Видео повикване], за да
извършите видео повикване.
Повикване

По време навидео разговор
Когато сте във видео разговор,
екранът ще показва името на
контакта и продължителността
на разговора, изображението на

контакта, индикатора за сила на
звука, панел за видео управление и
вашето изображение.
Можете да получите достъп до
тези опции, като натиснете левия
програмируем клавиш [Опции].
v Вкл. високогов./ Изкл. високогов.
v Bluetooth разговор/Разговор

от телефона (Когато е свързана
Bluetooth слушалката)
v Задръж/Подновяване
v Прихващане
v Камера (В / Извън)
v Покажи номер на подател
v Отиди на Контакти
v Отиди на Съобщения
v Приключи разговор
v Настройки
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Входящо видео разговор
Когато се получи видео повикване,
информацията за викащия се
показва, както следва.

Можете да извършите повикване
или да изпратите съобщение към
номера, който сте избрали от
записите. Можете също да запишете
номера в Контакти.

v Снимка/Анимация: Показва

картинен ID, графично
изображение, конфигуриране
в Контакти, или анимация по
подразбиране, показващи
входящо повикване.

Набрани Номера (Меню 2.2.2)
Позволява ви да видите записите на
набраните номера, да извършите
повикване, да изпратите съобщение
и да запишете номера в Контакти.

v Име и номер на викащия:

Показва номера на викащия. Ако
номерът е съхранен в Контакти,
показва името на контакта.

Регистър разговори
Всички Разговори (Меню 2.2.1)
Позволява ви да видите записите
за пропуснати, получени и набрани
повиквания.

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

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

Меню 2.2

Получени Обаждания (Меню 2.2.3)
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Повикване
Пропуснати разговори
(Меню 2.2.4)

На разположение са следните
таймери:

Повикване

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

v Всички Разговори: Показва

Продължителности на
Меню 2.3
разговорите

v Получени обаждания:

Можете да преглеждате
времето на разговор по типове.
Натиснете левия програмируем
клавиш [Опции], за да изберете
цялостно инициализиране
или частично. Също натиснете
десния програмируем клавиш
[Изчисти], за да инициализирате
избран тип на продължителност.
Инициализирането изисква вашия
Защитен код.

v Последно повикване: Показва
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общото време на всички
разговори.
v Набрани номера: Показва

времето на изходящите
разговори.
Показва времето на входящите
повиквания.
времето на последния разговор в
часове/минути/секунди.

Обем на данните

Меню 2.4

Позволява ви да проверите
изпратените, получените и обема на
всички прехвърлени данни.
Натиснете левия програмируем
клавиш [Опции], за да изберете
цялостна инициализация.

""

или избрания тип инициализация
на сила. Инициализирането изисква
вашия Защитен код.

Разходи за повиквания
Меню 2.5

1. Тази функция показва цената
на Последен разговор и Всички
разговори.
2. За да инициализират, натиснете
централния бутон [Изчисти] и
въведете PIN2 код.
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Прехвърляне на
повикване

Меню 2.6

Налични са менюта за пренасочване
на повиквания за гласови и видео
разговори.
Ако натиснете , можете да
активирате менюто за пренасочване
на повиквания.

Гласови разговори (Меню 2.6.1)
v Вс. гласови разговори
v При заето

Повикване

3. Можете да въведете Единица
или Валута в Зад. разход за
разг. Според вашата настройка,
цената на разговора се показва
по време на разговор (Ако USIM
и Мрежата поддържат Advice Of
Charge(AOC)).

4. В конфигурацията Задаване
на лимит изберете Вкл., за
да конфигурирате лимит на
разходите. Когато е конфигуриран
лимита и разходите го достигнат,
няма да бъде позволено
извършване на разговори.

v Без отговор
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Повикване
v Недостижим

1. Когато не съществува списък на
номерата
Преобразува в редактор
за въвеждане на номер за
пренасочване. Можете да
въведете номера за пренасочване
на повикване директно или да го
търсите в телефонния указател.
Ако натиснете  [Пренасочване],
телефонът изпраща заявка
до доставчика на услуги след
въвеждане на номера.
Докато се чака резултат от мрежата,
появяват се искащо съобщение и
анимация.

Повикване

2. Когато съществува списък на
номерата
показва друго меню, включващо
списъка на номерата. Докато
се чака резултат от мрежата,
появяват се искащо съобщение и
анимация.
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3. Меню Опции
След активиране на менюто Вс.
гласови разговори, избиране на
менюто Опции в долната част
на менютата показва менютата
Деактивиране, Деактивиране на
всички, Преглед на състояние и
Изтриване на списък.
След активиране на менюто Вс.
гласови разговори, избиране на
менюто Опции в долната част
на менютата показва менютата
Деактивиране, Активиране,
Деактивиране на всички, Преглед
на състояние и Изтриване на
списък. След това мрежовите
настройки си показват, когато
информацията е получена от
мрежата. Ако изберете менюто
Деактивиране, номерата за
пренасочване, регистрирани
в мрежата се изтриват след
потвърждаване от потребителя.
Менюто изтриване на списък ще
изтрие целия списък с номера за
пренасочване.

""

Видео повиквания (Меню 2.6.2)
v Вс. видео разговори
v При заето
v Без отговор
v Недостижим
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3. Меню Опции
След активиране на менюто Вс.
гласови разговори, избиране на
менюто Опции в долната част
на менютата показва менютата
Деактивиране, Деактивиране на
всички, Преглед на състояние и
Изтриване на списък.
Ако изберете меню
Дезактивиране, регистрираните в
мрежата номера за пренасочване
се изтриват след потвърждение от
потребителя.
Избиране на менюто Отмяна
на всички ще покаже резултата
от операцията след показване
на искащото съобщение и
анимацията. Менюто изтриване на
списък ще изтрие целия списък с
номера за пренасочване.

Повикване

1. Когато не съществува списък на
номерата
Преобразува в редактор
за въвеждане на номер за
пренасочване. Можете да
въведете номера за пренасочване
на повикване директно или да го
търсите в телефонния указател.
Ако натиснете  [Пренасочване],
телефонът изпраща заявка
до доставчика на услуги след
въвеждане на номера. Докато
се чака резултат от мрежата,
появяват се искащо съобщение и
анимация.

2. When the number list is exsisted
Показва друго меню, включващо
списъка на номерата. Докато
се чака резултат от мрежата,
появяват се искащо съобщение и
анимация.
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Повикване
Деактивиране на всички (Меню 2.6.3)
Можете да избирате дезактивиране
на всички или не.

Блокиране на повиквания
Меню 2.7

Налични са менюто за Блокиране
на повиквания за Гласови и Видео
разговори.
Менюто се състои от Гласови
разговори, Видео разговори
и Деактивиране на всички.
Менютата Гласови повиквания и
Видео повиквания имат следните
подменюта.
Повикване

Менюто за Блокиране на
повиквания се състои от
подменютата Всички изходящи,
Изходящи международни, Изходящи
международни с изключение на
собствената мрежа, Всички входящи
и Входящи в чужбина.

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

Гласови разговори (Меню 2.7.1)
Видео повиквания (Меню 2.7.2)
v Всички изходящи

1. Когато е избрано , то
получава Паролата за блокиране
от потребителя и активира
блокиращата услуга на мрежата.
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Появява се искащо съобщение
и анимация. Когато мрежата
отговори се показва резултата от
операцията.
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v Изходящи международни

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

изключение на собствената
мрежа

Повикване

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

текущата конфигурация на
мрежата.
Избирането на менюто Преглед
на състояние показва искащото
съобщение и анимация и
резултата от операцията, когато
мрежата отговори. Менюто
Промяна на парола позволява на
потребителите да сменят текущата
парола за блокиране.
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Повикване
1. Когато е избрано , то работи
по същия начин като менюто
Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано меню Опции
- То активира и управлява менюто
Изходящи международни с
изключение на собствената
мрежа. То работи по същия
начин като менюто Изходящи
повиквания.
v Всички входящи

1. Когато е избрано , то работи
по същия начин като менюто
Изходящи повиквания.

Повикване

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

v Входящи в чужбина

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

Деактивиране на всички
(Меню 2.7.3)

Можете да избирате дезактивиране
на всички или не.

Фиксирани номера за
Меню 2.8
набиране
v Вкл./Изкл.: Изберете дали да

активирате FDN или не. Изисква се
PIN удостоверяване.
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Чакащо повикване

Меню 2.9

v Активиране: Активира услугата

за изчакване. Изборът на
този елемент показва искащо
съобщение и анимация. Когато
мрежата отговори се показва
резултата от операцията.
v Деактивиране: Деактивира

услугата за изчакване. Изборът
на този елемент показва искащо
съобщение и анимация. Когато
мрежата отговори се показва
резултата от операцията.
v Преглед на състояние: Показва
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Меню 2.0

Отхвърляне на разговор
(Меню 2.0.1)

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

всички контакти.
v Контакти: Отхвърля

повикванията от номерата,
съхранени в Контакти.
v Групи: Можете да определите

отхвърляне по групи, съхранени
в Групи.

Повикване

активирания групов елемент за
Чакащо повикване на мрежата.
Изборът на този елемент показва
искащо съобщение и анимация.
Когато мрежата отговори се
показва резултата от операцията.

Общи настр.
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Повикване
v Нерегистриран: Отхвърля

повиквания от номера, които не са
регистрирани в Контакти.
v Без ID на викащия: Отхвърля

повиквания, които нямат CLI
информация.

Режим на Отговор (Меню 2.0.4)
Позволява ви да зададете режима на
отговаряне. Може да избирате между
Натиснете бутон за изпращане и
Натиснете произволен бутон.

Минутен брояч (Меню 2.0.5)
Изпрати моя номер (Меню 2.0.2)
v Автоматично: Конфигурира с

настройките по подразбиране,
определени от доставчика на
услуги.
v Вкл.: Изпращане на моя

телефонен номер при изходящо
повикване.
v Изкл.: Не се изпраща моя

Повикване

телефонен номер при изходящо
повикване.

Автомат. пренабиране (Меню 2.0.3)
Позволява настройка на функцията
автоматично пренабиране, когато се
провали опит за повикване.
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Определя дали да се изпълнява
тон на всяка минута от телефонния
разговор.

BT режим на отговор (Меню 2.0.6)
v Свободни ръце: Можете да

отговаряте на повикване с
Bluetooth слушалката, когато
Bluetooth е свързан.
v Апарат: Ако натиснете  на

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

""

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

Запис нов номер (Меню 2.0.7)
В това меню можете да записвате
телефонния номер при завършване
на едно повикване, ако телефонният
номер не е записан в телефонния
указател.

v Изберете лично из...: Изберете

неподвижно изображение, което
да се показва.
v Огледало: Изберете дали да

активирате огледалния ефект
или не.
- Вкл.: Показва изображението,
обърнато настрани.
- Изкл.: Показва изображението,
както е.
v Размер на мое изобрa: Изберете

Настр. видеоп.

