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Моля, отбележете:
Някои от услугите в този наръчник на потребителя 
не се поддържат от всички мрежи. Това се отнася 
и за Международния номер за спешни повиквания 
112 на GSM.

Ако се съмнявате дали можете да използвате 
определена услуга, или не, се обърнете към 
своя мрежов оператор или доставчик на услуги.

Преди да използвате мобилния си телефон, 
е необходимо да прочетете главите Указания 
за безопасно и ефикасно използване 
и Ограничена гаранция.

Въвеждането на текст T9™ е търговска марка 
или регистрирана търговска марка на Tegic 
Communications.

Въвеждането на текст T9™ е лицензирано по 
едно или повече от следните: патенти на САЩ 
№№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 
6011554; патент на Канада № 1331057; патент на 
Великобритания № 2238414B; стандартен патент 
на Хонконг № HK0940329; патент на Република 
Сингапур № 51383; Европейски патент № 0 842 463 
(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 
допълнителни патенти по целия свят са в процес 
на утвърждаване.

Другите наименования на продукти и фирми 
може да са търговски марки на съответните 
притежатели.

Всички права, които не се дават изрично 
с настоящото, са запазени.
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Въведение
SIM карта, батерия, повикване

За този наръчник на потребителя
За по-лесни справки, в главата „Запознаване 
с вашия телефон“ е даден бърз преглед на 
основните функции на телефона, клавишите 
за бърз достъп и общите сведения.

Допълнителна информация и файлове за 
изтегляне са налични на www.SonyEricsson.com 
или wap.SonyEricsson.com.

Предлагани услуги
Някои услуги и функции, описани в този 
наръчник на потребителя, зависят от мрежата 
или абонамента. Поради това в телефона може 
да не се съдържат всички менюта.
Този символ показва, че дадена услуга 

или функция зависи от мрежата или 
абонамента.
За още информация относно 

абонамента се обръщайте към 
вашия мрежов оператор.

SIM карта
Ако се регистрирате като абонат на мрежов 
оператор, получавате карта SIM (Subscriber 
Identity Module). SIM картата съдържа компютърен 
чип, на който е запаметена информация, включваща 
вашия телефонен номер, услугите, включени във 
вашия абонамент и информация от телефонния 
ви указател.

Забележка: Проверете дали вашата информация 
е записана на SIM картата, преди да я премахнете 
от другия телефон. Например, записите от 
телефонния указател може да се записват 
в паметта на телефона.

Сглобяване
За да можете да използвате телефона си, трябва да:
• поставите SIM картата;
• поставите и заредите батерията.
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Информация за SIM картата и батерията
Преди поставяне или изваждане на SIM карта 
винаги изключвайте телефона и изваждайте 
зарядното устройство.

За поставяне на SIM картата и зареждане 
на батерията:

1. Поставите SIM картата; Уверете се, че SIM картата 
е поставена под сребристите държачи.

2. Поставете батерията върху задната част на 
телефона, като съединителите сочат един към 
друг, и я натиснете, докато чуете щракване.

3. Поставете задния капак в гнездата на телефона 
и го натиснете, докато чуете щракване.

4. Включете зарядното устройство в телефона 
до символа на мълния, като символът на щепсела 
на зарядното устройство сочи нагоре.

5. Докато на дисплея се появи иконата за зареждане 
на батерията, може да изминат до 30 минути.

6. Изчакайте около 4 часа или докато иконата покаже, 
че батерията е напълно заредена. Ако след този 
период не виждате икона на батерия, натиснете 
произволен клавиш, за да активирате дисплея.

7. Извадете зарядното устройство, като извиете 
щепсела нагоре.

≈ 4 ч.

