
ене правовими нормами.
ює в мережах GSM/GPRS.

відповіді на 
:
Натисніть і потримайте ).

Введіть телефонний номер
та натисніть L, щоб його
зберегти.

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

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

Philips постійно прагне до покращення своєї
продукції. Тому Philips зберігає право
переглядати інструкцію користувача або ж
скасовувати її чинність у будь-який час і без
попереджень. У цій інструкції Philips не надає
жодних гарантій і не несе відповідальності за
погрішності, опущення чи розбіжності між
цією інструкцією і описаним продуктом, якщо

інше не передбач
Цей пристрій прац

Тут знайдете 
запитання, як

Алфавітно-
цифрова
клавіатура

Мікрофон

Головний екран
(262 000 кольорів)

Переміщення
клавіші та ,

Клавіша увімк./
вимк. та завершення

розмови

Ліва
функціональна
клавіша

Клавіша
відповіді

Права
функціональна

клавіша

Зворотній бік
телефону: об'єктив

камери

Навушники/
зарядний 
пристрій і 
підключення 
USB

Увімкнути та 
вимкнути 
телефон
Зберегти 
номери в 
телефонній 
книзі
Зателефонувати

Відкрити 
Журнали дзвінків
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льні клавіші
 функціональні клавіші L та R

 верхній частині клавіатури та
вибрати відповідні опції, які
 екрані безпосередньо над ними,
іями, які доступні під час розмови.
ані з цими клавішами, можуть бути
жності від поточного контексту.

S Натисніть > в режимі
очікування.

Натисніть + в режимі
очікування.

 до 
о 

Натисніть R.

 в 
Натисніть ).
Функціона
Ліва та права
знаходяться у
дозволяють 
з'являються на
включно з опц
Функції, пов'яз
різними в зале

Відповісти на 
дзвінок

Натисніть (, коли
надходить виклик.

Завершити 
розмову

Натисніть ).

Відхилити 
дзвінок

Натисніть ), коли
надходить виклик.

Відкрити 
Головне меню

Натисніть L Меню або
натисніть , в режимі
очікування.

Увімкнути 
беззвучний 
режим

Натисніть і потримайте
клавішу # в режимі
очікування.

Увімкнути 
камеру

Натисніть - в режимі
очікування.

Відкрити 
Список 
телефонної 
книги

Натисніть R в режимі
очікування.

Увімкнути або 
вимкнути 
Аудіоплеєр

Натисніть < в режимі
очікування.

Відкрити SM

Відкрити 
Органайзер
Повернутись
попередньог
меню
Швидко 
повернутись
режим 
очікування



Головне меню
2

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 Головному меню.
Натисніть клавішу L в режимі очікування, щоб
відкрити Головне меню та використовуйте
навігаційні клавіші, напрямки яких представлені в
цьому посібнику у вигляді -, +, < або >, 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. 

Розваги та ігри Історія дзвінків Профілі 
користувачів

Мультимедіа Повідомлення Настройки

Послуги Телефонна 
книга Органайзер
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мулятор
SIM-карту, спершу необхідно
тор. Підніміть акумулятор, щоб

-карту
-карту у гніздо SIM-карти,
що зрізаний кутик карти
правильному напрямку, а

акти повернуті донизу.
Початок роботи

1. Початок роботи
Вітаємо Вас з покупкою продукту Philips!
Щоб отримати всі переваги підтримки компанії
Philips, зареєструйте свій продукт на сайті
www.philips.com/welcome.

Будь ласка, перед використанням телефону
прочитайте вказівки щодо безпеки в розділі
�Запобіжні заходи�.
Щоб користуватись телефоном, необхідно
вставити дійсну SIM-карту, яку можна придбати у
оператора Вашої мережі 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. Детальніша інформація знаходиться
у розділі "Телефона книга", ст. 12

Вставте SIM-карту та акумулятор
Щоб вставити нову SIM-карту, дотримуйтесь
зазначеної інструкції.

Не забудьте вимкнути свій телефон перш ніж
вийняти акумулятор.

Вийміть аку
Щоб вставити 
вийняти акумуля
вийняти його.

Вставте SIM
Просуньте SIM
впевнившись, 
повернутий в 
позолочені конт



Початок роботи

Встановіть акумулятор назад у своє гніздо так, щоб Увімкніть телефон
фон, натисніть та потримайте
ь PIN-код, якщо вимагається.
етний код Вашої SIM-карти,
 до 8 знаків. Він задається і
им оператором мережі або
у. Детальніша інформація про
иться у розділі "Настройки

авильний PIN-код три рази
-карта буде заблокована. Щоб
обхідно отримати код PUK у
 мережі.

улятор
мує живлення від акумулятора,
ється. Новий акумулятор
ністю. Про розряд батареї Вас
вий сигнал. Ви можете
ес підзарядки телефону, як
акумулятор. 
6

позолочені контакти співпадали з відповідними
позолоченими контактами телефона. Позолочені
контакти телефона розміщені з правого боку, біля
гнізда SIM-карти.
Вставка карти пам�яті 
Переконайтесь, що Ваш телефон вимкнений,
щоб уникнути випадковий статичний розряд
батареї, що може пошкодити Вашу карту пам�яті. 
Обережно вставте карту пам�яті в отвір для карти
пам�яті так, щоб золотисті контакти були
направлені донизу, доки карта не буде
заблокована на місці.

Щоб увімкнути теле
клавішу ). Введіт
PIN-код - це секр
який містить від 4
повідомляється Ваш
продавцем телефон
PIN коди знаход
захисту", ст. 29.

Якщо ввести непр
поспіль, Ваша SIM
розблокувати її, не
Вашого оператора

Зарядіть акум
Ваш телефон отри
що перезаряджа
заряджається не пов
повідомить звуко
розпочинати проц
тільки Ви вставили 
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або з'являється повідомлення
зряджений, слід негайно зарядити
кщо акумулятор не розрядився
процес підзарядки автоматично
я.

ликів
ефоні є 10 ярликів для швидкого
нкцій телефону. Ярлики можна
власним бажанням. Детальніша
ходиться у розділі "Ярлики", ст. 44
Початок роботи

Зніміть захисний ковпачок, потягнувши його, та
один кінець підзарядного пристрою вставте у
роз'єм, як показано нижче. Інший кінець
підключіть до розетки мережі перемінного струму.

Символ акумулятора відображає рівень заряду. У
процесі підзарядження індикатор підзарядки
почне прокручуватись. Коли індикатор
припинить прокручуватись, це свідчитиме про
повну підзарядку акумулятора. 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.
Вимкнути зарядний пристій можна лише вийнявши
його з розетки, тому користуйтеся
легкодоступними розетками перемінного струму.
Якщо мобільний телефон автоматично

вимикається, 
Акумулятор ро
акумулятор. Я
повністю, то 
пришвидшитьс

Функції яр
У Вашому тел
доступу до фу
змінювати за 
інформація зна



Телефонні дзвінки

Відповісти на дзвінок та 
змову
клик, номер абонента може
ані, якщо абонент не приховує
 цей номер збережений у
, замість номера буде
акріплене за цим номером.
а дзвінок: натисніть ( або ,.
дзвінок: натисніть (. Якщо
еадресація дзвінка, дзвінок буде
інший номер телефону або на
ової пошти.
розмову: натисніть (.

вонитиме, якщо він в
мі.
Відповідь натиск. будь-якої
е відповісти на дзвінок
ої клавіші, крім ) та R.

і руки"
комфорту та безпеки
йте телефон подалі від свого
онуєте в режимі "Вільні
 коли збільшуєте гучність.
8

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 - в режимі очікування.
2. Оберіть контакт із списку, натисніть L і

виберіть Набрати або натисніть (, щоб
набрати потрібний номер. Щоб вибрати
інший номер, натисніть + або - (детальніше
про це читайте в розділі "Телефонна книга").

3. Натисніть ), щоб завершити розмову.

завершити ро
Коли надходить ви
відображатись на екр
свій номер. Якщо
телефонній книзі
відображатись ім'я, з
� Щоб відповісти н
� Щоб відхилити 
Ви активували Пер
переадресовано на 
номер Вашої голос

� Щоб завершити 
Телефон не дз
беззвучному режи
Якщо Ви вибрали 
клав., Ви может
натисканням будь-як

Режим "Вільн
Задля Вашого 
обов'язково трима
вуха, коли телеф
руки", а особливо,
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д час дзвінка
ція, щоб виконати наступні дії під

ок на Поставити на утримання,
 дзвінок, отримати доступ до
а, відсилати та отримувати SMS.

абір
бір за допомогою 
ї книги SIM
е, під яким номером у пам'яті
онтакт, якому Ви бажаєте
 (наприклад, номер 5), Ви можете
 5# у режимі очікування, щоб
рати заданий контакт.
бір за допомогою 
вінків
ання натисніть (, щоб відкрити
ів. Виберіть потрібний номер та
б зателефонувати за цим номером.
 дзвінок
ти
єте телефон, на екрані з'явиться
обхідно вставити SIM-карту. Для
ків, натисніть лише R Екстрена
Телефонні дзвінки

Під час розмови натисніть L Опція та оберіть
Вільні руки, щоб увімкнути режим "Вільні руки".
Щоб вимкнути режим "Вільні руки", знову
натисніть L та оберіть Вільні руки, щоб вийти з
цього режиму.

Опції під час дзвінка
Під час розмови натисніть L Опція, 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. Звукові файли
записуються у форматі *.amr або *.wav і
зберігаються в Диктофоні меню Мультимедіа.

Інші опції пі
Натисніть L Оп
час розмови:
Поставити дзвін
зробити Новий
Телефонна книг
Швидкий н
Швидкий на
телефонно
Якщо Ви знаєт
збережений к
зателефонувати
просто набрати
автоматично наб
Швидкий на
журналів дз
В режимі очікув
Журнали дзвінк
натисніть (, що
Екстрений
Без SIM-кар
Коли Ви вмика
підказка, що не
екстрених викли
допомога.



Телефонні дзвінки

Із SIM-картою Відповісти на другий дзвінок
ня другого виклику під час
одасть звуковий сигнал, а на
ься інформація про вхідний
 можна:

ати другий дзвінок, спершу
ти функцію Переадресація
увати функцію Очікування

об відповісти на дзвінок
ерший дзвінок буде
оставлено на утримання).