Меню 2.*

Можете да настроите какво да
се показва на екрана, когато
извършвате/получавате видео
повикване.
Определя дали да покажете
личното изображение или не.
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v ПonoжeHиe Ha Moe и3oб:

Изберете позицията, където ще се
показва изображението.
Повикване

v Изпапзване на пично и :

размера на изображението, което
да се показва.
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Профили
Можете да изберете тон на звънене
или вибрация за входящо повикване
и да конфигурирате звука и
силата на тона на звънене, тона
на клавишите и звуковите ефекти,
според профила. За всеки профил,
който е избран за редактиране, е
наличен отделен списък с опции.
v Предупреждение по

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

Профили

Можете да изберете тона на
звънене за входящи гласови
повиквания.
v Видео тон за звънене

Можете да изберете тона на
звънене за входящи видео
повиквания.

v Сила на звука

Задаване силата на звука.
v Предупр. за сбщ.

Можете да зададете колко често
телефонът да ви информира за
получено съобщение, докато то
се чете.
v Тон за съобщение

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

Можете да зададете тона, който
да се изпълнява при натискане на
клавиши.
v Сила звук за бутон

Можете да зададете силата на
звука за определен тон на клавиш,
като изберете от 7 налични нива.
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v Тон за потвърждение

Можете да изберете тон за
потвърждаване, който да се
изпълнява от телефона при
потвърждаване на дейности.
v Звук при стартиране

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

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

Можете да изберете звуковия
ефект, който да се изпълнява при
изключване на телефона.
v Файл при изключване

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

Профили

Можете за изберете кой файл да
се изпълни при изключване на
телефона.
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Мултимедия
Камера

Меню 4.1

Това меню ви позволява да правите
снимки. Можете да правите снимки
в размер, който желаете, и да ги
използвате за адресната книга,
началния екран или за по-общи
цели.
След като е направена, снимката
може да се изпрати с Мултимедийно
съобщение, Имейл или Bluetooth.
41

1. Натиснете левия програмируем
клавиш за достъп до Опции и
задайте желаната среда, както
следва.
v Движете се между опциите на

менютата с /.
v Изберете желаната стойност с

/ и потвърдете избора с
натискане на .
2. След като завършите всички
настройки, натиснете десния
програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху
обекта за снимане и натиснете .

Мултимедия

4. Натиснете , за да запишете
снимката. Тя се записва в папка
Снимки на Моите файлове.
ƫǌǓǅǅƮǊǅǉƽǆƪƽǄƽǁ

Забележка
v Натиснете десния програмируем
клавиш [Назад] за връщане в
предишния режим.
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Видео камера

Меню 4.2

Това приложение ви дава
възможност да записвате
видеоклип. В това меню можете
да изпълнявате и гледате видео
файлове. След като е записан даден
видеоклип може да се изпрати чрез
Съобщение, Пощенска картичка,
Имейл или Bluetooth.
Яркост: От -2.0 до 2.0 през
интервали от 0.5. Колкото повисоко е нивото, толкова по- ярък
е екранът.

1. Натиснете левия програмируем
клавиш за достъп до Опции и
задайте желаната среда, както
следва.
v Движете се между опциите на

менютата с  / .
v Изберете желаната стойност с

/ и потвърдете избора с
натискане на .
2. След като завършите всички
настройки, натиснете десния
програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху
обекта  за снимане и натиснете
за начало на записа. И натиснете
 за край на записа.
на пауза, като натиснете десния
програмируем клавиш [Пауза].

ƬƽǐǄƽƮǏǋǌ
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4. Натиснете  за запис на
видеоклипа. Той се записва в
папка Клипове на Моите файлове.

Мултимедия

v Можете да поставите записването
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Мултимедия
Плейлиста (Меню 4.3.3)
Забележка
v Натиснете десния програмируем
клавиш [Назад] за връщане в
предишния режим.

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

Изпълнители (Меню 4.3.4)

Музика

Меню 4.3

Последно възпроизвеждани
(Меню 4.3.1)

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

Всички изпълнения (Меню 4.3.2)
Мултимедия

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

Можете да гледате и
възпроизвеждате музикалните
изпълнения, сортирани по
изпълнители.

Албуми (Меню 4.3.5)
Можете да гледате и
възпроизвеждате музикалните
изпълнения, сортирани по албуми.

Жанрове (Меню 4.3.6)
Можете да гледате и
възпроизвеждате музикалните
изпълнения, сортирани по жанрове.
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Разбъркване на песни (Меню 4.3.7)
Изберете тази опция, ако искате
да възпроизвеждате музикалните
файлове непрекъснато и в
произволен ред.

Видео списъци

Меню 4.4

Тук можете да управлявате или
изпращате изтеглени или заснети
видеоклипове.
Ако натиснете  [Свързване],
можете да активирате видео файла.
Следните са налични с използване
на левия програмируем клавиш
[Опции] в списък с клипове.
избрания видеоклип чрез
Съобщение, E-mail или Bluetooth,
ако не е защитен с Digital Rights
Management (DRM).
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клип.
v Маркиране/демаркиране:

Използвайки функцията
Маркиране, можете да изпращате,
изтривате, местите и копирате
множество файлове.
v Използване като: Можете да

преименувате клипа.
- rnacoB TOH 3a 3BbHeHe
- BиДeo ToH 3a 3BbHeHe
v Информация за файл.: Показва

информация за избрания видео
файл.
v Състояние на паметта: Показва

състоянието на паметта (телефон
или външна карта с памет).
Можете да гледате видеоклипове с
видео плейъра. Видео файловете се
показват в списъка кат миниатюри.
Можете да изберете желания
видеоклип с ///.

Мултимедия

v Изпрати: Можете да изпратите

v Изтриване: Изтрива избрания
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Мултимедия
Изберете желания видеоклип и
изберете Възпроизвеждане, да са
видите записания файл.
Изберете левия програмируем
клавиш [Изпращане], за да
прикачите избраното видео към
съобщение, Имейл или Bluetooth.
При опция 1. Избрано е
Възпроизвеждане, видеоклипът ще
бъде изпълнен в Медийния плейър.
За да спрете на пауза, натиснете
 по време на изпълнение. За
подновяване на изпълнението
натиснете отново .

Мултимедия

За да направите моментална снимка,
натиснете левия програмируем
клавиш [Опции] и изберете
Моментална снимка, когато
изпълнението е на пауза.
За да видите текущото изпълнение
на цял екран, натиснете десния
програмируем клавиш.

За да се върнете към предишния
размер на екрана, натиснете отново
десния програмируем клавиш от
цял екран.
Когато гледате видеоклипове в
Медийния плейър, налични са
следните опции:
v Пейзажен изглед: Можете да

гледате видеоклипа в режим на
панорамен изглед.
v Заглуш./Изклюуване На

заглушаване: Ако силата на
звука е зададена на повече
от 0, се активира режимът на
заглушаване, а ако силата е
настроена на 0, активира се
режим със звук.
v Прихв.: Можете да запишете

това, което е на екрана с пауза
(възможно е само в режим Пауза).
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v Повторение: Можете да зададете

опцията на повторение (Няма/
Текущ файл/Всички файлове).
v Информация за файл.: Можете

да проверите информация
за показания файл (Име на
файла, Размер, Дата, Тип,
Продължителност, Защита).
v Изпрати: Можете да изпратите

видеоклипа със Съобщение, E-mail
или Bluetooth, ако не е защитен с
Digital Rights Management (DRM).
v Изтриване: Изтрива избрания

видеоклип.
v Използване като: Можете да
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Меню 4.5

1. Натиснете левия програми
[Опции], за да покажете
изскачащото меню с опции преди
записа.
2. Преминете към желания елемент
от менюто с / и натиснете
.
v Продължителност: Можете да

зададете времето за запис на MMS
съобщ., Pазмер, 30 сек. или 1 мину
v Качество: Можете да изберете от

Супер фин, Фин и Нормален.
v Отиди в моите звуци: Отваря

папката Гласови записи в Моите
файлове.
3. Натискане на  дава начало на
записа. Когато записът започне,
времето на запис се появява на
течнокристалния дисплей. За да
отмените записа, натиснете Назад.

Мултимедия

зададете клип като гласов или
видео тон на звънене. Това меню
зависи от съдържанието.

Гласов запис
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Мултимедия
4. Когато приключите със записа,
натиснете  за край. Записаният
файл се запаметява автоматично
в папка Гласови записи в Моите
файлове. Ако натиснете 
отново, можете да направите нов
гласов запис.
5. Натиснете левия програмируем
клавиш, за да изберете от
различните опции след гласовия
запис.
6. Изберете желаното меню с /
и натиснете .
7. Натиснете десния програмируем
клавиш, за да затворите
изскачащия прозорец на
подменюто.
Мултимедия
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Съобщения
Създай ново съобщ.
Меню 5.1

Съобщение (Меню 5.1.1)
Можете да пишете и редактирате
съобщение, съдържащо
комбинация от текст, изображение,
видео и аудио.
1. Въведете вашето съобщение в
поле Съобщение.
Опции в поле Съобщения
v Вмъкване: Можете да извършите

следните действия:
1. Изображение: Можете да
вмъкнете изображение.(Същест
вуваща снимка/Заснемане)
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4. Символи: Можете да вмъкнете
символи. След въвеждане на
съответните цифрови клавиши
натиснете .
5. Шаблон: Можете да вмъкнете
текстови шаблон, записан в
телефона. След като изберете
такъв, натиснете . Избраният
шаблон се вмъква в прозореца
на съобщението.
6. Емотикон: Можете да вмъкнете
емотикон при писане на
съобщение.
7. Име и номер: След търсене на
името и номера в телефонния
указател можете да вмъкнете
въвеждането.
8. Нов слайд: Изберете това за
добавяне на нов слайд.

Съобщения

2. Клипове: Можете да вмъкнете
видеоклип. (Един видеоклип
на слайд)

3. Звуци: Можете да вмъкнете
звуков файл. (Един звуков файл
на слайд)
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Съобщения
9. Тема: изберете това за
вмъкване на тема.
v Запиши в "Чернови": Изберете

това, за да запишете съобщението
в чернови.
v Метод на въвеждане: Изберете

желания режим на речник.
v Език на писане: Можете да

избирате език за писане на
съобщение.
v Добави към речник: Можете да

добавите дума в речника.

Съобщения

2. Натиснете десния програмируем
клавиш [Назад] за излизане от
Меню или отиване в предишното
Меню след настройка на
подменютата.

