
Знайомство з телефоном

Philips постійно працює над покращенням
своїх виробів. Тому Philips зберігає за собою
право вносити зміни в даний посібник
користувача або анулювати його у будь-який
час без попереднього сповіщення. Philips
надає цей посібник користувача на умовах
"як є" і не несе відповідальності за будь-які
помилки, опущення чи розбіжності між цим

посібником та пристроєм, який в ньому
описаний, за виключенням відповідальності,
передбаченої застосовним законодавством.
Цей пристрій працює в мережах GSM/GPRS.

Тут знайдете відповіді на 
запитання, як...

Алфавітно-
цифрова 
клавіатура

Мікрофон

Клавіша доступу
до WAP

Головний екран
(65 000 кольорів)

Навігаційні клавіші

Клавіша увімк./
вимк. та

завершення
розмови

Зворотній бік телефону:
об'єктив камери, екран
зовнішнього дисплея та 
клавіші управління 
аудіоплеєром

Гніздо зарядного
пристрою

Гніздо навушників

Права бокова
клавіша

Ліва функціональ
на клавіша
Клавіша
відповіді

Бокові клавіші 
регулювання гучності

Права
функціональна

клавіша
Увімкнути та 
вимкнути телефон

Натисніть і потримайте
).

Зберегти номери в 
телефонній книзі

Введіть телефонний номер
та натисніть L, щоб його
зберегти.

Зателефонувати Введіть телефонний номер
за допомогою клавіатури та
натисніть (, щоб за ним
зателефонувати.

Відкрити 
Журнали дзвінків

Натисніть ( в режимі
очікування. Журнали
дзвінків реєструють Ваші
недавно Пропущені
дзвінки, Набрані номери
та Отримані дзвінки.

Відповісти на 
дзвінок

Натисніть (, коли
надходить виклик.
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Завершити розмову Натисніть ).

Відхилити дзвінок Натисніть ), коли
надходить виклик.

Відрегулювати 
гучність динаміка

Під час розмови натискайте
бокові клавіші регулювання
гучності вгору або вниз.

Відрегулювати 
гучність клавіш

В режимі очікування
натискайте бокові клавіші
регулювання гучності
вгору або вниз.

Відкрити 
Телефонна книга

Натисніть R в режимі
очікування.

Відкрити 
Головне меню

Натисніть L Меню в
режимі очікування.

Увімкнути 
беззвучний режим

Натисніть і потримайте
клавішу # в режимі
очікування.

Увімкнути або 
вимкнути 
Аудіоплеєр 

Натисніть та потримайте
клавішу управління
аудіоплеєром P.

Увімкнути камеру Натисніть та потримайте r
в режимі очікування.

Зробити 
фотознімки

Натисніть r або , в
режимі камери.

Відкрити WAP Натисніть та потримайте
, в режимі очікування.

Відкрити Ярлики Натисніть  в режимі
очікування.

Увімкнути 
Аудіоплеєр

Натисніть  в режимі
очікування.

Відкрити пункт 
меню Написати 
повідомлення

Натисніть  в режимі
очікування.

Відкрити пункт 
меню Настройка 
тонів

Натисніть  в режимі
очікування.

Відкрити пункт 
меню 
Мультимедіа

Натисніть r в режимі
очікування.

Повернутись до 
попереднього меню

Натисніть R.

Швидко 
повернутись в 
режим очікування

Натисніть ).
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Функціональні клавіші
Ліва та права функціональні клавіші L та R
знаходяться у верхній частині клавіатури та
дозволяють вибрати відповідні опції, які
з'являються на екрані безпосередньо над ними,
включно з опціями, які доступні під час розмови.
Функції, пов'язані з цими клавішами, можуть бути
різними в залежності від поточного контексту.

Головне меню

Головне меню представлене у вигляді решітки.
Через нього можна отримати доступ до різних
функцій, передбачених у Вашому мобільному
телефоні. Вищенаведена таблиця відображає
розміщення пунктів в Головне меню.

Натисніть клавішу L в режимі очікування, щоб
відкрити Головне меню та використовуйте
навігаціні клавіші, напрямки яких представлені в
цьому посібнику у вигляді , ,  та , щоб
переміщатись між піктограмами та в межах
списків. В межах списків натискайте L, щоб
відкрити опції, пов'язані з вибраним пунктом, та
натискайте R Назад, щоб повернутись на один
рівень назад. 

Телефонна 
книга Повідомлення Історія 

дзвінків

Настройки Мультимедіа Менеджер 
файлів

Розваги 
та ігри

Профілі 
користувачів Органайзер

Послуги Додаткові 
функції Ярлики
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1. Початок роботи
Будь ласка, перед використанням телефону
прочитайте вказівки щодо безпеки в розділі
"Запобіжні заходи".
Щоб могти користуватись телефоном, необхідно
вставити дійсну SIM-карту, яку можна придбати у
оператора Вашої мережі GSM або у роздрібній
мережі. SIM-карта містить інформацію про
передплачені Вами послуги, Ваш номер
мобільного телефону та пам'ять, у якій можна
зберігати номери та повідомлення (детальніше
про це читайте у �Телефонна книга�).

Вставте SIM-карту та акумулятор
Виконайте наступні кроки, щоб вставити нову
SIM-карту. Не забудьте вимкнути свій мобільний
телефон, перед тим як вийняти акумулятор.
Вийміть акумулятор
Щоб вставити SIM-карту, спершу необхідно
вийняти акумулятор. Натисніть на замок (1) на
зворотному боці телефону та зніміть задню
кришку.

Вставте SIM-карту
Просуньте SIM-карту у гніздо SIM-карти,
впевнившись, що зрізаний кутик карти
повернутий в правильному напрямку, а
позолочені контакти повернуті донизу.

Вставте акумулятор, повернувши його
позолоченими контактами донизу, та натисніть на
акумулятор, доки він не стане на місце.
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Увімкніть телефон
Щоб увімкнути телефон, натисніть та потримайте
клавішу ). Введіть PIN-код, якщо вимагається.
PIN-код � це таємний код доступу до Вашої SIM-
карти довжиною від 4 до 8 цифр. Він попередньо
запрограмований і повідомляється Вашим
оператором або продавцем. Детальніше про PIN-
коди читайте в розділі �Настройка захисту�.

Якщо ввести неправильний PIN-код три рази
поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована. Щоб
розблокувати її, необхідно отримати код PUK у
Вашого оператора мережі.

Зарядіть акумулятор
Ваш телефон отримує живлення від акумулятора,
що перезаряджається. Новий акумулятор частково
заряджений. Телефон періодично подаватиме
звуковий сигнал, який сповіщає про низький
рівень заряду акумулятора.
Заряджання за допомогою 
переносного зарядного пристрою
Підключіть зарядний пристрій до роз'єму в
нижній частині телефону, впевнившись, що
стрілка на штекері повернута догори, як показано

на малюнку. Вставте вилку зарядного пристрою у
розетку мережі змінного струму.
Символ акумулятора відображає рівень заряду.
Індикатор заряджання рухається, доки акумулятор
заряджається. Акумулятор повністю заряджений,
коли індикатор заряджання перестає рухатись.
Після цього можна від'єднати зарядний пристрій. 

Якщо залишити зарядний пристрій підключеним
до мобільного телефону, коли акумулятор
повністю заряджений, це не призведе до
пошкодження акумулятора. Єдиний спосіб
від'єднання зарядного пристрою � це вийняти
його з розетки. Тому користуйтесь
легкодоступною розеткою. Якщо Ви не
користуєтесь телефоном протягом довгого часу,
рекомендуємо вийняти акумулятор.
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Телефоном можна користуватись, коли він
заряджається. Якщо заряд акумулятора було
повністю вичерпано, індикатор заряджання
з'явиться лише після кількох хвилин заряджання.

Заряджання за допомогою кабелю 
даних
Вставте кабель даних USB у USB-порт на Вашому
комп'ютері, а інший кінець кабелю вставте у
роз'єм для підключення зарядного пристрою в
нижній частині телефону. Символ акумулятора
відображає рівень заряду. Коли акумулятор
повністю заряджений, просто від'єднайте кабель
даних USB від телефону.

Функції ярликів
У Вашому телефоні є 10 ярликів для швидкого
доступу до функцій телефону. Ярлики можна
змінювати за власним бажанням. Детальніше про
це читайте в розділі �Ярлики�.
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2. Телефонні дзвінки
Зателефонувати
З екрана в режимі очікування
1. В режимі очікування введіть номер телефону

за допомогою клавіатури. Щоб виправити
помилку, натисніть R.

2. Натисніть (, щоб зателефонувати за
номером.

3. Натисніть ), щоб завершити розмову.
Щоб здійснити міжнародний дзвінок, швидко
двічі натисніть *, щоб вставити міжнародний
префікс "+".
З телефонної книги
1. Натисніть R в режимі очікування.
2. Виберіть контакт зі списку та натисніть (,

щоб зателефонувати за вибраним номером.
Щоб вибрати інший номер, натисніть  або

 (детальніше про це читайте в розділі
�Телефонна книга�).

3. Натисніть ), щоб завершити розмову.

Відповісти на дзвінок та 
завершити розмову
Коли надходить виклик, номер абонента може
відображатись на екрані, якщо абонент не приховує
свій номер. Якщо цей номер збережений в
телефонній книзі, замість номера буде
відображатись ім'я, закріплене за цим номером.
� Щоб відповісти на дзвінок: натисніть ( або
просто відкрийте панель телефону, якщо
активована опція Відповідь відкриванням
панелі.

� Щоб відхилити дзвінок: натисніть ) або
натисніть і потримайте бокову клавішу
зменшення гучності. Якщо Ви активували
Переадресування дзвінків, дзвінок буде
переадресовано на інший номер телефону або на
номер Вашої голосової пошти.

� Щоб завершити розмову: натисніть ) або
закрийте панель телефону.

Телефон не дзвонитиме, якщо він в
беззвучному режимі.
Якщо Ви вибрали Відповідь натиск. будь-якої
клав., Ви можете відповісти на дзвінок
натисканням будь-якої клавіші, крім ) та R.
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Режим "Вільні руки"
Задля Вашого комфорту та зручності
обов'язково тримайте телефон подалі свого
вуха, коли телефонуєте в режимі "Вільні
руки", а особливо, коли збільшуєте гучність.
Під час розмови натисніть R Вільні руки, щоб
увімкнути режим "Вільні руки". Щоб вимкнути
режим "Вільні руки", натисніть R Ручний.

Опції під час дзвінка
Під час розмови натисніть L Опції, щоб
отримати доступ до наступних опцій:
Вимкнути мікрофон (Увімк./вимк.)
Ця опція дозволяє вимкнути або увімкнути
мікрофон, щоб Ваш співрозмовник не міг Вас чути.
Диктофон
У більшості країн записування телефонних
розмов регулюється законами. Радимо Вам
повідомити абонента, якщо Ви плануєте
записати розмову, і робити це лише в разі
його згоди. Вам також слід потурбуватись про
конфіденційність записів.

Щоб записати телефонну розмову, виберіть
Диктофон та натисніть L. Під час записування
можна натиснути L, щоб призупинити/
продовжити записування. Щоб припинити
записування, натисніть R, введіть назву файла
для запису та натисніть L, щоб зберегти його.
Інші опції під час дзвінка
Натисніть L Опції, щоб виконати наступні дії
під час розмови:
Відкрийте Телефонна книга, щоб знайти запис,
виберіть Завершити, завершити дзвінок,
надіслати або прочитати Повідомлення.

Відрегулювати гучність динаміка
Під час розмови натискайте бокові клавіші
регулювання гучності, щоб збільшити або
зменшити гучність.

Швидкий набір
Швидкий набір через телефонну 
книгу SIM-карти
Якщо Ви знаєте, під яким номером у пам'яті
збережений контакт, якому Ви бажаєте
зателефонувати (наприклад, номер 5), можна
просто ввести 5# в режимі очікування, щоб на
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екрані відобразилось ім'я контакту, що
зберігається в пам'яті SIM-карти, та натисніть (,
щоб зателефонувати за його номером.
Швидкий набір через журнали 
дзвінків
В режимі очікування натисніть (, щоб відкрити
Журнали дзвінків. Виберіть потрібний номер та
натисніть (, щоб зателефонувати за цим
номером.

Екстрений дзвінок
Без SIM-карти
Після увімкнення телефону Вас попросять
вставити SIM-карту. Щоб набрати номер
екстреної допомоги, просто натисніть R
Екстрена допомога.
Із SIM-картою
В режимі очікування введіть телефонний номер
служби екстреної допомоги за допомогою
клавіатури та натисніть (, щоб за ним
зателефонувати.

Кілька дзвінків одночасно
Ваш телефон дозволяє одночасно здійснювати
два або більше дзвінків, а також об'єднувати
дзвінки у конференції. Наявність цієї функції
залежить від Вашого оператора мережі та
передплачених послуг.
Здійснити другий дзвінок
Можна здійснити другий дзвінок, коли вже є
активний дзвінок або дзвінок на утримуванні. Під
час розмови наберіть номер (або виберіть контакт
з телефонної книги) та натисніть (. Перший
дзвінок буде поставлено на утримання, тоді як Ви
телефонуєте за другим номером. Після цього
можна натиснути клавішу L, щоб отримати
доступ до наступних опцій:
� Замінити, щоб переключатись між двома
дзвінками.

