
ій може бути під'єднаний до

Подовжене натиснення ).

Введіть телефонний номер
та натисніть L для
збереження.

Введіть телефонний номер
за допомогою клавіатури та
натисніть L для набору.

Натисніть ( у режимі
очікування. Журнал викликів
відобразить ваші Недавні
Пропущені виклики, Набрані
номери та Отримані виклики.
Натисніть ( коли дзвонить
ваш телефон.

Натисніть ).
Відкрийте свій телефон

Philips постійно покращує свою продукцію.
Таким чином, Philips зберігає за собою право
змінити цю інструкцію або вилучити її в будь-який
час без попередження. Philips надає цю
інструкцію користувача "як є" та не несе
відповідальності, окрім зазначеної у законодавстві,
за будь-які помилки, пропущену інформацію або
розбіжності між цією інструкцією та описаним

продуктом. Пристр
мереж GSM/GPRS.

Як...
+

Клавіатура
алфавітного та
цифрового
набору

Мікрофон

262,000 кольоровий
головний екран

Навігація
та , клавіші

Клавіша завершення
розмови та клавіша

увімк./вимк.

Мікро SD 
гніздо для 
картки

Ліва функціональна
клавіша

Клавіша
виклику

Бокові клавіші 
гучності

-
Права

функціональна
клавіша

Гарнітура/Зарядний
пристрій/USB Порт

Увімкнути/
вимкнути 
телефон
Зберігання 
номерів у 
телефонній 
книзі
Зробити виклик

Увійти до 
Журналу 
викликів

Відповісти на 
виклик
Завершити 
виклик
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льні клавіші
ункціональні клавіші L та R, що
 верхній частині клавіатури,
м вибирати відповідні опції що
 екрані безпосередньо над ними,
ції під час виклику. Функції, що
цими клавішами можуть
носно до поточного контексту.

 
MS

Натисніть > у режимі
очікування.

 Натисніть + у режимі
очікування.

 до 
 

Натисніть R.

о 
Натисніть ).
Функціона
Ліва та права ф
знаходяться у
дозволяють ва
відображені на
включаючи оп
виконуються 
змінюватися від

Відхилити 
виклик

Натисніть ( коли дзвонить
ваш телефон.

Відрегулювати 
гучність 
розмови

Натискайте верхню та
нижню бокові клавіші
гучності протягом виклику.

Відрегулювати 
гучність мелодії 
виклику

Натисніть + або - бокові
клавіші гучності у режимі
очікування.

Увійти до 
Головного меню

Натисніть L Меню або , у
режимі очікування.

Переключити у 
режим без звуку

Натисніть * у режимі
очікування.

Увімкнути/
вимкнути 
Аудіоплеєр

Натисніть R у режимі
очікування.

Увійти до 
Списку 
телефонної 
книги

Натисніть - у режимі
очікування.

Скористатись 
швидким 
набором

Натисніть < у режимі
очікування.

Скористатись
редактором S
Увійти в меню
Dual SIM
Повернутися
попереднього
меню
Швидке 
повернення д
режиму 
очікування



Головне меню Головне меню, представлене у вигляді таблиці,
о різноманітних функцій, що
ому мобільному телефоні.
таблиця коротко описує
й Головного меню.
имі очікування для входу до
та використовуйте кнопки
го напрямку -, +, < або > для
необхідної іконки. У рамках
L для вибору опції, що
у пункту, натисніть R Назад
а один рівень. 
2

забезпечує доступ д
доступні на ваш
Наведена вище 
розміщення функці
Натисніть L у реж
Головного меню 
навігації відповідно
вибору зі списку 
списку, натисніть 
відповідає вибраном
щоб повернутися н

Розваги та 
ігри

Послуги Аудіоплеєр Мультиме
діа

Сторінка Сторінка Сторінка Сторінка

Обмін 
повідомлен-

нями
Менеджер 
файлів

Бізнес Телефонна 
книга

Сторінка Сторінка Сторінка Сторінка

Профілі 
користува-

ча

Можли-
вість 

підключен-
ня

Історія 
викликів

Налаштува
ння

Сторінка Сторінка Сторінка Сторінка
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Початок роботи

Зніміть задню кришку
вити SIM картку, спершу вам
ю кришку. Притисніть задню
ьцем та зсуньте кришку вгору.
 вільної руки підніміть кришку
як показано нижче. 

мулятор
умулятор, підніміть його з
6

1. Початок роботи
Вітаємо вас з придбанням та приєднанням до
Philips!
Для отримання всіх переваг, що надає підтримка
Philips, зареєструйте свою покупку на сайті
www.philips.com/welcome.

Будь ласка прочитайте розділ інструкції
"Запобіжні заходи" перед початком
використання телефону.
Для користування телефоном вам необхідно
вставити відповідну SIM картку, що підтримується
вашим оператором мережі або продавцем. SIM
картка містить вашу реєстраційну інформацію,
номер вашого мобільного телефону та вільну
пам'ять, де ви можете зберігати номери телефонів
та повідомлення. Додаткову інформацію дивіться
у �Телефонна книга� на сторінці 17.

Вставте SIM картку та акумулятор
Виконуйте наступні дії, щоб вставити SIM картку.

Не забудьте вимкнути свій мобільний телефон
перед тим, як витягнути батарею.

Для того, щоб вста
необхідно зняти задн
кришку великим пал
Потім за допомогою
батарейного відсіку, 

Витягніть аку
Щоб витягнути ак
верхнього краю.
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а телефоні праворуч, поряд з
артки.

а місце задню кришку
е задню кришку, зсуваючи її вниз у
, до її зупинки.

м використання телефону зніміть
на екрані телефону.
Початок роботи

Вставте SIM картку
Вставте SIM картку до одного з двох роз'ємів для
картки, впевніться, що скошений куток картки
розташований правильно та золоті контакти
повернуті донизу.

Витягніть SIM картку
Відтягніть фіксатор для того, щоб витягнути SIM
картку, як показано нижче. 

Вставте акумулятор на місце
Розташуйте акумулятор у гнізді таким чином, щоб
золоті контакти акумулятору співпадали з
контактами на боці телефону. Контакти телефону

розташовані н
роз'ємом SIM к

Вставте н
Вставте на місц
належне гніздо

Перед початко
захисну плівку 



Початок роботи

Увімкніть телефон

відобразить стан зарядки.
ня індикатор заряджання буде
повної зарядки акумулятора
ини. Акумулятор повністю
дикатор не рухається. Після
'єднати зарядний пристрій.
ежі та умов використання, час
ежимі очікування дорівнює 8
 відповідно.
стрій залишиться під'єднаним
ри повністю зарядженому
ятор не буде пошкоджено.
кнути зарядний пристрій - це
 електричної мережі, таким
йте легко доступні розетки. Ви
и зарядний пристрій до IT
8

Для того, щоб увімкнути телефон необхідно
виконати подовжене натиснення клавіші L.
Введіть PIN-код, якщо потрібно. PIN-код - це
секретний код вашої SIM картки з 4 - 8 цифр. Він
повинен бути попередньо сконфігурований та
наданий вам оператором мережі або продавцем.
Додаткову інформацію відносно PIN-кодів
дивіться у �Настройка викликів� на сторінці 40.

Вашу SIM картку буде заблоковано, якщо ви тричі
не правильно введете PIN-код. Для її
розблокування вам буде потрібен PUK-код від
вашого оператора мережі.

Заряджання акумулятору
Живлення вашого телефону відбувається від
заряджаємого акумулятору. Батарея частково
заряджена, звукове попередження сповістить, що
заряд акумулятору занизький. Ви можете
розпочати заряджання акумулятору, коли він
встановлений у телефон. 
Під'єднайте зарядний пристрій, як показано
нижче. Потім, інший кінець увімкніть до
електричної розетки.

Символ батареї 
Протягом заряджан
пересуватися. Для 
необхідно 3 год
заряджено, коли ін
цього ви можете від
В залежності від мер
розмов та час у р
годинам та 1 місяцю
Якщо зарядний при
до телефону п
акумуляторі, акумул
Єдиний спосіб вим
від'єднати його від
чином використову
можете підключит
живлення.
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Початок роботи

Функція Швидкі клавіші
Ваш телефон пропонує 10 варіантів швидкого
доступу до функцій телефону. Ви маєте
можливість налагодили швидкий доступ
відповідно до ваших потреб. Додаткову
інформацію дивіться у �Швидкі клавіші� на
сторінці 39.

Подвійна SIM
Функція Dual SIM мобільного телефону 9@9w
дозволяє вставляти дві SIM картки в один
телефон. Ви можете переключатись між двома
номерами/мережами. За більш детальною
інформацією зверніться до розділу �Подвійна
SIM� на сторінці 40



Виклик

відображення його або її ідентифікаційних даних.
исаний у телефонній книзі,
е відображатися відповідне ім'я.
 виклик: натисніть ( або ,.
 виклику: натисніть ). Якщо
ереадресацію Викликів, виклик
но на інший номер або голосову

розмови: натисніть ).

дзвонити коли він у режимі

Відповідь натиск. будь-якої
дповідати на виклик будь-якою
ючи ) та R.

имі "Вільні руки"
 комфортного відчуття та
теся, що ви віддалили телефон
оли іде виклик на спікерфон,
шенні гучності.
ні руки під час виклику для
спікерфона. Для деактивації
іть R ще раз для вимкнення
а.
10

2. Виклик
Зробити виклик
З екрану очікування
1. У режимі очікування введіть номер телефону

за допомогою клавіатури Для виправлення
помилки натисніть R.

2. Натисніть ( для набору номеру
3. Натисніть ) для закінчення розмови
Для міжнародного виклику необхідно зробити
подовжене натиснення 0 для того щоб вставити
інтернаціональний префікс "+"
Використання телефонної книги
1. Натисніть - у режимі очікування.
2. Обріть контакт зі списку, натисніть ( для

набору. Для обирання іншого номеру
натисніть + або - (дивись �Телефонна книга�
для детальної інформації)

3. Натисніть ) для закінчення розмови

Відповісти та завершити виклик
При вхідному виклику номер викликаючого може
відображатися, якщо викликаючий обраний для

Якщо номер зап
замість номеру буд
� Для відповіді на
� Для відхилення
ви активували П
буде переадресова
пошту.

� Для закінчення 
Телефон не буде 
без звуку.
Якщо ви обрали 
клав., ви можете ві
клавішею, виключа

Виклик в реж
Для забезпечення
безпеки, переконай
від вашого вуха к
особливо при збіль
Натисніть R Віль
активації режиму 
спікерфона натисн
режиму спікерфон
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бо увімкнути гучність 

у натисніть L Опції  та оберіть
офон або Увімкнути мікрофон.
Вимкнути мікрофон, мікрофон
но.
енні з одного виклику на інший,
ня гучності буде скасовано.

вати гучність розмови
у натисніть гучність "+" або "- "
к для збільшення та зменшення

абір
бір через записну книгу 

 через записну книгу SIM карти
е номер розташування у пам�яті
у ви бажаєте зателефонувати
мер розташування у пам�яті 5), ви
 5# у режимі очікування для
набору завчасно встановленого
 натисніть L, щоб здійснити
Виклик

Опції під час виклику
Під час виклику натисніть L Опції для доступу до
таких опцій:

- Поставити виклик на Поставити на
утримання

- Завершити поточний виклик
- Зробити Новий виклик
- Увійти до Телефонна книга
- Надіслати та отримати повідомлення
- Диктофон
- Приглушити звук/ відновити звук виклику
- увімкнення DTMF (системи тонального
набору номеру)

Диктофон
У більшості країн, запис телефонних розмов є
предметом легалізації. Ми пропонуємо вам
попереджувати викликаючого, якщо ви маєте
намір робити запис розмови і робити це лише з
його згоди. Ви також повинні гарантувати
конфіденційність  записів.
Для запису розмови під час виклику натисніть L та
оберіть Диктофон.. Записаний звук зберігається у
*.amr форматі та зберігається під пунктом
Диктофон у меню Аудіоплеєр.
(дивись�Диктофон� на сторінці 62).

Вимкнути а
виклику
Під час виклик
Вимкнути мікр
При обиранні 
буде деактивова
При переключ
режим вимкнен

Відрегулю
Під час виклик
бокових кнопо
гучності.

Швидкий н
Швидкий на
SIM карти
Швидкий набір
Якщо ви знаєт
контакту, яком
(наприклад: но
можете ввести
автоматичного 
контакту, потім
виклик.



Виклик

Швидкий набір через журнали R SOS можна також перейти до екрану
иків, який відображає номери
тім натисніть ( або
лавішу OK для безпосереднього
реного виклику з анімацією
 відображатися.

ножинними 
алежить від мережі)
и двома чи більшою кількістю
, а також робити конференц-
омогою вашого телефону.
ності даної функції залежить
ра мережі та/чи підписки на

ий виклик
ти другий виклик, коли є
бо виклик на утриманні. Під
ку наберіть номер (або оберіть
ної книги) та натисніть (.
де поставлено на утримання, а
рається. Ви можете натиснути
аступних опцій:
переключення між двома
12

викликів
У режимі очікування натисніть ( для доступу до
Журналів Викликів. Оберіть номер, якому ви бажаєте
зателефонувати та натисніть ( для швидкого набору.

За умовчанням режим Швидкого набору
вимкнено. Для активації цієї функції вам
необхідно активувати її у меню настройок
телефону. 

Зробити екстрений виклик
Ви можете зробити екстрений виклик у будь-який
час, незалежно від того чи зареєстровано
мобільний телефон у мережі. 
1. У режимі очікування введіть номер

екстреного виклику (специфічний для країни
викликаючого).

2.  Натисніть ).

Зробить увагу, що екстрений виклик не буде
збережено у записі викликів. 

3. Альтернативно, після увімкнення мобільного
телефону та введення номеру PIN натисніть R
SOS для переходу до екрану екстрених викликів.
У випадку відсутності SIM картки натиснувши

екстрених викл
викликів. По
функціональну к
виконання екст
набору, що буде

Управління м
викликами (З
Ви можете управлят
викликів одночасно
виклики за доп
Можливість доступ
від вашого операто
цю можливість.
Зробити друг
Ви можете зроби
активний виклик, а
час першого викли
контакт з телефон
Перший виклик бу
другий номер наби
L для доступу до н
� Замінити для 
викликами.
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я другого виклику, вам необхідно
еактивувати Переадресацію
сь �Переадресація виклику� на

 активувати Очікування Виклику
вання виклику� на сторінці 40).

Для доступу до списку опцій.
Ви можете обрати Завершити
для завершення поточного
виклику та відповіді на вхідний
виклик.
Виклик

� Об�єднати в конференцію для залучення
виклакаємого у конференц-виклик.

� Перевести дзвінок на іншу лінію для з'єднання
двох викликів. Ви від'єднуєтесь після
завершення переведення.

� Завершити один для від'єднання однієї
частини з виклику.

� Телефонна книга для доступу до списку
контактів.

� Центр повідомлень для відправки та
одержання повідомлень.

� Диктофон для запису телефонної розмови.
� Вимкнути гучність для деактивації мікрофону.
� DTMF для активації системи тонального
набору номеру.
Відповісти на виклик
Коли ви одержуєте другий виклик під час зв'язку,
телефон буде видавати зумер та відображати
інформацію про вхідномий виклик. Далі ви маєте
можливість:

Для одержанн
спочатку д
викликів (диви
сторінці 41) та
(дивись�Очіку

Натиснути ) Для відповіді на виклик
(перший виклик буде
поставлено на утримання).