3. Натиснете клавиша за
потвърждаване [Изпращане],
за да отидете в менюто на
получателите. Оттам можете да
въвеждате телефонните номера
директно или от записаните в
телефонния указател контакти.
Използвайте следните функции
с левия програмируем клавиш
[Опции].
v Посл. използвани: Можете да

използвате последните няколко
MMS адреса, до които сте
изпращали преди.
v Запиши в "Чернови": Изберете

това меню, за да запишете
съобщението в Чернови.
v Изход
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4. Натиснете клавиша за
потвърждаване [Изпращане],
за да изпратите съобщението.
Съобщението ще бъде записано
автоматично в папка Изпратени
съобщения. Ако съобщението не
се изпрати, ще остане в Изходящи
с неуспешно състояние.

3. Можете да въведете
съдържанието на съобщението,
като преместите курсора в поле
Съобщение.
4. Използвайте следните функции
с левия програмируем клавиш
[Опции].
v Вмъкни: Изберете това меню, за

E-mail (Меню 5.1.2)
За да изпращате/получавате имейли,
трябва да настроите имейл акаунт.
(Вж. стр. 69~74 за информация как
да настроите имейл акаунт.)
1. Въведете имейл адресите на
получателите в полетата До, Як,
Ск. Можете да търсите Контакти с
натискане на .
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v Запиши в "Чернови": Изберете

това меню, за да запишете
съобщението в Чернови.
v Преглед на прикачен файл:

Показва прикачените файлове.
(Този елемент е наличен само
когато име прикачени файлове.)

Съобщения

2. Придвижете курсора до полето
Тема и въведете темата.

да вмъкнете специални знаци,
шаблони и контакти. Възможно е
също да добавите мултимедийни
файлове (снимки, видеоклипове
и звуци).
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Съобщения
v Премахване: Изтрива

прикачения файл.
v Метод на въвеждане: Изберете

желания режим на речник.
v Добави към речник: Можете да

добавите нова дума в речника.
v Език на писане: Можете да

сменяте езика за писане.
v Задаване на приоритет на

поща: Можете да конфигурирате
приоритета на пощата, която
искате да изпратите.
5. Когато свършите с писането
на Имейл, натиснете  за
изпращане на Имейла.

Входяща Кутия

Меню 5.2

1. Можете да видите получените
съобщения. Изберете съобщение
и натиснете  за да го видите.
2. Можете да видите предишното
или следващото съобщение с
/.
3. За да видите мултимедийно
съобщение (уведомяване),
изберете Изтегляне в екрана
за уведомяване за съобщения.
След това файлът се прехвърля
и можете да го видите, когато
прехвърлянето завърши.
Можете да използвате следните
функции с левия програмируем
клавиш [Опции] във Входящи.

Съобщения
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v Отговори на: Създава отговор

до изпратилия или всички
получатели на избраното
съобщение.
v Напред: Препраща избраното

съобщение.

v Копиране: При SMS, можете

да копирате съобщението в
телефона или на USIM.
v Преместване: При SMS, можете

да преместите съобщението в
телефона или на USIM.
v Филтър: Показва съобщенията по

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

v Видео разговор: Можете да

извършите видео разговор.
v Изтриване: Изтрива текущото

съобщение.
напишете ново съобщение или
имейл.
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Можете да изберете едно или
повече съобщения за изтриване
едновременно.
v Информация за съобщение:

Можете да проверите типа на
съобщението, датата и часа и къде
е записано.
Забележка
v Можете да проверите записаните
имейли в Имейл [Меню 5.3].

Съобщения

v Създай ново съобщ.: Можете да

желано тип.
v Маркиране/демаркиране:
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Съобщения
Пощенска кутия

Меню 5.3

Когато осъществявате достъп
до това меню можете или да
се свържете с отдалечената си
пощенска кутия, за да изтеглите
новите си имейл съобщения, или да
разгледате вече изтеглени имейл
съобщения без да влизате в имейл
сървъра.

v Отговори на: Създава отговор

до изпратилия или всички
получатели на избраното
съобщение.
v Изтегляне: Изтегля нови имейл

съобщения.(Само POP3)
v Изтриване: В случай на POP3,

изтрива имейла. В случай на
IMAP4, променя регистрацията.

Съобщения

Впощенската кутия могат да се
съхраняват до300 имейла.

v Изтриване от сървъра?: Изтрива

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

v Създай ново съобщ.: Можете да

2. В списък с имейли можете да
използвате следните функции
с левия програмируем клавиш
[Опции]. Според типа пощенска
кутия за електронна поща (POP3
или IMAP4), подържаните [Опции]
са различни.

v Маркиране/демаркиране:

имейла от сървъра.(Само POP3)
напишете ново съобщение или
имейл.
Използвайте тази опция
за изтриване на много
едновременно.
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v Задаване като прочетени/

непрочетени: Можете да
зададете специфичния имейл като
прочетен или непрочетен.
v Сортиране по: Сортиране на

имейл съобщения по избран тип.
v Информация за съобщение.:

Кратка информация за
съобщението, включително
размер, тип, дата и имена на
файлове.

Меню 5.4

Можете да видите записани
съобщения. Изберете съобщение и
натиснете  за да го редактирате.
Можете да използвате следните
функции с левия програмируем
клавиш [Опции].
v Изпрати: Изпраща избраното

съобщение.
v Изтриване: Изтрива избраното

съобщение.
v Създай ново съобщ.: Можете да

напишете ново съобщение или
имейл.
v Маркиране/демаркиране:

Можете да изберете едно или
повече съобщения за изтриване
едновременно.

Съобщения
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Чернови
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Съобщения
v Филтър: Показва съобщенията по

желано тип.
v Информация за съобщение:

Можете да проверявате типа
на съобщението, датата, часа,
големината и къде е записано.

Изходяща Кутия

1. Select a message.
2. Използвайте следните функции
с левия програмируем клавиш
[Опции].
[За изпращане / чакащи
съобщения]
v Създай ново съобщ.: Можете да

Меню 5.5

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

напишете ново съобщение или
имейл.
v Отмяна изпр.: Можете да спрете

състоянието на изпращане/
изчакване.
v Информация за съобщение:

Можете да проверите типа на
съобщението, датата и часа и къде
е записано.

Съобщения
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[За неуспешно съобщение]

Изпрати Съобщение

v Изпрати: Изпраща отново

избраното съобщение.
v Изтриване: Изтрива текущото

съобщение.
v Запиши в "Чернови": Можете

да изпратите съобщението в
Чернови.
v Създай ново съобщ.: Можете да

напишете ново съобщение или
имейл.
v Информация за съобщение.:

Можете да проверявате типа
на съобщението, датата, часа,
големината и къде е записано.

Показва съобщенията, които сте
изпратили (Съобщение/ Пощенска
картичка/ Имейл).
[Опции]
v Напред: Препраща избраното

съобщение.
v Редактиране: Можете да

редактирате съобщението.
v Изтриване: Изтрива избраното

съобщение.

Съобщения
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Меню 5.6
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Съобщения
v Създай ново съобщ.: Можете да

напишете ново съобщение.
v Маркиране/демаркиране:

Можете да изберете едно или
повече съобщения за изтриване
едновременно.
v Филтър: Показва съобщенията по

желано тип.
v Информация за съобщение.:

Можете да проверите типа на
съобщението, датата и часа и къде
е записано.

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

Мултимедийни шабло
(Меню 5.7.2)

Можете да използвате следните
функции с левия програмируем
клавиш.
v Дата на раждане: Можете да

Шаблони

Меню 5.7

Текстови шаблони (Меню 5.7.1)

създадете ново мултимедийно
съобщение.
v Поздрав: Създава мултимедийно

съобщение с избрания шаблон.

Съобщения

Можете да добавяте, редактирате,
изтривате често използвани фрази
с левия програмируем клавиш
[Опции].
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v Празник: Редактира избрания

шаблон.
v Благодаря: Изтрива избрания

шаблон.

Меню 5.9

Текстово съобщ. (Меню 5.9.1)
Можете да конфигурирате опциите,

v Съжалявам: Изтрива всички

шаблони (освен предварително
инсталираните)

Емотикони

Настройки

Меню 5.8

Можете да добавяте, редактирате
и изтривате емотикони. Можете да
вмъквате предпочитан емотикон
при писане на съобщение.
Ако натиснете клавиша за
потвърждаване, можете да видите
иконата.

1. Център текст. съобщ.: Въведете
адреса за център на текстовите
съобщения.
2. Отчет за доставка: С активиране
на тази опция можете да
проверите, дали вашето
съобщения е изпратено успешно.
3. Срок на валидност: Тази мрежова
услуга ви позволява да зададете
колко дълго да се съıранява
вашето съобщение в центъра.
Съобщения

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

свързани с текстовите съобщения.
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Съобщения
4. Типове съобщения: Текст,
Глас, Факс, X.400, E-mail
Обикновено типът съобщение
е зададен на Текст. Можете да
преобразуватевашия текст в
алтернативни формати. Свържете
се с вашия доставчик на услуги за
наличността на тази функция.
5. Кодиране на знаци: Авто/ Азбука
по подразбиране/ Unicode.
v Авто(по подразбиране):

Съобщение с еднобитов знак
обикновено се кодира в Азбука по
подразбиране (GSM7). Съобщения
с двубитови знаци автоматично се
кодират в unicode(UCS2).

v Азбука по подразбиране:

Съобщение с четен двубитов знак
се кодира в един бит. Обърнете
внимание, че двубитовите
знаци с ударение могат да се
преобразуват в еднобитови знаци
без ударение.
v Unicode: Съобщението се кодира

в двубайтова система. Обърнете
внимание, че тома може да се
таксува двойно.
6. Изпрати дълъг текст като:
изберете дълго текстово
съобщение като Множество SMS
или MMS.

Съобщения
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Мултимедийно съобщение
(Меню 5.9.2)

Можете да конфигурирате опциите,
свързани с Мултимедийните
съобщения.
1. Режим на изтегляне:
Можете да зададете режима
на изтегляне с използване
съответно на Домашна мрежа
и Роуминг мрежа. Ако изберете
Автоматично, ще получавате
мултимедийни съобщения
автоматично. Ако изберете Ръчно,
ще получавате само уведомително
съобщение и след това можете
да решите дали да го изтеглите
или не.
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да поискате потвърждение за
доставката на мултимедийно
съобщение.
v Позволи доклад: Определя

далида позволите изпращането
на пощаза потвърждение за
мултимедийно съобщение.
3. Прочитане на отговор:
Позволява ви да определите дали
да искате потвърждаваща поща за
прочитане от получателя или да
позволите изпращане на такава до
изпратилия.
v Искане за отговор: Определя

дали да искате потвърждение
за прочитане за мултимедийно
съобщение.