≈ 30 мин.
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Включване на телефона и извършване 
на повиквания
Вашият ПИН (Персонален идентификационен 
номер) се предоставя от вашия мрежов оператор, 
но не всички оператори изискват ПИН за 
активиране на услугите.
Ако вашият ПИН започва със същите цифри, 

както и номер за спешни повиквания, например 
112, цифрите не се прикриват като *, когато ги 
въвеждате. Това е направено, за да можете да 
виждате и повиквате спешен номер без въвеждане 
на ПИН. За повече информация вж. „Спешни 
повиквания“ на стр. 28.
Ако направите грешка при въвеждане на своя 

ПИН, изтрийте цифрата, като натиснете .

Забележка: Ако въведете вашия ПИН неправилно 
три пъти подред, SIM картата се блокира и се 
появява съобщението „ПИН блокиран“. За да 
го деблокирате, ще трябва да въведете своя 
PUK (Personal Unblocking Key Code, Личен 
код за деблокиране). Своя PUK получавате 
от мрежовия си оператор.

За включване на телефона:

1. Отворете телефона. Натиснете и задръжте .
2. Въведете своя ПИН, ако имате такъв за своята 

SIM карта.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Въведение 5



За извършване и приемане на повиквания:
• За да извършите повикване, въведете 
регионалния код и телефонния номер 
и натиснете YES.

• За да завършите разговора, натиснете 
NO или затворете телефона.

• Когато телефонът позвъни, натиснете YES 
или отворете телефона, за да отговорите 
на повикването. Вж. „Функции на капака“ 
на стр. 23.

Придвижване по менютата
Главните менюта са показани като икони на 
работния плот. За да отидете на работния плот, 
натиснете в центъра навигационния клавиш. 
(Вж. „Функции на клавишите – отворен телефон“ 
на стр. 8.) Натиснете наляво, надясно, нагоре или 
надолу за придвижване по менютата. Натиснете 
навигационния клавиш, за да изберете маркираните 
елементи.
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Запознаване с телефона
Функции на клавишите, бързи клавиши, въвеждане на букви

Функции на клавишите – затворен телефон

Клавиши за 
сила на звука

Увеличаване 
или намаляване 
на силата на звука 
във високоговорителя 
през време на разговор. 
Влизане в менюто 
на състоянието от 
режим на готовност. 
Натиснете два пъти, 
за да откажете 
входящо повикване. 
Натиснете веднъж, за 
да изключите сигнала 
за звънене, когато се 
получава повикване.

Инфрачервен Обмен на данни 
посредством ИЧ порт.

Състояние 
на батерията

Червена светлина 
показва изтощена 
батерия.

Външен 
дисплей

Показва например 
часа, състоянието 
на батерията, 
силата на мрежата, 
профила, изключен 
сигнал, входящо 
повикване, 
пропуснато 
повикване, 
ново текстово 
съобщение.
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Функции на клавишите – отворен телефон

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11
12

1 Високоговорител
2 Главен дисплей
3 Извършване или отговаряне на повиквания. Избиране на меню, 

подменю или опция.
4 Навигационен клавиш. Натиснете за влизане в менютата 

на работния плот. С натискане нагоре, надолу, наляво 
или надясно се придвижвате по менютата, списъците 
и текстовете.
Натискането на навигационния клавиш е алтернатива на 

5 Натиснете за опции или помощ. Натиснете и задръжте за WAP
6 Въвеждане на цифри 0-9 и букви.
7 Въвеждане на *. Смяна между малки и главни букви.
8 Микрофон
9 Натиснете, за да завършите или откажете повикване, да преминете 

назад едно ниво в менютата или да оставите дадена опция непроменена.
Натиснете и задръжте за връщане в режим на готовност от менютата.

10 Изтриване на номера, букви или елемент от списък.
11 Въвеждане на # или интервал.
12 Натиснете и задръжте за включване или изключване 

на телефона.
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Бързи клавиши
По-долу са описани полезни клавишни 
комбинации (използване на бърз достъп).