Натисніть R 
або )

Для відхилення виклику.

Натисніть L 

Опції



ня тексту або цифр

Введення Алфавіту АБВ/абв
кайте цифрові клавіші (від 2
ення першої літери зазначеної
війне натиснення для введення
 так далі до четвертої. Якщо
отрібно ввести та літера, яку ви
 знаходяться на одній клавіші,
 секунд доки з'явиться курсор.
ля видалення символів ліворуч

 ввести слово "home": 
GHI) 6, 6,  6 (MNO), 6

(DEF). Після завершення
ення натисніть ,.

ставити пробіл у режимі
віт АБВ/абв натисніть

 на клавішах телефону у такій

порядку відображення
 $ / _ 1
14 Введен

3. Введення тексту або 
цифр

Метод введення
Ваш телефон підтримує 4 типи методів введення:
Алфавіт АБВ/абв
T9 АБВ/абв
Цифровий
Символьний

Ви можете використовувати список опцій для
вибору бажаного методу введення англійських літер,
слів, символів та цифр. Піктограми, що з'являються
на екрані, вказують на активний метод введення. 

Функціональні клавіші

1. Один раз натис
до 9) для введ
на клавіші, под
другої літери, і
літера, яку вам п
тільки-но ввели
зачекайте кілька

2. Натисніть R д
від курсору.

Наприклад: щоб
Натисніть 4, 4 (
(MNO), 3, 3 
написання повідомл

Для того, щоб в
введення Алфа
клавішу 0.
Літери знаходяться
послідовності:

R Видалити символ ліворуч від курсору
або вийти з режиму редагування.

+/-/</> Переміщення курсору, вибір літери, слова
зі списку, переміщення нижче по списку.

) Повернення до режиму очікування
L Вибрати зі списку виділене слово або

увійти до меню Опції
* Введення символів.
# Переключити режим введення.

Клаві  Символи у 
1  . , - ? ! @ : #
2  a b c 2
3  d e f 3
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льний набір T9 АБВ/абв
й метод введення англійською - це
іб введення англійських слів.
бно лише один раз натиснути
клавішу (від 2 до 9), що
кожній літері слова. Протягом
літер, на екрані буде

атися слово, з набраних літер.
R для видалення записів ліворуч
.
потрібне слово за допомогою
х клавіш + і -, а потім натисніть
ення цього слова.
об ввести слово "home": 
4, 6, 6, 3. На екрані
перше слово у списку: Good. 
, щоб перелистати й оберіть Home. 
, для підтвердження.

цифр
 цифрові клавіші (0 - 9) для
ифр, що на них зазначені.
ння цифри натисніть R.
Введення тексту або цифр

Введення тексту за методом T9 ®

T9 ® Інтелектуальне Введення Тексту -
це інтелектуальний режим для введення
тексту до мобільного телефону. Цей
режим дозволяє вам швидкіше
набирати текст, через автоматичний

підбір слова з літер, розташованих на натиснутих
вами клавішах. Ви один раз натискаєте клавішу з
літерою, що необхідна для написання слова та T9®

пропонує слово, відповідно до натиснутих вами
клавіш. Якщо існує кілька варіантів слів, перше слово
зі списку буде відображено та виділено. Натисніть +/
- або L, щоб увійти до списку та натисніть ,, щоб
вставити слово.

Інтелектуа
Інтелектуальни
швидший спос
1. Вам потрі

цифрову 
відповідає 
введення 
відображув

2. Натисніть 
від курсору

3. Виберіть 
навігаційни
L для введ

Приклади: щ
1. Натисніть 

появиться 
2. Натисніть -
3. Натисніть 

Введення 
1. Натискайте

введення ц
2. Для видале

4  g h i 4
5  j k l 5
6  m n o 6
7  p q r s 7
8  t u v 8
9  w x y z 9
0 0

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



ня тексту або цифр

Введення символів
16 Введен

Оберіть Введення символів зі списку методів
введення або натисніть *, щоб ввести розділові
знаки або символи. Використовуйте клавішу
навігації для вибору розділового знаку або
символу та натисніть L для його введення.
Натисніть - для перегляду списку розділових
знаків та символів.
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ефонної книги
режимі очікування, щоб увійти до
нної книги та натисніть клавішу,
літері, яку ви шукаєте (наприклад,
ичі для вибору літери V). Зі списку
перший запис, що починається з

ання контактів
зі списку телефонної книги та
я набору номеру або натисніть L
ру наступних опцій: 

вий запис
о Телефонної книги з головного
оберіть Додати новий запис.
сце збереження та натисніть L.
рали До SIM, вам необхідно ввести
мер. Після того, як ви ввели ім'я,

а Відправити SMS
Відправити MMS
Переглянути
Видалити
Відіслати візитну картку
Телефонна книга

4. Телефонна книга

Контакти зберігаються у одній з двох доступних
телефонних книг: Телефонна книга SIM картки
(розташована на вашій SIM картці, кількість номерів,
що можуть у ній зберігатися залежить від ємності
картки) або Швидка Телефонні книга (розташована
у вашому телефоні, дозволяє зберігати до 300
найменувань). Нові додані контакти будуть записані
тільки до обраної телефонної книги.

Пошук контактів у телефонній 
книзі
Опція Швидкий пошук
1. Увійдіть до Телефонної книги з головного

меню та оберіть  Швидкий пошук для
відкриття списку телефонної книги..

2. Введіть назву контакту.
Опція Пошуку запису
1. Увійдіть до Телефонної книги з головного

меню та оберіть Пошук запису.
2. Введіть назву контакту, натисніть L Опції та

натисніть L.

Список тел
Натисніть - у 
списку телефо
що відповідає 
натисніть 8 тр
буде вибрано 
цієї літери.

Впорядкув
Оберіть ім'я 
натисніть ( дл
Опції  для вибо

Додати но
1. Увійдіть д

меню та 
Оберіть мі

2. Якщо ви об
Ім'я та Но

Набір IP-номер
Редагувати
Копіювати
Дублювати
Перемістити



Телефонна книга

натисніть L. Потім введіть телефонний номер затвердження дії або оберіть R Ні щоб

писів телефонних номерів з
 телефону до SIM картки буде
 імена та номера телефонів.

 З SIM або З телефону для
писів на SIM картці або у
зі мобільного телефону
ете обрати Один за одним для
них номерів.

аписів з SIM картки або
отрібно ввести пароль для
характеристик. Пароль за
.

тів
яє групувати контакти у
для кращого впорядкування

лефонної книги з головного
ь Група абонентів.
а натисніть L.
18

та натисніть L. 
3. Якщо ви обираєте До телефону, послідовність

дій буде аналогічною описаній вище. Ви маєте
можливість заносити Ім'я контакту, його Номер,
Домашній Номер, Назву компанії, Адресу Адреса
електронної пошти, Офісний номер, Номер
Факсу та Дату народження. Також ви маєте
можливість призначити контакту зображення,
звук, відео, а також групу абонентів. Натисніть L
для затвердження. Телефон відобразить
повідомлення, що контакт було збережено.

Для введення символів типу @ , / , . та ін.
натисніть 1.

Копіювати все
Ви маєте можливість копіювати всі контакти з
телефону до SIM картки та навпаки.
1. Оберіть Телефонну книгу  з головного меню,

оберіть Копіювати все та натисніть L.
2. Оберіть З SIM або З телефону, та натисніть L.
3. Повідомлення з підтвердженням буде

відображено на екрані. Оберіть L Так для

відмінити дію.

При копіюванні за
вашого мобільного
скопійовано тільки

Видалити
Ви можете обрати
видалення всіх за
телефонній кни
відповідно. Ви мож
видалення телефон

Видалення всіх з
телефону. Вам п
видалення всіх 
умовчанням "0000"

Група абонен
Ця опція дозвол
телефонній книзі 
ваших контактів.
1. Увійдіть до Те

меню та оберіт
2. Оберіть групу т
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містять екстрені номери вашої
ості випадків ви маєте можливість
к на ці номери незалежно від того,
і SIM картка та введен PIN код.

ого оператора мережі, у вас може
ь зробити екстрений виклик навіть
ку не встановлено.

ання
ті
льну кількість контактів у кожній з
нних книг та загальний об'єм
ам'яті.
 сховище
овчанням встановити телефонну
удуть зберігатися ваші контакти.

бирати такі позиції як Домашній
 компанії, Адреса ел. пошти,
ер, Факс, День народження,
Зображення/Звук та Група
ля відображення у швидкій
зі.
Телефонна книга

3. Оберіть опцію за допомогою якої ви хочете
редагувати настройки групи.

Ви можете встановити наступні опції:

Додатковий номер
Власний номер
Власний номер опція повинна містити ваш
власний телефонний номер. Якщо ні, ми радимо
вам ввести ваш власний мобільний номер та іншу
стосовну інформацію.
Сервісний набір номеру
Ця послуга надається вашим оператором мережі. За
додатковою інформацією стосовно цієї функції,
будь ласка зв'яжіться зі своїм оператором мережі.

Номер SOS
Номери SOS 
країни. У більш
зробити викли
чи є в телефон

Залежно від ваш
бути можливіст
якщо SIM карт

Налаштув
Стан пам'я
Відображає зага
ваших телефо
використаної п
Переважне
Дозволяє за ум
книгу, до якої б
Поля
Дозволяє вам о
номер, Назва
Офісний ном
Призначити 
абонентів д
телефонній кни

Ім'я групи Встановити ім'я групи.
Тип мелодії 
виклику.

Встановіть мелодію вхідного
виклику від абоненту групи.

Зображення Встановіть піктограму, що буде
відображуватися при вхідному
виклику від абоненту групи.

Список 
учасників

Додавання або видалення
учасників групи абонентів.



Телефонна книга

Моя візитна картка
20

Дозволяє редагувати або відсилати ваші особисті
деталі.

Зображення абоненту
Дозволяє призначати зображення з папки
зображень у меню Менеджеру файлів як
зображення викликаємого абонента.

Сигнал абонента, що викликає
Дозволяє призначати мелодію, збережена на
вашому мобільному телефоні або доставлену вам
та збережену у меню Профілі користувача як
мелодію абонента, що викликає. 
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аписати повідомлення, введіть
натисніть L для доступу до
опцій:
Надіслати повідомлення
Вставити попереднє
повідомлення.
Вставити зображення, анімацію
та звук до вашого повідомлення.
Встановіть Стиль тексту,
Розмір тексту  (тільки для
англійського тексту, цифр та
символів), Вирівнювання та
Вирівнювання Нового
параграфу.
Ця функція працює лише тоді,
коли настройки  встановлено
перед введенням тексту.

Вставити номер зі списку
телефонної книги.
Вставити назву зі списку
телефонної книги.
Вставити закладку зі списку.
Обмін повідомленнями

5. Обмін повідомленнями

Повідомлення
Це меню дозволяє вам відправляти та отримувати
текстові або мультимедійні повідомлення, а також
впорядковувати повідомлення, що ви вже
надіслали або отримали. У режимі очікування
натисніть L для доступу до головного меню.
Потім оберіть Обмін повідомленнями та
натисніть L OK для створення, редагування та
надіслання повідомлень.
Написати повідомлення
Під час написання повідомлень Ви можете
переключатись між введенням тексту методом Т9,
цифровим і символьним, натиснувши #.

SMS
Функція SMS дозволяє вам надсилати текстові
повідомлення іншому абоненту, що використовує
Сервіс Коротких Повідомлень (SMS). За
допомогою SMS меню Ви можете надсилати
повідомлення на інший телефон чи пристрій,
здатний отримувати SMS. Для створення та
відправлення SMS, виконайте наступні дії:

1. Оберіть Н
текст та 
наступних 

Готово
Використати
шаблон
Вставити
об�єкт
Форматувати
текст

Вставити
номер PHB
Вставити 
ім�я РНВ
Вставити
закладку РНВ
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повідомляється, що повідомлення було
у SMS, який ви встановили на
Однак, це не передбачає, що
авлено за призначенням.

ефон також може надсилати та
(Послуга Мультимедійного
омлення. За допомогою MMS
ь надсилати повідомлення, що
, звук та текст.
овідомлення повинен також
й підтримує MMS, для того,
овідомлення. Для створення та
виконуйте наступні дії:
ати повідомлення та введіть
мацію:

Метод Вибрати метод введення.

новіть номер або ел. пошту
мувача.
новіть номер або ел. пошту
мувача, якому ви бажаєте
слати копію повідомлення.
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2. Оберіть Готово, потім натисніть L для
доступу до наступних опцій:

3. Введення номеру телефону.
Натисніть L, введіть номер телефону або
виберіть контакт та натисніть L.

Коли ви відправляєте повідомлення через
мережу SMS, ваш телефон може відобразити
повідомлення �Відправлені�. Цим

надіслано до центр
вашій SIM картці. 
повідомлення відпр

MMS
Ваш мобільний тел
приймати MMS 
повідомлення) повід
ви маєте можливіст
містить зображення
Отримувач MMS п
мати телефон, яки
щоб переглянути п
відправлення MMS 
1. Оберіть Напис

наступну інфор

введення

Лише 
надіслати

Відіслати повідомлення одному
отримувачу.

Зберегти і 
надіслати

Зберегти повідомлення до
папки Вихідні та відіслати
повідомлення.

Зберегти до 
чернеток

Зберегти повідомлення, як
чернетку що ви маєте можливість
редагувати, для того, щоб
завершити та відіслати пізніше.

Надіслати 
багатьом

Відіслати повідомлення кільком
отримувачам.

Надіслати
групі

Надіслати повідомлення всім
членам групи абонентів.

Кому Вста
отри

Копія Вста
отри
наді
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отово, потім натисніть L для
 наступних опцій:

Додати файл (txt, jar etc) до
вашого повідомлення.
Доступно у тому разі, якщо ваше
MMS містить більше ніж 1 слайд.
Вставити слайд попереду іншого
слайду.
Доступно у тому разі, якщо ваше MMS
містить більше ніж 1 слайд. Вставити
слайд позаду іншого слайду. 
Додайте тему вашої закладки.

Переглянути поточне MMS.

Встановити час перегляду MMS
слайдів. За умовчанням встановлено
3 секунди.

Надіслати лише MMS.

Зберегти і надіслати MMS.
Обмін повідомленнями

2. По закінченні редагування, натисніть R для
доступу до наступних опцій:

3. Оберіть Г
доступу до

Прихована 
копія

Встановіть номер або адресу ел.
пошти отримувачаякому ви
бажаєте надіслати копію
повідомлення, при цьому список
отримувачів у списку Bcc буде
невидимий для інших
отримувачів.

Тема Встановіть тему MMS.
Редагувати 
вміст

Відредагуйте вміст MMS.

Готово Надіслати MMS.
Метод
введення

Вибрати метод введення.

Додати
зображення

Відкрийте список зображень для
того, щоб обрати та вставити
зображення до вашого MMS.

Додати
аудіо

Відкрийте аудіо список для того,
щоб обрати та вставити аудіо до
вашого MMS.

Додати
відео

Відкрийте список відео для того,
щоб обрати та вставити відео до
вашого MMS.