Съобщения

2. Отчет за доставка: Позволява
ви да определите дали да
искате потвърждаваща поща от
получателя и дали да позволявате
изпращане на потвърждаваща
поща до изпратилия.

v Искане за отчет: Определя дали
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Съобщения
v Позволи отговор: Определя

дали да позволите изпращането
на потвърждение за прочитане
на искане за потвърждение на
прочитане за мултимедийно
съобщение.
4. Приоритет: Можете да изберете
нивото на приоритет (Нисък,
Нормален и Висок).
5. Срок на валидност: Позволява
ви да конфигурирате срока
на валидност на съобщение,
когато предавате мултимедийно
съобщение. Съобщението ще
бъде записано в сървъра за
мултимедийни съобщения само за
конфигурирания срок.
Съобщения

6. Продължителност на слайд:
Позволява ви да конфигурирате
продължителността на всяка
страница, когато пишете
съобщение.

7. Час на доставка: конфигурира
часът на доставка на съобщението
до получателя. Центърът за
мултимедийни съобщения ще
достави съобщението след часа
на доставка.
8. Множ. център за съобщения:
Позволява ви да конфигурирате
информация за мрежата
като MMSC и WAP шлюз, за
да изпращате мултимедийни
съобщения. С използване на
левия програмируем клавиш
[Опции], можете да активирате,
добавяте или активирате
профил. Име на профил,
избрано с отметка, и текущо
конфигурираната стойност.
Можете да гледате и редактирате
съдържанието на профил
в режим на редактиране с
десния програмируем клавиш
[Редактиране]. Екранът за
редактиране също се появява,
когато създавате нов профил
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под Опции. Значението на всеки
елемент е дадено по-долу.
v Заглавие: Име на профила.
v MMSC URL: Въведете URL на

центъра за мултимедийни
съобщения.
v MMS прокси: Въведете адреса на
WAP шлюза и номера на порта.
v Режим свързване: Изберете един

от режимите на свързване. (TCP с
прокси, TCP без прокси, UDP)
v Точки за достъп: Определете

името на точката за достъп. (вж.
настройката на WAP връзката.)

E-mail (Меню 5.9.3)
Можете да конфигурирате
настройки за получаване и
изпращане на имейли.
1. Имейл акаунти: Можете да
създавате или конфигурирате
имейл акаунт, включително имейл
сървъра и ИД на потребител.
Можете да редактирате
избран имейл акаунт с десния
програмируем клавиш [Редакт.].
Можете да изберете имейл акаунт,
с който да изпращате имейл, с
. Можете да изберете следните
функции с левия програмируем
клавиш [Опции].

Съобщения
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Натиснете десния програмируем
клавиш [Готово], за да запишете
промените и да завършите
настройките на центъра за
мултимедийни.
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Съобщения
v Добави нов: Създаване на нов

имейл акаунт.
v Редактиране: Редактиране на

избрания имейл акаунт.
v Преглед: Активира избрания

акаунт за изıодяща поща.
v

Маркиране/демаркиране:
Използвайте тази опция
за изтриване на много
едновременно.

v Изтриване: Изтрива избрания

имейл акаунт. Всички имейли,
включени в акаунта, ще бъдат
изтрити.

Съобщения

2. Позволи отговор на имейл:
Определя дали да позволите
изпращане на потвърждение
за прочетена поща на искане за
потвърждение.

3. Искане за имейл с отговор:
Определя дали да се поиска
потвърждение за прочетена поща.
4. Интервал на извличане: Можете
да конфигурирате Автоматично
изтегляне, за да изтегляте
автоматично имейли от сървъра
на вıодящите. Когато пристигне
нов имейл, се появява икона в
горната част на екрана. Можете да
изберете времето на автоматично
изтегляне на Изкл., 15 минути,
30 минути, или 1 час, 2 час ,4 час
или 8 час.
Отбележете, че при използване
на функцията за Автоматично
изтегляне можете да бъдете
таксувани допълнително.
5. Вкл. в Препр. и Отгов.: Определя
дали да се включи полученият
имейл, когато препращате
съобщението или отговаряте.
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6. Включи прикачения файл:
Определя дали да се включи
полученият имейл, когато
препращате съобщението
7. Авт. извл. в роуминг: Изтегля
автоматично имейл акаунта когато
преминете в зона на роуминг.

Създаване на нов имейл акаунт
1. Изберете Добави нов от менюто
Имейл акаунт.
2. Следните елементи трябва да
бъдат конфигурирани.
Заглавие

Въведете дете заглавие.

8. Ново имейл увед. Инфо:
Когато новото имейл съобщение
се изтегли автоматично в UE,
можете да решите да извикате
информация за известяване.

Моето име

Въведете Моето име

Парола

Въведете паролата на имейл
акаунта.

9. Подпис: Можете да
конфигурирате текстови подпис,
който да се прибавя в края на
съобщението. Конфигурираният
текстови подпис се добавя
автоматично или ръчно в края на
имейла при съставяне.

Имейл адрес

Въведете имейл адрес за
изходяща поща.

Имейл адр.
за отг.

Въведете имейл адреса,
на който да се отговаря на
вашите имейли.

Сървър изı.
поща

Въведете сървъра на
изходящата поща.

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

Сървър

Въведете сървъра на
входяща поща входящата поща.

Съобщения

10. Приоритет: Можете да изберете
нивото на приоритет (Нисък,
Нормален и Висок).

Потребителско Въведете потребителското
име
име на имейл акаунта.
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Съобщения
Заглавие

Въведете дете заглавие.

Заглавие

Макс. за

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

Точки за достъпИзберете точка за достъп,
за да се свържете към
интернет. Можете да
изберете конфигурирана
точка за достъп с ляв
програмируем клавиш.

получаване

Тип пощенска Изберете типа пощенска
кутия
кутия от POP3 или IMAP4 с
ляв програмируем клавиш.
Запиши на
сървъра

Определете дали да
оставите копие от
съобщенията на сървъра
за входящи с ляв
програмируем клавиш.
Когато типът кутия е зададен
на IMAP4, винаги се записват
копия на съобщенията.

Съобщения

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

Въведете дете заглавие.

Двтомати чно Изберете дали да
активирате автоматичното
и3тегляне
изтегляне или не с ляв
програмируем клавиш.
Можете да настроите
времето за автоматично
изтегляне с използване на
Автоматично изтегляне.
Разширени
настройки

Изберете долните полета
или за редактиране или
не като използвате левия
програмируем клавиш.

Номер на порт Въведете номера на порта
за SMTP
на сървъра за поща. По
принцип SMTP (номерът
на порта на сървъра за
изходяща поща) е 25.
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Заглавие

Въведете дете заглавие.

Заглавие

Въведете дете заглавие.

Порт вх.
сървър

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

APOP защ.
вл.

Решете дали да
активирате APOP
влизане със защита или
не с ляв програмируем
клавиш. Когато
типът пощенска
кутия еIMAP4, APOP
влизането със защита е
винаги изключено.

SMTP
Решете дали сървъра на
удостоверяван е изходящата поща изисква
удостоверяване или не
с ляв програмируем
клавиш. Когато SMTP
удостоверяването е
включено, можете
да въведете SMTP
потребителско име и
SMTP парола за SMTP
удостоверяване.
SMTP потр.
име

Въведете SMTP
потребителско име

SMTP парола

Въведете SMTP парола

Редактиране на имейл акаунт
1. Изберете желания имейл акаунт
от списъка с имейл акаунти и
натиснете десния програмируем
клавиш [Опции].

Съобщения

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

3. Натиснете десния програмируем
клавиш [Запамети], за да
завършите конфигурирането на
имейл акаунта.
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Съобщения
2. Можете да редактирате желани
папки с движение на курсора
нагоре и надолу.
3. Когато конфигурирането е
завършено, натиснете десния
програмируем клавиш [Запамети],
за да завършите конфигурирането
на имейл акаунта.
Забележка
v Когато смените типа пощенска
кутия, всички имейли, изтеглени
преди това, ще бъдат изтрити.

Видео поща (Меню 5.9.4)
Това меню ви позволява да получите
видео поща ако тази услуга се
поддържа от оператора.
Моля проверете вашия оператор за
подробности по настройването на
тази услуга.

Гласова поща (Меню 5.9.5)
Можете да добавяте и променяте
центъра за гласова поща.

Служебно съобщение (Меню 5.9.6)
Можете да конфигурирате опцията
за получаване на съобщение за
услуги.

Съобщения
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Информация. услуга (Меню 5.9.7)
v Инфоуспуга

информационниуспуг: Можете
да настроите състоянието на
получаване.
v Канали: Можете да добавяте или

променяте канали.
v Езици: Можете да избирате

езика, който желаете. След това
съобщението за информационни
услуги ще се покаже на езика,
който сте избрали.

Съобщения
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Мои неща
Мои изображения

Меню 6.1

Папка Снимки се състои от вградени
връзки за изтегляне на снимки
чрез интернет и изображения по
подразбиране.
Натиснете клавиша за
потвърждаване, за да видите
снимката с подробности.
Когато е избран файл, ще се покажат
следните опции с натискане на
левия програмируем клавиш
[Опции].
v Изпрати: Можете да изпратите

Мои неща

избраното изображение със
Съобщение, Имейл или Bluetooth
доколкото изображението не
е защитено от Digital Rights
Management (DRM).
v Използване като

- Фон: Можете да зададете
изображение като тема на
екрана.

- Изходящо повикване
- Изображениезаконтакт:
Можете да зададете
изображението на избраното
въвеждане в Контакти. Когато
получите входящо повикване, се
показва записаното в Контакти
изображение.
- Стартиране: Можете да задавате
едно изображение като начална
тема на екрана.
- Изключване: Можете да
задавате едно изображение като
изображение за изключване.
v Прем.: Позволява файлът да бъде

преместен в друга папка.
v Копиране: Позволява файлът да

бъде копиран в друга папка.
v Изтриване: Изтрива избраното

изображение.
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v Маркиране/демаркиране:

Използвайки функцията
Маркиране, можете да изпращате,
изтривате, местите и копирате
множество файлове.
v Файл

- Преименуване Можете да
преименувате изображението.
- Редактиране: Можете да
редактирате изображението.
- Информация за файл.: Показва
информация за избрания файл.
v Създай нова папка: Мoжете дa

създaдeте нoвa пaпкa в текущo
избpaнaтa.
v Слайдшоу: Можете да

v Сортиране по: Можете да

сортирате файловете по име, дата
или тип.
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прегледате изображенията като
Списък или Матрица.
v Състояние на паметта: Можете

да видите състоянието на
паметта(телефон или външна
карта с памет)

Мои звуци

Меню 6.2

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

Мои неща

преглеждате изображенията като
слайдшоу.

v Преглед в матрица: Можете да
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Мои неща
v Изпрати: Можете да изпратите

избраното изображение със
Съобщение, Имейл или Bluetooth
доколкото изображението не
е защитено от Digital Rights
Management (DRM).
v Използване като

- Гласов тон за звънене: Можете
да задавате звуковия файл като
тон за звънене когато получавате
входящо гласово повикване.
- Видео тон за звънене: Можете
да задавате звуковия файл като
тон за звънене когато получавате
входящо видео повикване.