об відхилити дзвінок.

об відкрити список опцій.
ожна вибрати Завершити,
об завершити поточну
озмову та відповісти на
хідний дзвінок.
10

В режимі очікування введіть 112 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 Вами послуг.
Здійснити другий дзвінок
Можна здійснити другий дзвінок, коли вже є
активний дзвінок або дзвінок на утриманні. 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 дзвінки, щоб переключатись між
двома дзвінками.

� Об�єднати в конференцію, щоб долучити
абонента до конференц-дзвінка.

У разі надходжен
розмови телефон п
дисплеї відобразит
дзвінок. Після цього

Щоб могти отрим
потрібно відключи
дзвінків та актив
дзвінка.

Натиснути ( Щ
(п
п

Натиснути R

або )
Щ

Натиснути L

Опція
Щ
М
щ
р
в
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ний метод введення 

аз натисніть цифрову клавішу (з 2
щоб ввести першу літеру на клавіші;
об вести другу літеру і так далі. Якщо
ку потрібно ввести, та літера, яку Ви
ввели знаходяться на одній клавіші,
е кілька секунд, після чого курсор
я знову.
йте R, щоб видалити символи
курсора.

иснути клавішу 0, щоб вставити
користовуючи алфавітний метод
БВ/абв.

 повернення в режим очікування.
 вибору виділеного слова зі списку
 відкривання меню опцій.
 введення символів.
 зміни методу введення.
Введення тексту або цифр

3. Введення тексту 
або цифр

Метод введення
У Вашому телефоні передбачено 4 методи вводу
введення:
Алфавітний метод введення АБВ/абв
Інтелектуальний алфавітний метод введення
АБВ/абв
Введення цифр
Введення символів

Ви можете обрати із списку відповідний спосіб
введення латинських букв, слів, символів і цифр.
Значки на екрані вказують на поточний спосіб
введення. 

Функціональні клавіші

Алфавіт
АБВ/абв
1. Один р

по 9), 
двічі, щ
літера, я
щойно 
зачекайт
з'явитьс

2. Натиска
ліворуч 

Можна нат
пробіл, ви
введення А

R Для стирання символів ліворуч курсора
або для виходу з режиму введення.

+/-/</> Для переміщення курсора, вибору
літери, слова чи символа зі списку або
прокручування списку.

) Для
L Для

або
* Для
# Для



ня тексту або цифр

Літери розміщені на клавішах наступним чином: 3. Використовуйте навігаційні клавіші, щоб
ний символ та натисніть L,
и.

фр
рові клавіші (з 0 по 9), щоб
кі відповідають клавішам.
фру, натисніть R.

мволів
 символів зі списку введення
сніть *, щоб ввести знаки
ли. Використовуйте навігаційні
и потрібний знак пунктуації або
L, щоб його ввести. Натисніть
писок символів вниз.
12 Введен

Інтелектуальний алфавітний 
метод введення АБВ/абв
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
ліворуч курсора.

вибрати потріб
щоб його ввест

Введення ци
1. Натискайте циф

ввести цифри, я
2. Щоб стерти ци

Введення си
Виберіть Введення
символів або нати
пунктуації або симво
клавіші, щоб вибрат
символ та натисніть 
-, щоб прокрутити с

Клавішаша  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
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ефонної книги
режимі очікування, щоб відкрити
нної книги, та натисніть клавішу,
літері, на яку починається ім'я
клад, натисніть клавішу 8 тричі,
ітеру U). Перший контакт, який
ієї літери, буде вибраний зі списку.

я контактами
зі списку телефонної книги та
пція, щоб відкрити наступні опції:

вий запис телеф. книги
Телефонну книгу в режимі
та виберіть Додати новий запис
ги. Виберіть пам'ять для збереження
атисніть L.

Надіслати SMS
Надіслати MMS
Переглянути
Видалити

ікат Перемістити
Телефонна книга

4. Телефонна книга
Контакти зберігаються в 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 500 контактів. Коли Ви
додаєте нові контакти, вони будуть занесені лише
у телефонну книгу, яку Ви вибрали. 

Пошук контакту в телефонній книзі
Опція Швидкий пошук
1. Відкрийте Телефонну книгу в режимі

очікування та виберіть Швидкий пошук.
2. Введіть ім'я контакту.
Опція Знайти запис телеф. книги
1. Відкрийте Телефонну книгу в режимі

очікування та виберіть Знайти запис телеф.
книги.

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

Список тел
Натисніть - в 
список телефо
яка відповідає 
контакту (напри
щоб ввести л
починається з ц

Управлінн
Виберіть ім'я 
натисніть L О

Додати но
1. Відкрийте 

очікування 
телеф. кни
контакту і н

Набрати
ІР-набір
Редагувати
Скопіювати
Зробити дубл



Телефонна книга

2. Якщо вибрати В пам'ять SIM, потрібно буде 3. На екрані будуть відображатись підказки з
ердження. Виберіть L Так,
ти операцію, або оберіть R

ти операцію.

ання номера телефону з
го телефону на SIM-карту,
 номери та імена.

бо переміщення 

кт зі списку телефонної книги
 Опція.
опіювати/ Перемістити/
кат та натисніть L.
еріть, щоб скопіювати
такт у іншу телефонну книгу.
еріть, щоб перемістити
такт у іншу телефонну книгу.
еріть, щоб створити дублікат
такту всередині тієї ж
ефонної книги.
14

ввести ім'я та номер. Після введення імені
натисніть L. Після цього введіть
телефонний номер та натисніть L. Номери
телефонів з телефонної книги SIM можна
записувати у різні групи, відповідно до типу
стосунків.

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, Номер факсу та День
народження. Також до контакту можна
Приєднати зображення, Приєднати звук,
Приєднати відео та Групу абонентів. Натисніть
L, щоб підтвердити. На телефоні відобразиться
підтвердження того, що контакт збережено.

Скопіювати всі
Всі контакти у Вашому телефоні можна скопіювати
на Вашу SIM-карту та навпаки.
1. Відкрийте Телефонну книгу в режимі

очікування, виберіть Скопіювати всі та
натисніть L.

2. Виберіть З SIM-карти або З телефону та
натисніть L.

запитами підтв
щоб підтверди
Ні, щоб скасува

Під час копіюв
Вашого мобільно
копіюються лише

Копіювання а
контакту
1. Виберіть конта

та натисніть L
2. Виберіть Ск

Зробити дублі
Скопіювати Виб

кон
Перемістити Виб

кон
Зробити
дублікат

Виб
кон
тел
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й номер
ника
власника повинна містити Ваш
 телефону. Якщо він не вказаний,
Вам ввести свій власний номер
у необхідну інформацію.
існого центру
ається Вашим оператором мережі.
 інформацією щодо цієї функції
Вашого оператора.

Виберіть піктограму, яка
відображатиметься на екрані під
час надходження виклику від
контактів із цієї групи абонентів.
Виберіть відео, яке
відображатиметься на екрані під
час надходження виклику від
контактів із цієї групи абонентів.
Виберіть, щоб додати або
видалити членів групи абонентів.
Телефонна книга

Видалити
Ви можете обрати З SIM-карти або З телефону,
щоб видалити всі записи телефонної книги на
SIM-карті чи мобільному телефоні відповідно. Ви
можете обрати Один за одним, щоб видалити
телефонний номер.

Видалити всі записи з SIM-карти чи телефону.
Щоб видалити всі записи, необхідно ввести
пароль. Пароль за умовчанням - "0000".

Група абонентів
Ця опція дозволяє групувати контакти у телефонній
книзі для ефективнішого управління контактами.
1. Відкрийте Телефонну книгу в режимі

очікування та виберіть Група абонентів.
2. Виберіть групу та натисніть L.
3. Виберіть опцію для зміни налаштувань

групи.
Можна змінити наступні опції:

Додаткови
Номер влас
Опція Номер 
власний номер
рекомендуємо 
телефону та інш
Номер серв
Ця послуга над
За детальнішою
звертайтесь до Назва групи Виберіть, щоб задати назву групи.

Тип мелодії
дзвінк.

Виберіть, щоб встановити мелодію
дзвінка для вхідних дзвінків від
контактів у цій групі абонентів.

Зображення

Відео

Список
членів



Телефонна книга

Екстрений номер Моя картка vCard
 або відсилати особисті дані.

а
ти зображення з папки у меню
 зображення телефонуючого.

ка абонента
вати мелодію дзвінка з
ону в меню Профілі
одію дзвінка телефонуючого. 

та
ати відео з папки у меню
к відео телефонуючого. 
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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 обрати такі опції як Домашній номер,
Назва компанії, Адреса ел. пошти, Офісний
номер, Номер факсу, День народження,
Приєднати зображення/відео/звук і Група
абонентів на дисплеї інтелектуальної телефонної
книги.

Дозволяє редагувати

Фото абонент
Дозволяє приєднува
Менеджер файлів як

Мелодія дзвін
Дозволяє приєдну
мобільного телеф
користувачів як мел

Відео абонен
Дозволяє приєднув
Менеджер файлів я
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Виберіть, щоб відредагувати,
змінити або переслати SMS
іншому абоненту (адресату).
Виберіть, щоб переслати
вибране повідомлення іншому
абоненту.

р
Видалити повідомлення,
отримані з цього ж номера.
Скопіювати обране
повідомлення з SIM/телефону
в телефон/SIM.
Перемістити обране
повідомлення з SIM/телефону
в телефон/SIM.
Виберіть, щоб поспілкуватись
з відправником в чаті.

і Скопіювати всі повідомлення з
SIM/телефону в телефон/SIM.

і Перемістити всі повідомлення з
SIM/телефону в телефон/SIM.
Повідомлення

5. Повідомлення
SMS
Це меню дозволяє надсилати текстові
повідомлення за допомогою послуги коротких
повідомлень (SMS), а також управляти
надісланими та отриманими повідомленнями.

Під час написання повідомлень Ви можете
застосувати інтелектуальний набір цифр і
букв, натиснувши #.

Вхідні
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 Опція, щоб
відкрити наступні опції:
Відповісти Виберіть, щоб надіслати

відповідь відправнику
повідомлення.

Видалити Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення.