� Об'єднати в конференцію, щоб долучити
абонента до конференц-дзвінка.
Відповісти на другий дзвінок
В разі надходження другого виклику під час
розмови телефон подасть звуковий сигнал, а на
дисплеї відобразиться інформація про вхідний
дзвінок. Після цього можна:
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Щоб могти отримати другий дзвінок, спершу
потрібно відключити функцію
Переадресування дзвінків та активувати
функцію Очікування дзвінка.

Натиснути ( Щоб відповісти на дзвінок
(перший дзвінок буде
поставлено на утримання).

Натиснути 
R або )

Щоб відхилити дзвінок.

Натиснути L
Опції

Щоб відкрити список опцій.
Можна вибрати Завершити,
щоб завершити поточну розмову
та відповісти на вхідний дзвінок.
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од введення традиційної китайської
ачає метод введення PinYin; [eZi拼 ]
ктуальний метод введення PinYin;
 метод введення BoPoMo; [eZi 注 ]
ктуальний метод введення BoPoMo;
] позначають алфавітний метод
х та малих літер англійського тексту;
i abc] позначають інтелектуальний
од введення малих та великих літер
сту, а [123] позначає введення цифр.

льні клавіші
стирання символів по лівий бік
ору або для виходу з режиму
ення.
переміщення курсору, вибору
и, слова чи символу зі списку або
ручування списку.
повернення в режим очікування.
вибору виділеного слова зі списку
відкривання меню опцій.
введення символів.
переключення методу введення.
Введення тексту або цифр

3. Введення тексту 
або цифр

Метод введення
У Вашому телефоні передбачено 9 методів
введення:
Штриховий метод введення спрощеної та
традиційної китайської мови
Метод введення PinYin
Інтелектуальний метод введення PinYin
Метод введення BoPoMo (лише для традиційної
китайської мови)
Інтелектуальний метод введення BoPoMo (лише
для традиційної китайської мови)
Алфавітний метод введення АБВ/абв
Інтелектуальний алфавітний метод введення
АBC/аbc
Введення цифр
Введення символів

Під час введення тексту можна натискати # , щоб
переключатись між різними методами введення
тексту. Панель стану в верхній частині екрана
відображає метод введення, що використовується. 
[ 笔 ] позначає штриховий метод введення
спрощеної китайської мови; [ 筆 ] позначає

штриховий мет
мови; [拼 ] позн
позначає інтеле
[ 注 ] позначає
позначає інтеле
[ABC] та [abc
введення велики
[eZi ABC] та [eZ
алфавітний мет
англійського тек

Функціона

R
Для 
курс
введ

  
 

Для 
літер
прок

) Для 
L Для 

або 
* Для 
# Для 
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Метод введення PinYin Інтелектуальний метод 
Yin (якщо 
й в телефоні)
й метод введення, який не
искати лише один раз клавішу,
жній літері, потрібній для
у, але й має функцію
едення. Телефон аналізує
та відображає всі можливі
изу екрана.
 інтелектуального 
ння PinYin
ли PinYin, як описано вище.
сніть клавішу, яка відповідає

in, не беручи до уваги її
 клавіші. В процесі того, як Ви
ли за допомогою клавіатури,
inYin будуть відповідно
 екрані.
е навігаційні клавіші, щоб
трібної комбінації PinYin, та
шу L, щоб вибрати рядок із
іантом. Натисніть  або ,
символ (вибраний символ
иділений), та натисніть ліву
14 Введен

Цей метод передбачає введення символів PinYin у
певній послідовності. Вам потрібно кілька разів
натискати одну із клавіш, щоб вибрати потрібний
символ. Наприклад, символ �h� � це другий
символ на клавіші 4, а тому необхідно двічі
натиснути клавішу 4, щоб ввести символ �h�.
Приклад введення символів
�你好 �:
1. Введіть символи PinYin �ni� для � 你 �, двічі

натиснувши клавішу 6, а потім клавішу 4
один раз. 

2. Натисніть L, щоб вибрати список варіантів
символів та використовуйте навігаційні
клавіші, щоб вибрати потрібний символ.
Натисніть L, щоб ввести � 你 �. З'явиться
список пов'язаних символів.

3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб
вибрати потрібний пов'язаний символ та
натисніть L, щоб ввести символ � 好 � зі
списку пов'язаних символів.

введення Pin
передбачени
Це інтелектуальни
тільки дозволяє нат
яка відповідає ко
створення символ
асоціативного вв
натиснуті клавіші 
комбінації PinYin вн
Використання
методу введе
1. Вводьте симво

Один раз нати
символу PinY
розміщення на
вводите симво
комбінації P
змінюватись на

2. Використовуйт
перейти до по
натисніть клаві
потрібним вар
щоб вибрати 
PinYin буде в
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вуйте навігаційні клавіші, щоб
отрібний пов'язаний символ та

, щоб вибрати символ � 福 � зі
'язаних символів.

дення BoPoMo
дення дозволяє вводити китайські
відно до фонетичних символів. Цей
налогічно методу введення PinYin.
едення символів

фонетичні символи BoPoMo
для � 回 �, тричі натискаючи

, один раз клавішу 0, а потім двічі
. 
L, щоб вибрати список варіантів
та використовуйте навігаційні
об вибрати потрібний символ.

L, щоб ввести � 回 �. З'явиться
'язаних символів.
вуйте навігаційні клавіші, щоб
отрібний пов'язаний символ та

, щоб ввести символ � 家 � зі
'язаних символів.
Введення тексту або цифр

функціональну клавішу, щоб ввести символ.
Якщо потрібного символу немає у списку,
натисніть , що прокрутити список вниз.

3. Введіть пов'язаний символ: Щойно Ви
вибрали та ввели символ, список варіантів
буде оновлено та з'явиться список пов'язаних
символів. Використовуйте навігаційні клавіші,
щоб вибрати потрібний пов'язаний символ та
натисніть L, щоб підтвердити введення.
Якщо не потрібно вводити пов'язаний
символ, просто натисніть R, щоб вийти, або
просто введіть нові літери PinYin.

Приклад введення символів 
�祝福 �:
1. Введіть літери PinYin символу � 祝 �,

натискаючи кнопки 9, 4 та 8 одна за одною.
2. Натисніть , щоб вибрати � 祝 �, натисніть

L, щоб вибрати список варіантів та
скористайтесь навігаційними клавішами,
щоб вибрати символ зі списку варіантів.
Натисніть L, щоб ввести символ � 祝 �.
З'явиться список пов'язаних символів.

3. Використо
виділити п
натисніть L
списку пов

Метод вве
Цей метод вве
ієрогліфи відпо
метод працює а
Приклад вв
�回家 �:
1. Введіть 

� � 
клавішу 3
клавішу 8

2. Натисніть 
символів 
клавіші, щ
Натисніть 
список пов

3. Використо
вибрати п
натисніть L
списку пов
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Інтелектуальний метод Якщо потрібного символу немає у списку,
о прокрутити список вниз.
ний символ: Щойно Ви
и символ, список варіантів
а з'явиться список пов'язаних
користовуйте навігаційні
брати потрібний пов'язаний
сніть L, щоб підтвердити
о не потрібно вводити
вол, просто натисніть R,
або просто введіть нові
оли BoPoMo.
ня символів

тичні символи BoPoMo
回 �, натискаючи клавішу 3,
тім клавішу 8. 
об вибрати список варіантів
використовуйте навігаційні
ибрати потрібний символ.
об ввести � 回 �. З'явиться
х символів.

 навігаційні клавіші, щоб
ний пов'язаний символ та
об ввести символ � 家 � зі
х символів.
16 Введенн

введення BoPoMo
Це інтелектуальний метод введення, який не тільки
дозволяє натискати лише один раз клавішу, яка
відповідає кожному фонетичному символу BoPoMo,
потрібному для створення китайського символу,
але й має функцію асоціативного введення.
Телефон аналізує натиснуті клавіші та відображає
всі можливі комбінації BoPoMo внизу екрана.
Використання інтелектуального 
методу введення BoPoMo
1. Вводьте фонетичні символи BoPoMo

наступним чином. Один раз натисніть
клавішу, яка відповідає фонетичному
символу BoPoMo, не беручи до уваги його
розміщення на клавіші. В процесі того, як Ви
вводите фонетичні символи за допомогою
клавіатури, комбінації BoPoMo будуть
відповідно змінюватись на екрані.

2. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб
перейти до потрібної комбінації BoPoMo, та
натисніть клавішу L, щоб вибрати рядок із
потрібним варіантом. Натисніть  або ,
щоб вибрати символ (вибраний символ
BoPoMo буде виділений), та натисніть ліву
функціональну клавішу, щоб ввести символ.

натисніть , щ
3. Введіть пов'яза

вибрали та ввел
буде оновлено т
символів. Ви
клавіші, щоб ви
символ та нати
введення. Якщ
пов'язаний сим
щоб вийти, 
фонетичні симв

Приклад введен
�回家 �:
1. Введіть фоне

� � для �
клавішу 0, а по

2. Натисніть L, щ
символів та 
клавіші, щоб в
Натисніть L, щ
список пов'язани

3. Використовуйте
вибрати потріб
натисніть L, щ
списку пов'язани
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символів будуть відповідно
сь на екрані. [Штриховий метод
цьому телефоні ділить китайський
 базових штрихів: (горизонтальний
ртикальний штрих, косий лівий
сий правий штрих, штрих з
ьним згином, штрих зі згином
их з вертикальним згином та штрих
альним згином і згином вкінці), а
іальний штрих. Якщо потрібний
х не відповідає восьми базовим
амініть його спеціальним штрихом.]

символу: Скористайтесь
ми клавішами, щоб вибрати
китайський символ зі списку
символів. Натисніть L, щоб
айський символ та натисніть R,
ити штрихи, які Ви ввели.
пов'язаного символу: Щойно Ви
 ввели символ, список варіантів
ено та з'явиться список пов'язаних
икористовуйте навігаційні клавіші,
ти потрібний пов'язаний символ та
L, щоб підтвердити введення.
потрібно вводити пов'язаний

осто натисніть R, щоб вийти, або
іть нові штрихи.
Введення тексту або цифр

Фонетичні символи BoPoMo розміщені на
клавішах наступним чином:

Штриховий метод введення 
спрощеної/традиційної 
китайської мови (якщо 
передбачено в телефоні)
Використання штрихового методу 
введення
1. Введення штрихів: Вводьте штрихи

китайського символу відповідно до
послідовності розміщення його штрихів. Після
натискання клавіш, які відповідають
необхідним штрихам, ці штрихи з'являтимуться
на екрані. Телефон відображатиме варіанти
символів, які співпадають із введеними
штрихами. В процесі введення штрихів

варіанти 
оновлювати
введення в 
символ на 8
штрих, ве
штрих, ко
горизонтал
вкінці, штр
з горизонт
також спец
Вам штри
штрихам, з

2. Введення 
навігаційни
потрібний 
варіантів 
ввести кит
щоб очист

3. Введення 
вибрали та
буде оновл
символів. В
щоб вибра
натисніть 
Якщо не 
символ, пр
просто введ
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Приклад введення символів Введення символів
 символів зі списку введення
сніть *, щоб ввести знаки
ли. Використовуйте навігаційні
рати потрібний символ та
його ввести. Натисніть , щоб
символів вниз.

етод введення 

сніть цифрову клавішу (з 2
ести першу літеру на клавіші,
и другу літеру і так далі. Якщо
ібно ввести, та літера, яку Ви
находяться на одній клавіші,
а секунд, після чого курсор

.
, щоб видалити символи по
ру.

 клавішу 0, щоб вставити
овуючи алфавітний метод
c.
18 Введен

�回家 �:
1. Введіть штрихи для � 回 �, натискаючи

клавіші 2, 5, 2, 1, а потім 1 (зазвичай,
символ відобразиться на екрані до того, як Ви
закінчите вводити всі штрихи).

2. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб
вибрати потрібний символ та натисніть L,
щоб ввести �回�. З'явиться список пов'язаних
символів.

3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб
вибрати потрібний пов'язаний символ та
натисніть L, щоб ввести символ � 家 � зі
списку пов'язаних символів.

Штрихи розміщені на клавішах 
наступним чином:

Виберіть Введення
символів або нати
пунктуації або симво
клавіші, щоб виб
натисніть L, щоб 
прокрутити список 

Алфавітний м
АBC/аbc
1. Один раз нати

по 9), щоб вв
двічі, щоб вест
літера, яку потр
щойно ввели з
зачекайте кільк
з'явиться знову

2. Натискайте R
лівий бік курсо

Можна натиснути
пробіл, використ
введення АBC/ab
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вуйте навігаційні клавіші /
ати потрібне слово та натисніть
ого ввести.

цифр
 цифрові клавіші (з 0 по 9),
ти цифри, які відповідають

и цифру, натисніть R.
Введення тексту або цифр

Літери розміщені на клавішах наступним чином:

Інтелектуальний алфавітний 
метод введення АBC/аbc
Інтелектуальний алфавітний метод введення � це
швидший спосіб введення слів.
1. Потрібно лише раз натиснути кожну

цифрову клавішу (з 2 по 9), яка відповідає
кожній літері у слові. В процесі введення
літер варіанти слів будуть відповідно
оновлюватись на екрані. 

2. Натискайте R, щоб видалити символи по
лівий бік курсору.

3. Використо
щоб вибр
L, щоб й

Введення 
1. Натискайте

щоб ввес
клавішам.