Мои неща

- Тон за съобщение: Можете да
задавате звуковия файл като тон
за звънене когато получавате
съобщение.

- Стартиране: Можете да задавате
звуковия файл като тон за
звънене при стартиране на
телефона.
- Изключване: Можете да
задавате звуковия файл като тон
за звънене при изключване на
телефона.
v Прем.: Позволява файлът да бъде

преместен в друга папка.
v Копиране: Позволява файлът да

бъде копиран в друга папка.
v Изтриване: Изтрива избраното

изображение.
v Маркиране/демаркиране:

Използвайки функцията
Маркиране, можете да изпращате,
изтривате, местите и копирате
множество файлове.
v Файл

- Преименуване: Можете да
преименувате изображението.
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- Информация за файл.: Показва
информация за избрания файл.
v Сортиране по: Можете да

сортирате файловете по дата,
напиши, име.
v Преглед в матрица: Можете да

прегледате изображенията като
Списък или Матрица.
v Състояние на паметта: Можете

да видите състоянието на
паметта(телефон или външна
карта с памет).

Моите Клипове

v Изпрати: Можете да изпратите

избраното изображение със
Съобщение, Имейл или Bluetooth
доколкото изображението не
е защитено от Digital Rights
Management (DRM).
v Използване като: Можете да

зададете клип като гласов или
видео тон на звънене.
v Прем.: Мести файла в паметта на

телефона.
v Копиране: Копира файла

в паметта на телефона или
външната памет
Меню 6.3

Ако натиснете  [Свързване],
можете да активирате видео файла.
Следните са налични с използване
на левия програмируем клавиш
[Опции] в списък с клипове.
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v Изтриване: Изтрива избрания

клип.
v Маркиране/демаркиране:

Използвайки функцията
Маркиране, можете да изпращате,
изтривате, местите и копирате
множество файлове.

Мои неща

Тук можете да управлявате или
изпращате изтеглени или заснети
видеоклипове.
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Мои неща
v Файл

- Преименуване: Можете да
преименувате клипа.
- Информация за файл.: Показва
информация за избрания видео
файл.
v Създай нова папка: Можете да

създадете нова папка
v Сортиране по: Можете да

сортирате файловете по дата,
напиши, име.
v Преглед в матрица: Можете да

прегледате изображенията като
Списък или Матрица.
v Състояние на паметта: Показва

Мои неща

състоянието на паметта. (телефон
или външна карта с памет)
Можете да гледате видеоклипове с
видео плейъра. Видео файловете се
показват в списъка кат миниатюри.
Можете да изберете желания
видеоклип с ///.
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Изберете желания видеоклип и
изберете Възпроизвеждане, да са
видите записания файл.
Когато се натисне клавиш OK
(Възпроизвеждане), видеоклипът ще
бъде изпълнен в Медийния плейър.
За да спрете на пауза, натиснете
 по време на изпълнение. За
подновяване на изпълнението
натиснете отново  .
За да направите моментална снимка,
изберете опция 3, моментална
снимка когато изпълнението е на
пауза.
За да видите текущото изпълнение
на цял екран, изберете опция 1,
панорамен изглед по време на
възпроизвеждането.
За да се върнете към предишния
размер на екрана, натиснете
програмируем клавиш от цял екран.
Когато гледате видеоклипове в
Медийния плейър, налични са
следните опции:

""

v Пейзажен изглед: Можете да

гледате видеоклипа в режим на
Пейзажен изглед.
v Заглуш./Изклюуване На

заглушаване: Ако силата на
звука е зададена на повече
от 0, се активира режимът на
заглушаване, а ако силата е
настроена на 0, активира се
режим със звук.

v Изпрати: Можете да изпратите

видеоклипа със Съобщение,
Имейл или Bluetooth доколкото
изображението не е защитено от
Digital Rights Management (DRM).
v Изтри иване: Изтрива избрания

видеоклип.
v Използване като: Можете да

зададете клип като гласов или
видео тон на звънене.

v Прихв.: Можете да запишете

това, което е на екрана с пауза
(възможно е само в режим Пауза).
v Повторение: Можете да зададете

опцията на повторение (Няма/
Текущ файл/Всички файлове).
v Информация за файл.: Можете
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Меню 6.4

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

Мои неща

да проверите информация
за показания файл (Име на
файла, Размер, Дата, Тип,
Продължителност, Защита).

Мои игри и прил.
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Мои неща
Други

Меню 6.5

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

Моя карта с памет

Меню 6.6

Ако поръчате допълнителна карта
памет можете да съхранявате
повече приложения. Можете да ги
съхранявате както на телефона си.

Мои неща
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Инструменти
Бързо меню

Меню 7.1

Можете да определите функции за
записване в Бързо меню. Можете
да записвате често използваните
функции в Бързо меню.

Аларма

Меню 7.2
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2. Настройка/Отмяна на аларма:
Настройте или отменете алармата
с използване на опциите за
определяне дали алармата да
е включена или като изберете
времето на аларма.
3. Въведете час на аларма:
Въведете желаното време за
алармата, като определите Час и
Минути. Изберете 'AM' или 'PM',
което и видимо, ако сте избрали
12-часов формат за телефона.
4. Изберете режим на повтаряне:
Изберете желания режим на
повтаряне с / или изберете
желания от списъка с натискане
на ляв програмируем клавиш
[Списък].

Инструменти

Ако настроите аларма, се
появява на уведомителната лента.
Определената аларма звучи в
насроченото време.
Натиснете  , за да спрете
алармата, тя се освобождава.
Натиснете десния програмируем
клавиш [Дрямка] и изберете
интервала на дрямка. Звукът на
алармата спира и се подновява
отново след избраната
продължителност на дрямката.
Звукът на алармата спира и се
подновява отново след избраната
продължителност на дрямката.
Можете да конфигурирате до 5
аларми.

1. Изберете избраната аларма, която
да конфигурирате, от списъка. Ако
няма аларма, натиснете десния
програмируем клавиши [Добави],
за да добавите нова аларма.
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Инструменти
5. Изберете звън: Изберете
звъненето, което да звучи по
времето на алармата с отваряне
на списъка с натискане на
левия програмируем клавиш
[Редактиране].

Калкулатор

Меню 7.3

6. Въведете бележка: Въведете име
на алармата.

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

7. Дрямка: Можете да зададете
времето на дрямка за тази аларма.

1. Натиснете левия програмируем
клавиш [Функция].

8. Когато приключите с настройката
на алармата, натиснете
централния бутон [Запиши].

2. Изберете подходящата функция.

Забележка

Инструменти

v Алармата ще се изключи
независимо дали телефона е
включен

Можете да въвеждате числа с
натискане на цифровите клавиши,
а символите за действия с /
//.
Можете да въвеждате десетична
запетая с . При всяко натискане
на , знаците се изтриват
последователно в обратен ред.
При всяко задържане на , се
изтриват всички знаци наведнъж в
обратен ред. Когато изчисленията са
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приключени и резултатът е показан
на екрана, натискането на символ
запаметява резултата в символа и
изчисленията продължават.

Валутен Преобразуватеп
Меню 7.4

С това меню потребителите могат да
конвертират Валута, Повърхност,
Дължина, Тегло, Температура,
Обем и Скорост.

Валута (Меню 7.4.1)

3. Въведете валутни курсове на до
6 валути, еквивалентни на GBP и
натиснете [Запамети].
След това можете да
преобразувате една валута в
друга.
4. Можете да видите стойността на
до 6 единици валута.
5. Натиснете [Нулир.], за да
изчистите полето за въвеждане.
6. За да излезете от функцията
преобразуване на валута,
натиснете клавиша [Назад].

Повърхност (Меню 7.4.2)

2. Потребителите могат да зададат
валутен обменен курс като
използват опцията "Смяна на
валутата" в менюто.

1. Изберете меню Повърхност.

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG  

2. Изберете желаната единица, която
да преобразувате, със [Списък].
3. Въведете стандартната единица и
вижте преобразуваната стойност.

Инструменти

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

Дължина (Меню 7.4.3)
1. Изберете менюто за дължина.
2. Изберете желаната единица, която
да преобразувате, със [Списък].
3. Въведете стандартната единица и
вижте преобразуваната стойност.

Инструменти

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

Тегло (Меню 7.4.4)
1. Изберете меню Тегло.
2. Изберете желаната единица, която
да преобразувате, със [Списък].
3. Въведете стандартната единица и
вижте преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да
изчистите текущото поле за
въвеждане, и позиционирайте
курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на валута,
натиснете клавиша [Назад].

Температура (Меню 7.4.5)
1. Изберете меню Температура.
2. Позиционирайте курсора на
желаната единица с използване на
стрелките нагоре и надолу.
3. Въведете стандартната единица и
вижте преобразуваната стойност.
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4. Натиснете [Нулир.], за да
изчистите текущото поле за
въвеждане, и позиционирайте
курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на валута,
натиснете клавиша [Назад].
6. Можете да въвеждате
отрицателни стойности с [-].

Сила на звука (Меню 7.4.6)
1. Изберете меню Обем.
2. Изберете желаната единица, която
да преобразувате, със [Списък].
3. Въведете стандартната единица и
вижте преобразуваната стойност.
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Скорост (Меню 7.4.7)
1. Изберете меню Скорост.
2. Изберете желаната единица, която
да преобразувате, със [Списък].
3. Въведете стандартната единица и
вижте преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да
изчистите текущото поле за
въвеждане, и позиционирайте
курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията
преобразуване на валута,
натиснете клавиша [Назад].

Инструменти

4. Натиснете [Нулир.], за да
изчистите текущото поле за
въвеждане, и позиционирайте
курсора в полето за въвеждане.

5. За да излезете от функцията
преобразуване на валута,
натиснете клавиша [Назад].
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Инструменти
Световно време

Меню 7.5

Функцията световно време
предоставя информация за часа в
големи градове по света.
1. Можете да изберете желан град
като референтна стойност с левия
програмируем клавиш Опции
o Добави град или Опции o
Добави град o Карта.
2. Можете да променяте града като
използвате левия програмируем
клавиш Опции o Смени града
или Смени текущия град.

SIM услуги

Меню 7.6

Вашият доставчик на услуги може
да предлага специални приложения
с помощта на SIM картата, като
домашно банкиране, борси и др.
Ако сте регистрирани за някоя от
тези услуги, името на услугата ще се
появи в края на Главното меню. С
вашето Меню за SIM услуги вашият
телефон е с бъдещи добавки и ще
поддържа допълнения в услугите от
вашия доставчик на услуги.
За повече информация се обърнете
към вашия доставчик на услуги.