Долучити
додаток
Додати
слайд
Попереду

Додати
слайд позаду

Додати
текстову
закладку
Попередній
перегляд
Швидкість
зміни слайдів

Лише 
надіслати
Зберегти і 
надіслати
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Зберегти до Зберегти MMS до чернеток. Використати Вставити та зберегти номер
равника або номер,
бражений у повідомленні до
 картки або телефону, або
ати номер.
вити адресу URL
бражену у повідомленні для
ання з вебсайтом.
піювати в телефон/SIM:
піювати обране
домлення з SIM картки/
фону до телефону/SIM
ки. 
енести в телефон/SIM:
емістити обране
домлення з SIM картки/
фону до телефону/SIM
ки. 
іювати всі текстові
домлення: Скопіювати всі
домлення з SIM картки/
фону до телефону/SIM
ки. 
емістити всі текстові
домлення: Перемістити всі
домлення з SIM картки/
фону до телефону/SIM
ки. 
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Вхідні
За допомогою цього меню ви маєте можливість
читати отримані SMS/MMS повідомлення.
Повідомлення відображуються у вигляді списку. 
Коли повідомлення відображено, натисніть , для
того, щоб його прочитати, або натисніть L  Опції
для доступу до наступних опцій:

чернеток
Опції 
відправлення

Встановити Період дійсності,
Звіт про доставку, Звіт про
прочитання, Пріоритет.

Вийти Вийти

Переглянути Оберіть, щоб переглянути
повідомлення.

Відповісти Відповісти відправнику.
Переслати Переслати обране повідомлення.
Редагувати Редагувати обране повідомлення.
Видалити Видалити обране повідомлення.
Видалити всі Видалити всі повідомлення у

Вхідних.

номер відп
відо
SIM
набр

Використати 
адресу URL

Вста
відо
з'єдн

Розширений Ско
Ско
пові
теле
карт
Пер
Пер
пові
теле
карт
Коп
пові
пові
теле
карт
Пер
пові
пові
теле
карт
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і
илаєте повідомлення, його буде
правлених. 
шли до списку Відправлених
атисніть L Опції для доступу до
кцій:

Скопіювати в телефон/SIM:
Скопіювати обране повідомлення
з SIM картки/телефону до
телефону/SIM картки. 
Перенести в телефон/SIM:
Перемістити обране повідомлення
з SIM картки/телефону до
телефону/SIM картки. 
Копіювати всі текстові
повідомлення: Скопіювати всі
повідомлення з SIM картки/
телефону до телефону/SIM
картки. 
Перемістити всі текстові
повідомлення: Перемістити всі
повідомлення з SIM картки/
телефону до телефону/SIM
картки. 
Обмін повідомленнями

Вихідні
Якщо ви обираєте Зберегти і надіслати або
Зберегти перед тим, як надіслати повідомлення,
вони будуть збережені у Вихідних.
Коли повідомлення відображено, натисніть , для
того, щоб його прочитати, потім натисніть L

Опції для доступу до наступних опцій:

Відправлен
Коли ви надс
збережено у Від
Коли ви увій
повідомлень, н
наступних фун

Переглянути Переглянути SMS.

Надіслати Надіслати обране SMS.

Редагувати Редагувати обране SMS.

Видалити Видалити обране SMS.

Видалити всі Видалити всі SMS у папці
Чернетки.

Використати 
номер

Вставити та зберегти номер
відправника або номер,
відображений у повідомленні до
SIM картки або телефону, або
набрати номер.

Використати 
адресу URL

Вставити адресу URL
відображену у повідомленні для
з'єднання з вебсайтом.

Розширений
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я відображено, натисніть L

о наступних опцій:

Переглянути Видалити обране повідомлення. Розширений Скопіювати в телефон/SIM:
опіювати обране повідомлення

SIM картки/телефону до
ефону/SIM картки. 
ренести в телефон/SIM:
ремістити обране повідомлення

SIM картки/телефону до
ефону/SIM картки. 
піювати всі текстові
ідомлення: Скопіювати всі
ідомлення з SIM картки/
ефону до телефону/SIM картки. 
ремістити всі текстові
ідомлення: Перемістити всі
ідомлення з SIM картки/
ефону до телефону/SIM картки. 

реслати обране повідомлення.
далити обране повідомлення.
далити всі повідомлення у
правлених.
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Коли повідомленн
Опції для доступу д

Переслати Переслати обране повідомлення.
Редагувати Редагувати обране повідомлення.
Видалити Видалити обране повідомлення.
Видалити всі Видалити всі повідомлення у

Відправлених.
Використати 
номер

Вставити та зберегти номер
відправника або номер,
відображений у повідомленні до
SIM картки або телефону, або
набрати номер.

Використати 
адресу URL

Вставити адресу URL
відображену у повідомленні для
з'єднання з вебсайтом.

Ск
з 
тел
Пе
Пе
з 
тел
Ко
пов
пов
тел
Пе
пов
пов
тел

Переслати Пе
Видалити Ви
Видалити всі Ви

Від
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орення MMS, ви обрали Зберегти
MMS буде збережену у папці
ожете виконати наступні операції:
Переглянути повідомлення.

Надіслати обрані повідомлення.

Редагувати обрані повідомлення.

Видалити обрані повідомлення.

Видалити всі повідомлення у
Чернетках.

 Вставити та зберегти номер
відправника або номер,
відображений у повідомленні до
SIM картки або телефону, або
набрати номер.

 Вставити адресу URL
відображену у повідомленні для
з'єднання з вебсайтом.
Обмін повідомленнями

Чернетки
Якщо після ств
до чернеток, 
Чернетки.  Ви м

Використати 
номер

Вставити та зберегти номер
відправника або номер,
відображений у повідомленні до
SIM картки або телефону, або
набрати номер.

Використати 
адресу URL

Вставити адресу URL
відображену у повідомленні для
з'єднання з вебсайтом.

Розширений Скопіювати в телефон/SIM:
Скопіювати обране повідомлення
з SIM картки/телефону до
телефону/SIM картки. 
Перенести в телефон/SIM:
Перемістити обране повідомлення
з SIM картки/телефону до
телефону/SIM картки. 

Копіювати всі текстові
повідомлення: Скопіювати всі
повідомлення з SIM картки/
телефону до телефону/SIM картки. 
Перемістити всі текстові
повідомлення: Перемістити всі
повідомлення з SIM картки/
телефону до телефону/SIM картки. 

Переглянути
Надіслати
Редагувати
Видалити
Видалити всі

Використати
номер

Використати
адресу URL
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Видалити папку
 видалити всі повідомлення у
Відправлених, Чернетках ат
жено повідомлення.

 встановити до 10 SMS та 5
ень, що найчастіше
Коли ви обираєте Текстове
можете натиснути L для
их опцій:

ультимедійне повідомлення,
и L для доступу до наступних

агувати обране встановлене
відомлення.
далити обране встановлене
відомлення.
ворити нове повідомлення.

реглянути шаблон.
агувати шаблон.

реглянути від кого, тему та
мір MMS.
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Функція Відправити буде недоступна у меню,
якщо ви не встановили отримувача повідомлення
у чернетках.

Переглянути статус повідомлення без теми і змісту
у папці з Чернетками Ви можете за допомогою
опцій Властивості і Використати деталі.

Це меню дозволяє
Вхідних, Вихідних, 
Всіх папках, де збере
Шаблон
Це меню дозволяє
MMS повідомл
використовуються. 
повідомлення, ви 
доступу до наступн

Коли ви обираєте м
ви можете натиснут
опцій:

Розширений Скопіювати в телефон/SIM:
Скопіювати обране повідомлення
з SIM картки/телефону до
телефону/SIM картки. 
Перенести в телефон/SIM:
Перемістити обране повідомлення
з SIM картки/телефону до
телефону/SIM картки. 

Копіювати всі текстові
повідомлення: Скопіювати всі
повідомлення з SIM картки/
телефону до телефону/SIM картки. 
Перемістити всі текстові
повідомлення: Перемістити всі
повідомлення з SIM картки/
телефону до телефону/SIM картки. 

Редагувати Ред
по

Очистити Ви
по

Написати 
повідомлення

Ст

Вид Пе
Написати 
повідомлення

Ред

Властивості Пе
роз
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ройки

стану пам'яті повідомлень,
SIM картці та телефоні.
ховище
ивість зберігати свої повідомлення
 на SIM. 

Оберіть формат відправленого
повідомлення. Ця функція
залежить від мережі.

Колі цю функцію Увімкнено, вас за
допомогою SMS повідомлення
буде сповіщено чи отримав адресат
ваше повідомлення. Ця функція
залежить від підписки.
Коли цю опцію Увімкнено, ви
маєте можливість пересилати
номер вашого центру SMS
повідомлень разом із самим
повідомленням. Таким чином
отримувач має можливість
відповісти, використовуючи ваш
центр SMS, а не свій. Це
прискорює рівень пересилки. Ця
функція залежить від підписки.
Обмін повідомленнями

Настройки повідомлень
Це меню дозволяє Вам конфігурувати настройки
SMS/MMS. Оберіть Текстове повідомлення  або
Мультимедійне повідомлення. Коли ви обираєте
Текстове повідомлення вам доступні наступні опції:
Настройка профілю
Оберіть профіль та отримайте доступ до
наступних опцій:

Спільні наст

Стан пам'яті
Відображення 
збережених на 
Переважне с
Ви маєте можл
у Телефоні або

Назва 
профілю

Редагування назви поточного
профілю.

Адреса 
сервісного 
центру

Обрати SMS центр за
умовчанням. Якщо ця функцію
не доступна на вашій SIM
картці, ви маєте можливість
ввести номер SMS центру.

Період 
дійсності

Оберіть час, протягом якого ваше
повідомлення буде зберігатися у
SMS центрі. Це корисно, коли
отримувач не під'єднаний до
мережі (та таким чином не може
отримати повідомлення негайно).

Ця функція залежить від пакету.

Тип 
повідомлення

Звіт про 
доставку

Зворотня 
адреса
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Пріоритетний канал даних

ходить до контракту вашого
ну, вам потрібно активувати
ля відправлення та отримання
у разі, всі параметри будуть
им оператором.
вам надсилати emails одному
ам односано, разом з такими
 зображення. Отримане від вас
е бути переадресовано, а
то за допомогою належного
ечення.
 поштову скриньку.
ористання функції Ел. пошта,
 встановити адресу ел. пошти
іль ел. пошти.. Для створення
ріть Ел. пошта > Профіль Ел.
рофіль та натисніть L для

віть конфігурацію мережі. Будь
в'яжіться з вашим провайдером
ковою інформацією.
янути стан пам'яті MMS.
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Ця опція дозволяє вам обрати пріоритетний
режим пересилки. Ви маєте можливість обрати
Пріоритет GPRS, Пріоритет GSM або Лише
GSM. За додатковими деталями, будь ласка,
зверніться до свого оператора мережі.
Коли ви обираєте Мультимедійне повідомлення
користуйтеся наступними установками для
відправлення та отримання MMS:

Ел. пошта
Якщо послуга не в
мобільного телефо
послугу ел. пошти д
ел. пошти. У цьом
повідомлені вам ваш
Це меню дозволяє 
або кільком адресат
додатками, як JPEG
повідомлення мож
додаток перегляну
програмного забезп
Створити ел.
Перед початком вик
телефон попросить
відправника у Проф
нової скриньки обе
пошти. Оберіть п

Скласти Встановити зображення Режим
створення, Змінити розмір  та
Авто-підпис.

Надіслати Встановіть такі опції відправки MMS:
Період дійсності, Звіт про доставку,
Звіт про прочитання, Пріоритет,
Швидкість зміни слайдів та Час
доставки 

Відновити Встановіть опції отримання MMS:
Дом. мережа, Роумінг, Звіт про
прочитання та Звіт про доставку.

Фільтр Встановіть фільтри отримання
MMS повідомлень або ел. пошти за
такими параметрами: Анонімний,
Максимальний розмір (KB)  та
Реклама.

Профіль 
серверу

Встано
ласка, з
за додат

Стан 
пам'яті

Перегл
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ете з меню повідомлення Обмін
аписати ел. листа до того, як
mail або якщо відмінили
вміст email буде видалено без

аєте можливість додати лише один
ID, JAR, TXT, MP3) або звуковий
ви приймаєте вхідний виклик
ання email, меню буде закрито та
неться до режиму очікування коли
ухавку.

ляє вам під'єднатися до поштової
антажити заголовки (відправник та
аєте можливість обрати заголовок ел.
увши , увійти до наступних опції:

Відповісти відправнику без
збереження історії ел.переписки.

Відповісти відправнику без
збереження історії ел.переписки. 

Відповісти відправнику без
збереження історії ел.переписки.
Обмін повідомленнями

доступу до меню опцій. Встановіть Редагувати
та правильно введіть властивості скриньки до
Настройка профілю, Вихідний сервер, Вхідний
сервер та Підпис. Ви маєте можливість
встановити до трьох скриньок ел. пошти по
одному у кожному профілі.
Надіслати та отримати ел. 
пошту.
Для відправлення ел. пошти оберіть Опції >
Відправити. Повідомлення може бути затримано,
протягом запиту ефірного часу. Оберіть Так для
продовження та відправки ел. пошти. Для
отримання нової ел. пошти оберіть Опції >
Отримати пошту. Повідомлення може бути
затримано, протягом запиту ефірного часу.
Оберіть Так для продовження та отримання нової
ел. пошти.
Написати ел. лист
Для написання ел. листа, оберіть Ел. пошта >
Написати ел. лист. Введіть адресу (Кому), копію
(Cc), Тему та Додатки (до 3 файлів), та текст
повідомлення. По завершенні створення ел. лита,
натисніть L для доступу до меню опцій. Там ви
маєте можливість обрати Відправити, Надіслати
і зберегти, Зберегти до чернеток або Вийти
без збереження.

Якщо ви вийд
повідомл. > Н
відправили e
відправлення, 
збереження.

За один раз ви м
файл (JPEG, M
файл. Якщо 
протягом напис
телефон повер
ви покладете сл

Вхідні
Це меню дозво
скриньки та зав
тема) Потім ви м
листа та натисн

Відповісти 
без вмісту
Відповісти 
всім
Відповісти 
всім без 
вмісту



бмін повідомленнями

Чернетки
нь, що були створені та
ідправлені, та  повідомлення,
но збережені до того, як ви їх
авили їх перед виходом з
ти. 
ння з папки Чернетки та
пції  для: Переглянути,
ити,  Видалити все. Якщо ви
ути, наступні дії будуть
 роботі з Вхідними.
папки
 видалити всі повідомлення у
ідправлених, Відправлених,
Всіх папках де збережено
шти.
шти
ктивувати, або Редагувати

 профілів ел. пошти. Ваш
н може мати попередньо
я зміни настроювань, оберіть
та увійдіть до Редагувати для
вань описаних нижче. 

рахунків було попередньо
 можна змінити його назву.
32 О

Не відправлені
Список повідомлень, що були збережені та не
відправлені. Оберіть ел. повідомлення  з папки Не
відправлені та натисніть L Опції для: Редагування
та Видалення.
Відправлені
Список e-mail, які було успішно відправлено та які
ви зберегли перед відправленням. 
Оберіть e-mail з папки Відправлені та натисніть L
Опції  для: Вид  та Видалення. Якщо ви обрали
Вид, наступні дії будуть ідентичними як при
роботі з Вхідними.

Список повідомле
збережені, але не в
що були автоматич
зберегли та відпр
редактором ел. пош
Оберіть повідомле
натисніть L О
Редагувати, Видал
обрали Переглян
ідентичними як при
Видалити всі 
Це меню дозволяє
Вхідних, Не в
Чернетках  та 
повідомлення ел. по
Профіль ел. по
Це меню дозволяє А
один з доступних
мобільний телефо
сконфігуроаний. Дл
профіль ел. пошти 
доступу до настрою

Якщо один з 
сконфігуровано, не

Переслати Переслати завантажений email
комусь іншому. Виконайте дії
описані у �Вхідні� на сторінці 31.