Редагувати

Переслати

Видалити 
такий же номе
Скопіювати в 
Телефон/SIM

Перенести в 
телефон/SIM

Чат

Скопіювати вс

Перенести вс



Повідомлення

Використати Виберіть, щоб зберегти номер Видалити Виберіть, щоб видалити
бране повідомлення.
далити повідомлення,
діслані на цей самий номер.
опіювати обране
відомлення з SIM/телефону
елефон/SIM.
еремістити обране
відомлення з SIM/телефону
елефон/SIM.
опіювати всі повідомлення з
M/телефону в телефон/SIM.
еремістити всі повідомлення з
M/телефону в телефон/SIM.
беріть, щоб зберегти номер
ержувача або номер у
відомленні в пам'ять SIM-карти
о телефону або
телефонувати за цим номером.
беріть URL, відображену в
відомленні, щоб під'єднатися
 веб-сайту.
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Вихідні
Якщо вибрати Зберегти і надіслати або
Зберегти перед відправкою повідомлення будуть
збережені у Скриньці вихідних.
Коли з'явилось повідомлення, натисніть L, щоб
прочитати його, а потім натисніть L Опція, щоб
відкрити наступні опції:

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

Використати 
адресу URL

Оберіть URL, відображену в
повідомленні, щоб під'єднатися
до веб-сайту.

Зберегти 
об�єкти

Виберіть, щоб зберегти
мультимедійні об'єкти з
повідомлення у пам'ять
телефону.

Надіслати Виберіть, щоб надіслати
вибране повідомлення.

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

ви
Видалити 
такий же номер

Ви
на

Скопіювати в 
Телефон/SIM

Ск
по
в т

Перенести на 
телефон/SIM

П
по
в т

Скопіювати всі Ск
SI

Перенести всі П
SI

Використати 
номер

Ви
од
по
аб
за

Використати 
адресу URL

О
по
до
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отово, а потім натисніть L, щоб
аступні опції:

ер телефону.
 введіть номер телефону або
т та натисніть L.

ння повідомлення через мережу
і може з'явитись повідомлення

 Це означає, що повідомлення
но до SMS центру, заданого у
рті. Однак, це не означає, що
оставлене необхідному адресату.

иберіть, щоб надіслати
овідомлення одному одержувачу.
иберіть, щоб зберегти
овідомлення у скриньці Вихідні та
адіслати його.
иберіть, щоб зберегти
овідомлення у скриньці Вихідні.
иберіть, щоб надіслати
овідомлення кільком одержувачам.
иберіть, щоб надіслати
овідомлення всім контактам у
рупі абонентів.
Повідомлення

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 Г
відкрити н

3. Введіть ном
Натисніть L,
виберіть контак

В разі надсила
SMS, на екран
�Відправлені�.
було відправле
Вашій SIM-ка
повідомлення д

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

Задайте Стиль тексту, Розмір
тексту (лише для англійського
тексту, цифр та символів),
Вирівнювання та вирівнювання
Нового параграфа.

Ця функція є доступною лише
за умови, що налаштування
здійснені до набору тексту.

Метод
введення

Виберіть метод введення.

Лише 
надіслати

В
п

Зберегти і 
надіслати

В
п
н

Зберегти В
п

Надіслати 
багатьом

В
п

Надіслати 
групі

В
п
г



Повідомлення

Видалити

вання

Адреса Виберіть стандартний центр SMS.
о він не збережений на
ій SIM-карті, необхідно
и номер Вашого центру
власноруч.
ріть, скільки часу Ваші
омлення будуть зберігатись в
і SMS. Ця функція корисна,

 одержувач перебуває поза
ею і не може отримати Ваше
омлення відразу.
функція залежить від
дплати.
ріть формат Ваших вихідних
омлень. Ця опція залежить
ережі.

 для цієї опції вибрано
., Ваш центр SMS надішле
сповіщення про те, чи
жувач отримав від Вас SMS.
функція залежить від
дплати.
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За допомогою цього меню Ви можете видалити всі
повідомлення із скриньки Вхідні, скриньки Вихідні, а
також з пам'яті SIM-карти, де зберігаються
повідомлення.
Шаблон
Це меню дозволяє зберегти до 10 типових
повідомлень-шаблонів, які Ви використовуєте
найчастіше. Виберіть шаблон та натисніть L,
щоб відкрити наступні опції:

Налаштування повідомлень
Це меню дозволяє змінити настройки SMS. Це
меню містить наступні опції:
Налаштування профілю

Загальні налашту

Редагувати Виберіть, щоб ввести нове
повідомлення або відредагувати
вибране повідомлення-шаблон.

Стерти Виберіть, щоб стерти вибране
повідомлення-шаблон.

Назва 
профілю

Змініть назву поточного
профілю.

сервісного 
центру

Якщ
Ваш
ввест
SMS 

Період 
дійсності 
повід.

Вибе
повід
центр
коли
мереж
повід
Ця 
пере

Тип 
повідомлення

Вибе
повід
від м

Звіт про 
доставку

Коли
Увімк
Вам 
одер
Ця 
пере
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аписати повідомлення та введіть

Впишіть номер або електронну
адресу одержувача.

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

Впишіть номери чи електронні
адреси інших одержувачів, яким Ви
бажаєте надіслати це повідомлення.
При отриманні повідомлення інші
одержувачі не бачитимуть адресу
одержувачів в полі Прихована копія.

Введіть тему повідомлення MMS.

Виберіть, щоб відредагувати вміст
MMS.

Вставте в повідомлення текст,
зображення чи звук.
Повідомлення

Стан пам�яті
Відображає стан пам'яті повідомлень, збережених
на SIM-карті і в телефоні.
Пріоритетний канал даних
Ця опція дозволяє встановити пріоритетний
режим передачі. За детальнішою інформацією
зверніться до свого оператора мережі.

MMS
Ваш телефон також може надсилати та
отримувати MMS (послуга мультимедійних
повідомлень). За допомогою MMS можна
надсилати повідомлення, які містять зображення,
звук та текст.
Коли Ви надсилаєте повідомлення MMS, їх
одержувач також повинен мати телефон, який
підтримує обмін MMS, щоб він зміг переглянути
Ваше повідомлення.
Написати повідомлення
Виконайте наведені нижче кроки, щоб написати і
надіслати MMS:

1. Виберіть Н
наступне:

Кому

Копія

Прихована 
копія

Тема
Редагувати 
вміст
Додатки



Повідомлення

2. Натисніть R, щоб отримати доступ до еріть, щоб переглянути MMS.
 час перегляду MMS можна
иснути L, щоб відкрити меню
ій та вибрати Програти/
регти зображення як/
регти аудіо як, щоб
ворити або зберегти
ьтимедійні об'єкти.

еріть, щоб переглянути
ормацію про відправника,
у, дату та розмір.

еріть, щоб надіслати відповідь
равнику повідомлення.

еріть, щоб надіслати відповідь
равнику та всім одержувачам в
ях "Кому" та "Копія".

еріть, щоб переслати MMS
им одержувачам.

еріть, щоб видалити вибране
ідомлення MMS.

еріть, щоб видалити всі
ідомлення MMS зі скриньки
дні.
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наступних функцій після завершення
редагування:

Вхідні
Це меню дозволяє перечитувати отримані Вами
MMS-повідомлення. Виберіть повідомлення та
натисніть L, щоб відкрити наступні опції:

Лише 
надіслати

Надіслати лише MMS.

Зберегти і 
надіслати

Зберегти і надіслати MMS.

Зберегти Виберіть, щоб зберегти MMS до
папки з чернетками для
надсилання пізніше.

Збережено 
до чернеток

Зберегти MMS до чернеток.

Опції 
відправлення

Задати Період дійсності, Звіт про
доставку, Звіт про прочитання,
Пріоритетність

Вийти Вийти

Переглянути Виб
Під
нат
опц
Збе
Збе
відт
мул

Властивості Виб
інф
тем

Відповісти Виб
відп

Відповісти 
всім

Виб
відп
пол

Переслати Виб
інш

Видалити Виб
пов

Видалити всі Виб
пов
Вхі
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 Зберегти до чернеток , після
S воно зберігатиметься у скриньці
на виконати наступні дії:

омлення в скриньці чернеток Ви
одержувача повідомлення, тоді
и не буде доступною в меню опцій.

Виберіть, щоб переглянути MMS.

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

Виберіть, щоб надіслати вибране
MMS.

Виберіть, щоб відредагувати
вибране повідомлення MMS.

Виберіть, щоб видалити
вибране повідомлення MMS.

Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення MMS зі скриньки
Чернетки.
Повідомлення

Вихідні
Якщо вибрати Зберегти і надіслати перед
відправкою повідомлення MMS будуть зберігатись
у скриньці Вихідні. Можна виконати наступні дії:

Чернетки.
Якщо вибрати
створення MM
Чернетки. Мож

Якщо для повід
не зазначили 
опція Надіслат

Використати 
номер

Виберіть, щоб скопіювати
номер, який міститься в MMS.

Переглянути Виберіть, щоб переглянути MMS.
Властивості Виберіть, щоб переглянути

інформацію про одержувача, тему,
дату та розмір.

Відправити 
іншим

Виберіть, щоб переслати MMS
іншим одержувачам.

Переслати Виберіть, щоб переслати MMS. 
Якщо MMS не було відправлено
успішно, на екрані з'явиться об'єкт.   

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране
повідомлення MMS.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення MMS зі скриньки
Вихідні.

Використати 
номер

Виберіть, щоб скопіювати
номер, який міститься в MMS.

Переглянути
Властивості

Надіслати

Редагувати 
повідом.
Видалити

Видалити всі



Повідомлення

Відправлено

виконати наступні настройки
 отримання MMS:

Переглянути Переглянути шаблон.
беріть, щоб переглянути
ормацію про одержувача,
му, дату та розмір MMS.
дагувати шаблон.

беріть Режим створення,
іна розміру зображення і
то-підпис.
тановіть Період дійсності,
іт про доставку, Звіт про
очитання, Пріоритетність,
видкість зміни слайдів та Час
ставки для надсилання MMS.