Инструменти

3. Можете да преминавате към
сезонна смяна на часа с левия
програмируем клавиш Опции o
Сезонна смяна на часа.
4. Можете да избирате режим на
аналогов часовник с Опции o
Аналогов часовник.
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Контакти
Добави нов

Меню 8.1

Бързо набиране

Меню 8.3

Можете да регистрирате нов адрес
на контакт. Можете да въведете
името, различни телефонни номера
и имейл адреси за нов контакт.
Можете също да присвоите контакта
за групи, да включите изображение
или аватар, да определите
специфичен тон на звънене и дори
да въведете паметна бележка за
контакт.

С това меню можете да управлявате
бързите набирания. Бързите
набирания се конфигурират между
2-9. Можете за определен контакт да
настроите до 5 различни номера за
бързо набиране и адрес на контакта
може да има множество номера за
бързо набиране.

Търсене

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

Меню 8.2
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Меню 8.4

Контакти

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

Групи
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Контакти
Номера за избиране на
Меню 8.5
услуги
Можете да видите списък с Номера
за избиране на услуга (SDN),
определени от вашия доставчик,
(ако се поддържа от USIM картата).
Такива са номера за спешност,
указателни справки и номера за
гласова поща. След като изберете
номер за услуга, натиснете  за да
наберете услугата.

Моята визитка

Меню 8.7

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

Настройки

Меню 8.8

Показване на данни (Меню 8.8.1)

Собствен номер

Меню 8.6

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

v Покажи Контакт От: Изберете

коя информация за контакта да
се показва (от телефона, от USIM
картата или от двете). Всички е
настройката по подразбиране.

Контакти

v Име дисплей: Можете да задавате

реда на дисплея по име.
v Покажи изображениe: Избор

дали да се покаже изображение/
аватар или не.
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Синхронизиране на контакт

Преместване (Меню 8.8.4)

(Меню 8.8.2)

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

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

Можете да изпращате
съдържанието на телефонния
указател директно към сървъра.

Архивиране контакти(Меню 8.8.5)
Можете да запаметявате всички
данни във външна карта с памет
чрез форматиране на vcard.

Възстановяване контакти
(Меню 8.8.6)

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

Можете да възстановявате данните
от телефонния указател във външна
карта с памет към паметта на
телефона чрез форматиране на
vcard.
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Контакти

Копиране (Меню 8.8.3)
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Контакти
Изтриване на контакти
(Меню 8.8.7)

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

Информация за паметта
(Меню 8.8.8)

Можете да проверявате състоянието
на паметта в това меню.

Контакти
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Браузер
Начална страница

Меню 9.1

Можете да стартирате уеб браузъра
и да получите достъп до началната
страница.

Бързи Връзки

Меню 9.3

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

Можете да съхранявате често
посещавани или любими URL/
страници. аряне, добавяне на
ново, редактиране, маркиране/
демаркиране или изтриване могат
да се извършват върıу бързите
връзки. Няколко предварително
конфигурирани URL са запазени
като бързи връзки.

v За да въведете символ, натиснете

Добавяне на нова бърза връзка

Вьведете адрес

Меню 9.2

левия програмируем клавиш
[Опции] и изберете 1, Вмъкване
на символ от меню Опции, за да
покажете таблицата със символи.
v За да превключите режима на
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2. Въведете заглавието и
съответната URL информация.
3. Натиснете  за запис.
Свързване към желана бърза
връзка
Натиснете  за свързване към
желана бърза връзка.

Браузер

въвеждане, натиснете левия
програмируем клавиш [Опции] и
изберете 2. Метод на въвеждане.

1. Натиснете левия програмируем
клавиш [Опции] и изберете 2,
добавяне на нова от меню Опции.
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Браузер
Изпращане на бърза връзка на
други
Изберете Изпращане от меню
Опции. Можете да го изпратите със
съобщение или имейл.
Изтриване на бърза връзка
Изберете Изтриване от меню
Опции. Можете да изтриете
множество бързи клавиши с
използване на опцията Маркиране/
Демаркиране.
Редактиране на бърза връзка

Запаметени страници
Меню 9.4

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

Хронология

Меню 9.5

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

Изберете Редактиране от меню
Опции. Редактирайте заглавието
и съответната URL информация.
Натиснете  за запис.
Браузер

Забележка
v Можете да се насладите на
мобилна телевизия
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Настройки

Меню 9.6

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

Профили (Меню 9.6.1)
Изберете подходящия профил с
натискане на . Това ще активира
профила, което ще инициира
стартирането на браузъра.

Настройка на облик (Меню 9.6.2)
Задава знаците по подразбиране
на браузъра на една от следните
системи:
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Активирането на Кеш памет
позволява да съхранявате страници,
до които сте имали достъп, на
телефона. Веднъж след като
дадена страница е съхранена в
Кеш паметта, това значително ще
подобри скоростта на зареждане
при следващо отваряне на същата
страница.

Бисквитки (Меню 9.6.4)
Активирането на Бисквитки
позволява да съхранявате
бисквитки, изпратени от сървъра.
Дезактивирането на тази функция
ще предотврати записването на
бисквитки на телефона.
Браузер

Автоматично, English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE),
Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16
BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF16 Auto), Unicode(UTF-8).

Кеш памет (Меню 9.6.3)
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Браузер
Нулиране на настройки
(Меню 9.6.5)

Изберете това, за да върнете
фабричните настройки на браузъра
на телефона.

Защита (Меню 9.6.6)
Списък на сертификатите
Ако е съхранен, тук може да се
намери списък с коренни/ca
сертификати за WTLS/TLS.
Сертификатите могат да се видят от
списъка.
Сеансът е изчистен

Браузер

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

Меню *.1

Bluetooth Връзка
Вашият телефон разполага с
вградена Bluetooth безжична
технология, което ви позволява
да се свързвате безжично с други
Bluetooth устройства като свободни
ръце, компютър, PDA или други
телефони.
Забележка
v Препоръчваме телефонът и
Bluetooth устройството, към което
се свързвате, да са на разстояние
10 метра. Връзката може да се
подобри, ако между тях няма
масивни обекти.

• Меню *. Свързване o 1.
Bluetooth o 1. Включване/
Изключване
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2. Търсене на ново устройство
• Меню o *.Свързване o
1.Bluetooth o 2. Търси ново
устройство
С това меню можете да търсите и
сдвоите ново Bluetooth устройство
с вашия телефон. Моля, прочетете
<Сдвояване на устройства>.
3. Сдвоени устройства
Ако не съществува сдвоено
Bluetooth устройство.
Опции o Добави ново
устройство
Ако вече съществува сдвоено
устройство.
• Меню o #. Hастройки o 7.
Свързване o 1. Bluetooth o
1. Сдвоени устройства

Свързване

1. Начало на работата

За да използвате функцията
Bluetooth, трябва първо да зададете
Включване.
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Свързване
Опции
v Добави ново: C това меню

можете да сдвоите ново Bluetooth
устройство с вашия телефон.
v Преименуване: С това меню

можете да използвате псевдоним
за сдвоено устройство.
v Свързв.

1. Ако искате да отворите връзката
към избраното устройство,
изберете Свързване.
2. Ако искате да затворите
връзката към избраното
устройство, изберете
Прекъсване.
v Изтриване: С това меню можете

Свързване

да изтриете сдвоеното Bluetooth
устройство.
v Изтриване на всички: С това

меню можете да изтриете всички
сдвоени Bluetooth устройства.

4. Конфигуриране на Bluetooth
настройки
• Меню *.Свързване o 1.
Bluetooth o 4. Настройки
- Видимост на моето устройство:
Задайте [Видимост на моето
устройство] на [Видимо], така
че другите устройства могат да
открият телефона ви, когато търсят
Bluetooth устройства. Ако изберете
[Скрито], другите устройства
няма да могат да открият вашия
телефон, когато търсят Bluetooth
устройства.
- Име на моето устройство: Можете
да именувате и преименувате
вашия телефон с името, което ще
се показва на другите устройства.
Името на вашия телефон ще бъде
показвано на другите устройства
само когато [Видимост на моето
устройство] е зададено на
[Видимо].
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- Поддържани услуги: Това меню
показва списък на наличните
Bluetooth услуги във вашия
телефон.
- Моят адрес: Това меню показва
адреса на вашето Bluetooth
устройство.
Note
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1. За да търсите Bluetooth
устройства, които да сдвоите,
натиснете Опции или Добави ново
устройство.
2. Екранът показва търсене
на устройствата. Bluetooth
устройствата, които са в обсег на
10 метра, ще бъдат открити.
3. Ако са намерени Bluetooth
устройства, те се показват на
екрана. Ако няма намерени
Bluetooth устройства, ще бъдете
запитани дали искате да търсите
отново.
4. Процедура за сдвояване
- Натиснете [Добави]. На екрана
ще се появи прозорец за
въвеждане на парола.
- След създаване на парола (1
до 16 цифри), потребителят на
другото устройство трябва да
въведе паролата за сдвояване.

Свързване

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

<Сдвояване на устройства>
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Свързване
Потребителят на другото
устройство трябва да знае
паролата за удостоверяване.

За да изтриете всички сдвоени
устройства, изберете Опции >
Изтриване на всички.

<Свързване на слушалка или
свободни ръце>

<Прехвърляне на данни с
Bluetooth>

1. Свържете слушалката според
процедурите, описани в раздела
Сдвояване на устройства.

1. За да прехвърлите данни от
телефона на друго Bluetooth
устройство, първо изберете
приложението, където са
записани данните. Например за да
изпратите данни в Моите файлове
до друго устройство, изберете
Меню > 6. Моите Файлове > 1.
Мои изображения / 2. Мои звуци
/ 3. Моите Клипове / 5. Други /
6. Моя карта с памет > Изберете
данни за прехвърляне > Опции >
Изпрати > 3. Bluetooth

2. За да използвате слушалката,
изберете слушалката от
сдвоените устройства, изберете
Опции>Свързване.
3. За да използвате слушалката,
изберете слушалката от
сдвоените устройства, изберете
Опции>Прекъсване.
<Изтриване на устройства>
Свързване

1. Изберете устройство, което
да изтриете от със сдвоени
устройства.
2. Можете да изтриете устройство с
избиране на Опции > Изтриване.

2. Прехвърляне на данни
1) Показват се сдвоените
устройства. Ако желаното
устройство не фигурира в
списъка, изберете [Опрес.].
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2) Изберете устройството, към
което искате да прехвърлите
данни от изброените устройства
и го натиснете.
3) Ако другата страна позволява
вашето прехвърляне, данните
се прехвърлят.
<Получаване на данни с
Bluetooth>
Ако друга страна се опита да
прехвърли данни, на екрана се
появява на екрана се появява
въпрос за свързване. Ако позволите
свързване, данните ще се
прехвърлят на вашия телефон.
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Синхр. сьс сьрвьр

Меню *.2

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

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

Свързване

По време на прехвърлянето на
данни, иконата на Bluetooth се
сменя на икона Прехвърляне на
файлове.