Видалити Позначити email на видалення
(повторний вибір цієї функції
відмінить позначення). При виході
з меню Email телефон видасть
запит на підтвердження видалення
обраних позицій з email серверу.
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омлень, що надані вам оператором

ьку голосових повідомлень та
я доступу до наступних функцій:

жете увійти до вашого серверу
ідомлень виконавши подовжене
віші  1 у режимі очікування.

ння стільникової 
ї
розсилки - це повідомлення
ної розсилки групі мобільних
овідомлення розсилаються за
лом. Взагалі, один канал розсилки
ти один тип повідомлень. Будь
я зі своїм оператором мережі для
ску номерів каналів та відповідною
озсилки.

Редагувати номер серверу голосової
пошти.

Прослухати голосові повідомлення.
Обмін повідомленнями

Миттєве повідомлення
Це меню дозволяє спілкуватися з вашим
контактом за допомогою SMS у режимі чату.
Перед початком використання функції миттєвого
повідомлення, ви маєте встановити рахунок
обравши Миттєве повідомлення > Профіль.
Оберіть профіль та натисніть L для доступу до
меню опцій. Встановіть та Редагувати та
правильно введіть властивості скриньки до
Настройка профілю та Настроювання вмісту.
Ви маєте можливість встановити до трьох
миттєвих повідомлень по одному у кожному
профілі. Після успішного встановлення рахунку,
ви можете Реєстрація до рахунку, ввести
повідомлення, відправити повідомлення для того,
щоб розпочати сеанс чату.

Ця характеристика доступна за окрему плату.

Сервер голосової пошти
Це меню дозволяє вам встановити свій номер
серверу голосового повідомлення, а також
прослухувати свою голосові повідомлення. Коли ви
отримаєте голосове повідомлення, ваш оператор
мережі надішле повідомлення до вашого телефону.
Ви маєте можливість ввести два номери серверу

голосових повід
мережі.
Оберіть скрин
натисніть L дл

Ви швидко мо
голосових пов
натиснення кла

Повідомле
трансляці
Повідомлення 
загальнодоступ
абонентів. П
кодованим кана
може пересила
ласка, зв'яжітьс
отримання спи
інформацією р

Редагувати

З�єднати з 
сервером 
голосової 
пошти
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Режим отримання
34 О

Це меню дозволяє Вам встановити отримання
повідомлень розсилки. Ви маєте можливість
отримувати повідомлення розсилки, коли функція
УВІМК.. Ви не маєте можливості отримувати
повідомлення розсилки, коли функція ВИМК.. 
Прочитати повідомлення
Прочитання повідомлень розсилки після активації
режиму отримання.
Мови
Встановити мову повідомлень розсилки, що
отримуються.
Настройка каналу
Натисніть L для доступу до настроювань каналу.
Ви маєте можливість Вибрати, Додати,
Редагувати або Видалити канали.
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мери
воляє Вам переглянути недавні
ки, включаючи спроби наборів або
о успішно  з'єднано.

виклики
воляє  Вам переглянути недавні
ки.

журнал викликів
воляє Вам видалити Пропущені
ні номери, Отримані дзвінки або

а У випадку встановленого IP
номеру, оберіть IP  набір
номеру з автоматичним
доданням IP номеру перед
номером та наберіть його.

S Відправити SMS
пропущеному номеру.

MS Відправити MMS
пропущеному номеру.
Редагувати  пропущений
номер.
Історія викликів

6. Історія викликів

Ваш мобільний телефон може надати вам список
вихідних та вхідних викликів, спроб знов набрати
номер автоматично, а також деталі викликів. Різні
типи викликів (Набрані номери, Пропущені
дзвінки та Отримані дзвінки) представляються
різними піктограмами. Вони відображуються у
хронологічному порядку з найбільш новими
викликами зверху. Якщо кореспондента записано
до вашої телефонної книги, відображується
відповідне ім'я.

Пропущені виклики
Це меню дозволяє  Вам переглянути нові
пропущені виклики. Ви можете переглянути дату,
час та скільки разів ви пропустили кожен виклик.
Оберіть виклик та натисніть L для перегляду дати,
часу та номеру. Натисніть L Опції для доступу до
таких опцій:

Набрані но
Це меню доз
Набрані викли
виклики, що бул

Отримані 
Це меню доз
отримані викли

Видалити 
Це меню доз
дзвінки, Набра
видалити Всі.

Видалити Видалити номер.
Зберегти в 
телефонній книзі

Зберегти номер.

Набір номера Набрати номер.

Набір IP-номер

Відправити SM

Відправити M

Редагувати



Історія викликів

Тривалість виклику Скинути вартість
к вартості. Вам необхідно
д та підтвердити.
вартість
льної вартості ваших викликів
од).
ниці
овити ціну одиниці за вартість
ниці повинна використовуватися
ості ваших викликів (необхідний

S
відомлень, які було відправлено

RS
ю кількість даних, що було
йнято через GPRS. Ви можете
ьник. Одиницею вимірювання
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Це меню дозволяє Вам переглянути Тривалість
останнього виклику, Загальна тривалість
вихідних викликів та Загальна тривалість
вхідних викликів (Відображається у годинах,
хвилинах та секундах). Ви можете обрати
Обнулити всі лічильники для очищення всіх
тривалостей викликів.

В залежності від вашої мережі, визначення
округлення собівартості, податків, тощо, час, що
виставляється для викликів та послуг вашим
постачальником послуг може змінюватися.

Вартість виклику (залежить від 
мережі)
Вартість останнього виклику
Відображати вартість останнього виклику.
Загальна вартість
Відображати загальну вартість всіх викликів,
починаючи з моменту, коли лічильник був скинутий
в останнє. Якщо загальна вартість перевищує
максимальну вартість, що встановлена у опції
Максимальна вартість ви не зможете зробити
жодного виклику, доки не скинете лічильник. 

Скинути лічильни
ввести Ваш PIN2 ко
Максимальна 
Установка максима
(необхідний PIN2 к
Вартість оди
Дозволяє Вам устан
виклику. Ця ціна оди
для обчислення варт
PIN2 код).

Лічильник SM
Відображає число по
та одержано.

Лічильник GP
Заносити у таблиц
відправлено та при
також скинути лічил
є байт.
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к./вимк.
воляє Вам встановити час для
 увімкнення або вимкнення вашого
ріть пункт та натисніть L для
х опцій:

оляє Вам обирати мову для всіх
атисніть + or - для відображення
атисніть L для виконання вибору.
етоди вводу
ляє Вам встановити методи вводу

и можете обрати або Увімкнути
Активує настройку) або Вимкнути
Деактивує настройку).

беріть увімкнути чи вимкнути
ивлення вашого телефону у
изначений час.

ведіть час з клавіатури.
Налаштування

7. Налаштування

Це меню дозволяє вам змінювати настройки, що
пов�язані  з кожною доступною опцією у вашому
телефоні (час та дата, безпека, переадресація
викликів, тощо).

Настройка телефону
Час та дата
Дозволяє Вам встановити час та дату з клавіатури
або навігаційними клавішами. Ви можете
встановити наступні опції:

Таймер увім
Це меню доз
автоматичного
телефону. Обе
доступу до таки

Мова
Це меню дозв
текстів меню. Н
списку мов та н
Улюблені м
Це меню дозво
за умовченням.

Вказати 
місто 
проживання

Оберіть місто, де ви проживаєте на
даний час.

Встановити 
Час/Дату

Введіть час/дату з клавіатури або
навігаційними клавішами.

Настроїти 
формат

Встановити Формат Часу  та
Формат Дати.

Статус В
(
(

Увімк./Вимк. 
живлення

О
ж
в

Час В



Налаштування

Характеристики дисплеяs 

 блокування 

Вам блокувати вашу клавіатуру
замовчуванням настройка

після якого клавіатура буде
сніть L для підтвердження. 

мкнути, та редагувати текст

Показувати Якщо ви встановили ім�я та номер у
ю Телефонна книга  >
атковий номер > Власний
ер тоді ім�я буде відображатися
жимі очікування. (Нотатка: При
новленні шпалер як
логовий Годинник та
ровий Годинник, номер
ника не буде відображатися).
можете Увімкнути або

кнути цю опцію.
новити чи відображати ім�я
ратора мережі, чи ні, за рахунок
кнути або Вимкнути цієї
ії.
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Автоматичне
клавіатури
Це меню дозволяє 
автоматично. За 
Вимкнути.
Обрати інтервал 
блокуватися та нати
Текст вітання
Увімкнути або Ви
вітання телефону.

Шпалери Встановить фонову картинку
основного екрану, що
відображається у режимі
очікування. Оберіть Система
для обирання попередньо
визначеної за замовченням
картинки або оберіть За вибором
користувача для вибору
завантаженої картинки.

Екранна
заставка

Оберіть Настройка  для
встановлення статусу та часу
очікування екранної заставки.
Ввійти Вибрати  для вибору
Система  або За вибором
користувача. Діяльність цієї
функції схожа зі Шпалери. 

Показувати 
дату і час

Встановити чи відображати дату та
час у режимі очікування чи ні за
рахунок Увімкнути або Вимкнути
цієї опції.

номер 
власника

мен
Дод
ном
у ре
вста
Ана
Циф
влас
Ви 
Вим

Показувати 
назву 
оператора

Вста
опе
Увім
опц
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пція для доступу до таких опцій:

не оновлення дати і часу
новлювати автоматично дату та час
ння чи ні Увімкнути або Вимкнути
пції.

ля додання нової швидкої
лавіші.

ля редагування існуючої швидкої
лавіші.

ля видалення існуючої швидкої
лавіші.

ля видалення всіх швидких клавіш.

ля вимкнення швидкої клавіші.
и можете натиснути цю опцію
ругий раз для увімкнення швидкої
лавіші. 

ля зміни порядку клавіатурних
лавіш. Наприклад, ви можете
мінити призначення першої
видкої клавіші з третьою
видкою клавішею у списку.
Налаштування

Швидкий набір
Це меню дозволяє Вам швидко набрати номер,
що збережено у вашій телефонній книзі. Ви
можете встановити максимально 8 номерів для
швидкого набору, і подовженим натисненням на
числову клавішу робити набір номеру, що
пов�язаний з числовою клавішею. Вам необхідно
встановити та Увімкнений швидкий Набір та
Встановити Номер.
Виділені клавіші
У режимі очікування ви можете мати швидкий
доступ до чітко заданих функцій через
натиснення навігаційних клавіш. Це меню
дозволяє Вам модифікувати попередньо
встановлені функції відносно ваших потреб.
Швидкі клавіші
Це меню дозволяє Вам швидко входити у 10
попередньо встановлених пунктів меню. Ви
можете також модифікувати попередньо
встановлені пункти меню за вашими потребами.
Для доступу до меню за допомогою швидких
клавіш, оберіть у режимі очікування: Натисніть <.

Натисніть L О

Автоматич
Встановити чи о
у режимі очікува
за рахунок цієї о

Додати Д
к

Редагувати Д
к

Видалити Д
к

Видалити 
все

Д

Вимкнути Д
В
д
к

Змінити 
порядок

Д
к
з
ш
ш



Налаштування

Підсвічування РК-дисплея Настройка викликів
та, що телефонує
шої мережі Ви можете обрати
і ідентифікаційні дані, чи
ондентів за рахунок вибору
Мережею, Приховати номер
ер.
клику
яє Вам Активувати або
очікування виклику. При
ції Ви почуєте зумер, під час
Вас, коли Ви вже розмовляєте
адку неактивної цій опції, Ваш
мітувати будь-який сигнал, а
 чути гудок зайнято. При
пції Переадресація Якщо
уде переадресовано на інший
Стан Запиту для перевірки
ня виклику.
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Це меню дозволяє налаштовувати час
підсвічування РК-дисплея на: 10 секунд, 15
секунд, 30 секунд і 1 хв..

Подвійна SIM
Змін SIM
Це меню дозволяє Вам переключатися з однієї
SIM на іншу.
Тримач SIM карти за замовченням
Це меню дозволяє Вам встановити Тримач SIM
карти за замовченням.
Увімкнення Роумінгу 
Це меню дозволяє Вам встановити стан роумінгу. Ви
можете обрати Вимкнути (вимкнено роумінг) або
Робити запит при роумінгу (обрати переключення
на іншу SIM карту коли ви у роумінгу).
Присвоєння назви слоту
За допомогою цього меню Ви можете задавати
назви слотів. Ви можете змінювати Статус на
Увімк. або Вимк.. Щоб редагувати назви слотів,
виділіть один із слотів і натисніть L.

Номер абонен
В залежності від ва
чи показувати ваш
ховати від коресп
Встановлюється 
або Надіслати ном
Очікування ви
Ця опція дозвол
Дезактивувати 
активованій цій оп
спроби викликати 
по телефону. У вип
телефон не буде і
викликаючий буде
активації Вами о
Зайнятий виклик б
телефон. Оберіть 
стану опції очікуван



41

увати та введіть номер, на який
овані ваші виклики. Оберіть Стан
еревірки стану опції відповідної
иклику.
суванням ваших викликів на Вашу
у, Вам необхідно ввести номер
ої пошти. Ця властивість залежна
 цю можливість.
икликів
обмежити використання вашого
особливих викликів. Це можна

 Вихідних дзвінки (Всіх дзвінки,
звінки або Міжнародних викликів
) та/чи для Вхідні дзвінки (Всіх
ід час Роумінгу). В обох випадках,
ти Всі застосовується для всіх
.
ь заборони дозволяє Вам змінити
орону викликів. Стан Запитів
еревірити заборону окремого типу

алежить від мережі та потребує
орону особливих викликів, який
м постачальником послуг.
Налаштування

Переадресація виклику
Для переадресації вхідних викликів на голосову
пошту або інший номер телефону (незалежно чи
знаходиться номер у вашій телефонній книзі).

Оберіть Актив
буде переадрес
Запиту для п
переадресації в
Перед переадре
голосову пошт
Вашої голосов
від підписки на
Заборона в
Дозволяє Вам 
телефону для 
застосувати до
Міжнародних д
зокрема Дома
Викликів або П
опція Скасува
викликів відразу
Змінити парол
пароль на заб
дозволяє Вам п
викликів.

Ця функція з
пароль на заб
надається ваши

Переадресація 
всіх викликів
Голосові 
виклики

Переадресація всіх вхідних
викликів. При обиранні даної
опції Ви не одержите жодного
виклику, доки не деактивуєте цю
опцію.

Переадресація, 
якщо поза 
зоною 
досяжності

Переадресувати при вимкненому
телефоні або при знаходженні
поза зоною досягнення.

Переадресація, 
якщо немає 
відповіді

Переадресувати, якщо ви не
відповіли на виклик.

Переадресація, 
якщо зайнято

Переадресувати, коли Ви вже
розмовляєте по телефону.

Переадресація 
всіх 
інформаційних 
викликів

Переадресувати всі
інформаційні виклики.

Скасувати всю 
переадресацію

Скасування всіх опцій
переадресацій викликів.



Налаштування

Переключення лінії Закрита група абонентів
ід послуг мережі, які дозволяють
 абонентів, для якої мережа може
 відносно вихідних та вхідних
, можливі тільки виклики для
ь до групи).  Таж сама група
куватися один з одним, але не
ентом, що не входить до групи.
упа абонентів та натисніть L
ете натиснути L Опція для
Додати, Активувати,
далити абонентів групи. 