2. Щоб стерт

Клавіша  Символи на клавішах
1  . , - ? ! @ : # $ / _ 1
2  a b c 2
3  d e f 3
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



Телефонна книга

Список телефонної книги
имі очікування, щоб відкрити
книги, та натисніть клавішу,
рі, на яку починається ім'я
, натисніть клавішу 8 тричі,
U). Перший контакт, який
тери, буде вибраний зі списку.

нтактами
иску телефонної книги та

, щоб відкрити наступні опції:

вих контактів
ефонна Книга в режимі
виберіть Додати Новий

 Книги. Виберіть пам'ять для
такту і натисніть L.
В Пам'ять SIM, потрібно

'я та номер. Після введення
 L. Після цього введіть
мер та натисніть L.

 Надіслати SMS
 Редагувати
 Скопіювати
 Зробити дублікат
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4. Телефонна книга
Контакти зберігаються у одній із двох наявних
телефонних книг: Телефонна книга SIM
(інтегрована у Вашу SIM-карту � кількість номерів,
які можна зберегти, залежить від місткості карти)
або телефонна книга у пам'яті телефону, яка
дозволяє зберегти до 200 контактів. Коли Ви
додаєте нові контакти, вони будуть занесені лише
у телефонну книгу, яку Ви вибрали. 

Пошук контакту в телефонній 
книзі
Варіанти пошуку
1. Відкрийте Телефонна Книга в режимі

очікування та виберіть Знайти Запис
Телеф. Книги.

2. Введіть ім'я контакту, натисніть L Опції та
натисніть L.

Опція швидкого пошуку
1. Відкрийте Телефонна Книга в режимі

очікування та виберіть Швидкий Пошук.
2. Натисніть клавішу #, щоб вибрати метод

введення, та введіть ім'я контакту.

Натисніть R в реж
список телефонної 
яка відповідає літе
контакту (наприклад
щоб ввести літеру 
починається з цієї лі

Управління ко
Виберіть ім'я зі сп
натисніть L Опції

Додавання но
1. Відкрийте Тел

очікування та 
Запис Телеф.
збереження кон

2. Якщо вибрати 
буде ввести ім
імені натисніть
телефонний но

ІР-набір
Переглянути
Видалити
Перемістити
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я або переміщення 

онтакт зі списку телефонної книги
ь L Опції.
Скопіювати/Перемістити/

дублікат та натисніть L.

я контактів
 контактів один за 

Телефонна Книга в режимі
 та виберіть Видалити Всі.
дин За Одним, а потім виберіть
ких необхідно видалити зі списку
ї книги, та натисніть L.

Виберіть, щоб скопіювати
контакт у іншу телефонну книгу.

и Виберіть, щоб перемістити
контакт у іншу телефонну книгу.
Виберіть, щоб створити
дублікату контакту всередині
тієї ж телефонної книги.
Телефонна книга

3. Якщо вибрати В Пам'ять Телефону,
повториться вищеописана процедура. Для
кожного контакту можна ввести Ім'я, Номер,
Домашній номер, Назву компанії, Адресу ел.
пошти, Робочий номер та Номер факсу.
Також до контакту можна Приєднати
зображення, Приєднати звук та Групу
абонентів. Натисніть L, щоб підтвердити.
На телефоні відобразиться підтвердження
того, що контакт збережено.

Копіювання телефонної книги
Всі контакти у Вашому телефоні можна
скопіювати на Вашу SIM-карту та навпаки.
1. Відкрийте Телефонна Книга в режимі

очікування, виберіть Скопіювати Всі та
натисніть L.

2. Виберіть З SIM-Карти або З Телефону та
натисніть L.

3. На екрані будуть відображатись підказки з
запитами підтвердження. Виберіть Так, щоб
підтвердити операцію, або Ні, щоб скасувати
операцію.

Копіюванн
контакту
1. Виберіть к

та натисніт
2. Виберіть 

Зробити 

Видаленн
Видалення
одним
Метод А:
1. Відкрийте 

очікування
2. Виберіть О

контакти, я
телефонно

Скопіювати

Перемістит

Зробити
дублікат



Телефонна книга

Метод Б: Можна змінити наступні опції:

омер
ка
сника повинна містити Ваш
ефону. Якщо він не вказаний,
 ввести свій власний номер
еобхідну інформацію.

можуть бути порожніми,
ласника неможливо.

еріть, щоб встановити мелодію
нка для вхідних дзвінків від
тактів у цій групі абонентів.
еріть, щоб встановити тип
віщення для вхідних дзвінків
контактів у цій групі абонентів.
еріть піктограму, яка
бражатиметься на екрані під

 надходження виклику від
тактів із цієї групи абонентів.
еріть, щоб задати назву групи.
еріть, щоб додати або
алити членів групи абонентів.
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1. Відкрийте список телефонної книги в режимі
очікування.

2. Виберіть контакт для видалення та натисніть
L, а потім виберіть Видалити та
натисніть L.

Видалення всіх контактів
1. Відкрийте Телефонна Книга в режимі

очікування.
2. Виберіть Видалити Всі. Потрібно вибрати,

чи стирати З SIM-Карти чи З Мелефону.

Група абонентів
Ця опція дозволяє групувати контакти в 
телефонній книзі для більш ефективного
використання Ваших контактів.
1. Відкрийте Телефонна Книга в режимі

очікування та виберіть Група Aбонентів.
2. Виберіть групу та натисніть L.
3. Виберіть опцію для зміни настройок групи.

Додатковий н
Номер власни
Опція Номер Вла
власний номер тел
рекомендуємо Вам
телефону та іншу н

Хоча всі поля 
видалити Номер в

Тип мелодії 
дзвінк.

Виб
дзві
кон

Тип 
сповіщення

Виб
спо
від 

Зображення Виб
відо
час
кон

Назва групи Виб
Список 
членів

Виб
вид
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ти об'єкти, які відображатимуться в
зі в пам'яті телефону.
Телефонна книга

Номер сервісного центру
Ця послуга надається Вашим оператором мережі. 
За детальнішою інформацією щодо цієї функції
звертайтесь до Вашого оператора.
Екстрений номер
Екстрений номер � це номер служби спасіння у
Вашій країні. В більшості випадків можна
зателефонувати за цим номером, навіть якщо Ви
не вставили SIM-карту або не ввели свій код PIN.

В залежності від Вашого оператора мережі,
можливо, що Ви зможете зателефонувати за
екстреним номером, не вставляючи SIM-
карту в мобільний телефон.

Настройки
Стан пам�яті
Відображає загальну кількість контактів,
збережених у кожній телефонній книзі, та
загальний об'єм використаної пам'яті.
Пріоритетна пам�ять
Дозволяє встановити стандартну телефонну книгу
для збереження контактів.

Поля
Дозволяє вибра
телефонній кни



Повідомлення

во, а потім натисніть L,
ступні опції:

иберіть, щоб встановити Стиль
ксту, Розмір тексту (лише для
глійського тексту, цифр та
мволів), Вирівнювання тексту
 вирівнювання Нового
араграфа.

иберіть метод введення.

иберіть, щоб надіслати
овідомлення.
иберіть, щоб зберегти
овідомлення у Скриньці
хідних та надіслати його.
иберіть, щоб зберегти
овідомлення у Скриньці
хідних.
иберіть, щоб надіслати
овідомлення кільком
ержувачам.
иберіть, щоб надіслати
овідомлення всім контактам у
упі абонентів.
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5. Повідомлення
SMS
Це меню дозволяє надсилати текстові
повідомлення за допомогою послуги коротких
повідомлень (SMS), 
а також управляти надісланими та отриманими
повідомленнями.
Написати повідомлення
Щоб написати та надіслати SMS, виконайте
наступні кроки:
1. Виберіть Написати Повідомлення, введіть

текст та натисніть L, щоб відкрити
наступні опції:

2. Виберіть Гото
щоб відкрити на

Готово Виберіть, щоб надіслати
повідомлення.

Використати 
шаблон

Виберіть, щоб вставити
попередньо підготовлене
повідомлення-шаблон.

Вставити 
об�єкт

Виберіть, щоб вставити
зображення, анімацію та звук у
повідомлення.

Форматувати 
текст

В
те
ан
си
та
п

Метод 
введення

 В

Лише 
надіслати

В
п

Зберегти і 
надіслати

В
п
ви

Зберегти В
п
ви

Надіслати 
багатьом

В
п
од

Надіслати 
групі

В
п
гр
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хідних
Зберегти I Надіслати або
ред відправкою повідомлення
ні у Скриньці вихідних. Коли
омлення, натисніть L, щоб

, а потім натисніть L Опції, щоб
ні опції:

Виберіть, щоб відредагувати,
змінити або переслати SMS
іншому одержувачеві.
Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення.

і Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення із Скриньки
вхідних.
Виберіть, щоб зберегти номер
відправника або номер в
повідомленні у пам'ять SIM-
карти або телефону або
зателефонувати за цим
номером.
Виберіть, щоб зберегти
мультимедійні об'єкти з
повідомлення у пам'ять
телефону.
Повідомлення

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

В разі надсилання повідомлення через мережу
SMS, на екрані може з'явитись повідомлення
"Відправлено". Це означає, що повідомлення
відправлено до центру SMS, збереженого у
Вашій SIM-карті. Проте це не означає, що
повідомлення було успішно відправлене
одержувачеві.

Скринька вхідних
Це меню дозволяє перечитувати отримані Вами
SMS-повідомлення. Повідомлення
відображаються у вигляді списку. 
Коли з'явилось повідомлення, натисніть L, щоб
прочитати його, а потім натисніть L Опції, щоб
відкрити наступні опції меню:

Скринька ви
Якщо вибрати 
Зберегти пе
будуть збереже
з'явилось повід
прочитати його
відкрити наступ

Відповісти Виберіть, щоб відповісти
відправнику повідомлення.

Переслати Виберіть, щоб переслати
вибране повідомлення іншому
абоненту.

Чат Виберіть, щоб поспілкуватись
з відправником в чаті.

Редагувати

Видалити

Видалити вс

Використати
номер

Зберегти
об�єкти



Повідомлення

відомлень
 змінити настройки SMS. Це
пні опції:
ілю

еріть, щоб ввести нове
ідомлення або відредагувати
ране повідомлення-шаблон.

еріть, щоб стерти вибране
ідомлення-шаблон.

беріть стандартний центр
S. Якщо він не збережений

 Вашій SIM-карті, необхідно
ести номер Вашого центру
S власноруч.

иберіть, скільки часу Ваші
відомлення будуть зберігатись
центрі SMS. Ця функція
рисна, коли одержувач
ребуває поза мережею і не
же отримати Ваше
відомлення відразу.
я функція залежить від
редплати.
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Шаблон
Це меню дозволяє зберегти до 10 типових
повідомлень-шаблонів, які Ви використовуєте
найчастіше. Виберіть шаблон та натисніть L,
щоб відкрити наступні опції:

Настройки по
Це меню дозволяє
меню містить насту
Настройка проф

Надіслати Виберіть, щоб надіслати
вибране повідомлення.

Редагувати Виберіть, щоб надіслати
повідомлення іншим
одержувачам або відредагувати
його перед відправкою.

Видалити Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення із Скриньки
вихідних.

Використати 
номер

Виберіть, щоб зберегти номер
відправника або номер у
повідомленні в пам'ять SIM-
карти або телефону або
зателефонувати за цим
номером.

Редагувати Виб
пов
виб

Стерти Виб
пов

Адреса 
сервісного 
центру

Ви
SM
на
вв
SM

Період 
дійсності 
повід.

В
по
в 
ко
пе
мо
по
Ц
пе
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 пам�ять
ляє вибрати пріоритетну пам'ять
 повідомлень.
й канал даних
воляє встановити пріоритетний
і. За детальнішою інформацією
ого оператора мережі.

кож може надсилати та отримувати
мультимедійних повідомлень). За
S можна надсилати повідомлення,
аження, звук та текст.
силаєте повідомлення MMS, їх
ж повинен мати телефон, який
н MMS, щоб він зміг переглянути
ення.
повідомлення
ченаведені кроки, щоб написати і
омлення MMS:
Написати повідомлення та
тупне:
Впишіть номер або електронну
адресу одержувача.
Повідомлення

Спільні настройки

Стан пам�яті
Відображає стан заповнення пам'яті зображеннями,
збереженими на SIM-карті та в телефоні.

Пріоритетна
Ця опція дозво
для збереження
Пріоритетни
Ця опція доз
режим передач
зверніться до св

MMS
Ваш телефон та
MMS (послуга 
допомогою MM
які містять зобр
Коли Ви над
одержувач тако
підтримує обмі
Ваше повідомл
Написання 
Виконайте ниж
надіслати повід
1. Виберіть 

введіть нас

Тип 
повідомлення

Виберіть формат Ваших
вихідних повідомлень. Ця опція
залежить від мережі.

Назва 
профілю

Змініть назву поточного
профілю.

Звіт про 
доставку

Коли для цієї опції вибрано
Увімк., Ваш центр SMS надішле
Вам сповіщення про те, чи
одержувач отримав від Вас SMS.
Ця функція залежить від
передплати.

Зворотна 
адреса

Коли для цієї опції вибрано
Увімк., телефон пересилає
номер Вашого центру SMS разом
із повідомленням. Отримавши
повідомлення, одержувач зможе
відповісти, використовуючи Ваш
центр SMS, а не свій. Це скорочує
тривалість передачі. Ця функція
залежить від передплати.