А получените файлове се записват
в съответните папки съобразно
типовете файлове. Например,
файловете с изображения се
записват автоматично в папка Моите
изображения.
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Свързване
Свързване

v Име на профил: Въведете името

1. Изберете елемента Свързване и
натиснете клавиша .

v Адрес на хост: Свържете се с

2. Свързвате се със сървъра с
избрания сървърен профил и
се показва анимация, докато се
извършва синхронизиращата
услуга.
Регистри
Изберете елемента Регистри и
натиснете клавиша , за да видите
регистъра за последната изпълнена
операция по синхронизация.
Център на синхр. сървър

Свързване

1. Изберете елемента
Синхронизация на сървър. център
и натиснете .
2. Това меню ви позволява да
конфигурирате профила за
синхронизиращия сървър.

за профила.
вашия доставчик на услуги.
v SyncML прокси: Свържете се с

вашия доставчик на услуги.
v Потребителско име: Въведете

вашия ID за синхронизиращия
сървър.
v Парола: Въведете вашата парола
v Контакти: Изберете дали да

синхронизирате Контакти или не.
v Име на контакт: Въведете име

на базата данни на контактите за
достъп на сървъра.
v Календар: Изберете дали да

синхронизирате Контакти или не.
v Име на календар: Въведете име

на базата данни на контактите за
достъп на сървъра.
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v За изпълнение: Изберете дали да

синхронизирате Задачи или не.
v Име на "За изпълнение":

Въведете име на базата данни на
Задачи за достъп на сървъра.
v Паметна бележка: Изберете

дали да синхронизирате Паметна
бележка или не.
v Име на бележка: Въведете име на

базата данни на Паметна бележка
за достъп на сървъра.
v Тип синхр.: Изберете типа

синхронизация по-долу.
v Точка за достъп: Изберете точка

за достъп, която да използвате за
връзката за данни.

Меню *.3

USB свързването на вашия телефон
може да се използва за няколко
цели. Потребителят трябва да
задава режим на USB свързване за
няколко цели.
Ако потребителят използва
функцията Устройство за
съхраняване на данни като USB
флаш памет, изберете устройство за
съхраняване на данни в това меню.
Устройството за съхраняване на
данни е на разположение само за
външна карта с памет.
Ако потребителят използва друга
функция като dialup, PC Synca и др.,
освен устройство за съхраняване на
данни, изберете Услуга за данни в
това меню.

Свързване
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USB връзка
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Организатор
Календар

Menu 0.1

Настройка на запитване и
търсене
1. Справка по месеци

Организатор

Можете да проверите вашия
график по месеци. Курсорът е на
текущата дата и регистрираната
дата е маркирана.
Графикът, записан за датата,
където е разположен курсорът,
е представен от сива кутийка. С
натискане на програмируемия
клавиш се премествате към
предишната година, а с натискане
на към следващата и
ви премества на днешната дата.
Натискане на
премества
премества към предишния месец
и премества към следващия.
Натискане на ви премества
към месечния календар. Можете
да местите датата с използване
на///.

2. Подробна справка
Можете да направите подробна
справка, което означава цялото
съдържание на графика,
конфигурирано от потребителя.
Можете да изпратите графика
на друг телефон, Интернет сайт
чрез SMS(Текстово съобщение)
или MMS(Картинно съобщение)
и Имейл или Bluetooth с левия
програмируем клавиш [Опции].
Добави ново събитие
Можете да добавите събитие.
Можете да конфигурирате
началната дата, крайната дата,
началния час, крайния час,
съдържането, типа график,
повторението и алармата на
графика.
v Типове графици: Среща,

Годишнина, Дата на раждане,
Други.
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v Опции за повторение, които

могат да се конфигурират: Един
път, Ежедневно, Ежеседмично,
Ежемесечно, Ежегодно,
Потребителска настройка
v Опции за алармата, които

могат да се конфигурират:
Няма аларма, Навреме, 15 минути
преди, 30 минути преди, 1 час
преди, 1 ден преди, 3 дни преди, 1
седмица преди
Изтриване на график
1. Изтрий предишните графици
С тази функция можете да
изтриете всички изминали
графици.
С тази функция можете да
изтриете цялото записано
съдържание на графиците.
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Можете да настройвате и изтривате
отпуск за потребителя. Натиснете
левия програмируем клавиш
[Опции] и изберете Задаване
на отпуск. Избраната дата ще се
покаже в червено.
За да освободите отпуска, натиснете
десния програмируем клавиш
[Опции] и изберете Изтриване на
празник.
Уведомяване за график
Ако потребителят е конфигурирал
настройката на аларма,
определеният алармен сигнал
ще прозвучи. Ако времето на
уведомяване е преди времето за
начало на графика, можете отново
да настроите алармата.

Организатор

2. Изтрий всички графици

Настройка и изтриване на отпуск

105

""

Организатор
За изпълнение

Menu 0.2

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

Организатор

За да добавите задача, натиснете
левия програмируем клавиш
[Опции] в екрана за управление
на списъка със задачи и изберете
опцията Добавяне на ново
събитие. След това въведете
датата, описанието и приоритета на
задачата.
Когато приключите с въвеждането
на данни, натиснете централния
бутон [Запис], за да запишете новата
задача.

Подробен преглед и редактиране
За да видите подробно
съдържанието на задача,
позиционирайте курсора на
желания елемент в Списъка на
задачите и натиснете централния
бутон. Можете да редактирате
и изтривате задачи с левия
програмируем клавиш [Опции].
Задаване състояние на задачата
Задачите, които са определени
като завършени, се показват като
задраскани под незавършените
задачи в Списъка на задачите. С
избиране на Опция можете да
определите завършените задачи
като незавършени.
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Паметна бепежка

Menu 0.3

С използване на функцията
за управление на бележките,
можете да гледате и управлявате
съдържанието на записани бележки
и да добавяте нови бележки.
Добавяне на паметна бележка
За да добавите нова паметна
бележка, натиснете левия
програмируем клавиш [Добави]
или [Добави нова паметна бележка]
вОпции. Въведете съдържанието
на паметната бележка. Можете да
запишете бележката в списъка с
натискане на централния бутон
[Запис].

Маркирайте желаната бележка
и натиснете  , за да видите
съдържанието. Можете да
редактирате или изтриете
съдържанието на паметна бележка
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Тайна бепежка

Меню 0.4

Можете да напишете тайна паметна
бележка за защита на вашите
лични данни. Можете да въвеждате
защитен код, за да използвате това
меню.
Добавяне на лична паметна
бележка.
За да добавите нова паметна
бележка, натиснете левия
програмируем клавиш [Добави] или
[Опции]. Въведете съдържанието

Организатор

Изтриване и редактиране на
паметна бележка

с левия програмируем клавиш
[Опции]. Можете да се върнете към
екрана за управление на бележки с
натискане на десния програмируем
клавиш [Назад]. Можете да
изберете Множество или Всички
бележки с използване на опцията
Маркиране/демаркиране и след
това да изтриете бележка с опцията
Изтриване.
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Организатор
на паметната бележка. Можете да
запишете бележката в списъка с
натискане на централния бутон
[Запис].

Търсене на дати

Меню 0.5

С тази функция можете да намирате
датата, която искате.

Edit and delete a private memo

Организатор

Маркирайте желаната бележка
и натиснете  , за да видите
съдържанието. Можете да
редактирате или изтриете
съдържанието на паметна бележка
с левия програмируем клавиш
[Опции]. Можете да се върнете към
екрана за управление на бележки с
натискане на десния програмируем
клавиш [Назад]. Можете да
изберете Множество или Всички
бележки с използване на опцията
Маркиране/демаркиране и след
това да изтриете бележка с опцията
Изтриване.

Настройки

Меню 0.6

Календар (Меню 0.6.1)
Можете да задавате конфигурации
за преглед на календара.
v Изглед по подразбиране:

Можете да задавате стойност
по подразбиране за преглед на
календара; Преглед по месеци,
Преглед по седмици
v Ежеседмичен начален час: 1AM,

2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM,
8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
v Седмицата започва в: Можете

да задавате ден по подразбиране
за начало на седмица; неделя,
понеделник
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Архивиране на календара и
задачата за изпълнение
(Меню 0.6.2)

Можете да създавате резервни
файлове на календара или
въвеждания на задачи, записани в
телефона, когато вкарвате външна
памет.

Изтрий всички (Меню 0.6.5)
Можете да изчиствате всичко от
Календар, Задачи, Паметна бележка
и Тайна бележка.

Възстановяване на календара
и задачата за изпълнение
(Меню 0.6.3)

Можете да възстановявате резервни
файлове на календара или задачи,
когато вкарвате външна памет.

(Меню 0.6.4)

Можете да видите информацията за
наличната памет по отношение на
Календар, Задачи, Паметна бележка
и Тайна бележка.
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Организатор

Информация за паметта
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Настройки
Телефон

Меню #.1

Информация за апарата
(Меню #.1.4)

Автом. блок. бутони (Меню #.1.1)
Ако активирате тази функция,
клавиатурата се заключва
автоматично в дежурен режим без
да изисква натискане на клавиш.

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

Настройки

Език (Меню #.1.2)

Екран

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

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

Енергоспестяване (Меню #.1.3)

Тема за екран (Меню #.2.1)

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

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

Меню #.2

Стил на меню (Меню #.2.2)
Можете да изберете желан стил
на менюто Решетка или стил Един
след друг.
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Шрифт (Меню #.2.3)

Дата & Час

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

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

Фоново осветление (Меню #.2.4)
Можете да зададете време на
фоновото осветление и контраст на
началния екран и продължителност
на клавиатурата отделно.

Поздравително съобщ.
(Меню #.2.5)

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

Час (Меню #.3.1)
1. Изберете елемента Час от списъка
Дата и час и натиснете .
2. Преминете към желаното поле,
Час, Минута, Секунди или
полето am/pm като използвате
клавишите за навигация. (Когато
сте избрали 12 часов формат)
3. Въведете Час и Минути с
Секунди цифровите клавиши.
4. Изберете формата на часа с ,.

Настройки
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Меню #.3
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Настройки
5. За да изберете формата на
индикатор на часа, например.
изкл., Часовник с кукувичка или
Камбанен звън.
6. Натиснете централния
програмируем клавиш [Запис], за
да настроите часа с определената
стойност.

Дата (Меню #.3.2)
1. Изберете елемента Дата от
списъка Дата и час и натиснете
.
2. Изберете формата на датата с
,.
3. Въведете Ден, Месец и Година с
цифровите клавиши.