тановіть Дом. мережа,
умінг, Звіт про прочитання

 Звіт про доставку для
римання MMS.
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Повідомлення зберігаються в папці Відправлені
після того, як Ви їх відправите. 
У списку Вихідних повідомлень натисніть L

Опцію, щоб отримати доступ до таких функцій:

Коли відображається повідомлення, натисніть L
Опція щоб відкрити наступні опції:

Шаблон
Це меню дозволяє зберегти до 4 типових
повідомлень-шаблонів, які Ви використовуєте
найчастіше. Виберіть шаблон та натисніть L,
щоб відкрити наступні опції:

Настройки
Це меню дозволяє 
для надсилання або

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране
повідомлення.

Переслати Виберіть, щоб переслати вибране
повідомлення іншому абоненту.

Перемістити 
до своєї папки

Перемістіть обране
повідомлення до Моєї папки.

Видалити всі Виберіть, щоб видалити всі
повідомлення із скриньки Вихідні.

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране
повідомлення.

Переслати Виберіть, щоб переслати вибране
повідомлення іншому абоненту.

Властивості Ви
інф
те

Написати 
повідомлення

Ре

Створити О
Зм
Ав

Надіслати Вс
Зв
пр
Ш
до

Завантажити Вс
Ро
та
от
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лосової 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
ти наступні опції:

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

Виберіть, щоб змінити номер
сервера голосової пошти.
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 Віддалений номер і натисніть L.
3. Виберіть Розпочати нову, введіть

повідомлення, а потім надішліть його, щоб
розпочати розмову чату з Вашим контактом.

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

Можна отрим
голосової пош
клавішу 1 в р

Фільтр Оберіть Анонімн., Макс. розмір
(КБ) і Рекламу для
фільтрування при отриманні
MMS чи E-mail повідомлень.

Профіль 
сервера

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�єднати з 
сервером 
голос. пошти



Повідомлення

Повідомлення стільникової Налаштування каналу
об відкрити Налаштування
брати, Додати, Редагувати
ли.
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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. 
Прочитати повідомлення
Виберіть, щоб прочитати повідомлення
стільникової трансляції після того, як Ви
активізували режим отримання.
Мови
Виберіть, щоб встановити мову повідомлень
стільникової трансляції, якою Ви
їх можете отримувати.

Натисніть L, щ
каналів. Можна Ви
або Видалити кана



27

мери
 цього меню можна переглянути
ні дзвінки, включно зі спробами
шними дзвінками.

дзвінки
ляє переглянути недавно отримані

журнал дзвінків
 цього меню можна видалити
інки, Набрані номери, Отримані
алити всі.

ь дзвінка
зволяє переглянути Тривалість
дзвінка, Загальну тривалість
льну тривалість вхідних  (в

Якщо номер IP заданий, IP-набір
автоматично додасть номер IP до
номера та набере його.
Надіслати SMS на пропущений
номер.
Редагувати пропущений номер.
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 у верхній частині
списку. Якщо абонент збережений у Вашій
телефонній книзі, замість номера відображається
його ім'я.

Пропущені дзвінки
За допомогою цього меню можна переглянути
останні 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 Опція, щоб
відкрити наступні опції:

Набрані но
За допомогою
недавно набра
додзвону та успі

Отримані 
Це меню дозво
дзвінки.

Видалити 
За допомогою
Пропущені дзв
дзвінки або Вид

Триваліст
Це меню до
останнього 
вихідних, Зага

Видалити Виберіть, щоб видалити номер.
Зберегти в 
телеф. книзі

Виберіть, щоб зберегти номер.

Набрати Виберіть, щоб набрати номер.

ІР-набір

Надіслати 
SMS
Редагувати



Історія дзвінків

годинах, хвилинах і секундах). Можна вибрати Максимальна вартість
новити максимальну вартість
рібен код PIN2).
ниці
ити вартість одиниці для
ті дзвінків. Ця вартість одиниці
тись для вирахування вартості
рібен код PIN2).

S
відправлених та отриманих

RS
их, отриманих та відправлених
ей лічильник також можна
ю вимірювання є байт.
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Скинути всі лічильники, щоб обнулити всі
лічильники.

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 показників лічильників. 

Вартість дзвінка
Вартість останнього дзвінка
Виберіть, щоб побачити вартість останнього дзвінка.
Загальна вартість
Виберіть, щоб побачити загальну вартість всіх
дзвінків з часу останнього обнулювання
лічильника. Якщо загальна вартість перевищить
максимальну вартість, встановлену в опції
Максимальна вартість, Ви не зможете
здійснювати дзвінки, доки не обнулите.
Скинути вартість
Виберіть, щоб обнулити лічильник. Для цього
необхідно ввести Ваш код PIN2 та підтвердити.

Виберіть, щоб вста
Ваших дзвінків (пот
Вартість оди
Дозволяє встанов
вирахування вартос
буде використовува
Ваших дзвінків (пот

Лічильник SM
Показує кількість 
повідомлень.

Лічильник GP
Обраховує об'єм дан
в мережі GPRS. Ц
обнулити. Одинице
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ляє вибрати мову для всіх текстів
ь + або -, щоб переглянути список
 L, щоб вибрати потрібну мову.
етоди вводу
яє встановити стандартний метод

ня за умовчанням
ти "BIG5" чи "GB2312". Оберіть
ційно китайського типу кодування;
" для звичайного китайського типу
що дещо із китайської не
будь-ласка, трансформуйте тип
ім перегляньте його.

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

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

ведіть час за допомогою
авіатури.
Налаштування

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

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

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. Натисніт
мов та натисніть
Улюблені м
Це меню дозвол
введення.
Тип кодуван
Ви можете обра
"BIG5" для тради
оберіть "GB2312
кодування. Як
відображається, 
кодування, а пот

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
н
(Д

Увімк./Вимк. 
живлення

В
те
ви

Час В
кл



Налаштування

 клавіші
 можна швидко відкрити одну
іплених за навігаційними
Це меню дозволяє змінювати
ідповідно до своїх потреб.
у
 меню Ви можете перевести
йний режим або в Режим

 можете обрати Запит при
ас запитували про бажаний
я включення. Якщо Режим
ункція мережі буде вимкнена,
і будуть заблоковані.

додати новий ярлик.

увати існуючий ярлик.

ити існуючий ярлик.

ити всі ярлики.

нути ярлик. Ви можете вдруге
нути цю опцію, щоб
увати ярлик. 

ти порядок ярликів.
иклад, Ви можете зробити
ий ярлик останнім у списку.
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Нотатка: Якщо відображаються і традиційна
китайська і звичайна китайська мови, Вам
необхідно вибрати один тип кодування. 

Текст вітання
Увімк. або Вимк., і редагуйте текст привітання у
телефоні.
Швидкий набір
Це меню дозволяє швидко набрати номер,
збережений у Вашій телефонній книзі. Можна
зберегти максимум вісім номерів швидкого
набору. Натиснувши і потримавши одну із
цифрових клавіш, Ви зможете зателефонувати за
номером, що закріплений за цією цифровою
клавішею. Для цього необхідно встановити
Увімкнути швидкий набір та Встанов. номер.
Ярлики
Це меню дозволяє Вам швидко вводити до 10
пунктів меню. Попередньо збережені об'єкти
меню можна змінювати відповідно до власних
потреб.
Для доступу до меню ярликів, оберіть Головне
меню > Настройки > Настройки телефону >
Ярлики в режимі очікування. Натисніть L Опція,
щоб відкрити наступні опції:

Спеціалізовані
В режимі очікування
із заздалегідь закр
клавішами функцій. 
закріплені функції в
Режим польот
За допомогою цього
своє меню в Звича
польоту. Ви також
ввімкненні, щоб В
режим щоразу післ
польоту активний, ф
і всі операції в мереж

Додати Щоб 

Редагувати Редаг

Видалити Видал

Видалити 
всі

Видал

Вимкнути Вимк
ввімк
актив

Змінити 
порядок

Зміни
Напр
перш
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Дозволяє вибирати зображення
на дисплеї під час роботи: оберіть
Система, щоб вибрати наявні
зображення чи оберіть За
вибором користувача, щоб
вибрати завантажене зображення.
Ця операція така ж, як і Увімк.
дисплей.
Дозволяє обирати Стиль
головного меню, у вигляді
Матриці чи Сторінки.
Виберіть, чи показувати час і
дату в режимі очікування, Увімк.
чи Вимк. цю опцію.
Якщо Ви ввели ім'я і номер меню
Телефонна книга >
Додатковий номер > Номер
власника, тоді ім'я буде відображене
в режимі очікування. (Примітка:
Якщо шпалера налаштована у
вигляді Аналогового годинника і
Цифрового годинника, номер
власника відображатись не буде). Ви
можете Увімк. чи Вимк. цю опцію.
Налаштування

Різне. Налаштування
Це меню дозволяє налаштувати Яскравість і  Час
підсвічування РК-дисплея.

Характеристики дисплея
Теми Оберіть колір меню: Синій,

Зелений або Червоний, тоді
активуйте поточну тему, потім
змініть колір меню.

Шпалери Встановіть фонове зображення
для головного екрана в режимі
очікування: Оберіть Система,
щоб вибрати наявні зображення
чи оберіть За вибором
користувача, щоб вибрати
завантажене зображення.

Екранна
заставка

Оберіть Настройки, щоб
задати статус і час очікування
екранної заставки. Введіть
Вибрати, щоб обрати
Систему чи За вибором
користувача. Ця функція
подібна до функції Шпалери. 

Увімк. 
дисплей

Вимк. 
дисплей
Стиль 
головного 
меню
Показувати 
дату і час

Показувати 
номер 
власника



Налаштування

Переадресація дзвінка
ування вхідних дзвінків у
ошти або на інший номер
но від того чи цей номер є у
низі, чи його немає.

Показувати Виберіть чи показувати ім'я

еріть, щоб переадресовувати всі
ні дзвінки. Якщо увімкнути цю
кцію, Ви не отримаєте жодного
нка, доки не вимкнете її.
еадресувати, якщо Ви
мовляєте по телефону.
еріть, щоб відбувалось
еадресування, коли Ви не
овіли на дзвінок.
еріть, щоб відбувалось
еадресування, коли Ваш
фон вимкнено або коли Ви
одитесь поза зоною покриття.
еріть, щоб відбувалось
еадресування всіх дзвінків
их.
еріть, щоб скасувати всі
кції переадресування.
32

Налаштування дзвінка
Номер абонента, що телефонує
В залежності від Вашої мережі Ви можете показувати
або приховувати свій номер від співрозмовника,
вибравши Встановлюється мережею, Приховати
номер або Надіслати номер.
Очікування дзвінка
Ця опція дозволяє Вам Активувати або
Деактивувати 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 функцію Переадрес., якщо зайнято,
виклик буде переадресовано на інший номер.
Виберіть Стан запиту, щоб перевірити стан
функції очікування дзвінка.