Кому



Повідомлення

них
 перечитувати отримані Вами
. Виберіть повідомлення та
 відкрити наступні опції:

еріть, щоб зберегти MMS до
ки з чернетками для
силання пізніше.

начте параметри надсилання.

еріть, щоб вийти з меню
агування MMS. З'явиться
ит із проханням підтвердити,
Ви бажаєте зберегти

ідомлення перед виходом.

беріть, щоб переглянути
MS. Під час перегляду MMS
жна натиснути L, щоб
крити меню опцій та вибрати
дтворити / Зберегти
браження як / Зберегти
діо як, щоб відтворити або
ерегти мультимедійні об'єкти.
28

2. Натисніть R, щоб завершити редагування
та відкрити наступні опції:

Скринька вхід
Це меню дозволяє
MMS-повідомлення
натисніть L, щоб

Копія Впишіть номери або електронні
адреси інших одержувачів, яким
Ви бажаєте надіслати це
повідомлення.

Bcc Впишіть номери чи електронні
адреси інших одержувачів, яким
Ви бажаєте надіслати це
повідомлення. При отриманні
повідомлення інші одержувачі не
бачитимуть адрес одержувачів в
полі Bcc (прихована копія).

Тема Введіть тему повідомлення MMS.

Редагувати 
вміст

Виберіть, щоб відредагувати
вміст MMS. Можна додати текст,
зображення, звук та додатки.

Лише 
надіслати

Виберіть, щоб надіслати MMS.

Зберегти і 
надіслати

Виберіть, щоб зберегти MMS у
Скриньці вихідних, а потім
надіслати його.

Збережено 
до чернеток

Виб
пап
над

Опції 
відправки

Виз

Вийти Виб
ред
зап
чи 
пов

Переглянути Ви
M
мо
від
Ві
зо
ау
зб



29

Зберегти До Чернеток, після
S воно зберігатиметься у скриньці
на виконати наступні дії:

Виберіть, щоб переглянути
MMS.

і Виберіть, щоб переглянути
інформацію про одержувача,
тему, дату та розмір.

Виберіть, щоб переслати MMS
іншим одержувачам. Якщо
MMS не було відправлено
успішно, на екрані з'явиться
Надіслати повторно.

Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення MMS.

і Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення MMS зі
Скриньки вихідних.

и Виберіть, щоб скопіювати
номер, який міститься в MMS.
Повідомлення

Скринька вихідних
Якщо вибрати Збережено і відправлено перед
відправкою повідомлення MMS будуть зберігатись
у Скриньці вихідних. Можна виконати наступні дії:

Чернетки
Якщо вибрати 
створення MM
чернеток. Мож

Властивості Виберіть, щоб переглянути
інформацію про відправника,
тему, дату та розмір.

Відповісти Виберіть, щоб надіслати
відповідь відправнику
повідомлення.

Відповісти 
всім

Виберіть, щоб надіслати
відповідь відправнику та всім
одержувачам в полях "Кому" та
"Копія".

Переслати Виберіть, щоб переслати MMS
іншим одержувачам.

Видалити Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення MMS зі Скриньки
вхідних.

Використати 
номер

Виберіть, щоб скопіювати
номер, який міститься в MMS.

Переглянути

Властивост

Відправити 
іншим/ 
Переслати

Видалити

Видалити вс

Використат
номер



Повідомлення

Шаблони
'яти повідомлень, які часто
Ці повідомлення можна
ас створення нового MMS.
 натисніть L, щоб відкрити

відомлень
виконати наступні настройки
 отримання MMS:

Переглянути Виберіть, щоб переглянути

беріть, щоб переглянути
іст шаблону.

беріть, щоб переглянути
формацію про одержувача,
му, дату та розмір.

користовуйте шаблон в
ості нового MMS для
дальшого редагування.

становіть Період дійсності,
віт про доставку, Звіт
ро прочитання,
ріоритетність, Швидкість
іни слайдів та Час доставки
я надсилання MMS.
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Якщо для повідомлення в скриньці чернеток
Ви не зазначили одержувача повідомлення,
тоді опція Надіслати не буде доступною в
меню опцій.

Містить список п
використовуються. 
використати під ч
Виберіть шаблон та
наступні опції:

Настройки по
Це меню дозволяє 
для надсилання або

MMS.
Властивості Виберіть, щоб переглянути

інформацію про одержувача,
тему, дату та розмір.

Надіслати Виберіть, щоб надіслати
вибране MMS.

Редагувати 
повідом.

Виберіть, щоб відредагувати
вибране повідомлення MMS.

Видалити Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення MMS зі
Скриньки чернеток.

Використати 
номер

Виберіть, щоб скопіювати
номер, який міститься в MMS.

Переглянути Ви
вм

Властивості Ви
ін
те

Написати 
повідомлення

Ви
як
по

Надсилається В
З
п
П
зм
дл
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Розпочати Нову, введіть
ня, а потім надішліть його щоб
розмову чату з Вашим контактом.
осової пошти
зволяє зберегти номер Вашого
вої пошти та завантажувати Вашу
у. Коли Вам надійшла голосова
р мережі надішле повідомлення на

 два номери серверів голосової
ються Вашим оператором мережі.
ову поштову скриньку та натисніть
ити наступні опції:

ати швидкий доступ до сервера
ти, натиснувши та потримавши
ежимі очікування.

Виберіть, щоб змінити номер
сервера голосової пошти.

 

и

Виберіть, щоб завантажити
свою голосову пошту.
Повідомлення

Чат
Це меню дозволяє Вам вести бесіду з Вашим
контактом за допомогою SMS.
1. Виберіть кімнату чату та натисніть L.
2. Виберіть Інф. Про Кімнату Чату, введіть

Моє прізвисько та Номер адресата і
натисніть L.

3. Виберіть 
повідомлен
розпочати 

Сервер гол
Це меню до
сервера голосо
голосову пошт
пошта, операто
Ваш телефон.
Можна ввести
пошти, які нада
Виберіть голос
L, щоб відкр

Можна отрим
голосової пош
клавішу 1 в р

Отримання Встановіть Домашню мережу,
Роумінг, Звіт про
прочитання та Звіт про
доставку для отримання MMS.

Фільтри Настройте опції Анонімн.,
Макс. розмір та
Фільтрування реклами.

Редагув. 
профіль

Виберіть, щоб настроїти
конфігурацію мережі. За
детальнішою інформацією
зверніться до оператора мережі.

Стан пам�яті Виберіть, щоб переглянути
рівень заповнення пам'яті
Вашими повідомленнями MMS.

Редагувати

З'єднатись з
сервером 
голос. пошт



Повідомлення

Повідомлення стільникової Мови
тановити мову повідомлень
ляції, якою Ви їх можете

алу
б відкрити настройки каналів.
Додати, Редагувати або

.
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трансляції
Повідомлення стільникової трансляції � це
повідомлення публічного характеру, які
надсилаються групі користувачів мобільних
телефонів. Повідомлення транслюються по
кодованих каналах. Загалом, один канал
трансляції може передавати один тип
повідомлення. Зверніться до оператора мережі за
списком номерів каналів та інформацією про
характер трансляцій.
Режим отримання
Це меню дозволяє настроїти отримання
повідомлень стільникової трансляції. Якщо
вибрано Увімк., Ви зможете отримувати
повідомлення стільникової трансляції. Якщо
вибрано Вимк., Ви не зможете отримувати
повідомлення стільникової трансляції. 
Читання повідомлень
Виберіть, щоб прочитати повідомлення
стільникової трансляції після того, як Ви
активізували режим отримання.

Виберіть, щоб вс
стільникової транс
отримувати.
Настройка кан
Натисніть L, що
Можна Вибрати, 
Видалити канали
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мери
 цього меню можна переглянути
ні дзвінки, включно зі спробами
ішними дзвінками.

дзвінки
ляє переглянути недавно отримані

журнал дзвінків
 цього меню можна видалити
дзвінки, Набрані номери,
інки або Видалити все.

і
Виберіть, щоб зберегти номер.

Виберіть, щоб видалити номер.

Виберіть, щоб набрати номер.

Виберіть, щоб відредагувати
номер та зберегти його у
телефонній книзі.
Історія дзвінків

6. Історія дзвінків
У Вашому телефоні є журнал вихідних та вхідних
дзвінків і спроб автоматичного повторного
додзвону, який також містить детальну
інформацію про дзвінки. Різні типи дзвінків
(Набрані номери, Пропущені дзвінки та
Отримані дзвінки) позначаються різними
піктограмами. Вони відображаються у
хронологічному порядку. Останній дзвінок
знаходиться в верху списку. Якщо абонент
збережений у Вашій телефонній книзі, замість
номера відображається його ім'я.

Пропущені дзвінки
За допомогою цього меню можна переглянути
недавно пропущені дзвінки. Ви можете
переглянути дату, час та те, скільки разів Ви
пропустили кожен дзвінок.
Виберіть об'єкт та натисніть L, щоб
переглянути дату, час та номер. Натисніть L
Опції, щоб відкрити наступні опції:

Набрані но
За допомогою
недавно набра
додзвону та усп

Отримані 
Це меню дозво
дзвінки.

Видалити 
За допомогою
Пропущені 
Отримані дзв

Зберегти в 
телеф. книз
Видалити
Набрати
Редагувати



Історія дзвінків

Тривалість дзвінка Скинути вартість
ути лічильник на нуль. Для
вести Ваш код PIN2 та

артість
овити максимальну вартість
ібен код PIN2).
иці
ти вартість одиниці для
і дзвінків. Ця вартість одиниці
ись для вирахування вартості
ібен код PIN2).

S
відправлених та отриманих

RS
даних, отриманих та

ежі GPRS. Цей лічильник
ути на нуль. Одиницею
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Це меню дозволяє переглянути Загальну
тривалість вихідних дзвінків, Загальну
тривалість вхідних дзвінків та Тривалість
останнього дзвінка (в годинах, хвилинах і
секундах). Можна вибрати Обнулити всі
лічильники, щоб скинути всі лічильники
тривалості дзвінків на нуль.

В залежності від Вашої мережі, способів
округлення сум для рахунків і податків та ін.
тривалість розмов, за яку Вам необхідно буде
розрахуватись з постачальником послуг,
може відрізнятись від показів лічильників. 

Вартість дзвінка
Вартість останнього дзвінка
Виберіть, щоб побачити вартість останнього
дзвінка.
Загальна вартість
Виберіть, щоб побачити загальну вартість всіх
дзвінків з часу останнього обнулення лічильника.
Якщо загальна вартість перевищить максимальну
вартість, встановлену в опції Максимальна
вартість, Ви не зможете здійснювати дзвінки,
доки не скинете лічильник на нуль.

Виберіть, щоб скин
цього необхідно в
підтвердити.
Максимальна в
Виберіть, щоб встан
Ваших дзвінків (потр
Вартість один
Дозволяє встанови
вирахування вартост
буде використовуват
Ваших дзвінків (потр

Лічильник SM
Показує кількість 
повідомлень.

Лічильник GP
Обраховує об'єм 
відправлених в мер
також можна скин
вимірювання є байт.
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ляє вибрати мову для всіх текстів
ть  або , щоб переглянути
а натисніть L, щоб вибрати

етоди введення
ляє встановити стандартний метод

тики дисплея
ляє настроїти параметри дисплея в
ня.

нове зображення для головного
і очікування.

ожна вибрати Задіяти (Активувати
стройку) або Вимкнути
езактивувати настройку).

беріть, чи потрібно, щоб
лефон автоматично вмикався або
микався в зазначений час.

едіть час за допомогою клавіатури.
Настройки

7. Настройки
Це меню дозволяє змінювати настройки, пов'язані
із кожною наявною у Вашому телефоні опцією
(час та дата, захист, переадресування та ін.).

Настройка телефону
Час та дата
Дозволяє встановити час та дату за допомогою
клавіатури або навігаційних клавіш. Можна
змінити наступні настройки:

Таймер увімк./вимк.
Це меню дозволяє настроїти час автоматичного
вимкнення або увімкнення Вашого телефону.
Виберіть пункт та натисніть L, щоб відкрити
наступні опції:

Мова
Це меню дозво
меню. Натисні
список мов т
потрібну мову.
Улюблені м
Це меню дозво
введення.
Характерис
Це меню дозво
режимі очікуван
Шпалери
Встановіть фо
екрана в режим

Вказати 
рідне місто

Виберіть місто, в якому Ви зараз
знаходитесь.

Настроїти 
час/дату

Виберіть, щоб ввести час і дату за
допомогою клавіатури або
навігаційних клавіш.

Настроїти 
формат

Виберіть, щоб настроїти Формат
часу та Формат дати.

Стан М
на
(Д

Увімк./
Вимк. 
живлення

Ви
те
ви

Час Вв



Настройки

Контрастність
 відрегулювати контрастність
 дисплея та зовнішнього
натиснути  або , щоб
растність, та натиснути  або
ня між головним екраном та

.

встановити текст вітання, який
на екрані, коли Ви вмикаєте
обхідно настроїти наступні
иснути R Готово, коли
ку:

яє швидко набрати номер,
ій телефонній книзі. Можна
ісім номерів швидкого набору.
римавши одну із цифрових
 зателефонувати за номером,
ією цифровою клавішею. Для
ановити Увімкнути швидкий
 номер.

, щоб увімкнути або вимкнути
ення тексту вітання.
, щоб відредагувати текст
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Другорядні шпалери
Встановіть фонове зображення для зовнішнього
дисплея.
Екранна заставка
Встановіть зображення, яке з'являтиметься на
дисплеї після того, як телефон пробув в режимі
очікування протягом певного часу.