Автоматично обновяване на
дата/час (Меню #.3.3)
Когато е включено Автоматичното
обновяване, часът и датата се
актуализират автоматично според
часовата зона. Ако е избрано Първо
потвърди, обновяването на датата
и часа първо се потвърждава, преди
да се актуализира автоматично.

Пятно часово време (Меню #.3.4)
Изберете дали да активирате
функцията за лятно часово време
или не. Можете да зададете
разликата в лятното време на
избран град на 1 час или 2 часа.

Настройки

4. Натиснете централния
програмируем клавиш [Запис],
за да настроите датата с
определената стойност.
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Мрежа

Меню #.4

Избери Мрежа (Меню #.4.1)
Изберете между Автоматично и
Ръчно.
v Автоматично: Автоматично търси

мрежа и регистрира апарата в
мрежата. Това се препоръчва за
най- добра услуга и качество.
v Ръчно: Всички текущо налични

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG

Можете да зададете типа мрежа, за
който да се търси в менюто Избери
мрежа.
v Автоматично: Търси всички

възможни за свързване мрежи.
v UMTS: Търси само мрежи,

поддържащи 3G.
v GSM 900/1800: Търси само

мрежи, поддържащи лента GSM
900/1800.
v GSM 1900: Търси само мрежи,

поддържащи лента GSM 1900.

Списъци на предпочитани
(Меню #.4.3)

Ако мрежата търси автоматично,
можете да добавите предпочитана
мрежа, към която да се свържете. На
разположение са следните опции:

Настройки

2G(GSM) и 3G(UMTS) мрежи се
показват и можете да изберете
една от тях за регистриране.
Ако регистрацията на мрежа се
провали, всички текущо налични
мрежи са показани отново и
можете да изберете всяка една за
регистрация.

Мрежов режим (Меню #.4.2)
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Настройки
v Добави ново: Можете да

добавите нова мрежа, като
използвате следното.
- Търсене: Можете да изберете
една от посочените мрежи в
списъка на телефона.
- Въведете нова мрежа: Можете
да въведете кода на страната
(MCC) и кода на мрежата (MNC) и
RAT за добавяне.
v Изтриване: Изтрива избраната

мрежа.

Точки за достъп (Меню #.4.4)
Това меню показва списъка с точки
за достъп. Можете да създавате
нови профили и да ги редактирате
или изтривате с менюто Опции.
Не можете, обаче, да изтривате
или редактирате конфигурациите
по подразбиране в зависимост от
страната.
Можете да редактирате следните
конфигурационни елементи с
натискане на левия програмируем
клавиш [Опции] и Редактиране.

v Редакт.: Можете да променяте

информацията на избраната
мрежа.
v Преместване нагоре: Премества

избраната мрежа нагоре.
Настройки

v Преместване надолу: Премества

избраната мрежа надолу.
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Име на
връзка

Име на профил на
точката за достъп.

Носител

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

Удостоверяване Изберете
удостоверяване
от списъка. (По
подразбиране е без
удостоверяване)

потребителско Информация,
име
предоставена от
доставчика на услуги.
Информация,
предоставена от
доставчика на услуги.

APN

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

Натиснете клавиша Потвърди, за да
запишете промените.
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Ако желаете поточно изпълнение,
можете да зададете различни
настройки на мрежата.

Защита

Меню #.5

Запитване за PIN код (Меню #.5.1)
Когато това е включено, ще бъде
поискано да въвеждате PIN код при
всяко включване на телефона.

Настройки

Парола

Поточно (Меню #.4.5)
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Настройки
Заключване на апарата
Note
v Натиснете десен програмируем
клавиш в прозореца за въвеждане
на PIN код, за да се върнете на
предишната стъпка.
v 3 грешни въвеждания на PIN код
ще направят PIN кода невалиден.
Ще е необходимо да въведете PUK
(Код за деблокиране на PIN), за да
конфигурирате отново PIN кода.
v Максималният брой пъти за
въвеждате на PUK код е 10.
(Забележка: Ако въведете грешен
PUK код 10 пъти, USIM картата
се блокира и трябва да бъде
сменена.)
v Ако искането за PIN код не може
да се дезактивира от настройките
на оператора, няма де можете да
избирате тази опция.

(Меню #.5.2)

Можете да заключите телефона.
Налични са следните 4 функции за
заключване.
При превключване: Заключва
телефона при всяко включване.
Ако USIM картата е сменена:
Заключва телефона, когато е
сменена USIM картата.
Незабавно: Незабавно заключва
апарата.
Няма: Дезактивира функцията
заключване.

Настройки

За да потвърдите този избор се
изисква въвеждане на кода за
защита.
v За да отключите телефона, трябва

да въведете защитния код.
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Промяна на кодове (Меню #.5.3)

Запазена памет на апарата

Можете да сменяте PIN, PIN2,
паролата на мобилния телефон.

(Меню #.6.2)

Управпение на паметта
Меню #.6

обща памет на апарата
(Меню #.6.1)

Тази функция показва състоянието
на потребителската памет на
мобилния телефон. Тъй като тази
функция сканира общата файлова
система, необходими са няколко
секунди.

1. Будилник(освен аларма по
подразбиране)
2. Хронология на повиквания
3. Бързи Връзки
(освен маркери по подразбиране)
4. Разни
v Тайна бележка
v Бързо меню(освен менюта по

подразбиране)
v Браузър > Въведете адрес >

Хронология

Настройки
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Тази функция показва състоянието
на Паметта, запазена от
потребителя. Съдържанието
обикновено е Текстови съобщения,
Контакти, Календар, Задачи,
Паметна бележка.
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Настройки
v Браузер > Браузър на

хронологията > Записани
страници
v Съобщения > Последно използван

номер.
v Разходи за разговори
v Продължителности на

разговорите
Освен това дава ясна илюстрация
на действителното количество,
сравнено с общото количество за
всеки елемент.

Външна памет (Меню #.6.4)
Тази функция показва състоянието
на паметта на външната карта.
Тази функция показва статистика
за паметта, която се използва и
свободната памет.

Първични настр. за
съхранение (Меню #.6.5)
Можете да избирате устройство за
съхраняване, за изтеглите файла:
памет на телефона или външната
памет.

USIM памет (Меню #.6.3)
Тази функция показва състоянието
на паметта на USIM картата.

Нулиране на настройки
Меню #.7

Настройки

Изберете това, за да върнете
фабричните настройки на телефона.
Изисква се да въведете защитен код.

118

=G*]TOIZQIG7XMVG5\MTG 

""

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

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

Стандартна батерия

v Винаги използвайте оригинални
LG аксесоари.
v Ако не го направите, вашата
гаранция може да стане
невалидна.
v Аксесоарите могат да се
различаван в различните
региони: обърнете се към нашата
регионална компания за услуги
или агент за повече информация.

Аксесоари
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Забележка
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Аксесоари
Слушалка (Допълнителна)
Свързва се с вашия телефон, позволявайки работа със свободни ръце.
Включва слушалка, микрофон и вграден бутон за отговор/прекратяване.
Моля, купете си я отделно за употреба (не е включена). За повече
подробности се обърнете към вашия местен продавач или сервизен център.

SGEY0005516

SGEY0003210

SGEY0003209

Аксесоари
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Технически Данни
Общи
Име на изделието: KU250
Система: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Нетно тегло: 57.2g (Без батерия)

Температура на околната среда
Нормален: 55°C
Зареждане: 45°C

Технически Данни
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can place
a scale on the cutoff line and cut as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
1

1. Earpiece
2. LCD screen
3. Soft keys
4. Navigation key
5. Multitasking key
6. Send key
7. Microphone
8 8. Confirm key
9. Clear key
9
10 10. End key
11. Alpha numeric keys

2

KU250
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

Camera
This application enables you to take a still picture. You
can take a picture in the size you want, and use it for
the address book photo, home screen and other more
general purposes. Once taken, the picture can be sent via
Multimedia message, Email or Bluetooth.
1. Press the left soft key to access Options and set the
desired environment as follows.
v Move between the options menu with / .
v Select the desired value with /and
confirm the selection with  .
2. After finishing all the settings, press the right soft key
[Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press
.
4. Press  to save the picture. It is saved in the Pictures
folder of My Files.
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3
4
5
6

11
7

Note
• Press the right soft key [Back] to go back to the preview
mode.

Video camera
This application enables you to record a video clip.
You can play and watch a saved video file in this
menu. Once recorded, a video clip can be sent via
Message, Email or Bluetooth.
Brightness: From –2.0 to +2.0 at 0.5 intervals. The
higher the level, the brighter the screen.
1. Press the left soft key to access Options and set the
desired environment as follows.
v Move between the options menus with  / .
v Select the desired value with  /and
confirm the selection with  .
2. After finishing all the settings, press the right soft key
[Close].

""

3. Focus the camera on what you want to record and
press  to start recording. And press  to stop
recording.
v You can pause the recording by pressing the left soft
key [Pause].
4. Press  to save the video clip. It is saved in the
Videos folder of My Files.
Note
• Press the right soft key [Back] to go back to the preview
mode.

Music
v Recently played: This menu will be activated when

there are some tracks currently played.
v All tracks: You can view all the music files stored in the

phone/external memory.
v Playlists: You can create your own playlists by

choosing tracks from the All tracks menu list.
v Artists: You can view and play music sorted by Artists.

press  during the playback. To resume the paused
playback, press  once again.
To capture the screen shot, press the left soft key
[Options] and select Capture when the playback is
paused.
To view the current playback in full screen, press the right
soft key during the playback.
To return to the previous screen size, press the right soft
key once again in full screen mode.

Voice recorder
1. Press the left soft key [Option] to display the option pop
up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using/and
press  .
v Duration: You can set the recording duration to MMS
msg. size, 30 secs, or 1 min.
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v Albums: You can view and play music sorted by

Albums.
v Genres: You can view and play music sorted by Genres.
v Shuffle tracks: If you want to play the music

continuously and randomly, select this option.

Video playlists
Here you can manage or send downloaded or captured
video clips.
If you press  [Connect], you can activate the video file.
You can view a video using the video player. Video files
are displayed in the list as thumbnails. You can select a
desired video by using the // /  . Select
a desired video and select Play to view the recorded
video.
Select the left soft key [Send] to attach the selected video
to a message, Email or Bluetooth.
When option 1. Play is selected, the video clip will be
played with the Media Player. To pause the playback,

v Quality: You can select a recording quality from High,

Medium and Low.
v Go to my sounds: Opens the Voice recordings folder in

My Files.
3. Pressing  starts recording. When recording is
started, the recording time appears on the LCD. To
cancel recording, press Back.
4. When you finish the recording, press  to stop.
The recorded file is automatically saved in the Voice
recordings folder in My files. If you press  again,
you can start recording a new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after
the voice recording.
6. Select the desired menu using/and press
.
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup
window.
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Bluetooth QD ID B012660
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