За... В режим на готовност:
извършване на спешно 
повикване

въведете международния 
номер за спешни 
повиквания и 
натиснете YES

влизане в менютата натиснете 
навигационния 
клавиш или 

влизане в първото 
подменю в Мое меню

натиснете 

влизане в Търси и повик. натиснете  или 

влизане в Списък повикв натиснете YES

повикване на вашата 
гласова поща

натиснете 
и задръжте

въвеждане на знак + натиснете 
и задръжте

изключване на сигнала 
за звънене, когато се 
получава повикване

натиснете  
или клавиш за сила 
на звука веднъж

задаване на безшумен 
режим, опции

натиснете и задръжте 
 или натиснете 
, YES

достигане до запис от 
телефонния указател, 
започващ с определена 
буква

натиснете и задръжте 
някой от клавишите 

 – 

достигане до телефонен 
номер на определена 
позиция

натиснете номера 
на позиция и 

скоростно набиране натиснете кой да е 
от цифровите клавиши 

 –  и YES

влизане в менюто 
Състояние, за да видите 
датата, използвания 
профил и името на 
модела на телефона

натиснете клавиш 
за сила на звука веднъж

смяна на езика 
на Автоматично

натиснете  8888 

За... В режим на готовност:
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смяна на езика 
на английски

натиснете  0000 

отказване на повикване натиснете бързо два 
пъти клавиш за сила 
на звука, когато 
получите повикване, 
или натиснете NO

За...

В режим на готовност, 
когато телефонът 
е затворен:

промяна на информация 
на външния дисплей

натиснете клавиш 
за сила на звука веднъж

За... През време на разговор:
задържане на повикване натиснете YES

поемане на повикване натиснете отново YES

За... В режим на готовност: За... В менютата:
придвижване по менюта 
или списъци

използвайте 
навигационния клавиш 
или натиснете клавиш 
за сила на звука

влизане в меню 
с бързи опции или 
помощ, ако е налично

натиснете 

изтриване на елемент натиснете  
в списъците

връщане в режим 
на готовност

натиснете и задръжте NO

За...
При въвеждане 
на букви:

смяна между главни 
и малки букви

натиснете , а после 
буквата

въвеждане на цифри натиснете и задръжте 
някой от цифровите 
клавиши

изтриване на букви 
и цифри

натиснете 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Използване на бързи клавиши
Един по-бърз начин за придвижване по менютата 
е използването на бързи клавиши. За влизане в 
менюта натиснете , а след това просто натиснете 
навигационния клавиш, за да влезете в менюто. 
За връщане в режим на готовност натиснете и 
задръжте NO.
До настройките, които използвате най-много, 

можете да достигнете бързо, като ги поставите 
в менюто Мое меню. Вж. „Мое меню“ на стр. 24.

избиране на 
многоударен и T9 
методи на въвеждане

натиснете 
и задръжте

избиране на езици 
на въвеждане и други 
методи на въвеждане 
на знаци и цифри

натиснете 
и задръжте

За...

При въвеждане 
на букви с метода 
на многоударно 
въвеждане:

въвеждане на интервал натиснете 

За...

При въвеждане 
на букви с помощта 
на Въвеждане 
на текст T9™:

показване на 
алтернативни думи

натиснете  или 

приемане на дума и 
добавяне на интервал

натиснете 

За...
При въвеждане 
на букви:

въвеждане на точка натиснете 
гледане на алтернативни 
препинателни знаци

натиснете , а след 
това неколкократно 

или 

За...

При въвеждане 
на букви с помощта 
на Въвеждане 
на текст T9™:
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Запознаване с телефона 11



Изтриване, редактиране и преименуване
Ако добавяте елементи, например запис 
в телефонния указател, елемент от календара 
или показалец за WAP, той може да се изтрие, 
редактира или преименува.

За изтриване на елемент:
• Изберете елемент и натиснете .
• Изберете елемент, натиснете , изберете 
Изтриване или Изтрива всч.

За редактиране на елементи:
Изберете елемент, натиснете , изберете 
Редактиране.