Показувати дату і час
Дозволяє визначити, чи відображати дату та час в
режимі очікування.
Показувати номер власника
Дозволяє визначити, чи відображати власний
номер в режимі очікування.

Це меню дозволяє
екранів головного
дисплея. Можна 
відрегулювати конт

 для переключен
зовнішнім екраном
Текст вітання
Це меню дозволяє 
відображатиметься 
телефон. Вам не
параметри та нат
завершите настрой

Швидкий набір
Це меню дозвол
збережений у Ваш
зберегти максимум в
Натиснувши і пот
клавіш, Ви зможете
що закріплений за ц
цього необхідно вст
набір та Встанов.

Система Виберіть заздалегідь встановлене
зображення.

За вибором 
користувача

Виберіть завантажене зображення.

Настройка Виберіть, щоб встановити Стан
(Увімк./Вимк.) та Очікує (час, який
проходить до моменту, коли
з'являється зображення екранної
заставки).

Вибрати Виберіть зображення для
екранної заставки.

Стан Виберіть
відображ

Текст 
вітання

Виберіть
вітання.
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ункцію Переадрес., якщо
ик буде переадресовано на інший
ь Стан запиту, щоб перевірити
ікування дзвінка.
 дзвінка
дресування вхідних дзвінків у
вої пошти або на інший номер
алежно від того чи цей номер є у
ній книзі, чи його немає.
Виберіть, щоб відбувалось
переадресування всіх вхідних
дзвінків. Якщо увімкнути цю
функцію, Ви не отримаєте жодного
дзвінка, доки не вимкнете її.

Виберіть, щоб відбувалось
переадресування, коли Ви
розмовляєте.

Виберіть, щоб відбувалось
переадресування, коли Ви не
відповіли на дзвінок.

Виберіть, щоб відбувалось
переадресування, коли Ваш
телефон вимкнено або коли Ви
знаходитесь поза зоною покриття.
Настройки

Виділені клавіші
В режимі очікування можна швидко відкрити одну
із заздалегідь закріплених за навігаційними
клавішами функцій. Це меню дозволяє змінювати
закріплені функції відповідно до своїх потреб.
Автомат. оновлення дати і часу
Це меню дозволяє автоматично оновлювати час у
Вашому телефоні.

Настройка дзвінка
Ідентифікація номера
В залежності від Вашої мережі Ви можете
показувати або приховувати свій номер від
співрозмовника, вибравши Встановлюється
мережею, Приховати номер або Показати
номер.
Очікування дзвінка
Ця опція дозволяє Вам Активувати або
Дезактивувати функцію очікування дзвінка.
Коли ця функція активна, Ви чутимете звуковий
сигнал щоразу, коли хтось намагатиметься Вам
зателефонувати, коли Ви розмовляєте з іншим
абонентом. Якщо ця функція вимкнена, Ваш
телефон не подаватиме звукового сигналу, а
абонент чутиме сигнал зайнятої лінії. Якщо Ви

активували ф
зайнято, викл
номер. Виберіт
стан функції оч
Переадрес.
Функція переа
службу голосо
телефону, не з
Вашій телефон
Переадрес. 
всіх 
голосових 
дзвінків

Переадрес., 
якщо 
зайнято
Переадрес., 
якщо немає 
відповіді
Переадрес., 
якщо поза 
зоною 
досяжності



Настройки

ить від мережі і вимагає
іального паролю заборони

надається Вашим
слуг.

лінії
 дозволяють мати два
ри (послуга мережі) на одній
оступна лише в разі, якщо
тримує.
лінії натисніть L, щоб
ію.
о тривалість 

 визначити, чи телефон
 сигнал, коли після початку
вна кількість часу. Можна
лефон не подає сигнал),
іть значення від 1 до 3000
часу, після якого телефон
 сигнал) або Періодичне
д 30 до 60 секунд � пауза між
лами. Телефон подаватиме
 закінчення кожного періоду).
ал. розмови
є вибрати, чи потрібно
ть під час розмови.
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Виберіть Активовано та введіть номер, на яких
потрібно переадресовувати вхідні. Виберіть
Стан запиту, щоб перевірити стан відповідної
функції переадресування.
Щоб могти переадресовувати дзвінки у свою
скриньку голосової пошти, Вам слід ввести свій
номер голосової пошти. Ця функція залежить від
передплати.
Заборона дзвінків
Ця функція дозволяє обмежити вихідні дзвінки з
Вашого телефону та вхідні дзвінки певними
номерами. Її можна застосувати до Вихідний
дзвінок (Всі дзвінки, Міжнародні дзвінки або
Міжнародні дзвінки, крім домашніх) та/або
Вхідних дзвінків (Всі дзвінки або Під час
роумінгу). В обох випадках опція Скасувати
всі стосується всіх дзвінків відразу. Змінити
пароль заборони � дозволяє змінити пароль
заборони. Стан запиту � дозволяє перевірити,
чи окремий тип дзвінків було заборонено, чи ні.

Ця функція залеж
використання спец
дзвінків, який 
постачальником по

Переключення 
Окремі SIM-карти
передплачених номе
карті. Ця функція д
Ваша SIM-карта її під
Для переключення 
вибрати потрібну лін
Нагадування пр
розмови
Це меню дозволяє
подаватиме звуковий
розмови пройде пе
вибрати Вимк. (те
Одноразов. (вибер
секунд � кількість 
подаватиме звуковий
(виберіть значення ві
періодичними сигна
звуковий сигнал після
Відображ. трив
Це меню дозволя
відображати триваліс

Переадрес. 
всіх дзвінків 
даних

Виберіть, щоб відбувалось
переадресування всіх дзвінків
даних.

Скасувати 
всю 
переадрес.

Виберіть, щоб скасувати всі
функції переадресування.
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 мережі
жі
озволяє Вам вибрати мережу
ибрати параметр Автоматично).

ти мережу, яка відрізняється від
ньої мережі, лише у випадку,
а має договір роумінгу із Вашою
що змінити мережу, можуть
кі проблеми в роботі телефону.

ні мережі
воляє створити список мереж за їх
. Після цього телефон
 зареєструватись в мережі
аших пріоритетів.

o Ваш телефон автоматично
вибиратиме і реєструватиметься
в доступній мережі.

Виберіть, щоб відкрити список
доступних мереж. Виберіть
мережу, в якій Ви бажаєте
зареєструватися, та натисніть
L, щоб підтвердити.
Настройки

Автом. повторний набір
Якщо номер, за яким Ви телефонуєте, зайнятий,
Ваш телефон автоматично передзвонюватиме на
цей номер. Натисніть ) або R, щоб скасувати
автоматичний повторний набір.
Закрита група абонентів
Ця функція залежить від мережі та зазвичай
доступна лише після того, як Ваш оператор
мережі проведе необхідні настройки. В основному
вона використовується для обмеження Ваших
дзвінків певним колом абонентів. Якщо
активовано цю функцію, Ви зможете спілкуватись
лише з учасниками цієї групи.
Чорний список
Це меню дозволяє автоматично відхиляти дзвінки
з номерів, занесених до чорного списку.

Настройка
Вибір мере
Це меню д
(рекомендуємо в

Можна вибра
Вашої домаш
якщо ця мереж
мережею. Як
виникнути дея

Пріоритет
Ця функція доз
пріоритетністю
намагатиметься
відповідно до В

Режим Дозволяє встановити функцію
чорного списку на Увімк. або
Вимк.. Якщо вибрати Увімк., Ваш
телефон відхилятиме всі дзвінки
від абонентів, занесених до
чорного списку.

Номер у 
чорному 
списку

Виберіть, щоб занести номери у
чорний список.

Автоматичн

Вручну



Настройки

Вибір діапазону Блокування телефону
встановити пароль доступу до
. Стандартний параметр �
влення Блокування телефону
дити пароль щоразу, коли Ви
он.
та натисніть L. Якщо
ну на даний момент має стан
ся на Увімк. та навпаки.
ання клавіатури
ого меню можна увімкнути
ання клавіатури. Стандартний

тервал, після якого клавіатура
 та натисніть L, щоб

 клавіатуру, натисніть R
режимі очікування. Натисніть
ані з'явиться повідомлення
 розблокувати клавіатуру".
бір
ого меню можна обмежити
я цього необхідно ввести код
 наданий оператором мережі.
40

Це меню дозволяє Вам вибрати діапазон мережі.
З�єднання GPRS
Це меню дозволяє встановити режим з'єднання
GPRS. Можна вибрати Завжди або Коли
необхідно.

Настройка захисту
Блокування SIM-карти
Коли активовано блокування SIM-карти, Вам
необхідно ввести код PIN (код PIN надається
оператором мережі разом із SIM-картою). Якщо
ввести неправильний код PIN три рази поспіль,
Вам знадобиться ввести код PUK (код
розблокування PIN). Код PUK використовується
для розблокування або заміни заблокованого коду
PIN. Якщо Ви не отримали коду PUK або
загубили його, зверніться за допомогою до
оператора мережі.
Введіть код PIN та натисніть L. Якщо
блокування SIM на даний момент має стан Вимк.,
стан зміниться на Увімк. та навпаки.

Це меню дозволяє 
Вашого телефону
Вимк. Після встано
необхідно буде вво
вмикаєте свій телеф
Введіть пароль 
блокування телефо
Вимк., стан змінить
Автом. блокув
За допомогою ць
автоматичне блокув
параметр � Вимк.
Виберіть часовий ін
буде заблокована,
підтвердити.
Щоб розблокувати
Розблокувати в 
#, коли на екр
"Натисніть #, щоб
Фіксований на
За допомогою ць
вихідні дзвінки. Дл
PIN2, який має бути
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м із SIM-картою. Стандартний код
ашим постачальником послуг.
еправильний код PIN три рази
PIN Вашої SIM-карти буде
блоковано і Вас попросять ввести
 її розблокувати. Код PUK можна
ого постачальника послуг. Якщо
ильний PUK-код десять разів
а SIM-карта буде заблокована
о це трапиться, зверніться до свого
жі або продавця.

вується для доступу до певних
і на зразок вартості дзвінків та
бору. Якщо ввести неправильний
ази поспіль, код PIN2 Вашої SIM-
локовано. Щоб розблокувати код
хідно отримати код PUK2 у свого

послуг. Якщо ввести
PUK2-код десять разів поспіль,
а буде заблокована назавжди. Якщо
зверніться до свого оператора
давця. 
Настройки

Не всі SIM-карти підтримують код PIN2.
Якщо Ваша SIM-карта не підтримує код PIN2,
ця опція недоступна.

Заборона набору
Це меню дозволяє обмежити різні типи вихідних
дзвінків. Ви можете увімкнути або вимкнути цю
функцію, якщо Ваша SIM-карта її підтримує.
Змінити пароль
Це меню дозволяє змінити Код PIN, Код PIN2 та
Пароль блокув. телефону.

Код PIN
Надається разо
PIN надається В
Якщо ввести н
поспіль, код 
автоматично за
код PUK, щоб
отримати у Ваш
ввести неправ
поспіль, Ваш
назавжди. Якщ
оператора мере
Код PIN2
Він використо
функцій мереж
фіксованого на
код PIN2 три р
карти буде заб
PIN2, Вам необ
постачальника 
неправильний 
Ваша SIM-карт
це трапиться, 
мережі або про

Режим Існує два режими: Увімк. (Ви
можете зателефонувати за будь-
яким номером) та Вимк. (Ви
можете зателефонувати лише за
номерами в Списку фіксованого
набору).

Список 
фіксованого 
набору

Виберіть, щоб відкрити список
фіксованого набору. Натисніть
L Додати, введіть ім'я та
номер телефону, а потім
натисніть L, введіть код PIN2
та натисніть L.



Настройки

Пароль блокув. телефону
42

Він захищає Ваш телефон від несанкціонованого
використання. Щоб захистити свої дані,
Вамнеобхідно ввести пароль блокування
телефонуперед тим, як Ви відновите заводські
настройки. Стандартний код блокування
телефону � 1122.

Відновити заводські настройки
Це меню дозволяє повернути настройки
Вашоготелефону до їх заводських параметрів,
встановлених виробником. Введіть пароль
блокування телефону та натисніть L, щоб його
підтвердити.

Після введення правильного паролю (як і
увипадку паролю блокування телефону,
стандартний пароль - 1122), настройки
Вашого телефону повернуться до їх
заводських параметрів.

Звуковий ефект
Аудіо-еквалайзер
Це меню дозволяє регулювати звукові частоти під
час відтворення музики в форматі MP3.
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исніть, щоб вийти з режиму
ера та повернутися до головного
на 

исніть, щоб увімкнути або
кнути режим Автопортрет
исніть, щоб відкрити меню Опції 
исніть, щоб повернутись до
ереднього екрана

исніть, щоб настроїти баланс
го

исніть, щоб настроїти ефекти

исніть, щоб увімкнути таймер
имки

исніть, щоб увімкнути або
кнути Мультизйомку

исніть, щоб настроїти якість
аження

исніть, щоб настроїти розмір
аження
Мультимедіа

8. Мультимедіа
Камера
Ваш телефон має вбудовану цифрову камеру. Ви
маєте можливість робити фотографії, зберігати їх
в телефоні або пересилати їх на комп'ютер за
допомогою кабелю даних, використовувати їх в
якості шпалер або надсилати друзям у MMS-
повідомленнях.
Увімкнення камери
Виберіть Камера та натисніть L або натисніть
і потримайте бокову клавішу в режимі очікування,
щоб увімкнути камеру. Якщо відкидна панель
телефону закрита, камера перейде в режим
автопортрету. Після увімкнення камери з'явиться
екран видошукача.
В наступній таблиці описуються функції різних
клавіш в режимі роботи камери.
   Натискайте, щоб збільшити або

зменшити масштаб

   Натискайте, щоб збільшити або
зменшити компенсацію експозиції

 r або , Натисніть, щоб зробити фотознімок

 ) Нат
Кам
екра

 * Нат
вим

 L Нат

 R Нат
поп

1 Нат
біло

2 Нат

3 Нат
затр

4 Нат
вим

5 Нат
зобр

6 Нат
зобр



Мультимедіа

Фотозйомка иберіть, щоб використати
ецефект.