Функція переадрес
службу голосової п
телефону, не залеж
Вашій телефонній к

назву 
оператора

оператора мережі в режимі
очікування, Увімк. чи Вимк. цю
опцію.

Переадрес. 
всіх 
голосових 
дзвінків

Виб
вхід
фун
дзві

Переадерс., 
якщо зайнято

Пер
роз

Переадрес., 
якщо немає 
відповіді

Виб
пер
відп

Переадрес., 
якщо поза 
зоною 
досяжності

Виб
пер
теле
знах

Переадрес. 
всіх дзвінків 
даних

Виб
пер
дан

Скасувати 
всю 
переадрес.

Виб
фун
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я про тривалість 

зволяє визначити, чи телефон
ковий сигнал, коли після початку
де певна кількість часу. Можна
. (телефон не подає сигнал),
беріть значення від 1 до 3000 секунд
, після якого телефон подаватиме
ал) або Періодичне (виберіть
30 до 60 секунд � пауза між
сигналами. Телефон подаватиме
 після закінчення кожного періоду).
ривал. розмови
зволяє вибрати, чи потрібно
ивалість дзвінка під час розмови.
торний набір
а яким Ви телефонуєте, зайнятий,
втоматично передзвонюватиме на
тисніть ) або R, щоб скасувати
овторний набір.

цього меню Ви можете зберігати 3
рів для того, щоб їх не вводити
звінком. Натисніть L Опція, щоб
и Редагувати номер IP.
Налаштування

Виберіть Активувати 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 певними номерами. Її можна
застосувати до Вихідних дзвінків (Всі дзвінки,
Міжнародні дзвінки або Міжн. дзв., 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 залежить від мережі і вимагає
використання спеціального паролю заборони
дзвінків, який надається Вашим постачальником
послуг.

Нагадуванн
розмови
Це меню до
подаватиме зву
розмови прой
вибрати Вимк
Одноразов. (ви
� кількість часу
звуковий сигн
значення від 
періодичними 
звуковий сигнал
Відображ. т
Це меню до
відображати тр
Автом. пов
Якщо номер, з
Ваш телефон а
цей номер. На
автоматичний п
Номер ІР
За допомогою 
групи IP номе
щоразу перед д
Активувати ч



Налаштування

Пріоритетні мережі
є створити список мереж за їх
Після цього телефон
єструватись в мережі відповідно
ів.
S

 встановити режим з'єднання
ибрати Завжди або Коли

я захисту
M-карти
блокування SIM-карти, Вам
код PIN (код PIN надається
 разом із SIM-картою). Якщо
й код PIN три рази поспіль,
ввести код PUK (код

). Код PUK використовується
або заміни заблокованого коду
е отримали коду PUK або
ерніться за допомогою до

атисніть L. Якщо блокування
 момент має стан Вимк., стан
а навпаки.
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Перш ніж зробити IP дзвінок, необхідно щоб
номер IP підтримувався Вашою мережею.
Після зміни SIM-карти, номер IP не
зберігається. Телефон не сприймає введеного
номера IP. Тому, будь-ласка, переконайтесь у
правильності номера.

Настройка мережі
Вибір мережі
Це меню дозволяє Вам вибрати мережу
(рекомендуємо вибрати параметр Автоматичн.).

Можна вибрати мережу, яка відрізняється від
Вашої домашньої мережі, лише у випадку,
якщо ця мережа має договір роумінгу із Вашою
мережею. Якщо змінити мережу, можуть
виникнути деякі проблеми в роботі телефону.

Ця функція дозволя
пріоритетністю. 
намагатиметься заре
до Ваших пріоритет
З�єднання GPR
Це меню дозволяє
GPRS. Можна в
необхідно.

Налаштуванн
Блокування SI
Коли активовано 
необхідно ввести 
оператором мережі
ввести неправильни
Вам знадобиться 
розблокування PIN
для розблокування 
PIN. Якщо Ви н
загубили його, зв
оператора мережі.
Введіть код PIN та н
SIM-карти на даний
зміниться на Увімк. т

Автоматичн
.

Ваш телефон автоматично
вибиратиме і реєструватиметься в
доступній мережі.

Вручну Виберіть, щоб відкрити список
доступних мереж. Виберіть
мережу, в якій Ви бажаєте
зареєструватися, та натисніть  L,
щоб підтвердити.
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ти підтримують код PIN2. Якщо
та не підтримує код PIN2, ця
на.

абору
ляє обмежити різні типи вихідних
жете увімкнути або вимкнути цю
 Ваша SIM-карта її підтримує.
роль
оляє змінити коди PIN, PIN2  та
. телефону.

я разом із SIM-картою. PIN код за
 постачається Вашим оператором
зку. 
еправильний код PIN три рази
PIN Вашої SIM-карти буде
блоковано і Вас попросять ввести
 її розблокувати. Код PUK можна
ого постачальника послуг. Якщо

иберіть, щоб відкрити список
іксованого набору. Натисніть L
одати, введіть ім'я та номер
елефону, а потім натисніть L,
ведіть код PIN2 та натисніть L.
Налаштування

Блокування телефону
За допомогою цього меню Ви можете задати
пароль для свого телефону. Стандартний
параметр � Вимк. Після встановлення Блокування
телефону необхідно буде вводити пароль щоразу,
коли Ви вмикаєте свій телефон.
Введіть пароль та натисніть L. Якщо блокування
телефону на даний момент має стан Вимк., стан
зміниться на Увімк. та навпаки.

Стандартний код блокування телефону � 0000.

Автом. блокування клавіатури
За допомогою цього меню можна увімкнути
автоматичне блокування клавіатури. Стандартний
параметр � Увімк..
Виберіть часовий інтервал, після якого клавіатура
буде заблокована, та натисніть L, щоб підтвердити.
Фіксований набір
За допомогою цього меню можна обмежити
вихідні дзвінки. Для цього необхідно ввести код
PIN2, який має бути наданий оператором мережі.

Не всі SIM-кар
Ваша SIM-кар
опція недоступ

Заборона н
Це меню дозво
дзвінків. Ви мо
функцію, якщо
Змінити па
Це меню дозв
Пароль блокув
Код PIN
Він постачаєтьс
замовчуванням
мобільного зв'я
Якщо ввести н
поспіль, код 
автоматично за
код PUK, щоб
отримати у Ваш

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

Список 
фіксованого 
набору

В
ф
Д
т
в



Налаштування

ввести неправильний PUK-код десять разів Відновити заводські 
я
повернути настройки Вашого
ських параметрів, встановлених

кування телефону та натисніть
рдити.

равильного паролю (як і у
 блокування телефону,
ль - 0000), настройки Вашого
уться до їх заводських

ект

егулювати звукові частоти під
ики.
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поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована
назавжди. Якщо це трапиться, зверніться до свого
оператора мережі або продавця.

PIN код за замовчуванням - 1234. Вам слід
змінити його на свій власний якомога
швидше.

Код PIN2
Він використовується для доступу до певних
функцій мережі на зразок вартості дзвінків та
фіксованого набору. Якщо ввести неправильний
код PIN2 три рази поспіль, код PIN2 Вашої SIM-
карти буде заблоковано. Щоб розблокувати код
PIN2, Вам необхідно отримати код PUK2 у свого
постачальника послуг. Якщо ввести
неправильний PUK2-код десять разів поспіль,
Ваша SIM-карта буде заблокована назавжди. Якщо
це трапиться, зверніться до свого оператора
мережі або продавця.
Пароль блокув. телефону
Він захищає Ваш телефон від несанкціонованого
використання. Щоб захистити свої дані, Вам
необхідно ввести пароль блокування телефону
перед тим, як Ви відновите настройки виробника.
Стандартний код блокування телефону � 0000.

налаштуванн
Це меню дозволяє 
телефону до їх завод
виробником.
Введіть пароль бло
L, щоб його підтве

Після введення п
випадку паролю
стандартний паро
телефону поверн
параметрів.

Звуковий еф
Еквалайзер
Це меню дозволяє р
час відтворення муз
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а
а об'єкт зйомки та натисніть ,,
ти знімок.
мки на екрані з'явиться фото.
L, щоб зберегти фото, або
, щоб видалити його.

іть, щоб повернутись до
днього екрана

іть, щоб настроїти ефекти

іть, щоб настроїти баланс білого

іть, щоб увімкнути таймер
ки

іть, щоб увімкнути або вимкнути
зйомку

и режим епізоду

іть, щоб настроїти якість
ення

іть, щоб настроїти розмір
ення
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
Ви можете ввімкнути камеру, обравши Головне
меню > Мультимедіа > Камера або натиснувши
L в режимі очікування.
В наступній таблиці описуються функції різних
клавіш в режимі роботи камери.

Фотозйомк
1. Наведіть н

щоб зроби
2. Після зйо

Натисніть 
натисніть R

+ / - Натисніть, щоб збільшити / зменшити
масштаб

< / > Натискайте, щоб збільшити або
зменшити компенсацію експозиції

, Фотозйомка

) Натисніть, щоб вийти з режиму Камери
та повернутися до головного екрана

L Натисніть, щоб відкрити меню Опція

R Натисн
попере

1 Натисн

2 Натисн

3 Натисн
затрим

4 Натисн
Мульти

5 Вибрат

6 Натисн
зображ

7 Натисн
зображ



Мультимедіа

Меню опцій Камери

егляду зображень
а зберегли фотознімок, фото
 Програми перегляду зображ.
єте меню, Ваші фотографії
вигляді зменшених ескізів.
вігаційні клавіші + та - для
Натисніть L Опція, щоб
пції:

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

берегти в Пам�ять
елефону чи на Карту
ам'яті.
иберіть, щоб повернути
астройки камери до їх
очаткових значень.

иберіть, щоб переглянути
ображення.