ажає список контактів, чиї
хилені. Ви можете активувати
о списку. Для додання
у до списку, оберіть та введіть
иску потім підтвердити його

ти ім�я до чорного списку
Телефонної книги, Списку
 SMS.
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Це меню дозволяє Вам переключатися між двома
викликами. 
Нагадування про тривалість 
виклику
Це меню дозволяє Вам встановити, чи буде
телефон видавати зумер після визначеного часу
тривалості виклику.  Ви можете обрати Вимкнути
(не буде видаватися зумер), Одноразовий (обрати
значення від 1 до 3000 секунд, після закінчення
яких телефон видасть зумер) або Періодичне
(обрати значення від 30 до 60 секунд, які є
періодом, після якого телефон буде видавати
зумер. Телефон буде видавати зумер після
закінчення кожного періоду під час виклику).
Відображення тривалості виклику
Це меню дозволяє Вам встановити чи буде
відображатися ефірний час під час виклику. 
Автоматичний повторний набір
Якщо виклик, який ви набрали не відповів, Вам
телефон буде автоматично робить повторні набори
цього номеру час від часу. Натисніть ) або R для
скасування автоматичного повторного набору.

Це меню залежить в
Вам визначити групу
зробити обмеження
викликів (наприклад
номерів, що входят
абонентів може спіл
зможе з жодним абон
Оберіть Закрита гр
OK, потім ви мож
Редагувати, 
Дезактивувати, Ви
Чорний список
Це меню відобр
виклики будуть від
Статус Чорног
відповідного номер
Номер Чорного Сп
через збереження.

Ви можете додава
безпосередньо з 
Викликів та Вхідних
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 набір
оляє Вам забороняти ваші вихідні
необхідно ввести PIN2 код, який
имується вашим оператором мережі. 

тки підтримують PIN2 код. Якщо
ка не має PIN2 коду, ця опція не

абору
оляє Вам забороняти різні типи
иків. Ви можете активувати або

 функцію, якщо ваша SIM карта її

є два режими: Увімкнено (якщо
и набирається номер, який
ежено у Списку Фіксованих
орів) та Вимкнено (ви можете
рати будь-який номер). 

бражається список фіксованого
ру. Натисніть L Додати, введіть
та номер телефону, потім
сніть L, введіть PIN2 код та
сніть L.
Налаштування

Настройка захисту
PIN код
Це меню дозволяє Вам встановити Увімкнути чи
Вимкнути PIN код. За замовчуванням настройка
Вимкнути. При встановлюванні Увімкнути, Вам
необхідно буде вводити PIN код коли увімкнете
телефон. При вводі невірного PIN коду, вам не
буде доступна більшість функцій даного телефону.
Натисніть , для активації. Переконайтеся, що ви
ввели правильний PIN код, перед тим як увімкнути
цю функцію. 
Блокування телефону
Це меню дозволяє Вам встановити пароль для
вашого телефону. За умовчанням настройку
Вимкнено. При встановленому Блокування
телефону, вам необхідно вводити пароль кожен
раз, коли ви вмикаєте ваш телефон.
Введіть пароль та натисніть L. Якщо Блокування
Телефону Вимкнено, стан буде змінено на
Увімкнено та навпаки.

За замовченням код блокування телефону 0000.

Фіксований
Це меню дозв
виклики. Вам 
наданий та підтр

Ні всі SIM кар
ваша SIM карт
доступна.

Заборона н
Це меню дозв
вихідних викл
деактивувати цю
не підтримує.

Режим Існу
тільк
збер
Наб
наби

Список 
фіксова
ного 
набору

Відо
набо
ім�я 
нати
нати



Налаштування

Змінити пароль Пароль блокування телефону
ефон від неавторизованого
и людьми. Для захисту ваших
о ввести пароль на блокування
овленням заводських настройок.
локування телефону 0000.

ект

Вам встановити аудіо частоту
ні музики.

водські настройки
о меню Ви можете змінювати
 свого телефону на заводські.
окування телефону та натисніть
я.

равильного пароля (вашого
ня телефона, за замовченням
фон встановить заводські
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Це меню дозволяє змінити PIN код, PIN2 код та
Пароль Блокування телефону..
Код PIN
Надається разом з SIM карткою. За замовченням
PIN код надається вашим оператором мережі. 

Вашу SIM картку буде заблоковано, якщо ви тричі
не правильно введете PIN-код, і Вам терміново
необхідно ввести PUK код для її разблокування. Ви
можете одержати PUK код у вашого оператора
мережі. Вашу SIM картку буде заблоковано
надовго, якщо ви десять раз не правильно введете
PIN-код. Коли це трапиться, зверніться до вашого
оператора мережі або постачальника картки.

Код PIN2
Використовується для доступу до основних
функцій мережі таких як витрати на виклики або
фіксований набір, тощо. PIN2 код вашої SIM
картки буде заблоковано, якщо ви тричі введете
неправильний PIN2 код. Для разблокування PIN2
коду необхідно одержати PUK2 код від вашого
оператора мережі. Вашу SIM картку буде
заблоковано надовго, якщо ви десять раз не
правильно введете PUK2 код. Коли це трапиться,
зверніться до вашого оператора мережі або
постачальника картки.

Захищає ваш тел
використання іншим
даних, Вам необхідн
телефону перед відн
За замовченням код б

Звуковий еф
Еквалайзер
Це меню дозволяє 
при прослуховуван

Відновити за
За допомогою цьог
деякі налаштування
Введіть пароль на бл
L для підтвердженн

Після введення п
пароля на блокуван
0000), ваш теле
настройки.
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вати
а об�єкт зйомки та натисніть , для
вання.
тографування зображення буде
о. Натисніть L для збереження
я або натисніть R для очищення
я.
 камери
начає Опціъ меню Камери.

ити баланс білого

ити таймер затримки 

ати / деактивувати множинний

ити режим сцени.

ити якість зображення.

ити розмір зображення.

Доступ до Переглядач
зображення.
Встановити Звук об�єктива,
Витримка (EV), Смугастість,
Таймер затримки, та
Мультизйомка. 
Мультимедіа

8. Мультимедіа

Ваш телефон має вбудовану цифрову камеру. Ви
можете фотографувати, зберігати фотографії на
ваш мобільний телефон або передавати на ваш
комп�ютер через дата кабель, використовувати
фотографії як шпалери або передавати їх вашим
друзям через MMS.
Активувати камеру
Ви можете активувати камеру шляхом вибору
Мультимедіа  > Камера.
Наступна таблиця визначає операції різних
клавіш у режимі камера.

Фотографу
1. Наведіть н

фотографу
2. Після фо

відображен
зображенн
зображенн

Опції меню
Цей розділ виз

+ / - Масштаб більше/менше

< / > збільшити / зменшити корекцію експозиції

, Фотографувати

) Вихід з режиму Камера та повернення у
режим очікування.

L Доступ до меню Опції
R Повернутися до попереднього екрану

1 Настройка ефектів

2 Встанов

4 Встанов

5 Активув
знімок. 

6 Встанов

7 Встанов

8 Встанов

Альбом

Настройка 
камери



Мультимедіа

Програма перегляду зображень
та збереження фотографії,
ється у каталозі Переглядач
с вашого прибування у меню,
будуть відображатися як
ня.  Використовуйте + та -

іш для навігації упродовж
 Опція для доступу до таких

Настройки Встановити Розмір

Відображення зображення.

Показати детальну інформацію
про вибране зображення.

Встановити стиль браузера
через Стиль списку або
Стиль матриці.
Застосування обраного
зображення для інших опцій
таких як та У шпалери, До
екранної заставки, В
телефонну книгу, До MMS,
До ел. пошти та До Bluetooth.

Перейменувати обране
зображення.
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Під час зйомки 
зображення зберіга
зображення. Під ча
ваші фотографії 
невеличкі зображен
навігаційних клав
списку. Натисніть L
опцій:

зображення Зображення  (220 x 176,
320x240, 648x480, 1280x1024 чи
1600x1200) та Якість
зображення (Нормальний,
Висока чи Низьк.).

Баланс білого Обрати підходящий Баланс
Білого для різних місць: Автом.,
Денне світло, Вольфрамова
Лампа, Флуоресцентна лампа,
Хмарно чи Лампа розжарювання.

Режим сцени Встановити Режим Сцени
Автом. чи Нічна зйомка. 

Настройка 
ефектів

Встановити спеціальні ефекти
для зображення.

Додати рамку Додання рамки до зображення.
Деякі рамки доступні тільки для
зображень визначених розмірів.

Пам�ять Встановити місце для
збереження Телефон або
Карта пам'яті..

Відновити 
настройки за 
замовчуванням

Відновити настройки камери її
значеннями за замовчуванням.

Вид
Інформація 
зображення
Стиль браузера

Переслати

Перейменувати
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вання відео, ви можете регулювати
яхом натискання клавіш +/-.
ішу * для програвання відео на
 розширений режим.

рдер
ляє Вам робити запис відео у 3GP

Відеорекодера
екордер та натиснути L для його

лиця визначає операції різних
і запису відео.

Видалити все відео.

Сортувати все відео відносно
імені, типу або розміру.

Встановити місце для
збереження Телефон або
картка пам'яті.

таб більше / менше
ити / зменшити корекцію
зиції
Мультимедіа

Відеоплеєр
Ця опція дозволяє Вам переглядати відео, яке ви
записали або завантажили на ваш телефон.
Обрати та натиснути  L  Опції для доступу до
таких опцій:

Під час програ
швидкість шл
Натисніть клав
повний екран /

Відеореко
Це меню дозво
форматі.
Активація 
Обрати Відеор
активації.
Наступна таб
клавіш у режим

Видалити Видалити обране зображення.

Видалити всі 
файли

Видалити всі зображення. 

Сортувати Сортувати всі зображення
відносно імені, типу або
розміру.

Пам�ять Встановити місце для
збереження Телефон або
картка пам'яті.

Програти Програється обране відео.

Переслати Застосовується для обраного
відео разом з іншими опціями,
таким як До MMS, До ел.
пошти та До Bluetooth.

Перейменувати Перейменувати обране відео.

Видалити Видалити обране відео.

Видалити всі 
файли
Сортувати

Пам�ять

+ / - Масш
< / > збільш

експо



Мультимедіа

р
равить Вас до Менеджера
озволить Вам управляти
каталогах Зображення та
ашого телефона. Оберіть
оберіть Телефон у меню

 Потім оберіть зображення у

Настройка Встановити Якість відео,
бмеження розміру файла,
бмеження тривалості
пису, Записувати аудіо та
ормат кодування.
тановити спеціальні ефекти
я відео.
тановити  для  Телефон або
рта пам�яті.
дновити настройки
еорекодера його значеннями

 замовчуванням.
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Запис Відео
Наведіть на об�єкт запису та натисніть , для
початку запису. Під час запису Ви можете
натиснути , Пауза/Відновлення. Натисніть R

для зупинення запису та збереження відео.
Опція меню Відеорекодер
Цей розділ визначає Опції меню Відеорекодер:

Фоторедакто
Це меню перенап
Файлів який д
зображеннями у 
Фотографії  в
Фотомитець та 
Менеджері Файлів.

, Почати / Пауза запису
) Вихід з режиму запису відео та

повернення у режим очікування.
L Доступ до меню Опції
R Повернутися до попереднього екрану
1 Настройка ефектів
2 Встановити баланс білого
4 Встановити Нічна зйомка

Передати у 
відеоплеєр

Доступ до відео плеєра

Настройки 
камери

Встановити  Баланс Білого,
Витримка (EV), Нічна зйомка
та Смугастість.

відео О
О
за
Ф

Настройки 
ефектів

Вс
дл

Пам�ять Вс
Ка

Відновити 
настройки за 
замовчуванням

Ві
від
за
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Додати піктограму, що надається
телефоном, до зображення.
Використовувати навігаційні
клавіші для переміщення
визначеної піктограми. Потім
натисніть , та L Виконано.
Використовувати навігаційні
клавіші для переміщення міста, де
буде додано текст. Натисніть ,

та натисніть L Виконано.
Регулювати зображення та кольори
картинки.
Використовувати навігаційні
клавіші для віддзеркалення
картинки. 
Регулювати розмір картинки,
якщо вона не відображується на
весь екран (тобто 176 х 220)
Одержати інформацію о Додати
ефект, Додати Рамку, Додати
Піктограму та Додати текст. 
Мультимедіа

каталогах  або Зображення або Фотографії та
натисніть L для доступу до таких функцій: 

Коли ви закінчили редагування зображення
натисніть L для доступу до таких опцій:

Автоматична 
зміна розміру

Змінити розмір для обраного
зображення автоматичнопідігнавши
його під розмір екрану (тобто
176х220).

Кліп 
головного 
дисплея

Зміна розміру обраного
зображення вручну. Натисніть
навігаційні клавіші для обирання
площі, яку ви бажаєте кадрувати.
Натисніть * для розширення та
натисніть # для зменшення площі
кадрування. 

Зберегти як Зберегти зображення в новому
файлі.

Додати 
ефект

Застосувати ефект, що надається
телефоном.

Додати 
рамку

Додати рамку, що надається
телефоном, до зображення. Ви
можете використовувати
однакову рамку багато разів до
зображення.

Додати 
піктограму

Додати 
текст

Регулювання

Відобразити 
дзеркально

Розгорнути 
полотно

Довідка



Розваги та ігри

а умовчанням
и пріоритет автоматичного

іри

ражує максимально
лений розмір Java пам'яті.

оляє вам встановлювати
ритет автоматичного
ючення. Ви маєте
ивість встановити Завжди є
зка, Спочатку підказка,
азка або Ніколи. 

оляє встановити пріоритет
атичного запуску Midlet. Ви
е можливість встановити
ди є підказка, Спочатку
зка, Підказка або Ніколи. 
 мобільний телефон може
бражувати повідомлення
овно "MIDlets". MIDlets -
рикладні JAVA програми
ігри.
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9. Розваги та ігри

Java
Ваш телефон має оперативні засоби Java, що
дозволяють вам використовувати прикладні
програми Java, наприклад ігри, завантажені з системи.
При першому запуску Java, з'явиться попередження,
що встановлення та конфігурування Java потребує
деякий час. Це має місце лише один раз.

У цьому телефоні підтримуються лише Java-ігри,
завантажені провайдером мережі у відповідності
до моделі телефону.

Настройки Java
Коли Java встановлено, ви маєте можливість
встановити наступні функції:

Java захист з
Дозволяє встановит
з'єднання Java.
Домен без дов

Java-аудіо Дозволяє вам встановлювати
рівень гучності.

Вібрація 
Java

Дозволяє встановити автоматичне
Увімкнення або Вимкнення Java. 

Java-мережа Дозволяє вам обрати пріоритетну
мережу.

Загальний 
розмір

Відоб
дозво

Доступ до 
мережі

Дозв
пріо
підкл
можл
підка
Підк

Автовиклик Дозв
автом
маєт
Завж
підка
Ваш
відо
стос
це п
або 
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а натисніть L. За додатковою
о до гри, будь ласка звертайтесь до
кції.
 ігор
ляє увімкнути або вимкнути звукові
ацію протягом гри.
(Фонова музика), Звукові ефекти
іграх, потім натисніть </> для того,
імкнено або Вимкнено та натисніть
ення.
Розваги та ігри

Відновити настройки
Дозволяє вам відновити прикладні Java програми
за умовчанням.