иберіть, щоб додати рамку
 зображення. Деякі рамки
ідходять лише для зображень
евного розміру.

иберіть, щоб зробити багато
отографій одночасно.

иберіть, щоб настроїти таймер
тримки. Після натискання
авіші камери для зйомки,
імок буде зроблений після
тановленого часу затримки.

иберіть, щоб увімкнути
ежим Автопортрет. Можна
атиснути клавішу *, щоб
овернутись до головного
рана.

иберіть, щоб повернути
астройки камери до їх
очаткових значень.
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1. Наведіть на об'єкт зйомки та натисніть r або
,, щоб зробити знімок.

2. Після зйомки на екрані з'явиться фото.
Натисніть L, щоб зберегти фото, або
натисніть R, щоб проігнорувати його.

Використання функції Автопортрет
1. В режимі Камера натисніть * або

натисніть і потримайте r, коли панель
телефону закрита.

2. Відрегулюйте своє зображення та натисніть r
або ,.

Меню опцій Камери
Цей розділ описує меню Опції Камери.
До програми 
перегляду 
зображень

Виберіть, щоб відкрити
Програми перегляду
зображень.

Настройки 
камери

Виберіть, щоб настроїти
Баланс білого, Звук
об'єктива, Витримка та
Смугастість.

Настройки 
зображення

Виберіть, щоб настроїти
Розмір зображення та
Якість зображення.

Настройки 
ефектів

В
сп

Додати рамку В
до
п
п

Мультизйомка В
ф

Таймер 
затримки

В
за
кл
зн
вс

Автопортрет В
р
н
п
ек

Відновити 
настройки за 
умовчанням

В
н
п
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а
цього меню можна записувати
маті AVI.
ідеокамери
амера та натисніть L, щоб

иці описуються функції різних
роботи відеокамери.
сніть, щоб збільшити/
шити масштаб
скайте, щоб збільшити або
шити компенсацію експозиції
сніть, щоб почати або зупинити
сування
сніть, щоб вийти з режиму
камери та повернутись в режим
вання
сніть, щоб відкрити меню Опції 
сніть, щоб повернутись до
реднього екрана
ройки ефектів
сніть, щоб настроїти Баланс
го
Мультимедіа

Програма перегляду зображ.
Коли Ви зробили та зберегли фотознімок, фото
зберігається в папці Програми перегляду
зображ. Коли Ви відкриваєте меню, Ваші
фотографії відображаються у вигляді зменшених
ескізів. Використовуйте навігаційні клавіші вгору
та вниз для перегляду списку. Натисніть L
Опції, щоб відкрити наступні опції:

Відеокамер
За допомогою 
відеокліпи в фор
Увімкнення в
Виберіть Відеок
увімкнути її.
В наступній табл
клавіш в режимі Переглянути Виберіть, щоб переглянути

зображення.
Стиль 
браузера

Виберіть, щоб встановити
стиль браузера: Стиль
списку або Стиль матриці.

Переслати Виберіть, щоб параметри
вибраного зображення були
застосовані до решти опцій.

Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати
вибране зображення.

Видалити Виберіть, щоб видалити
вибране зображення.

Видалити всі 
файли

Виберіть, щоб видалити всі
зображення. 

Сортувати Виберіть, щоб посортувати всі
зображення за іменем, типом,
датою зйомки та розміром.

  Нати
змен

 Нати
змен

r або , Нати
запи

) Нати
відео
очіку

L Нати
R Нати

попе
1 Наст
2 Нати

біло



Мультимедіа

Записування відео

го меню можна відтворювати
втоматично розпізнає музичні
 папці аудіоплеєра, та додає їх
ення. Під час відтворення
онувати або приймати вхідні
овлення з'єднання аудіоплеєр

діоплеєра
жимі очікування або виберіть

Виберіть, щоб відтворити
вибране відео.

Виберіть, щоб перейменувати
вибране відео.

Виберіть, щоб видалити
вибране відео.

Виберіть, щоб видалити всі
відеозаписи.

Виберіть, щоб посортувати
всі відеозаписи за іменем,
типом, датою зйомки та
розміром.
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Наведіть відеокамеру на об'єкт зйомки та
натисніть r або ,, щоб розпочати запис. В
процесі записування можна натискати L
Призупинити/Продовжити. Натисніть r, ,
або R, щоб зупинити запис та зберегти відео.
Меню опцій Відеокамери
Цей розділ описує меню Опції Відеокамери.

Відеоплеєр
Ця опція дозволяє переглядати відеозаписи, що
були записані або надійшли з телефоном.
Виберіть відеозапис та натисніть L Опції, щоб
відкрити наступні опції:

Аудіоплеєр
За допомогою цьо
музику. Програма а
файли, збережену у
до списку відтвор
музики можна телеф
дзвінки. Після встан
зупиниться.
Увімкнення ау
Натисніть  в ре
Аудіоплеєр.

Передати у 
відеоплеєр

Виберіть, щоб відкрити
Відеоплеєр.

Настройки 
відеокамери

Виберіть, щоб настроїти Баланс
білого, Витримка (EV),
Частота та Якість відео.

Настройки 
ефектів

Виберіть, щоб використати
спецефект для відео.

Відновити 
настройки за 
умовчанням

Виберіть, щоб повернути
настройки відеокамери до їх
початкових значень.

Відтворити

Перейменувати

Видалити

Видалити всі 
файли
Сортувати
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 аудіоплеєра
Натисніть, щоб відтворити
вибраний музичний запис.

Виберіть, щоб переглянути
детальну інформацію про
музичний запис.

Виберіть, щоб встановити
музичний запис в якості мелодії
дзвінка.

Виберіть, щоб оновити список в
аудіоплеєрі.

Настройки включають
Автомат. генерація списку,
Оформлення, Повтор (Режим
циклічного відтворення), У
довільному порядку (Зміна
порядку відтворення), Фонове
відтворення (Виберіть, чи
потрібно продовжувати
відтворення, коли ви виходите з
аудіоплеєра) та Аудіо-
еквалайзер.
Мультимедіа

Натисніть та потримайте клавішу управління
аудіоплеєром P, щоб його увімкнути або
вимкнути.
В наступній таблиці описуються функції різних
клавіш в режимі роботи аудіоплеєра.

Меню опцій

 / P Натисніть, щоб почати
відтворення або призупинити
Натисніть, щоб зупинити

 / p Натисніть, щоб перейти до
попереднього музичного запису

 / n Натисніть, щоб перейти до
наступного музичного запису

Клавіші
регулювання
гучності

Натискайте, щоб відрегулювати
рівень гучності

) Натисніть, щоб вийти з програми
Аудіоплеєра та повернутись в
режим очікування

L Натисніть, щоб відкрити Список
та натисніть L, щоб відкрити
меню Опції.

R Натисніть, щоб повернутись до
попереднього екрана

Відтворити

Деталі

Додати до 
мелодій 
дзвінк.
Оновити 
список
Настройки



Мультимедіа

Додавання / видалення музики

одій
ляє редагувати мелодію і
кості мелодії дзвінка.
дії, можна натиснути L
орити мелодію, та натисніть
меню Опції під час створення
 вибрали існуючу мелодію,

, щоб відкрити меню Опції.

Виберіть, щоб встановити
формат звукозапису.

Виберіть, щоб відтворити
звукозапис.

Виберіть, щоб додати звук до
запису.

Виберіть, щоб перейменувати
звукозапис.

Виберіть, щоб видалити
звукозапис.

Виберіть, щоб видалити всі
звукозаписи.

Виберіть, щоб параметри
вибраного звукозапису були
застосовані до решти опцій.
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1. Вимкніть телефон.
2. Підключіть телефон до комп'ютера за

допомогою кабелю даних USB. Після того, як
комп'ютер розпізнав Ваш телефон, Ви
зможете скопіювати музичні записи у пам'ять
телефону або видалити їх з неї.

Всі музичні записи потрібно зберігати в
кореневій директорії. Це місце визначається
телефоном і Ви не можете змінити його.

Диктофон
За допомогою цього меню можна записувати
звук. Також можна відтворювати,
перейменовувати та видаляти записані Вами
аудіофайли. Виберіть запис та натисніть L, або
натисніть L, щоб відкрити меню Опції.

Композитор мел
Це меню дозво
встановлювати її в я
Якщо немає мело
Додати, щоб ств
L, щоб відкрити 
мелодії. Якщо Ви
можна натиснути L

Записати Натисніть L, щоб почати
звукозапис, натисніть L,
щоб Призупинити або
Продовжити звукозапис.
Щоб завершити звукозапис,
натисніть R Зупинити.
Введіть назву для аудіофайла
та натисніть L.

Настройки

Відтворити

Долучити

Перейменувати

Видалити

Видалити всі

Переслати
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 мелодії

Виберіть музичний інструмент.

Виберіть, щоб зберегти мелодію.
Виберіть, щоб прочитати
допоміжну інформацію.

Виберіть, щоб відтворити
вибрану мелодію.
Виберіть, щоб відредагувати
вибрану мелодію.
Виберіть, щоб створити нову
мелодію.

и Виберіть, щоб перейменувати
вибрану мелодію.
Виберіть, щоб видалити
вибрану мелодію.

і Виберіть, щоб видалити всі
мелодії.
Виберіть, щоб параметри
вибраної мелодії були
застосовані до решти опцій.
Виберіть, щоб прочитати
допоміжну інформацію.
Мультимедіа

Функції клавіш під час створення 
мелодії

Натискайте навігаційні клавіші, щоб вибрати
ефект вібрації або підсвітки, та натисніть
клавіші  або , щоб увімкнути або
вимкнути ефект.

Меню опцій під час створення 
мелодії

Меню опцій

0 Натисніть, щоб вставити паузу.

1 - 7 Натисніть, щоб ввести ноти До-Сі.

8 Натисніть, щоб вставити ефект
вібрації. (вібруюча нота)

9 Натисніть, щоб вставити ефект вібрації.

 Натисніть, щоб змінити висоту ноти на
високу, середню або низьку.

# Натисніть, щоб переключити стан ноти
на високий, звичайний або низький.

* Натисніть, щоб змінити темп.

Відтворити Виберіть, щоб відтворити мелодію.
Темп 
відтворення

Виберіть темп відтворення.

Вибрати 
інструмент
Зберегти
Довідка

Відтворити

Редагувати

Додати

Перейменуват

Видалити

Видалити вс
файли
Переслати

Довідка
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9. Менеджер файлів
За допомогою цього меню можна управляти
зображеннями, записаними звуками, мелодіями
дзвінків та музичними файлами у Вашому телефоні.
Натисніть L Опції, щоб відкрити наступні
опції: Верхній правий кут екрана менеджера файлів

відображає об'єм використаної пам'яті. Коли
Ви вибираєте папку або файл у менеджері
файлів, у верхньому правому куті також
відображається дата та розмір файла чи
папки.

Відкрити Виберіть, щоб відкрити папку.
Можна вибрати файл або папку
для виконання наступних дій:
� Дії з файлами
Відтворити (музичний файл),
Переглянути (файл
зображення), Переслати,
Деталі, Перейменувати,
Скопіювати, Перемістити,
Видалити, Видалити всі
файли та Сортувати.
� Дії з папками
Відкрити, Створити
папку, Перейменувати,
Видалити та Сортувати.

Створити 
папку

Виберіть, щоб створити нову
папку.

Форматувати Виберіть, щоб відформатувати
папку. (Функція доступна лише
для кореневої директорії).
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"Художник"
 цього меню можна малювати
ановлювати їх в якості шпалер або
ки.
и малюнок
жній об'єкт та натисніть L
почати малювати.
ти L, щоб відкрити меню Опції,
те.
аблиці описані функції клавіш в
ння.

 під час редагування 

Для переключення між
інструментами переміщення
та малювання.

, 6, Для переміщення ручки або 
курсору.

Виберіть, щоб зберегти
зображення.

Виберіть, щоб зберегти
зображення під іншим іменем.
Розваги та ігри

10. Розваги та ігри
Ігри
Виберіть гру та натисніть L. Детальну
інформацію про окремі ігри читайте у екранних
інструкціях.
Теми
За допомогою цього меню можна встановити
кольорову тему екрана. На вибір є три кольорові
схеми.
Виберіть схему та натисніть L Опції, щоб
відкрити наступні опції:

Після того, як Ви встановили Період
оновлення або Встановили послідовність,
необхідно вибрати Активувати, щоб задіяти
Ваші настройки.