иберіть, щоб встановити
тиль браузера: Стиль списку
бо Стиль матриці.
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Цей розділ описує меню Опцій Камери.

Програма пер
Коли Ви зробили т
зберігається в папці
Коли Ви відкрива
відображаються у 
Використовуйте на
перегляду списку. 
відкрити наступні о

Альбом Виберіть, щоб відкрити
Програму перегляду зображ.

Настройки 
камери

Оберіть Звук об'єктива,
Витримку (EV), Смугастість,
Таймер затримки, і
Мультизйомку.

Настройки 
зображення

Оберіть Розмір зображення
(176x220, 160x120, 320x240,
648x480 або 1280x1024) і
Якість зображення (Звичайн.,
Висока, Найвища чи Низьк.).

Білий баланс Оберіть відповідний Білий
баланс для різноманітних
позицій: Автом., Денне
світло, Вольфрамова лампа,
Флуоресцентна лампа,
Хмарно чи Лампа
розжарювання.

Режим епізоду Оберіть режим епізоду
Автом. чи Ніч. 

Настройки 
ефектів

Виберіть, щоб використати
спецефекти.

Додати рамку В
з
п
п

Пам�ять З
т
п

Відновити 
настройки за 
умовчанням

В
н
п

Переглянути В
з

Стиль 
браузера

В
с
а
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 SD у гніздо карти). Вам необхідно
ерегти обраний текстовий файл в
нних книг, щоб мати змогу
го, ввійшовши до меню Ел.книга.
стові файли, їх список з'явиться на
ніть L Опція, щоб відкрити

Прочитати обраний файл.

и Перейменувати обраний
файл.

Видалити вибраний файл.

Видалити всі файли з
Ел.книга.

Сортувати файли за типом,
за часом, за розміром чи
жодним способом (без
сортування або випадковим
методом). 

Зберегти в Пам�ять
телефону чи на Карту
пам'яті.
Мультимедіа

Ел.книга
За допомогою цього меню Ви зможете
переглядати текстові файли, збережені в телефоні
чи на карті SD (переконайтесь в тому, чи Ви

вставили карту
скопіювати і зб
папку електро
переглядати йо
Якщо вже є тек
екрані. Натис
наступні опції:

Переслати Застосувати обрану картинку
для інших функцій, таких як У
шпалери, В телефонну книгу,
До екранної заставки, У
зображ. при увімк. дисплея, У
зображ. при вимк. дисплея, До
MMS та До EMS.

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 ім'ям, типом,
датою зйомки та розміром.

Пам�ять Зберегти в Пам�ять
телефону чи на Карту
пам'яті.

Прочитати
Перейменуват

Видалити
Видалити всі 
файли
Сортувати

Пам�ять 



Мультимедіа

у на об'єкт зйомки та натисніть
запис. В процесі запису можна
/Продовжити. Натисніть R,
с та зберегти відео.
деокамери
меню Опцій Відеокамери.

, щоб повернутись до
ього екрана
и ефектів
, щоб настроїти Білий баланс

иберіть, щоб відкрити
ідеоплеєр
беріть Баланс білого,
итримка (EV), Нічна зйомка

 Смугастість
беріть Якість відео,
бмеження розміру файла,
бмеження тривалості
апису, Записувати відео і
ормат кодування
иберіть, щоб використати
пецефекти для відео.
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Ця функція підтримується лише для текстових
файлів, які знаходяться в папці меню
"Електронна книга", розміром менше 2MB.

Відеокамера
За допомогою цього меню можна записувати
відеокліпи в форматі MP4.
Увімкнення відеокамери
Виберіть Відеорекодер та натисніть L, щоб
увімкнути її.
В наступній таблиці описуються функції різних
клавіш в режимі роботи відеокамери.

Запис відео
Наведіть відеокамер
,, щоб розпочати 
натискати , Пауза
щоб зупинити запи
Меню опцій Ві
Цей розділ описує 

+ / - Натисніть, щоб збільшити / зменшити
масштаб

< / > Натискайте, щоб збільшити або
зменшити компенсацію експозиції

, Натисніть, щоб почати або
призупинити записування

) Натисніть, щоб вийти з режиму
відеокамери та повернутись в режим
очікування

L Натисніть, щоб відкрити меню Опція 

R Натисніть
попередн

1 Настройк
2 Натисніть

Передати у 
відеоплеєр

В
В

Настройки 
відеокамери

О
В
і

Настройки 
відео

О
О
О
з
Ф

Настройки 
ефектів

В
с
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гравання відео, Ви можете
видкість, натиснувши клавіші

 клавішу #, щоб зробити стоп-
ки стоп-кадрів зберігатимуться
енеджері файлів. Натисніть
для програвання відео в
му режимі.

ць
ає Вас з Менеджером файлів, за
ого Ви зможете впорядковувати
папках Картинки і Фотографії у

Виберіть, щоб видалити
вибране відео.

Виберіть, щоб видалити всі
відеозаписи.

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

Зберегти в Телефон чи на
Карту пам'яті.
Мультимедіа

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

Під час про
налаштувати ш
+/-. Натисніть
кадр. Картин
як фото у М
клавішу * 
повноекранно

Фотомите
Це меню з'єдн
допомогою як
зображення в 

Пам�ять Зберегти в Пам�ять
телефону чи на Карту
пам'яті.

Відновити 
настройки за 
умовчанням

Виберіть, щоб повернути
настройки відеокамери до їх
початкових значень.

Програти Виберіть, щоб відтворити
вибране відео.

Переслати Застосувати обране відео  для
інших опцій, таких як В
телефонну книгу, До
екранної заставки, У зображ.
при увімк. дисплея і У зображ.
при вимк. дисплея.

Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати
вибране відео.

Видалити

Видалити всі 
файли
Сортувати

Пам�ять



Мультимедіа

Вашому телефоні. Виберіть картинку та натисніть дати піктограму, передбачену
лефоном. Переміщайте
рану піктограму за
помогою навігаційних
авіш. Потім натисніть , і L
тово.
ереміщайте місце
зташування тексту за
помогою навігаційних
авіш. Натисніть , і натисніть
 Готово.
гулювати зображення і колір
ртинки.
добразіть картинку за
помогою навігаційних клавіш. 
гулювати розмір картинки,
що вона зображена не на
вний екран (176 x 220).
тримайте інформацію про
дати ефект, Додати рамку,
дати піктограму і Додати
екст. 
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L, щоб відкрити наступні опції: 

Після завершення редагування картинки,
натисніть L, щоб відкрити наступні опції:

Автоматична 
зміна розміру

Автоматично змінити розмір
обраної картинки, щоб вмістити
в екран (176x220).

Кліп головного 
дисплея 

Змінити розмір обраної
картинки вручну. Скористайтесь
навігаційними клавішами, щоб
обрати місце кліпу. Натисніть
*, щоб збільшити обсяг кліпу
та натисніть #, щоб його
зменшити. 

Зберегти як Зберегти картинку окремим
файлом.

Додати 
ефект

Застосувати ефект, передбачений
телефоном.

Додати рамку Додати рамку, передбачену
телефоном. Ви можете
застосовувати цю саму рамку для
різних картинок.

Додати 
піктограму 

До
те
об
до
кл
Го

Додати 
текст

П
ро
до
кл
L

Регулювання  Ре
ка

Панель Ві
до

Розгорнути 
полотно 

Ре
як
по

Довідка О
До
До
т
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 аудіоплеєра

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

Натисніть, щоб відкрити Список
відтворення та натисніть L, щоб
відкрити меню Опцій.

Натисніть, щоб повернутись до
попереднього екрана

Натисніть, щоб відтворити
вибраний музичний запис.

Виберіть, щоб переглянути
детальну інформацію про
музичний запис.

Додайте трек до списку при
виборі мелодії в Профілі
користувачів.

Виберіть, щоб оновити список в
аудіоплеєрі.
Мультимедіа

Аудіоплеєр
За допомогою цього меню можна відтворювати
музику. Програма автоматично розпізнає музичні
файли, збережену у папці аудіоплеєра, та додає їх
до списку відтворення. Під час відтворення
музики можна телефонувати або приймати вхідні
дзвінки. Після встановлення з'єднання аудіоплеєр
зупиниться.
Увімкнення аудіоплеєра
Натисніть < в режимі очікування або виберіть
Аудіоплеєр.
В наступній таблиці описуються функції різних
клавіш в режимі роботи аудіоплеєра.

Меню опцій

+ Натисніть, щоб почати
відтворення або призупинити

- Натисніть, щоб зупинити

< Натисніть, щоб перейти до
попереднього музичного запису.

> Натисніть, щоб перейти до
наступного музичного запису.

Клавіші
регулювання
гучності

Натискайте, щоб відрегулювати
рівень гучності

)

L

R

Програти

Деталі

Додати до 
мелодій 
дзвінка
Відновити 
список



Мультимедіа

Диктофон
го меню можна записувати
можна відтворювати,

та видаляти записані Вами
іть запис та натисніть L, або
ідкрити меню Опцій.
атисніть L, щоб почати
вукозапис, натисніть L, щоб
ауза або Продовжити
вукозапис. Щоб завершити
вукозапис, натисніть R

упинити. Введіть назву для
удіофайла та натисніть L.

иберіть, щоб відтворити
вукозапис.

иберіть, щоб додати звук до
апису.

иберіть, щоб перейменувати
вукозапис.

иберіть, щоб видалити
вукозапис.

иберіть, щоб видалити всі
вукозаписи.
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Додавання / видалення музики
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.

За допомогою цьо
звук. Також 
перейменовувати 
аудіофайли. Вибер
натисніть L, щоб в

Настройки Налаштування включають
Список відтвор., Автомат.
генерація списку,  Повторн.
(Режим циклічного відтворення),
У довільному порядку (Зміна
порядку відтворення), Фонове
відтворення (Виберіть, чи
потрібно продовжувати
відтворення, коли ви виходите з
аудіоплеєра), Еквалайзер і
Стиль спектра екрана
(Відображає повний спектр
стилів).

Записати Н
з
П
з
з
З
а

Програти В
з

Долучити В
з

Перейменувати В
з

Видалити В
з

Видалити всі В
з
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авігаційні клавіші, щоб вибрати
 або підсвічування, та натисніть
-, щоб увімкнути або вимкнути

 під час створення 

лодії

сніть, щоб змінити висоту ноти на
у, середню або низьку.