Ігри
Оберіть гру т
інформацією щ
екранної інстру
Настройки
Це меню дозво
ефекти  та вібр
Оберіть BGM 
або Вібрація в 
щоб обрати Ув
L для затвердж

Обмін 
повідомл.

Дозволяє встановити пріоритет
отримання повідомлень. Ви маєте
можливість встановити Завжди є
підказка, Спочатку підказка,
Підказка або Ніколи.

Мультимедіа Дозволяє встановити пріоритет
мультимедійних повідомлень. Ви
маєте можливість обрати Завжди є
підказка, Спочатку підказка,
Підказка або Ніколи.

Читати дані 
користувача

Дозволяє встановити пріоритет
Читання даних користувача. Ви
маєте можливість обрати Завжди є
підказка, Спочатку підказка,
Підказка або Ніколи.

Записати 
дані 
користувача

Дозволяє встановити пріоритет
Написання даних користувача. Ви
маєте можливість встановити
Завжди є підказка, Спочатку
підказка, Підказка або Ніколи.



Профілі користувача

о" Режиму відповіді доступна
ченій гарнітурі. Потрібно
им Гарнітура. Телефон
еключиться до режиму
під'єднаєте навушник.

Активувати Активувати обраний профіль.
Дозволяє вас обрати режим,
включаючи Настройка
тонів (Вхідний виклик,
Будильник, Живлення
увімкнено, Мелодія
повідомлення та Тони
клавіш), Гучність (Мелодія
дзвінка та Тони клавіш), Тип
сповіщення (Дзвінок, Лише
вібрація, Вібрація та звук
або Вібрація, а потім звук),
Тип мелодії виклику
(Одноразовий, Повтор або
Зростаючий), Додатковий
тон (Попередження,
Помилка, Режим очікування
та З�єднатись), Режим
відповіді (Відповідь натиск.
будь-якої клав.).
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10. Профілі користувача

Це меню дозволяє вам встановити мелодію
виклику, тип сповіщення, гучність мелодії, режим
відповіді та підсвічування, та ін. при отриманні
вхідного дзвінка або нового повідомлення, таким
чином ви маєте можливість пристосувати свій
телефон для різних типів оточення виклику.
Оберіть Загальний, Зустріч, Надворі, В
приміщенні, Гарнітура або Bluetooth та Режим у
літаку та натисніть L OK для отримання доступу
до наступних опцій:

Опція "Автоматичн
лише пи підклю
активувати реж
автоматично пер
Гарнітури, коли ви 

Персоналізувати
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Профілі користувача

Режим у літаку
Це меню дозволяє Вам встановити ваше меню для
Звичайний режим або Режиму у Літаку. Ви також
можете обрати Запит на Час ввімкнення
Живлення таким чином, що Вас будуть
запитувати о перевагах режиму при увімкненні
живлення телефону. При активації Режим у
Літаку функції мережі будуть закриті, а всі
пов�язані з мережею операції будуть заборонені. 



Бізнес

значене завдання, його буде

 вам впорядкувати різноманітні
оті та повсякденному житті. Ви
дати до вашого Списку справ
овити кількість повторювань та

лефоні немає завдань, екран
лення Очистити. Ви можете
ати для створення нового
дагування завдання, натисніть

існуюче завдання, ви можете
для доступу до опцій меню.
ння

Перейти до Дозволяє швидко перейти до
рібного дня. Оберіть дату та
исніть L.

зволяє встановити дату
дання.
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11. Бізнес

Це меню містить характеристики та опції,
розроблені для того, щоб допомогти вам
організувати свій час та завжди бути вчасно
інформованим.

Календар
Це меню дозволяє переглянути календар та
додавати завдання до Списку справ.
Для перегляду календаря використовуйте клавіші
навігації.
Оберіть дату, яку ви бажаєте переглянути та
натисніть L Опції для отримання доступу до
наступних функцій:

Якщо для дня при
виділено червоним.

Список справ
Це меню допоможе
завдання у вашій роб
маєте можливість до
опис завдання, встан
сигнал сповіщення.
Якщо у вашому те
відобразить повідом
натиснути L Дод
завдання. Після ре
R Виконано.
Якщо ви обрали 
натиснути L Опції 
Додати завда

Переглянути 
завдання

Дозволяє вам встановити для
завдання дату, час, нотатки та
будильник. Натисніть L для
того, щоб додати завдання, або
редагувати та переглянути
існуючі завдання (за додатковою
інформацією, будь ласка,
зверніться до "Списку справ").

дати пот
нат

Дата До
зав
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к
 телефон має вбудований годинник.
ивість встановити максимально 3
и.
ня будильника, виконайте наступні

инник та натисніть L Редагувати.
імкнути.
. 
овтор: Один раз, Щоденний або
інченні встановлення натисніть R

ня режиму Задрімати: За
нням або від 1 до 10 хвилин.
ип сповіщення: Дзвінок, Лише
о Вібрація та звук.

Видалити всі завдання зі Списку
справ.

Відіслати календар бажаному
отримувачу.
Бізнес

Меню опцій існуючого завдання

Будильни
Ваш мобільний
Ви маєте можл
різні будильник
Для встановлен
дії:
1. Оберіть год
2. Оберіть Ув
3. Введіть час
4. Оберіть П

Дні. По зак
Готово.

5. Встановлен
замовчува

6. Оберіть Т
вібрація аб

Час Дозволяє встановити дату
завдання.

Час, що ви вносите повинен бути
у форматі 24-години.

Нотатка Дозволяє ввести опис завдання.
Натисніть L Редагувати, введіть
опис та натисніть L для
збереження.

Будильник Використовуйте клавіші навігації
для встановлення стану
будильника.

Повтор Встановіть частоту повтору:
Один раз, Щоденний, Дні,
Щотижня або Щомісяця.

Вид Переглянути настройки обраного
завдання.

Додати Додати нове завдання.

Редагувати 
завдання

Редагувати обране завдання.

Видалити 
завдання

Видалити обране завдання.

Видалити все

Надіслати 
vCalendar



Бізнес

нків лише відображується.
ору - 10 знаків після коми. Для
й результат округлюється до 10

ункцію Секундомір. Доступно
іру: Типовий секундомір та
омір. При обраному Типовий
тупні наступні опції:

< Помножити або MC
зділити або MR
далити цифру
сяткова крапка
зультат

тисніть L Старт / Зупинити /
одовжити для того, щоб
почати/зупинити/
довжувати лічіння R

зділити для того, щоб
ділити час. Коли ви обираєте
зділити, секундомір продовжує
цювати.
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Якщо ви обираєте режим �Дні�, ви маєте
можливість встановити будильник для кожного
дня тижню індивідуально. Ви маєте можливість
Увімкнути та Вимкнути, натиснувши L.

Світовий годинник
Ця опція дозволяє вам перевірити час світових
столиць.
Натискайте клавіші навігації для вибору міста.
Місцева дата та час будуть відображені у нижній
частині екрану.

Додаткові
Це меню містить функції та опції розроблені для
того, щоб допомогти вам бути організованим та
вчасно інформованим.
Калькулятор
Ваш телефон містить вбудований калькулятор,
що допоможе зробити основні підрахунки.
Введіть цифри користуючись клавіатурою та
вставляйте операції за допомогою навігаційних
клавіш, як вказано у таблиці нижче:

Результат підраху
Точність калькулят
подальших операці
знаків після коми.

Секундомір
Ваш телефон має ф
два типи секундом
nПроміжний секунд
секундомір, вам дос

+ Додати або M+
- Відняти або M-

> Ро
R Ви
* Де
, Ре

Розділити 
вимір часу

На
Пр
роз
про
Ро
роз
Ро
пра
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 валют
ляє вам конвертувати суми з однієї
ої, використовуючи курс обміну за
ром. Ви маєте можливість
ісцева валюту на Зарубіжна та
ь курс до поля Курс, натисніть L та
до поля Місцева валюта або
тім натисніть L для отримання
уми.

вішу * для введення десяткової

ниг
воляє вам переглядати текстові
ені у телефоні або на мікро SD
ься, що вставили мікро SD картку
роз'єму. Вам потрібно скопіювати
аний текстовий файл до папки ел.
ном ви зможете читати текст, коли
ню Ел.книги. Якщо у вас вже є
, на екрані відобразиться список
ів. Натисніть L Опція для доступу
Бізнес

Коли ви обираєте nПроміжний секундомір, ви
маєте можливість натиснути L Старт для
запису часу. Доступно 4 типи відображення часу.
Вони вказуються +, -, < та > навігаційними
клавішами. Обраний час буде виділено червоним
кольором. Щоб скинути показники секундоміра,
натисніть і потримайте L Продовжити. 
Конвертер одиниць
Це меню дозволяє вам виконувати конвертування
одиниць довжини та ваги.

Натисніть клавішу * для введення десяткової
крапки.

Конвертер
Це меню дозво
валюти до інш
вашим вибо
конвертувати М
навпаки. Введіт
введіть суму 
Зарубіжна, по
конвертованої с

Натисніть кла
крапки.

Читач ел. к
Це меню доз
файли, збереж
картці (впевніт
до карткового 
та зберегти обр
книги, таким чи
увійдете до ме
текстові файли
текстових файл
до таких опцій:

Вимір часу для 
кола

Натисніть L Старт/Зупинити/
Продовжити для того, щоб
розпочати/зупинити/
продовжувати лічіння R

Виміряти час по колу  для того,
щоб вимірювати час по колу.
Коли ви натискаєте R

Вимірювати час по колу,
секундомір розпочне відлік з
початку.

Переглянути 
запис

Переглянути збережений запис.



Бізнес

ункція підтримує лише текстові файли
ені у папці під меню Ел. книга з розміром,
перевищує 2Мб.

сувати 
льні 
ойки

Активація налаштування меню
Глобальні настройки.

ка Відображення функцій швидких
клавіш.
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Ця ф
збереж
що не 

Відкрити 
електронну 
книгу

Відкриття і читання обраного
файлу.

Глобальні 
настройки

Встановлення формату.

Інформація 
про книгу

Відображення детальної
інформації про обраний файл.

Видалити Видалення обраного файлу.

Видалити всі 
файли

Видалення всіх файлів
Електронної книги.

Сортувати Вибір сортування файлів За
Типом, За Часом, За Розміром
або за Жодним (без сортування
або у випадковому режимі).

Пам�ять Вказівка адреси збереження.

Засто
глоба
настр
Довід
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ивість зберігати URL на вашому
сті закладки. Обрати закладку та
Опції для доступу до таких опцій:

орінки
ляє вам переглянути сторінки, що
ещодавно.
дреси
есу та підтвердить з'єднання з веб

яє вам конфігурувати веб настройки
. аш телефон може мати заздалегідь
настройки параметрів для певного
жі. Якщо ви є абонентом цього

Увійти до веб сторінки зазначеної
у закладці.
Редагувати обрану закладку. 
Відправити обрану закладку. 
Видалити обрану закладку. 
Видалити всі закладки
Введіть назву та URL для
створення нової закладки.
Послуги

12. Послуги

Це меню містить Wap та Рахунок даних.

STK
Доступність функцій у цьому меню залежить від
того, чи підтримує ваша SIM картка STK. Якщо
ваша SIM картка підтримує функцію STK, меню
буде відображено на екрані.

WAP
Ця опція дозволяє вам отримати доступ до
інтернету. У вашому телефоні заздалегідь
сконфігуровано кілька режимів доступу до
інтернету. Ви маєте можливість увійти до
інтернету після того, як активували режим
доступу.
Домашня сторінка
Ви маєте можливість встановити домашню
сторінку для кожного з режимів доступу. Коли ви
входите до інтернету за допомогою WAP
браузеру, домашня сторінка режиму доступу буде
відображена першою.

Закладки
Ви маєте можл
телефоні у яко
натиснути  L  

Недавні ст
Це меню дозво
ви відвідували н
Введення а
Введіть веб адр
сайтом.
Настройки
Це  меню дозвол
для веб браузера
сконфігуровані 
оператору мере

Перейти до

Редагувати
Надіслати
Видалення
Видалити всі
Додати 
закладку



Послуги

оператору, ви можете розпочати використання

х
яє Вам встановити вашу
у. Існуюча інформація рахунку
ом.

ити: Назву рахунку, Номер,
ароль, Тип лінії, Швидкість та

ти: Назву рахунку, APN, Ім'я
ль, Тип авторизації.

и маєте можливість активувати,
мкнути або очистити Cookie.

ookie представляє собою
формацію надіслану вашим
раузером, коли ви відвідуєте
бсайт. 

ідображення списку
тановлених Перевірених
ртифікатів.
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вашого браузера. У протилежному випадку, ви маєте
переконфігурувати настройки. 

Philips не зобов'язаний попередньо повідомляти
або нести відповідальність за будь-які помилки
через змінення конфігурації користувачем або
оператором мережі. Будь ласка, зв'яжіться з
вашим оператором мережі за останньою
інформацією.
Для Веб настроювань доступні наступні опції: Рахунок дани

Це меню дозвол
інформацію рахунк
надається виробник
Дані GSM
Ви можете встанов
Ім'я користувача, П
DNS.
GPRS
Ви можете встанови
користувача, Паро

Редагувати 
профіль

Внести зміни до конфігурації
поточного обраного профілю.

Опції 
браузера

Дозволяють вам конфігурувати
параметри браузера, такі як
Закінчення часу та увімкнення
та вимкнення функції Показ
зображень.

Настройки 
сервісних 
повідомлень

Дозволяє вам Увімкнути або
Вимкнути настройки сервісних
повідомлень.

Очистити 
кеш-пам�ять

Ви маєте можливість активувати,
вимкнути або очистити кеш-
пам�ять. 

Очистити 
файли 
�cookie�

В
ви
C
ін
б
ве

Перевірені 
сертифікати

В
вс
се
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 Аудіоплеєр

і Регулювання гучності музики

Вихід Аудіоплеєр та
повернення до домашнього
екрану.

Увійти до Списку програвань та
натиснути L  знов для доступу
до меню Опція.
Повернутися до попереднього
екрану

Програвати обрані музикальні
фрагменти.

Відобразити детальну
інформацію про музикальний
фрагмент.

а
Додати музикальний фрагмент
до каталогу Моя музика, з якого
за допомогою Менеджера
Файлів обрати мелодію
виклику. 
Аудіоплеєр

13. Аудіоплеєр

Аудіоплеєр
Це меню дозволяє Вам слухати музику. Музика, що
зберігається у каталозі аудіоплеєра, буде автоматично
визначена та додана у список програвань. Під час
програвання музики ви можете набирати номери,
відповідати на вхідні виклики. плеєр зробить паузу у
момент встановлення з�єднання.
Активація аудіо плеєра
Натисніть R у режимі очікування або оберіть
Аудіоплеєр.
Наступна таблиця визначає операції різних
клавіш у режимі програвання музики.

Опції меню

+ Програвати / Пауза

- Зупинити

< Перейти на попередній
музичний фрагмент

> Перейти на наступний
музичний фрагмент

Бокові клавіш
гучності

)

L

R

Програти

Деталі

Додати до 
мелодій дзвінк



Аудіоплеєр

атична генерація за
нди Відновити список
для музичних записів,
реневій папці Менеджеру
рення записів із вкладених
но деактивувати функцію
рація списку за допомогою
ки. Потім натисніть L і
и. Менеджер файлів
ожете обрати вміст папки,
одати до аудіоплеєра.