Онлайн услуги
Онлайн услугите представляват 
специализирани услуги, предлагани 
от мрежови оператори, независимо от 
мобилните телефони и производителите 
на мобилни телефони.

SIM карта, която поддържа Онлайн услуги, 
работи по същия начин, както и нормална SIM 
карта. След като поставите своята SIM карта 
и включите телефона, вашият мрежов оператор 

може да зарежда данни на SIM картата. Когато 
повторно включите телефона след първото сваляне 
на данни, в него се появява ново подменю в менюто 
Свързване.

Забележка: Това меню се появява само ако 
вашата SIM карта поддържа тази услуга. 
Някои оператори може да не използват името 
„Онлайн услуги“. Вашият телефон може да 
не поддържа всички предлагани услуги.

За влизане в новата система от менюта:
Преминете към Свързване, YES, Онлайн услуги, YES.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Преглед на менютата
Повиквания WAP услуги Мое меню Забава и игри Съобщения

Пропусн повик
Списък повикв
Управление
Време и цена
Следв повикв
Опции

Sony Ericsson
Показалци
Push съобщения
Въведи URL
Подновяване
Избор профил
Допълнителни
Опции

Писане ново
Сила звънене
Избор профил
Мои номера
Ред мое меню

Игри
Мои картини
Мои звуци
Теми
Композитор
Връзка с оператор*

Писане ново
Пол.съобщ.
Пов. глас.поща
Неизпратени
Шаблони
Изпратени
Опции
Местна инфо
SMS памет

*Моля, 
отбележете, 
че някои от 
менютата 
зависят от 
оператора, 
мрежата и 
абонамента.

Органайзър Свързване Тел указат Настройки Текущо повикв.* **Налично 
само през 
време на 
повикване 
или конфе-
рентен 
разговор.

Календар
Аларми
Таймер
Хронометър
Калкулатор

Онлайн услуги*
Инфрач порт
Мрежи
Меню данни

Търси и повик.
Добави номер
Търси и редак
Картина
Звън лични
Групи
E-mail адреси
Опции
Съст. памет
Спец. номера

Звук и сигнал
Профили
Дисплей
Език
Час и дата
Защити
Свободни ръце
Функции капак
Фабр настр

Изкл тонове**
Задръж повик**
Превкл повик**
Закрива актив**
Поемане на повикване**
Свързв повикв**
Прехв повикв**
Изваждане**
Закрива всчки**
Закрива участ**
Участ конфер**
Повиквания**
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Въвеждане на букви и знаци
Букви можете например да въвеждате, когато 
добавяте имена в телефонния указател, пишете 
текстови съобщения или въвеждате WAP адреси.
Освен начина, по който нормално въвеждате 

букви в телефона си, като използвате многоударно 
въвеждане на текст, можете да използвате и метода 
Въвеждане на текст T9™ за въвеждане например 
на текстови съобщения, ако езикът на въвеждане, 
който изберете, поддържа това. Въвеждането на 
текст T9 е метод на въвеждане с прогнозиране 
и един по-бърз начин на писане на текстове.

Езици на въвеждане
Преди да започнете да въвеждате букви, трябва 
да изберете езиците на въвеждане, които искате 
да използвате при писане.

За избор на езици на въвеждане:
1. Преминете към Настройки, YES, Език, YES, 
Въвеждане, YES.

2. Преминете към езика или азбуката, които искате 
да използвате за въвеждане на букви, и натиснете 

 за всеки език, който искате.

3. За излизане от менюто натиснете YES.
Когато пишете, можете да превключите на 
един от избраните от вас езици на въвеждане, 
като натиснете , а след това изберете 
Език. Вж. „Списък от опции“ на стр. 16.

Многоударно въвеждане на текст
Когато запазвате имена в телефонния указател 
или когато записвате WAP адреси, вие въвеждате 
букви с помощта на многоударно въвеждане на 
текст. Натискате всеки клавиш толкова пъти, 
колкото е необходимо, за да се покаже буквата, 
която искате.