сніть, щоб переключити стан ноти
сокий, звичайний або низький.

сніть, щоб змінити темп.

Виберіть, щоб відтворити
мелодію.
Виберіть темп відтворення.

Виберіть музичний
інструмент.
Виберіть, щоб зберегти
мелодію.

Виберіть, щоб відтворити
вибрану мелодію.
Мультимедіа

Створення мелодій
Це меню дозволяє редагувати мелодію і
встановлювати її в якості мелодії дзвінка.
Якщо немає мелодії, можна натиснути L Додати
, щоб створити мелодію, та натисніть L, щоб
відкрити меню Опція під час створення мелодії.
Якщо Ви вибрали існуючу мелодію, можна
натиснути L, щоб відкрити меню Опцій.

Функції клавіш під час створення 
мелодії

Натискайте н
ефект вібрації
клавіші + або 
ефект.

Меню опцій
мелодії

Меню опцій ме

Налаштування Виберіть, щоб встановити
формат звукозапису.

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

0 Натисніть, щоб вставити паузу.

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

8 Вставити ефект вібрації (вібруючі
ноти). 

9 Натисніть, щоб вставити ефект
підсвічування.

+ - Нати
висок

# Нати
на ви

* Нати

Програти

Темп 
відтворення
Вибрати 
інструмент
Зберегти

Програти



Мультимедіа

файли, мелодії та музичні файли Вашого

, щоб відкрити наступні опції:
беріть, щоб відкрити папку.
ожна вибрати файл або папку
я виконання наступних дій:
ії з файлами
ограти (музичний файл),
реглянути (файл
браження), Переслати,
талі, Перейменувати,
опіювати, Перемістити,
далити, Видалити всі
йли та Сортувати.
ії з папками
дкрити, Створити папку,
рейменувати, Видалити та
ртувати.
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Менеджер файлів
За допомогою цього меню можна дізнатися
загальну ємність пам�яті та ємність вільної пам�яті
телефону та карти пам�яті. Також це меню
дозволяє упорядковувати зображення, звукові

телефону.
Натисніть L Опція

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати
вибрану мелодію.

Додати Виберіть, щоб створити нову
мелодію.

Перейменувати Виберіть, щоб перейменувати
вибрану мелодію.

Видалити Виберіть, щоб видалити
вибрану мелодію.

Видалити всі 
файли

Виберіть, щоб видалити всі
мелодії.

Переслати Застосувати мелодію для
інших опцій, таких як До
профілю користувача, До
MMS і До EMS.

Настройки Зберегти в Пам�ять
телефону чи на Карту
пам'яті.

Відкрити Ви
М
дл
� Д
Пр
Пе
зо
Де
Ск
Ви
фа
� Д
Ві
Пе
Со
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Мультимедіа

Верхній правий кут екрану 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.

Створити 
папку

Виберіть, щоб створити нову
папку.

Ви також можете
організувати свої файли в
підпапки. Оберіть папку, в
якій Ви бажаєте створити
підпапку. Натисніть L

Редагувати та Створити
папку. Після цього Ви
зможете зберігти свої файли
в підпапці.

Форматувати Виберіть, щоб відформатувати
папку. (Функція доступна лише
для кореневої директорії).
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9. Розваги та ігри
Ігри
Виберіть гру та натисніть L. Детальну
інформацію про окремі ігри читайте у екранних
інструкціях.

Секундомір
Ваш телефон підтримує функції секундоміра. Є
два типи секундомірів: Типовий секундомір і
nПроміжний секундомір. Обравши Типовий
секундомір, Вам відкриваються такі опції: 

Обравши nПроміжний секундомір, Ви можете
натиснути L Старт, щоб записати свій час. Є
чотири часові дисплеї. Вони позначаються
навігаційними клавішами +, -, < і >. Обраний час
виділяється червоним кольором. 

Настройки ігор
За допомогою цього меню можна вмикати або
вимикати ефекти звуку та вібрації у іграх.
Оберіть BGM (Музика заднього плану), Звуковий
ефект чи Вібрація в іграх, потім натисніть </>,
Увімк. або Вимк., і натисніть L для
підтвердження.

Розділити 
вимір часу

Натисніть L  Старт/
Зупинити/ Продовжити щоб
розпочати/зупинити/відновити
рахунок і натисніть R

Розділити, щоб розподілити
час. Обравши  R Розділити,
секундомір все ще продовжує
рахувати.

Вимір часу 
для кола 

Натисніть L  Старт/
Зупинити/ Відновити щоб
розпочати/зупинити/відновити
рахунок і натисніть R Коло, щоб
округлити час. Якщо Ви
натиснете R Коло, секундомір
почне рахувати все з початку.

Переглянути 
запис

Переглянути збережений запис
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10. Профілі користувачів
За допомогою цього меню можна встановити
мелодію дзвінка, тип сигналу, гучність дзвінка,
режим відповіді та підсвічування 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 Опція,
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 налаштувати вибраний
режим за допомогою таких опцій:
Настройка тонів (Вхідний
дзвінок, Будильник, Увімк.
живлення, Вимк. живлення,
Відкрив. панелі, Закрив. панелі,
Мелодія повідомл. 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, Режим очікування та
З�єднатись), Режим відповіді
(Відповідь відкриванням панелі
або Відповідь натиск. будь-якої
клав.).



Органайзер

ень заплановано завдання,
ілений червоним кольором.

го меню можна впоратись з
 у Вашому повсякденному житті
на додати опис завдання,
гнал для Вашого Списку справ.
 збережено жодного завдання,
ється повідомлення Порожньо.
дати, щоб створити нове
вши редагування завдання,
о.
и існуюче завдання, можна
, щоб відкрити меню опцій.
ння
еріть, щоб ввести дату завдання.
еріть, щоб ввести час завдання.

 необхідно вводити в 24-
инному форматі.
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11. 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 і редагувати завдання у Списку справ.
Для перегляду календаря користуйтесь
навігаційними клавішами.
Виберіть дату, яку Ви бажаєте переглянути, та
натисніть L Опція, щоб відкрити наступні опції:

Коли на певний д
цей день буде вид

Список справ
За допомогою цьо
різними завданнями
чи роботі. Мож
конкретний час та си
Якщо в телефоні не
на екрані відобража
Натисніть L До
завдання. Заверши
натисніть R Готов
Якщо Ви вибрал
натиснути L Опція
Додати завда

Список 
завдань

Дозволяє зберігати дату, час,
нотатки та посилати сигнал
нагадування про завдання.
Натисніть L, щоб додати нові
завдання, або редагувати існуючі
завдання (Детальніша інформація
знаходиться у розділі "Список
справ").

Перейти до 
дати

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

Дата Виб
Час Виб

Час
год
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к
й телефон має вбудований
жна встановити до трьох різних

 будильник, виконайте наступні

будильник та натисніть L

и.
 стан на Увімк..
. 
овторн.: Один раз, Щоденний або
ивши, натисніть R Готово.

 режим �Дні�, можна вибрати
та запрограмувати будильник
 кожного дня тижня.
е між Увімк. та Вимк.,
лавішу L.

Виберіть, щоб видалити всі
завдання у Списку справ.

Надіслати календар адресату.
Органайзер

Меню опцій існуючого завдання

Будильни
Вам мобільни
будильник. Мо
будильників.
Щоб настроїти
кроки:
1. Виберіть 

Редагуват
2. Встановіть
3. Введіть час
4. Виберіть П

Дні. Заверш
Якщо вибрати
рядок тижня 
окремо для
Переключайт
натискаючи к

Нотатка Виберіть, щоб ввести опис
завдання. Натисніть L

Редагувати, введіть опис та
натисніть L, щоб зберегти.

Будильник Використовуйте навігаційні
клавіші, щоб настроїти стан
будильника.

Повторн. Виберіть частоту повторення
завдання: Один раз, 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

Надіслати 
vCalendar



Органайзер

Калькулятор Конвертер валют
е конвертувати суму з однієї
овідно до встановленого Вами
ожна конвертувати Місцеву

 валюту або навпаки. Введіть
тисніть L, і  введіть кількість у
арубіжна, потім натисніть L,
конвертації.

вішу # для введення
.

инник
о меню можна перевірити час
іту.
вігаційними клавішами для
Місцева дата та час
внизу екрана.

 Вам швидко вводити до 10
редньо збережені об'єкти меню
повідно до власних потреб.
мація знаходиться у розділі
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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:

Калькулятор працює лише в індикаційному
режимі. Точність підрахунку - до 10 розряду.
Результат усікається до 10 розряду наступної
операції.

Це меню допомож
валюти у іншу відп
обмінного курсу. М
валюту у Зарубіжну
курс у поле Курс, на
поле Місцева або З
щоб отримати курс 

Натискайте кла
десяткової крапки

Світовий год
За допомогою цьог
у багатьох містах св
Скористайтесь на
вибору міста. 
відображатимуться 

Ярлики
Це меню дозволяє
пунктів меню. Попе
можна змінювати від
Докладніша інфор
"Ярлики!, ст. 30.

+ Додати або M+
- Відняти або M-
< Помножити або MC
> Поділити або MR

R Стерти цифру
# Десяткова крапка
L Результат
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рінки
 цього меню Ви можете
ти, які Ви недавно відвідували.
есу
су та підтвердіть з'єднання із веб-

ідних сервісн. повід.
и повідомлення WAP push
у Скриньці Push-повідомлень

AP push відправляються на Ваш
 постачальником послуг.

Виберіть, щоб відкрити веб-
сторінку вибраної закладки.
Виберіть, щоб відредагувати
вибрану закладку.
Виберіть, щоб видалити вибрану
закладку.
Виберіть, щоб видалити всі
закладки
Введіть назву та адресу URL, щоб
створити нову закладку.
Послуги

12. Послуги
Меню містить рахунок WAP і рахунок даних.