дключений до навушників
вуків, виконайте наступні дії.
діоплеєр й оберіть список L,
пцію L, оберіть Настройки і
йте BT стерео вихід.

Вам записувати музику. Ви
уховувати, перейменовувати
кальні фрагменти, які ви
запис та натиснути L, або
ередньо для доступу до меню
62

Для додання або видалення музикального
фрагменту, Вам необхідно підключити ваш
телефон до комп�ютера, використовуючи дата
кабель USB. Після ідентифікації вашого телефону
комп�ютером, ви можете копіювати музикальні
фрагменти на ваш телефон, або видаляти
музикальні фрагменти з вашого телефону.

Примітка: автом
допомогою кома
доступна лише 
збережених в ко
файлів. Для відтво
папок, Вам необхід
Автоматична гене
команди Настрой
виберіть Додат
відкриється і Ви зм
який Ви бажаєте д

Якщо телефон пі
Bluetooth і не чути з
Увійдіть до меню Ау
потім натисніть на О
далі оберіть й активу

Диктофон
Це меню дозволяє 
можете також просл
та видаляти музи
записали.  Обрати 
натиснути L безпос
Опція.

Додати  Додати запис до вибраної папки
(ця команда доступна лише при
неактивній функції
Автоматична генерація
списку).  

Відновити 
список

Відновити список програвань в
аудіо плеєрі.

Налаштування Залучити Телефон / Карта
пам�яті, Список програвання,
Автоматична генерація списку,
Повтор (режим повтору),
Випадкове програвання
(порядок програвань), Фонове
програвання (продовження
програвання незалежно від того,
чи вийшли ви з аудіо плеєра, чи
ні), BT Стерео вихід, BT Стерео
Навушники та Еквалайзер.



63

елодія. Якщо ви обрали існуючу
ожете натиснути L для доступу до

 клавішами під час 
 мелодії

ігаційні клавіші для вибору вібра або
, та натисніть клавіші + або - для
о вимкнення ефекту.

Вставити залишок.
Ввести до -си
Вставити вібра ефект
(вібрацію ноти). 
Ввести ефект підсвічування.
Змінити октаву ноти до
високої, середньої або
низької.
Переключити стан ноти на
високий, нормальний або
низький
змінити темп.
Аудіоплеєр

Композитор мелодій
Це меню дозволяє редагувати мелодії та
встановлювати їх як мелодії викликів. 
У випадку відсутності мелодій ви можете
натиснути L Додати для створення мелодії та
натиснути L для доступу до меню Опція, де

складається м
мелодію, ви м
меню Опція.
Операції з
складання

Натисніть нав
підсвічування
увімкнення аб

Записати Натиснути L для початку
запису, натиснути L для
Паузи або Продовження
запису. Для закінчення
запису натисніть R

Зупинити. Введіть ім�я файлу
для запису та натисніть L.

Програти Програти запис.

Долучити Долучити звук до запису.

Перейменувати Перейменувати запис.

Видалення Видалити запис.

Видалити всі Видалити всі записи.

Налаштування Встановити формат запису.

Переслати Застосувати запис до інших
опцій.

0

1 - 7
8

9

+ -

#

*



Аудіоплеєр

Опція меню під час складання музики
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Опція меню мелодія

Програти Програти мелодію.
Темп 
відтворення

Обрати швидкість
програвання.

Вибрати 
інструмент

Обрати музикальний
інструмент.

Зберегти Зберегти мелодію.

Програти Програти обрану мелодію.

Редагувати Редагувати обрану мелодію.

Додати Створити нову мелодію.

Перейменувати Перейменувати обрану
мелодію.

Видалення Видалити обрану мелодію.

Видалити всі 
файли

Видалити всі мелодії.

Переслати Застосування мелодії до
інших опцій, таких як Для
Профілю Користувача, Для
MMS та Для EMS.
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oth
Опис
Увімкнення / Вимкнення
функції Bluetooth

Пошук пристроїв, що
доступні.

Обрати для з�єднання
пристрій який ви визначили
попередньо.
Активувати обраний пристрій.

Дозволяє настроїти такі опції:
Видимість, Зміна назви
пристрою, Аутентифікація,
Шлях до аудіо та Настройки
FTP.
Відобразити інструкцію по
використанню bluetooth.
Можливість підключення

14. Можливість 
підключення 

Ваш телефон дозволяє Вам підключити різноманіття
зовнішніх пристроїв через Bluetooth, USB, або
мережу. Це меню надає Вам багато функцій для
встановлення з�єднання з цими зовнішніми
пристроями.

Bluetooth
Ваш телефон підтримує безпровідну Bluetooth
технологію, що дозволяє робити з�єднання з
пристроями, що сумісні з Bluetooth, на відстані до
10 метрів. Bluetooth з�єднання може залежати від
взаємного впливу на перешкоди, такі як стіни або
інші електронні пристрої.
Перед застосування Bluetooth переконайтеся, що
інший пристрій підтримує функцію Bluetooth
шляхом звернення до виробника пристрою, або
через документацію, що супроводжує його. 

Меню Blueto
Опції
Увімкнення/
Вимкнення 
живлення
Запит на 
Аудіо 
Пристрій
Мій пристрій

Активний 
пристрій
Налаштування

Інформація



ливість підключення

З�єднання за допомогою Bluetooth Настройка мережі
ам обрати послугу мережі

 мережу відмінну від вашої
 тільки тоді, коли вона має
ою системою о підтримці
и змінюєте мережу, можуть
проблеми під час операцій

ти доступні мережі.

ти пріоритетну мережу для
ного використовування.
матичний: ваш телефон
атично обирає та
рується у доступній мережі.
у: надається вам список
пних мереж у даному місті.
ти за бажанням мережу для
рації у ній та натиснути  L для
рдження. 

ендуємо Вам обрати
матичний.
66 Мож

Для з�єднання за допомогою Bluetooth, по-перше,
переконайтеся, що ви увімкнули функцію
Bluetooth у опції Увімкнення/Вимкнення. Потім
обрати Мій пристрій. 
З�єднання з аудіо пристроями
Обрати <Запит на Аудіо Пристрій>. При
з�явленні списку пристроїв, обрати одне, з яким
бажаєте зробити з�єднання.   Як тільки ви обрали
пристрій та сформувалося з�єднання, Вам
нагадають ввести пароль відносно домовленості з
пристроєм. Цей пароль надається виробником
інших пристроїв з функцією Bluetooth, і
зазначений у додатковій інформації документації.
Функція паролю гарантує, що тільки легітимні
з�єднання дозволені для з�єднання або до вашого
пристрою, або обраного пристрою.

Якщо ви не використовуєте функцію Bluetooth
деякий час, Вам необхідно деактивувати її для
збереження заряду батареї.

Це меню дозволяє В

Ви можете обрати
домашньої мережі
узгодження з ваш
роумінгу.  Якщо в
виникнути деякі 
вашого телефону.

Новий
пошук

Шука

Вибрати
мережу

Обра
поточ

Режим
вибору

Авто
автом
реєст
Вручн
досту
Обра
реєст
підтве

Реком
Авто
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ня передач, переконайтеся, що
виводите ваш пристрій, що
 інструкціях до вашого

ня інструментів 
 телефону 
більного телефону допомагають
м чином використовувати свій
ередачі даних і документів через
печення Інструментів мобільного
помогою цих програм Ви можете
передавати файли, відправляти й
S, а також редагувати контакти у

Діє як вебкамера для вашого
комп�ютера.

Діє як модем для з�єднання
вашого телефону та
комп�ютера. Ви можете
використовувати програмне
забезпечення, що надає
можливість редагувати
контакти вашого мобільного
телефону, картинки та
мелодії.
Можливість підключення

Пріоритетні мережі
Дозволяє Вам створювати список мереж у порядку
пріоритету. Для визначеного порядок пріоритету,
телефон буде робить спробу зареєструватися
відносно ваших переваг.
GPRS з�єднання
Це меню дозволяє вам обрати режим GPRS
з�єднання. Ви можете обрати Завжди або Коли
необхідно.

USB
Ця функція дозволяє Вам з�єднувати ваш телефон
з комп�ютером через USB кабель. Ви можете
виконати наступні операції:

Після закінчен
ви безпечно 
базується на
комп�ютера.

Використан
мобільного
Інструменти мо
Вам найкращи
телефон для п
програмне забез
телеофну. За до
завантажувати і 
отримувати SM

Об�ємне
збереження

Діє як запам�ятовуючий
пристрій для даних вашого
телефону на комп�ютері та
відновлення збережених
даних на комп�ютері,
завантаження даних на
комп�ютер, завантаження
файлів, доступ до зовнішньої
пам�яті та карток SD (якщо
присутні) та не обмежує
розмір передавань, доки ваша
пам�ять не буде заповненою.  

Вебкамера

COM-порту



ливість підключення

своєму телефоні. Для активації цієї функції Вам
68 Мож

необхідно встановити і відкрити Інструменти
мобільного телефону. Потім - під'єднатися за
допомогою кабеля USB. Увійдіть до меню Зв'язок
й оберіть СОМ-порт. Оберіть 9@9w на екрані
комп'ютера і натисніть З'єднатись.
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15. Менеджер файлів

Це меню дозволяє Вам переглянути повний
розмір пам�яті та вільний розмір пам�яті на вашому
телефоні та картку пам�яті. Це також дозволяє Вам
управляти картинками, записаною музикою,
рінгтонами та музикальними файлами на вашому
телефоні.
Натисніть L  Опція для доступу до таких опцій:

Верхній правий кут екрану менеджера файлів
відображує використовувану пам�ять для
збереження. Під час обирання каталогу або файлу
у менеджері файлів, верхній правий кут екрану
буде також відображатися дата та розмір файлу /
каталогу.

Відкрити Відкрити каталог. Ви можете
обрати файл або каталог для
виконання таких операцій:
� Операції над каталогом
Відкрити, Створити Каталог,
Перейменувати, Видалити та
Сортувати.
� Операції над файлми
Програти (для музикальних
файлів), Переглянути (для файлів
зображень), Переслати, Деталі,
Перейменувати, Копіювати,
Редагувати, Перемістити,
Видалити, Видалити всі файли
та Сортувати.

Створити 
папку

Створити новий каталог. 

Ви можете також організувати
ваші файли у підкаталог. Обрати
каталог у якому Ви бажаєте
створити підкаталог. Натисніть
L Редагувати та обрати
Створити Каталог. Ви можете
потім зберегти ваші файли у
підкаталог.

Форматувати Форматувати каталог. (Доступна
тільки для кореневого каталогу)
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Піктограми та символи
У режимі очікування, кілька символів можуть
відображуватися на головному екрані одночасно.
Якщо символ мережі не відображається, то до
мережі зараз немає доступу. Ви можете
знаходитись у зоні поганого прийому;
спродуйте переміститися у інше місце.

Без звуку - ваш телефон не буде
програвати мелодію вхідного виклику.
Акумулятор - індикатор вказує рівень
зарядки акумулятору (4 смужки =
акумулятор повністю заряджений, 1
смужка = заряд акумулятора низький).
Мережа GSM - ваш телефон підключено
до мережі GSM.Якість прийому - що
більше відображено смужок на індикаторі,
тим краще є прийом.
Блокування клавіатури - клавіатуру
заблоковано.

 Bluetooth - функцію активовано.
 Будильник - будильник активовано.
Мелодія - телефон буде програвати
мелодію при вхідному виклику.

Тільки вібрація - телефон буде вібрувати
при вхідному виклику.
Переадресація виклику - всі ваші вхідні
голосові виклики будуть переадресовані
на вказаний номер.
Роумінг - відображується, коли ваш
телефон зареєстровано у мережі, що
відрізняється від вашої (особливо якщо ви
знаходитесь закордоном).
Домашня зона - зона визначена вашим
оператором мережі. Залежить від пакету,
зв'яжіться з постачальником послуг за деталями.
Підключення GPRS - ваш телефон
підключено до мережі GPRS.
SMS/MMS повідомлення - ви отримали
нове SMS/MMS повідомлення.
SMS повно - пам'ять виділена для
повідомлень повна. Видаліть старі
повідомлення для отримання нових.
Гарнітура - гарнітуру підключено до
телефону.
Запис - режим запису звуку активовано
протягом виклику. 
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від тіла. При застосуванні інших
 не гарантуємо відповідності
C щодо впливу радіочастот.
Пристрій відповідає вимогам
равил FCC (FCC Rules).
функціонування забезпечується
имогами:
 не може завдати шкідливого

инен сприймати всі перешкоди, у
 ті, що спричиняють небажаний

ий телефон � це Ваша
ь. Задля попередження шкоди
шим та телефону прочитайте та
всіх інструкцій щодо безпеки та
їх всім, хто може користуватись
оном. На додаток, заради
несанкціонованого використання
ну:
йте телефон в безпечному місці та
 від дітей.
отовуйте свій код PIN. Натомість
йтесь запам'ятати його. 
он та вийміть акумулятор, якщо

 його використовувати довгий час. 
Застереження
Радіохвилі

Ваш мобільний телефон є
радіопередавачем і приймачем
сигналу низької потужності. Під час
роботи він надсилає і отримує

радіохвилі. Радіохвилі передають Ваш голос чи
сигнал даних до базової станції, яка підключена до
телефонної мережі. Мережа управляє потужністю
передачі телефону.
� Ваш телефон передає/приймає радіохвилі на
частоті GSM (900 / 1800 /1900 МГц).

� Мережа GSM управляє потужністю передачі (від
0.01 до 2 ват).

� Ваш телефон відповідає всім відповідним
стандартам безпеки.

� Позначка CE на Вашому телефоні означає його
відповідність директивам з Європейської
електромагнітної сумісності (Ref. 89/336/EEC)
та низької напруги (Ref. 73/23/EEC).
Телефон пройшов випробування на відповідність
нормативам FCC щодо впливу радіочастот. У
результаті підтвердилося, що телефон не несе
жодної загрози при застосуванні з аксесуарами, які
не містять металу, та при розташуванні трубки на

відстані 1,5 см 
аксесуарів ми
нормативам FC
Застереження 
Частини15 П
Ефективність 
такими двома в
� цей пристрій
впливу та

� пристрій пов
тому числі й
вплив.
Ваш мобільн
відповідальніст
самому собі, ін
дотримуйтесь 
повідомляйте 
Вашим телеф
попередження 
Вашого телефо

Трима
подалі
Не зан
намага

Вимкніть телеф
Ви не плануєте



Змініть код PIN після придбання телефону та обладнання. Створені перешкоди можуть
них випадків.
, як сісти на літак, або в разі
я телефону в багажі:
ня мобільних телефонів на
тановити загрозу роботі літака,
ті мобільної мережі, а також
конним.
ях, клініках та інших
х установах, а також там, де
оже знаходитись медичне
я.
цях з потенційно
езпечною атмосферою
, на заправках та місцях, де в
зпилені дрібні часточки на
левого порошку).
кий транспортує займисті
кщо він стоїть на місці) або в
працює на зрідженому газі,
те, чи автомобіль відповідає
ам безпеки.
Вас попросять вимкнути
ристрої, таких як каменоломні
ривають підривні роботи.
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активізуйте функції обмеження дзвінків.
Конструкція Вашого телефону відповідає
всім відповідним законам та нормам.
Однак Ваш телефон може створювати
перешкоди для інших електронних

пристроїв. З огляду на це Вам слід дотримуватись
всіх місцевих рекомендацій та норм під час
використання телефону вдома та за його межами.
Закони щодо використання мобільних телефонів
в автомобілях та літаках особливо суворі.
Досить довгий час багато уваги зосереджується на
можливих ризиках для здоров'я користувачів
мобільних телефонів. Сучасні дослідження
радіохвильових технологій, в тому числі
технології GSM, лягли в основу стандартів
безпеки для забезпечення захисту від впливу
енергії радіохвиль. Ваш мобільний телефон
відповідає всім відповідним стандартам
безпеки та Директиві з радіочастотного
обладнання та переносного телекомунікаційного
обладнання 1999/5/EC.