Програма 
За допомогою
малюнки та вст
екранної застав
Намалюват
Виберіть поро
Додати, щоб 
Можна натисну
коли Ви малює
В наступній т
режимі малюва

Меню опцій
зображення

Активувати Виберіть, щоб активувати
вибрану схему.

Період 
оновлення

Виберіть, щоб встановити
частоту оновлення кольорів.

Встановити 
послідовність

Виберіть, щоб задати
послідовність оновлення
кольорів.

5

1, 2, 3, 4
7, 8, 9

Зберегти

Зберегти як



Розваги та ігри

Меню опцій існуючого зображення
нуюче зображення, Ви можете
еглянути, а потім натиснути
рити наступні опції:

р
го меню можна вмикати або
уку та вібрації у іграх.
рах або Вібрація в іграх та
ігаційними клавішами, щоб
 Вимк. і натисніть L, щоб

еріть, щоб відредагувати
ране зображення.

еріть, щоб видалити вибране
раження.

еріть, щоб видалити всі
раження.
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Якщо Ви вибрали іс
натиснути L Пер
L Опції, щоб відк

Настройки іго
За допомогою цьо
вимикати ефекти зв
Виберіть Звук в іг
скористайтесь нав
вибрати Увімк. або
підтвердити вибір.

Настройка 
ручки

Виберіть Розмір ручки,
Фактор переміщення ручки
та Колір ручки.

Замалювати 
фон

Виберіть, щоб задати колір
фону. 

Позначити Виберіть частину малюнка, яку
Ви зможете перемістити і
скопіювати.
Цю дію також можна скасувати.

Збільшити 
масштаб/
Початковий 
розмір

Виберіть, щоб збільшити
масштаб або повернутись до
початкового розміру.

Змінити 
розмір

Виберіть, щоб змінити розмір
зображення.

Довідка Виберіть, щоб прочитати
допоміжну інформацію.

Редагувати Виб
виб

Видалити Виб
зоб

Видалити 
всі

Виб
зоб
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11. Профілі користувачів
За допомогою цього меню можна встановити
мелодію дзвінка, тип сигналу, гучність дзвінка,
режим відповіді та підсвітки та ін., коли Ви
отримали новий дзвінок або нове повідомлення.
Таким чином Ви можете пристосувати Ваш
телефон до різних типів оточень, в яких він
використовується.
Виберіть Загальний, Збори, Надворі, В
приміщенні або Гарнітура та натисніть L
Опції, щоб відкрити наступні опції:

Опція "Автом." в Режимі відповіді доступна
лише в разі, коли телефон перебуває в Режимі
гарнітури. Режим гарнітури не треба вмикати
додатково. Телефон автоматично
переключиться в режим гарнітури, коли Ви
підключите навушник до свого телефону.

Активувати Виберіть, щоб увімкнути
вибраний профіль.

Змінити на 
власний 
смак

Дозволяє настроїти вибраний
режим за допомогою таких опцій:
Настройка тонів (Вхідний
дзвінок, Будильник, Увімк.
живлення, Вимк. живлення,
Відкрив. панелі, Закрив. панелі,
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 дзвінк. (Одноразов.,
Повторн. або Зростаючий),
Додатковий тон
(Попередження, Помилка,
З'єднання мережі та
З'єднатись), Режим відповіді
(Відповідь відкриванням панелі
або Відповідь натиск. будь-якої
клав.) та Підсвічування РК-
дисплея (5, 15, 30 або 45 сек.).



Органайзер

Список справ
го меню можна впоратись з

 у Вашому повсякденному
ожна додати опис завдання,
гнал для Вашого Списку справ.
 збережено жодного завдання,
бражається повідомлення
сніть L Додати, щоб
ня. Завершивши редагування

R Готово.
 існуюче завдання, можна
ії, щоб відкрити меню опцій.
дання
еріть, щоб ввести дату
ання.

еріть, щоб ввести час
ання.

 необхідно вводити в 24-
нному форматі.

еріть, щоб ввести опис
ання. Натисніть L
агувати, введіть опис та
сніть L, щоб зберегти.
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12. Органайзер
Це меню містить функції та опції, які призначені
допомогти Вам організувати свої справи і завжди
залишатись поінформованим.

Календар
За допомогою цього меню можна переглядати
календар, відкривати або редагувати Список справ.
Для перегляду календаря користуйтесь
навігаційними клавішами.
Виберіть дату, яку Ви бажаєте переглянути, та
натисніть L Опції, щоб відкрити наступні опції:

Коли на певний день заплановано завдання,
цей день буде виділений червоним кольором.

За допомогою цьо
різними завданнями
житті чи роботі. М
конкретний час та си
Якщо в телефоні не
на екрані відо
"Порожньо". Нати
створити нове завдан
завдання, натисніть 
Якщо Ви вибрали
натиснути L Опц
Створення завПереглянути 

завдання
Дозволяє зберігати дату, час,
нотатки та сигнал для завдання.
Натисніть L, щоб додати нові
завдання або відредагувати чи
переглянути існуюче завдання.
(Детальніше про це читайте у
пункті "Список справ")

Перейти до 
дати

Дозволяє швидко перейти до
потрібного дня. Введіть дату та
натисніть L.

Дата Виб
завд

Час Виб
завд

Час
годи

Нотатка Виб
завд
Ред
нати
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 будильник, виконайте наступні

будильник та натисніть L
ти.
 стан на Увімк..
. 
Повторн.: Одноразовий,

, або дні. Завершивши, натисніть
во.

 режим "У певні дні", можна
к тижня та запрограмувати
ремо для кожного дня тижня.
е між Увімк. та Вимк.,
лавішу L.

одинник
цього меню можна перевірити час
х світу.
навігаційними клавішами для

а. Місцева дата та час
ься внизу екрана.
Органайзер

Меню опцій існуючого завдання

Будильник
Вам мобільний телефон має вбудований
будильник. Можна встановити до трьох різних
будильників.

Щоб настроїти
кроки:
1. Виберіть 

Редагува
2. Встановіть
3. Введіть час
4. Виберіть 

Щоденний
R Гото

Якщо вибрати
вибрати рядо
будильник ок
Переключайт
натискаючи к

Світовий г
За допомогою 
у багатьох міста
Скористайтесь 
вибору міст
відображатимут

Будильник Використовуйте навігаційні
клавіші, щоб настроїти стан
будильника.

Повторн. Виберіть частоту повторення
завдання: Одноразовий,
Щоденний, дні, Щотижня або
Щомісяця.

Переглянути Виберіть, щоб переглянути
параметри вибраного завдання.

Додати Виберіть, щоб додати нове
завдання.

Редагувати 
завдання

Виберіть, щоб відредагувати
вибране завдання.

Видалити 
завдання

Виберіть, щоб видалити вибране
завдання.

Видалити 
всі

Виберіть, щоб видалити всі
завдання у Списку справ.



Послуги

Закладки
у URL можна зберегти в
закладки. Виберіть закладку та
ії, щоб відкрити наступні опції:

нки
реглянути недавно відвідані

у
а підтвердьте з'єднання із веб-

еріть, щоб відкрити веб-
інку вибраної закладки.

еріть, щоб відредагувати
рану закладку.

еріть, щоб видалити вибрану
адку.

еріть, щоб видалити всі
адки

діть назву та адресу URL, щоб
рити нову закладку.
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13. Послуги
Це меню містить послуги WAP та STK (SIM
Toolkit).

STK
Наявність функцій в цьому меню залежить від
того, чи Ваша SIM-карта підтримує функцію STK.
Якщо Ваша SIM-карта підтримує функцію STK,
на екрані з'явиться меню STK.

WAP
Ця опція дозволяє отримати доступ до мережі
Інтернет. У Вашому телефоні заздалегідь
встановлено кілька режимів доступу до Інтернету.
Ви зможете вийти в Інтернет після активації
одного із методів доступу.
Домашня сторінка
Для кожного методу доступу можна зберегти
домашню сторінку. Коли Ви виходите в Інтернет
за допомогою браузера WAP, спершу
відображатиметься домашня сторінка вибраного
Вами режиму доступу.

Сторінку Інтернет
телефоні у вигляді 
натисніть L Опц

Недавні сторі
Виберіть, щоб пе
сторінки.
Ввести адрес
Введіть веб-адресу д
сторінкою.

Перейти до Виб
стор

Редагувати Виб
виб

Видалити Виб
закл

Видалити 
всі

Виб
закл

Додати 
закладку

Вве
ство
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ідомлення
воляє вибрати, чи Ви бажаєте
ервісні повідомлення. Сервісні
берігаються у Скринька вхідних
.
-пам�ять

 дані, до яких Ви отримували
аються в кеш-пам'яті Вашого
я опція дозволяє видалити
еш-пам'яті.
йли "cookie"
 цього меню можна видалити
.
 інформація зберігається, коли Ви
торінку. Рекомендуємо час від часу
ливу інформацію, щоб попередити
е використання Ваших особистих
 втрати Вашого телефону.
ертифікати
ання певних послуг на зразок
слуг необхідно мати перевірені
Після завантаження потрібного
го можна переглянути, зберегти
Якщо Ви вирішите його зберегти,
е доданий до списку перевірених
Послуги

Скринька вхідних сервісн. повід.
Отримані Вами повідомлення WAP push
зберігаються у Скринцька вхідних сервісн.
повід. Повідомлення WAP push відправляються
на Ваш телефон Вашим постачальником послуг.
Настройки
Редагування профілю
Ця опція дозволяє налаштувати параметри всіх
режимів доступу WAP. Правильні настройки
можна отримати у оператора мережі.
Виберіть режим зі списку профілів та натисніть
L, щоб відкрити наступні опції:

Опції браузера

Сервісне пов
Це меню доз
отримувати с
повідомлення з
сервісн. повід
Очистити кеш
Інформація та
доступ, зберіг
телефону. Ц
інформацію з к
Очистити фа
За допомогою
файли "cookie"
Ваша особиста
відвідуєте веб-с
видаляти цю важ
несанкціонован
даних у випадку
Перевірені с
Для використ
банківських по
сертифікати. 
сертифіката йо
або видалити. 
сертифікат буд
сертифікатів.

Активізувати 
профіль

Виберіть, щоб активізувати
вибраний режим доступу WAP.

Редагув. 
профіль

Виберіть, щоб змінити
параметри режиму доступу WAP.

Тайм-аут Задайте час очікування для
браузера. Якщо браузер не отримав
відповіді за час очікування, він
перерве з'єднання з веб-сторінкою.

Показати 
зображення

Виберіть, чи потрібно показувати
зображення під час перегляду веб-
сторінки.



Послуги

Рахунок даних
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За допомогою цього меню можна вказати
інформацію про свій рахунок даних. Існуюча
інформація про рахунок встановлена
виробником.
Дані GSM
Можна задати: Назва рахунку, Номер, Ім'я
користувача, Пароль, Тип лінії, Швидкість та
DNS.
GPRS
Можна задати: Назва рахунку, APN, Ім'я
користувача, Пароль, Тип авторизації.
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 одиниць
 цього меню можна конвертувати
ни та ваги.

клавішу # для введення
пки.

 валют
може конвертувати суму з однієї
відповідно до встановленого Вами
у. Можна конвертувати Місцева
іжна валюту або навпаки. Введіть
 в полі Курс, натисніть L,
ям обміну (Перша лінійка на
іть суму в полях Місцева або
після цього натисніть L, щоб
ртоване значення.

дставлення курсу" дозволяє
ввідношення "Місцевої до
валюти або "Іноземної до
юти в якості співвідношення
ів. 
клавішу #, для введення
пки.
Додаткові функції

14. Додаткові функції
Це меню містить функції та опції, призначені для
Вашого особистого використання.

Калькулятор
У Вашому телефоні є вбудований калькулятор,
який можна використовувати для здійснення
обрахунків. Вводьте цифри за допомогою
цифрової клавіатури та вводьте знаки
математичних дій за допомогою навігаційних
клавіш, як це описано в наступній таблиці:

Конвертер
За допомогою
одиниці довжи

Натискайте 
десяткової кра

Конвертер
Це меню допо
валюти у іншу 
обмінного курс
валюту у Заруб
обмінний курс
виберіть Напр
екрані) та введ
Зарубіжна, а 
отримати конве

Опція "Пре
вибрати спі
Іноземної" 
Місцевої" вал
обмінних курс
Натискайте 
десяткової кра

Додати або M+

Відняти або M-

 Помножити або MC

Поділити або MR

R Стерти цифру

# Десяткова крапка

L або , Результат



Додаткові функції

Здоров�я
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Це меню містить інформацію щодо Вашого
Індексу ваги тіла та жіночого календаря овуляції.
Індекс ваги
Виберіть стать та введіть Ріст та Вагу, а потім
натисніть L, щоб отримати результат.
Менструальний цикл
Принцип дії такий же, як і у випадку Індексу ваги
тіла. Введіть відповідні дані та натисніть L, щоб
отримати результат.
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15. Ярлики
За допомогою цього меню можна швидко увійти
у 10 попередньо встановлених об'єктів меню,
натискаючи клавішу  в режимі очікування.
Попередньо встановлені об'єкти меню можна
змінювати відповідно до власних потреб.

Змінювання ярликів
Виберіть об'єкт, який потрібно змінити та
натисніть L, щоб увійти в режим редагування.
Виберіть функцію, яку Ви бажаєте замінити, та
натисніть L для підтвердження.
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Піктограми та символи
В режимі очікування на головному екрані можуть
одночасно відображатись кілька символів.