STK
Наявність функцій в цьому меню залежить від
того, чи Ваша SIM-карта підтримує послугу 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.
Закладки
Сторінку Інтернету URL можна зберегти в
телефоні у вигляді закладки. Виберіть закладку та
натисніть L Опція, щоб відкрити наступні опції:

Недавні сто
За допомогою
переглядати сай
Ввести адр
Введіть веб-адре
сторінкою.
Скринька вх
Отримані Вам
зберігаються 
Повідомлення W
телефон Вашим

Перейти до

Редагувати

Видалити

Видалити всі

Додати 
закладку



Послуги

Настройки GPRS
азву рахунку, APN, Ім'я
ь, Тип авторизації.
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Це меню дозволяє налаштувати параметри всіх
режимів доступу WAP. Правильні настройки
можна отримати у оператора мережі.
Настройки мережі
За допомогою цієї опції Ви зможете налаштувати
Дом. сторінка, Шлюз, Порт  і Рахунок даних. 
Настройки кольору
Ця опція допоможе Вам налаштувати колір
Нормального тексту, Тексту посилання, Фону
посилання. Активного тексту і Активного фону.
Розширені настройки  
За допомогою цієї опції Ви зможете управляти
своїми Настройками кеш-пам'яті, Настройками
Cookie і Настройками дисплею. 

Рахунок даних
За допомогою цього меню можна вказати
інформацію про свій рахунок даних. Існуюча
інформація про рахунок встановлена виробником.
Дані GSM
Можна задати: Назву рахунку, Номер, Ім'я
користувача, Пароль, Тип лінії, Швидкість та DNS.

Можна задати: Н
користувача, Парол
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вібрація - Телефон вібрує, коли
ть виклик.
я та звук - Телефон вібрує та
игнал, коли надходить виклик.
я, а потім звук - Коли надходить
, телефон спочатку вібрує, а потім
игнал.
г - Відображається, коли Ваш
н зареєстрований в мережі іншої
(особливо, коли Ви знаходитесь за
ом).
ч. GPRS - Ваш телефон
чений до мережі GPRS.
ва пошта- Ви отримали нову
у пошту.
ресація дзвінка - Ваш телефон
ає в режимі переадресування
.
ений дзвінок - Ви пропустили

.
відомлення - Ви отримали нове
відомлення.
Піктограми та символи

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 (4 смуги = повністю
заряджений, 1 смуга = мінімальний
заряд).
Мережа GSM - Ваш телефон
підключений до мережі GSM.
Якість сигналу-чим більше смуг, тим
краща якість сигналу.
Блокування клавіатури - клавіатура
заблокована.

 Будильник - було запрограмовано
будильник.
Дзвінок - Телефон подає сигнал, коли
надходить виклик.

Лише 
надходи
Вібраці
подає с
Вібраці
виклик
подає с
Роумін
телефо
країни 
кордон
Підклю
підклю
Голосо
голосов
Переад
перебув
дзвінків
Пропущ
дзвінок
SMS-по
SMS-по
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Гарнітура - Навушники ввімкнені в
телефон.
MMS-повідомлення- Ви отримали нове
MMS-повідомлення.
Wap-повідомлення- Ви отримали нове
Wap-повідомлення.
Запис - Режим звукозапису активний
протягом розмови. 
Секундомір - Секундомір активований.
Чат - Чат-кімната активована.
Беззвучний режим - Беззвучний режим
активований.
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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
ідповідним 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 МГц).

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

� Ваш телефон відповідає всім відповідним
стандартам безпеки.

� Позначка CE на Вашому телефоні означає його
відповідність директивам з Європейської
електромагнітної сумісності (Ref. 89/336/EEC)
та низької напруги (Ref. 73/23/EEC).
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 в
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 газі,
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.
58

відповідає всім відповідним стандартам
безпеки та Директиві з радіочастотного
обладнання та переносного телекомунікаційного
обладнання 1999/5/EC.

Завжди вимикайте телефон...
Радіохвилі можуть негативно вплинути на
недостатньо захищене або чутливе електронне
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 тканини.
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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 WEEE в DFU: 
ія для споживача"

ідпрацьованого 
одукту
розроблено та вироблено з

 високоякісних матеріалів та
о можуть бути перероблені та
уге.
и Ви бачите цей перекреслений
глий символ баку для сміття на
дукті, це означає, що цей продукт
адає під Європейську директиву

2/96/EC
ь ласка, дізнайтесь необхідну
ормацію про систему окремого
я для електричних та електронних
ь ласка, дотримуйтесь місцевих
 викидайте цей відпрацьований
им домашнім сміттям. Коректне
их приладів допоможе уникнути
негативних наслідків для

 середовища та здоров�я людей.
Захист навколишнього 
середовища

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

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

Маркетинг
"Інформац

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

Кол
кру
про
підп
200
Буд
інф

збирання смітт
приладів. Буд
правил та не
продукт з інш
знищення стар
потенційних 
навколишнього

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
ер приховано. Зверніться до
 детальною інформацією на
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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. Cпробуйте
увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте
наново встановити з'єднання з мережею (зокрема,
коли перебуваєте за кордоном); перевірте, чи
антена телефону на місці, якщо телефон має
зовнішню антену; або зверніться за допомогою чи
інформацією до оператора мережі.

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 Ном
свого оператора за
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



Гарнітура
втоматично вмикає режим
підключаєте навушник. Також
цію "автоматично" в режимі
опція встановлена на "увімк.",
оматично відповідатиме на
ля 5 або 10 секунд.

ивлює швидких обмін даними
ном та комп'ютером. Тоді Ви
и інформацією у своєму
ад зображеннями, анімацією,
ою. За допомогою кабелю Ви
ючити телефон до Вебкамери
акумулятор (такий спосіб
ь до більшості комп'ютерів). 

увати функцію вебкамери,
тому, що Ваш комп'ютер
: 
ма Windows XP або вище; 
а зразок MSN, QQ; і 
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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.

Ваш телефон а
гарнітури, коли Ви 
можна вибрати оп
відповіді. Якщо ця 
Ваш телефон авт
вхідний дзвінок піс

Кабель USB
Кабель USB уможл
між Вашим телефо
зможете управлят
телефоні, наприкл
фото, відео і музик
також можете підкл
або заряджати 
підзарядки підходит

Вебкамера
Щоб використов
переконайтесь у 
підтримує наступне
� Операційна систе
� Засоби для чату н
� Інтернет зв'язок
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Для початку роботи з Вебкамерою, Вам необхідно:
� Ввімкнути пристрій.
� Під'єднати кабель USB до телефону.
� Вибрати Вебкамеру і натиснути L ОК для
підтвердження.

� Тепер Ви можете розпочати чат із своїми
друзями через такі засоби як MSN чи QQ.
Особливості Вебкамери
� Проста операція plug-n-play
� Роздільна здатність екрана: 640 x 480 (VGA)
� Частота дисплею: 31 кадрів/с (CIF): 15 кадрів/с

(VGA):
� Автоматичне зображення
� Автоматичний контроль напруги
� Зробіть кращим ефект від перегляду за
допомогою таких опцій як яскравість, контраст,
ефекти кольору, насиченість, різкість, гамма,
баланс білого та контрастне підсвічення. 

Якість передачі  залежить від швидкості
підключення до Інтернету, а не від Вашого
телефону.



нання випромінювання

оефіцієнта 
ння 
ОРМАМ ЩОДО 

труйований та виготовлений
ої енергії, які рекомендовані
ю комісією по захисту від
роніки та електротехніки �
й запас безпеки, що гарантує

цю вимірювання, відому як
комендований ICNIRP,  для
 1г тканини для голови, як

фону у стандартних робочих
 потужності у всіх частотних
дачі сигналу на найвищому
 під час роботи є набагато
ристовує лише сигнал такої
ю. Загалом, чим ближче Ви
ону. 
ання для різних телефонів у
там щодо  випромінювання
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Інформація стосовно питомого к
поглинання випромінюва

ТЕЛЕФОН ЦІЄЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ Н
ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ 

Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконс
таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотн
міжнародними стандартами. Ці стандарти були розроблені Міжнародно
неіонізуючих випромінювань (ICNIRP) та Інститутом інженерів елект
Асоціацією стандартів (IEEE-SA). В цих стандартах передбачений суттєви
безпеку всім людям, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.
Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одини
Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, ре
мобільних телефонів дорівнює 2.0 Ват/кг в 10г тканини та 1,6Ви/кг в
рекомендовано IEEE-SA (IEEE Std 1528). 
Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із розміщенням теле
положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому дозволеному рівні
діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR визначається при пере
дозволеному рівні потужності, дійсний рівень випромінювання телефону
нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із тим, що телефон вико
потужності, який потрібен, щоб телефон встановив з'єднання із мереже
знаходитесь до антени базової станції, тим нижча потужність сигналу телеф
Хоча можливі відмінності між значеннями питомого коефіцієнта поглин
різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародним стандар
радіохвиль.
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 питомого коефіцієнта поглинання
комендаціям ICNIRP  та 1,34Вт/кг

валість телефонних розмов або
ти мобільний телефон подалі від
Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинан

Під час випробовування на відповідність стандартам найвище значення
для цього мобільного телефону Philips 292 становило 0,71 Ват/кг по ре
по рекомендаціям IEEE. 
Для обмеження впливу радіохвиль рекомендовано зменшити три
використовувати навушники. Метою цих заходів рекомендація носи
голови та тіла.



Заява про 
відповідність

Ми, 
Philips Electronics Hong Kong Ltd 
Бізнаес-група мобільних телефоні 
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue 
Shatin New Territories
Hong Kong

заявляємо під свою особисту відповідальність, що
продукт 

Philips 292
цифровий мобільний телефон з підтримкою
GSM/GPRS
TAC: 355467 01

якого стосується ця заява, відповідає наступним
стандартам:

Безпека: ETSI EN 60950-1/2001
EMC: ETSI EN EN301 489-1 V1.6.1 и 
ETSI EN EN301 489-1 V1.3.1
Випромінювання радіохвиль: 
ETSI EN301 511 V9.0.2
Охорона здоров�я: EN50361:2001; 
IEC 62209-1:2005

Цим документом ми заявляємо, що всі основні
тести на випромінювання радіохвиль було
виконано, та вищевказаний продукт   відповідає
всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.
Процедура оцінки відповідності, описана в Статті
10 та деталізована в Додатку III або IV Директиви
1999/5/EC була  виконана із залученням
наступних організацій:
CETECOM
ікаційний номер: 0682

31 грудня 2006

Менеджер з якості