Завжди вимикайте телефон...
Радіохвилі можуть негативно вплинути на
недостатньо захищене або чутливе електронне

призвести до нещас
Перед тим
перевезенн
використан

борту літака може с
перешкодити робо
можи бути протиза

В лікарн
лікувальни
поблизу м
обладнанн
В міс
вибухонеб
(наприклад
повітрі ро
зразок мета

В автомобілі, я
речовини (навіть я
автомобілі, який 
заздалегідь перевір
відповідним правил
В місцях, де 
радіопередавальні п
або інші місця, де т
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ня роботи
ити ефективність роботи
она, зменшити випромінювання,
ивання заряду акумулятора та
безпечну роботу телефону,

 наступних вказівок:
птимальної і задовільної роботи
ну рекомендуємо використовувати
н у звичайному робочому
енні (коли не використовуєте
 "вільних рук" або використовуєте
р "вільні руки").
е телефон впливу вкрай високих
мператур.
одьтесь з телефоном. Будь-яке
користання призведе до втрати
гарантії.
е телефон у будь-яку рідину; якщо
логий, вимкніть його, вийміть
дайте їм висохнути протягом 24
овторним використанням.
он за допомогою м'якої тканини.
а отримання дзвінків споживає
кість енергії акумулятора. Проте
живає менше енергії, коли його
ний і він знаходиться на одному
Дізнайтесь у виробника автомобіля, чи
електронне обладнання, що
використовується у Вашому автомобілі,
захищене від впливу радіохвиль.

Кардіостимулятори
Якщо у Вас є кардіостимулятор:
� Коли телефон увімкнений, завжди тримайте
його на відстані понад 15 см від Вашого
кардіостимулятора, щоб не допустити
потенційного створення перешкод.

� Не носіть телефон у нагрудній кишені.
� Прикладайте телефон до вуха, яке знаходиться
дальше від кардіостимулятора, щоб звести до
мінімуму ризик виникнення перешкод.

� Негайно вимкніть телефон, якщо у Вас
з'явилась підозра, що він створює перешкоди
для Вашого кардіостимулятора.

Слухові апарати
Якщо Ви користуєтесь слуховим апаратом,
проконсультуйтесь зі своїм лікарем та
виробником слухового апарата, щоб дізнатись, чи
саме Ваш слуховий апарат вразливий до
перешкод, створюваних мобільним телефоном.

Покращен
Щоб покращ
Вашого телеф
знизити спож
забезпечити 
дотримуйтесь

Для о
телефо
телефо
полож
режим
аксесуа

� Не піддавайт
чи низьких те

� Бережно пов
неналежне ви
Міжнародної 

� Не занурюйт
телефон во
акумулятор і 
годин перед п

� Чистіть телеф
� Здійснення т
однакову кіль
телефон спо
екран вимкне



місці. Коли екран вимкнений і Ви рухаєтесь, Потурбуйтесь про негайну заміну пошкоджених
им майстром на оригінальні

й телефон та Ваш 

я показали, що телефонні
за кермом знижують
ію, що становить загрозу
римуйтесь наступних вказівок:
дьтесь на дорозі. Перед
лефону з'їдьте на узбіччя та
ь.
цевих законів в країнах, де
-телефонами за кермом.

 використовувати телефон в
віть автомобільний комплект,
 призначений для цього.
ш телефон та автомобільний
ують повітряні подушки та
би, встановленні у Вашому

гналізації автомобіля для
дний дзвінок заборонено на
 країнах. Ознайомтесь із
.

74

Ваш телефон використовує енергію для
передачі оновленої інформації про своє
місцезнаходження. Скорочення тривалості
роботи підсвічування та уникнення безцільного
переміщення по меню також поможе зберегти
заряд акумулятора для довшої роботи в
активному та пасивному режимі.

Інформація про акумулятор
� Ваш телефон отримує живлення від
акумулятора, що перезаряджається.

� Використовуйте лише сумісний зарядний
пристрій.

� Не кидайте акумулятор у полум'я.
� Не деформуйте і не відкривайте акумулятор.
� Не дозволяйте, щоб металеві предмети на
зразок ключів у Вашій кишені замикали
контакти акумулятора.

� Бережіть від високих температур (>60° C або
140° F), вологи та їдких середовищ.

Використовуйте лише Оригінальні
аксесуари Philips, оскільки використання
будь-яких інших аксесуарів може

призвести до пошкодження Вашого телефону і
втрати всіх гарантій на Ваш телефон Philips.

частин кваліфікован
запчастини Philips.

Ваш мобільни
автомобіль

Дослідженн
розмови 
концентрац
життю. Дот

� Повністю зосере
використанням те
зупиніть автомобіл

� Дотримуйтесь міс
користуються GSM

� Якщо Ви бажаєте
автомобілі, встано
"вільні руки", який

� Впевніться, що Ва
комплект не блок
інші захисні засо
автомобілі.
Використання си
сповіщення про вхі
дорогах в деяких
місцевими нормами
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 WEEE в DFU: 
ія для споживача"

ідпрацьованого 
одукту
розроблено та вироблено з

 високоякісних матеріалів та
о можуть бути перероблені та
уге.

начений символами пакувальний
ріал піддається обробці для
инного використання.

панія зробила фінансовий внесок
підтримку національної системи
ання та вторинного
ристання пакувальних матеріалів.

стмасовий матеріал піддається
бці для вторинного
ристання (на ньому також вказано
пластмаси).
Норма EN 60950
В жарку погоду або після тривалого знаходження
під сонцем (наприклад, за вікном або лобовим
склом) може зрости температура корпусу Вашого
телефону, зокрема, коли він обрамлений металом.
В такому випадку будьте обачними, коли берете
телефон в руки, а також не використовуйте
телефон за температури понад 40° C або нижче 5° C.

Захист навколишнього 
середовища

Пам'ятайте про дотримання місцевих
норм щодо утилізації пакувальних
матеріалів, використаних акумуляторів та
старих телефонів.

Компанія Philips помітила акумулятор та
пакувальні матеріали стандартними символами,
які призначені для поширення вторинного
використання матеріалів та утилізації відходів.

Маркетинг
"Інформац

Знищення в
старого пр
Ваш продукт 
використанням
компонентів, щ
використані вдр

Поз
мате
втор

Ком
на 
збир
вико

Пла
обро
вико
тип 



Коли Ви бачите цей перекреслений
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круглий символ баку для сміття на
продукті, це означає, що цей продукт
підпадає під Європейську директиву
2002/96/EC
Будь ласка, дізнайтесь необхідну
інформацію про систему окремого

збирання сміття для електричних та електронних
приладів. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих
правил та не викидайте цей відпрацьований
продукт з іншим домашнім сміттям. Коректне
знищення старих приладів допоможе уникнути
потенційних негативних наслідків для
навколишнього середовища та здоров�я людей.
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 реагує або повільно 
атискання клавіш
є повільніше за дуже низьких
 нормальне явище і не впливає на
ну. Візьміть телефон у тепліше
буйте знову. В інших випадках
остачальника телефону.
регрівається
икористовуєте зарядний пристрій,
начений для Вашого телефону.
о Ви завжди користуєтесь

 аксесуарами Philips, що входять в
го телефону.
 відображає телефонні 
дних дзвінків
лежить від мережі та передплати.
 не визначає номер телефону
екрані з'явиться повідомлення
Номер приховано. Зверніться до
а за детальною інформацією на
Пошук та усунення 
неполадок

Телефон не вмикається
Вийміть та знову вставте акумулятор. Після цього
зарядіть телефон, доки індикатор заряджання не
перестане рухатись. Від'єднайте зарядний
пристрій та спробуйте увімкнути телефон.
Телефон не повертається до 
екрана режиму очікування 
Натисніть та потримайте клавішу завершення
розмови або вимкніть телефон, перевірте, чи
правильно встановлено SIM-карту та акумулятор,
та знову увімкніть телефон.
Не відображається символ мережі
Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, Ви
знаходитесь в зоні відсутності сигналу (в тунелі
або між високими будинками) або перебуваєте
поза зоною покриття мережі. Cпробуйте
увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте
наново встановити з'єднання з мережею (зокрема,
коли перебуваєте за кордоном); перевірте, чи
антена телефону на місці, якщо телефон має
зовнішню антену; або зверніться за допомогою чи
інформацією до оператора мережі.

Дисплей не
реагує на н
Дисплей реагу
температур. Це
роботу телефо
місце та спро
зверніться до п
Батарея пе
Можливо, Ви в
який не приз
Впевніться, щ
оригінальними
комплект Вашо
Телефон не
номери вхі
Ця функція за
Якщо мережа
абонента, на 
Дзвінок 1 або 
свого оператор
цю тему.



Не вдається відправити текстові Під час спроби скористатись 
ю, на екрані 
овідомлення 

жать від мережі. Тому вони
азі, якщо Ви їх передплатили
ежа їх підтримує. Зверніться до
 детальною інформацією на

ряджається
овністю розрядився, телефону
 деякий час, щоб на екрані
аряджання..
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повідомлення
Окремі мережі не дозволяють обмін
повідомленнями з іншими мережами. Насамперед
перевірте, чи Ви ввели номер Вашого центру SMS,
або зверніться до оператора за детальною
інформацією на цю тему.
Не відображаються зображення
Телефон може не прийняти зображення, якщо
воно занадто велике, якщо його назва задовга або
якщо воно неправильного формату.
Вам здається, що Ви пропускаєте 
деякі дзвінки
Перевірте опції переадресування дзвінків.
На дисплеї відображається 
повідомлення ВСТАВТЕ SIM
Перевірте, чи правильно встановлена SIM-карта.
Якщо так, то Ваша SIM-карта може бути
пошкодженою. Зверніться до оператора.

функцією мен
з'являється п
ЗАБОРОНЕНО
Деякі функції зале
доступні лише в р
або якщо Ваша мер
свого оператора за
цю тему.
Телефон не за
Якщо акумулятор п
може знадобитись
з'явився індикатор з
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Оригінальні аксесуари 
Philips

Деякі аксесуари, наприклад акумулятор та
зарядний пристрій, включені до комплектації
телефону, як стандартні. Додаткові аксесуари
також можуть надаватися або продаватися окремо.
Таким чином комплектація може змінюватися.

Для максимально ефективної роботи вашого
мобільного телефону Philips та не порушення умов
гарантії, завжди використовуйте Оригінальні
аксесуари Philips, що спеціально розроблені для
використання з вашим телефоном. Philips
Consumer Electronics не несе відповідальності за
будь-які пошкодження протягом використання не
оригінальних аксесуарів.

Зарядний пристрій
Заряджайте акумулятор через розетку. Достатньо
маленький, щоб переносити його у порфелі/сумочці.

Гарнітура
Ваш телефон автоматично активує режим гарнітури
коли ви підключите гарнітуру. Також ви маєте

можливість обрати опцію "автоматична відповідь" у
режимі відповіді. Якщо цю опцію увімкнено, ваш
телефон автоматично відповість на вхідний виклик
протягом 5 або 10 секунд.

USB кабель
USB кабель забезпечує швидке з'єднання між
вашим телефоном та комп'ютером. Таким чином
ви маєте можливість впорядкувати інформацію,
що зберігається у вашому телефоні, наприклад,
зображення, анімацію, фото, відео та музику.
Також ви можете використовувати кабедь для
з'єднання вашого телефону з Вебкамерой або
заряджати акумулятор (цей режим заряджання
сумісний з більшістю комп'ютерів). 

Комплект інформаційного 
з'єднання
Збезпечує легке інформаційного з'єднання з
вашим мобільним телефоном Philips. USB кабель
забезпечує швидке з'єднання між вашим
телефоном та комп'ютером. Надане програмне
забезпечення дозволяє копіювати, переміщувати
та видаляти картинка та мелодії.
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Декларація торгової 
марки

T9® є торговою маркою
компанії Tegic
Communications Inc.

Bluetooth� є торговою
маркою компанії
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Швеція, та
ліцензована компанії
Philips.

Tegic Euro. 
Патент 0842463
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 коефіцієнта 
вання 
М НОРМАМ ЩОДО 
Ь 
сконструйований та виготовлений
стотної енергії, які рекомендовані
родною комісією по захисту від
електроніки та електротехніки �
тєвий запас безпеки, що гарантує

диницю вимірювання, відому як
R, рекомендований ICNIRP,  для

/кг в 1г тканини для голови, як

 телефону у стандартних робочих
рівні потужності у всіх частотних
передачі сигналу на найвищому
фону під час роботи є набагато
 використовує лише сигнал такої
режею. Загалом, чим ближче Ви
елефону. 
глинання для різних телефонів у
андартам щодо  випромінювання
Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинан

Інформація стосовно питомого
поглинання випроміню

ТЕЛЕФОН ЦІЄЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИ
ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛ

Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він 
таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіоча
міжнародними стандартами. Ці стандарти були розроблені Міжна
неіонізуючих випромінювань (ICNIRP) та Інститутом інженерів 
Асоціацією стандартів (IEEE-SA). В цих стандартах передбачений сут
безпеку всім людям, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.
Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує о
Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SA
мобільних телефонів дорівнює 2.0 Ват/кг в 10г тканини та 1,6Ви
рекомендовано IEEE-SA (IEEE Std 1528). 
Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із розміщенням
положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому дозволеному 
діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR визначається при 
дозволеному рівні потужності, дійсний рівень випромінювання теле
нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із тим, що телефон
потужності, який потрібен, щоб телефон встановив з'єднання із ме
знаходитесь до антени базової станції, тим нижча потужність сигналу т
Хоча можливі відмінності між значеннями питомого коефіцієнта по
різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародним ст
радіохвиль.
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Під час випробовування на відповідність стандартам найвище значення питомого коефіцієнта поглинання
/кг по рекомендаціям ICNIRP

ть телефонних розмов або
обільний телефон подалі від
82 Інформація стосовно питомого коефіцієнта погл

для цього мобільного телефону Philips Xenium 9@9w становило 0,868 Ват
та 1,34Вт/кг по рекомендаціям IEEE. 
Для обмеження впливу радіохвиль рекомендовано зменшити триваліс
використовувати навушники. Метою цих заходів рекомендація носити м
голови та тіла.



Заява про 
відповідність

Ми, 
Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

заявляємо під свою особисту відповідальність, що
продукт 

CT 9@9w
Стільниковий мобільний телефон з радіо
стандарту GSM 900/1800/1900
TAC: 358233 00

якого стосується ця заява, відповідає наступним
стандартам:

EN 60950 EN 50360 и EN 301 489-7
EN 301 511 V9.0.2

Цим документом ми заявляємо, що всі основні
тести на випромінювання радіохвиль було
виконано, та вищевказаний продукт   відповідає
всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.
Процедура оцінки відповідності, описана в Статті
10 та деталізована в Додатку згідно зі статтями 3.1
та 3.2 Директиви 1999/5/EC була  виконана із
залученням наступних організацій:
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-
Thames, KT12 2TQ. UK
Ідентифікаційний номер: 0168

12 червня 2007

Менеджер з якості