Якщо символ мережі не відображається,
мережа на даний момент недоступна.
Можливо, Ви перебуваєте в місці із слабким
покриттям. Перейдіть в інше місце.

Акумулятор - Смуги позначають рівень
заряду акумулятора (3 смуги=повністю
заряджений, 0 смуг=заряд вичерпаний).

Мережа GSM - Ваш телефон підключений
до мережі GSM.Якість сигналу - чим
більше смуг, тим краща якість сигналу.

Блокування клавіатури - клавіатура
заблокована.

 Будильник - був запрограмований будильник.

Дзвінок - Телефон подає сигнал, коли
надходить виклик.

Лише вібрація - Телефон вібрує, коли
надходить виклик.

Вібрація та звук - Телефон вібрує та
подає сигнал, коли надходить виклик.
Вібрація, а потім звук - Коли
надходить виклик, телефон спочатку
вібрує, а потім подає сигнал.
Кімната чату 1 - В кімнаті чату 1
триває розмова.
Підключ. GSM - Ваш телефон
підключений до мережі GSM.
Голосова пошта - Ви отримали нову
голосову пошту.
Переадресув. дзвінків - Ваш телефон
перебуває в режимі переадресування
дзвінків.
Пропущений дзвінок - Ви пропустили
дзвінок.
SMS-повідомлення - Ви отримали
нове SMS-повідомлення.
Лінія - Лінія, що використовується на
даний момент.
MMS-повідомлення - Ви отримали
нове MMS-повідомлення.
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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. 
N після придбання телефону та
кції обмеження дзвінків.
рукція Вашого телефону відповідає
астосовним законам та нормам.
 Ваш телефон може створювати
коди для інших електронних
ляду на це Вам слід дотримуватись
рекомендацій та норм під час
елефону вдома та за його межами.
икористання мобільних телефонів
а літаках особливо суворі.
час багато уваги зосереджується на
иках для здоров'я користувачів
лефонів. Сучасні дослідження
 технологій, в тому числі
M, лягли в основу стандартів
абезпечення захисту від впливу
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 застосовним
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).
Ваш мобільний телефон � це Ваша
відповідальність. Задля попередження шкоди
самому собі, іншим та телефону прочитайте та
дотримуйтесь всіх інструкцій щодо безпеки та
повідомляйте їх всім, хто може користуватись

Вашим телеф
попередження 
Вашого телефо

Трима
подалі
Не зан
намага

Вимкніть телеф
Ви не плануєте
Змініть код PI
активізуйте фун

Конст
всім з
Однак
переш

пристроїв. З ог
всіх місцевих 
використання т
Закони щодо в
в автомобілях т
Досить довгий 
можливих риз
мобільних те
радіохвильових
технології GS
безпеки для з



енергії радіохвиль. Ваш мобільний телефон В автомобілі, який транспортує займисті
кщо він стоїть на місці) або в
працює на зрідженому гасі,
те, чи автомобіль відповідає
ам безпеки.
Вас попросять вимкнути
ристрої, таких як каменоломні
ривають підривні роботи.
 у виробника автомобіля, чи
е обладнання, що
ується у Вашому автомобілі,
ід впливу радіохвиль.

ятори
остимулятор:
вімкнений, завжди тримайте
і понад 15 см від Вашого
а, щоб не допустити
рення перешкод.
н у нагрудній кишені.
фон до вуха, яке знаходиться
стимулятора, щоб звести до
никнення перешкод.
ть телефон, якщо у Вас
, що він створює перешкоди
стимулятора.
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відповідає всім застосовним 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
обладнання. Створені перешкоди можуть
призвести до нещасних випадків.

Перед тим, як сісти на літак, або в разі
перевезення телефону в багажі:
використання мобільних телефонів на

борту літака може становити загрозу роботі літака,
перешкодити роботі мобільної мережі, а також
можи бути протизаконним.

В лікарнях, клініках та інших
лікувальних установах, а також там, де
поблизу може знаходитись медичне
обладнання.
В місцях з потенційно
вибухонебезпечною атмосферою
(наприклад, на заправках та місцях, де в
повітрі розпилені дрібні часточки на
зразок металевого порошку).

речовини (навіть я
автомобілі, який 
заздалегідь перевір
відповідним правил
В місцях, де 
радіопередавальні п
або інші місця, де т

Дізнайтесь
електронн
використов
захищене в

Кардіостимул
Якщо у Вас є карді
� Коли телефон у
його на відстан
кардіостимулятор
потенційного ство

� Не носіть телефо
� Прикладайте теле
дальше від кардіо
мінімуму ризик ви

� Негайно вимкні
з'явилась підозра
для Вашого кардіо
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е телефон у будь-яку рідину; якщо
логий, вимкніть його, вийміть
дайте їм висохнути протягом 24
овторним використанням.
он за допомогою м'якої матерії.
а отримання дзвінків споживає
кість енергії акумулятора. Проте
живає менше енергії, коли його
ний і він знаходиться на одному
екран вимкнений і Ви рухаєтесь,
н використовує енергію для
овленої інформації про своє
ення. Скорочення тривалості
чування та уникнення безцільного
по меню також поможе зберегти
лятора для довшої роботи в
пасивному режимі.

я про акумулятор
он отримує живлення від
що перезаряджається.
те лише сумісний зарядний

умулятор у полум'я.
те і не відкривайте акумулятор.
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.

Покращення роботи
Щоб покращити ефективність роботи
Вашого телефона, зменшити випромінювання,
знизити споживання заряду акумулятора та
забезпечити безпечну роботу телефону,
дотримуйтесь наступних вказівок:

Для оптимальної і задовільної роботи
телефону рекомендуємо
використовувати телефон у звичайному
робочому положенні (коли не
використовуєте режим "вільних рук" або
використовуєте аксесуар "вільні руки").

� Не піддавайте телефон впливу вкрай високих
чи низьких температур.

� Бережно поводьтесь з телефоном. Будь-яке
неналежне використання призведе до втрати
Міжнародної гарантії.

� Не занурюйт
телефон во
акумулятор і 
годин перед п

� Чистіть телеф
� Здійснення т
однакову кіль
телефон спо
екран вимкне
місці. Коли 
Ваш телефо
передачі он
місцезнаходж
роботи підсві
переміщення 
заряд акуму
активному та 

Інформаці
� Ваш телеф
акумулятора, 

� Використовуй
пристрій.

� Не кидайте ак
� Не деформуй



� Не дозволяйте, щоб металеві предмети на � Дотримуйтесь місцевих законів в країнах, де
-телефонами за кермом.

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

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

50
 після тривалого знаходження
клад, за вікном або лобовим
 температура корпусу Вашого
коли він обрамлений металом.
удьте обачними, коли берете
а також не використовуйте
ури понад 40° C або нижче 5° C.
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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.
Потурбуйтесь про негайну заміну пошкоджених
частин кваліфікованим майстром на оригінальні
запчастини Philips.

Ваш мобільний телефон та Ваш 
автомобіль

Дослідження показали, що телефонні
розмови за кермом знижують
концентрацію, що становить загрозу
життю. Дотримуйтесь наступних вказівок:

� Повністю зосередьтесь на дорозі. Перед
використанням телефону з'їдьте на узбіччя та
зупиніть автомобіль.

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

� Впевніться, що В
комплект не бло
інші захисні засо
автомобілі.
Використання си
сповіщення про вх
дорогах в деяких
місцевими нормами

Норма EN 609
В жарку погоду або
під сонцем (напри
склом) може зрости
телефону, зокрема, 
В такому випадку б
телефон в руки, 
телефон за температ
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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.

Акумулятор не слід викидати разом із
побутовим сміттям.

Позначений символами пакувальний
матеріал піддається обробці для
вторинного використання.

Компанія зробила фінансовий внесок
на підтримку національної системи
збирання та вторинного
використання пакувальних матеріалів.

Пластмасовий матеріал піддається
обробці для вторинного
використання (на ньому також вказано
тип пластмаси).



Дисплей не реагує або повільно 
искання клавіш
овільніше за дуже низьких
мальне явище і не впливає на
Візьміть телефон у тепліше
е знову. В інших випадках
чальника телефону.
грівається
истовуєте зарядний пристрій,
ний для Вашого телефону.
Ви завжди користуєтесь
суарами Philips, що входять в
елефону.
ображає телефонні 
х дзвінків
ть від мережі та передплати.

 визначає номер телефону
ані з'явиться повідомлення
мер приховано. Зверніться
а за детальною інформацією
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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. Зпробуйте
увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте
наново встановити з'єднання з мережею (зокрема,
коли перебуваєте закордоном); перевірте, чи
антена телефону на місці, якщо телефон має
зовнішню антену; або зверніться за допомогою чи
інформацією до оператора мережі.

реагує на нат
Дисплей реагує п
температур. Це нор
роботу телефону. 
місце та спробуйт
зверніться до поста
Батарея пере
Можливо, Ви викор
який не призначе
Впевніться, що 
оригінальними аксе
комплект Вашого т
Телефон не від
номери вхідни
Ця функція залежи
Якщо мережа не
абонента, на екр
Дзвінок 1 або Но
до свого оператор
на цю тему.
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оби скористатись 
еню, на екрані 
я повідомлення 
НО
залежать від мережі. Тому вони
 в разі, якщо Ви їх передплатили
 мережа їх підтримує. Зверніться до
а за детальною інформацією на

 заряджається
ор повністю розрядився, телефону
итись кілька хвилин, щоб
чатковий заряд (до п'яти хвилин в
ка), після чого на екрані з'явиться
жання.
Не вдається відправити текстові 
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.

Під час спр
функцією м
з'являєтьс
ЗАБОРОНЕ
Деякі функції 
доступні лише
або якщо Ваша
свого оператор
цю тему.
Телефон не
Якщо акумулят
може знадоб
накопичити по
окремих випад
індикатор заряд
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Оригінальні аксесуари 
Philips

Деякі аксесуари на зразок акумулятора та
зарядного пристрою входять у стандартний
комплект Вашого мобільного телефону.
Додаткові аксесуари можуть бути надані або
придбані окремо. З огляду на це перелік
придбаних Вами аксесуарів може бути різним.

Щоб сповна використовувати функції
Вашого телефону Philips та не втратити право
на гарантійне обслуговування, завжди
купуйте оригінальні аксесуари Philips, які
були розроблені спеціально для Вашого
телефону. Компанія Philips Consumer
Electronics не несе відповідальність за будь-
яку шкоду, нанесену внаслідок використання
аксесуарів, що не були схвалені.

Зарядний пристрій
Заряджає Ваш акумулятор від джерела змінного
струму. Зарядний пристрій достатньо малий, що
дозволяє переносити його з собою у дипломаті
чи сумочці.

Кабель USB
Кабель USB уможливлює швидких обмін даними
між Вашим телефоном та комп'ютером. Ви
можете управляти інформацією, збереженою у
Вашому телефоні, на зразок зображень, анімацій,
фотографій, відео та музики. Кабель також можна
використовувати для заряджання акумулятора
(Цей метод заряджання підходить для більшості
комп'ютерів).

Гарнітура
Ваш телефон автоматично вмикає режим
гарнітури, коли Ви підключаєте навушник. Також
можна вибрати опцію "автоматично" в режимі
відповіді. Якщо ця опція встановлена на "увімк.",
Ваш телефон автоматично відповідатиме на
вхідний дзвінок після 5 або 10 секунд.

Компакт-диск з драйвером USB
Якщо на Вашому комп'ютері встановлена
операційна система Windows98, Ви можете
використати цей диск, щоб встановити драйвер
для підключення телефону до комп'ютера для
того, щоб копіювати, переміщати або видаляти
зображення чи музику та ін.
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Інформація стосовно питомого коефіцієнта 
поглинання випромінювання 

ТЕЛЕФОН ЦІЄЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ ЄС ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ
        
Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконструйований та виготовлений
таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотної енергії, які рекомендовані
Радою Європейського Союзу. Ці обмеження є частиною всеохоплюючих стандартів та встановлюють
дозволені рівні впливу радіочастотної енергії на населення. Стандарти були розроблені незалежними
науковими організаціями шляхом періодичного та ретельного оцінювання наукових досліджень. В цих
обмеженнях передбачений суттєвий запас безпеки, що гарантує безпеку всім людям, незалежно від їхнього
віку та стану здоров'я.
Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одиницю вимірювання, відому як
Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, рекомендований Радою
Європейського Союзу, дорівнює 2.0 Ват/кг. Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із
розміщенням телефону у стандартних робочих положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому
дозволеному рівні потужності у всіх частотних діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR
визначається при передачі сигналу на найвищому дозволеному рівні потужності, дійсний рівень
випромінювання телефону під час роботи є набагато нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із
тим, що телефон використовує лише сигнал такої потужності, який потрібен, щоб телефон встановив
з'єднання із мережею. Загалом, чим ближче Ви знаходитесь до антени базової станції, тим нижча
потужність сигналу телефону. Перед тим, як модель телефону поступає в продаж, вона повинна отримати
сертифікат відповідності європейській директиві RTTE. Ця директива містить в якості однієї зі своїх
важливих вимог захист здоров'я та безпеку користувача і оточуючих.
Під час випробовування на відповідність директиві найвище значення питомого коефіцієнта поглинання
для цього мобільного телефону Philips S800 становило 1.14 Ват/кг. Хоча можливі відмінності між
значеннями питомого коефіцієнта поглинання для різних телефонів у різних положеннях, вони всі
відповідають вимогам ЕС щодо випромінювання радіохвиль.
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