В примера по-долу е показано как се записва име 
в телефонния указател.

За въвеждане на букви с помощта 
на многоударно въвеждане на текст:

1. Преминете към Тел указат, YES, Добави номер, 
YES, Добавя нов?, YES.

2. Въведете номера, YES.
3. Натиснете съответния клавиш,  – , 

 или  неколкократно, докато знакът, 
който искате, се появи на дисплея, например 
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за въвеждане на A натиснете  веднъж, 
за въвеждане на B, натиснете бързо  два 
пъти, за смяна между главни и малки букви 
натиснете , а след това въведете буквата.

Вж. по-долу таблицата на латинската азбука (abc):

Въвеждане на текст T9™
Можете да използвате Въвеждане на текст T9™ 
при писане на текстови съобщения. Методът на 
въвеждане на текст T9™ използва вграден речник 
за разпознаване на най-често използваните думи 
при всяка поредица от натискания на клавиши. 
По този начин натискате всеки клавиш само 
веднъж, дори ако буквата, която искате, не е първата 
буква върху клавиша.

Забележка: За да може да се използва Методът 
за въвеждане на текст T9™, трябва да се избере 
език. Ако смените метода на въвеждане на 
Настройки/Език/Въвеждане T9, това става 
валидно за всяко въвеждане на текстове – 
не само за текста, който пишете в момента.

По-долу е показано как се започва писане 
на текстово съобщение.

Съвет: Натиснете  за въвеждане на точка. 
За въвеждане на други препинателни знаци 
натиснете , а след това неколкократно 
или . Натиснете , за да приемете 

и добавите интервал. Натиснете и задръжте 
, за да изберете метод на въвеждане 

за текста, който пишете в момента.

Натиснете… за да видите/въведете...
. , - ? ! ' @ : ; / ( ) 1
A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
D E F è É 3 ∆ Φ
G H I ì 4
J K L 5 Λ
M N O Ñ Ö Ø ò 6
P Q R S ß 7 Π Σ
T U V Ü ù 8
W X Y Z 9
+ 0 Θ Ξ Ψ Ω
Интервал ↵ ¶
изтриване на букви и цифри
смяна между главни и малки букви

 – натиснете и задръжте за въвеждане 
на цифри
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За въвеждане на букви с използване 
на метода T9™:

1. Преминете към Съобщения, YES, SMS, YES, 
Писане ново, YES.

2. Например, ако искате да напишете думата „Jane“, 
натиснете , , , . Показва 
се списък от алтернативни думи или кандидати. 
Ако кандидатите не включват думата, която 
искате, можете да добавите нова дума към 
списъка, докато избирате.

3. Превъртете с , за да изберете Jane.
4. Когато думата е маркирана, натиснете YES, 
за да приемете без интервал, или , за 
да приемете и добавите интервал.

За добавяне на дума към кандидатите:
1. Преминете към дума кандидат, сходна с думата, 
която искате да добавите, натиснете , 
изберете Редакт. дума, YES.

2. Натиснете  неколкократно, за да изтривате 
буква по буква.
Напишете новата дума с многоударно въвеждане 
на текст, YES.

Думата се добавя към речника. Следващият 
път, когато въвеждате думата, която току-що 
сте добавили към речника, тя се появява като 
една от алтернативните думи.

3. Продължете да пишете съобщението си. 
Вж. още „Текстови съобщения (SMS)“ на стр. 50.

Списък от опции
Натиснете , когато пишете, за да влезете 
в списък от опции. Списъкът може да съдържа 
някои или всички от следните опции:
• Доб. символ – Показват се символи и препина-
телни знаци като ? и ,. Преминаването между 
символите става с помощта на навигационния 
клавиш.

• Вмъкни обект – Добавяне на картина, звук, 
мелодия или анимация към съобщение.

• Редакт. дума – Само за Въвеждане 
на текст T9™.
Редактирайте предложената дума, като изпол-
звате многоударно въвеждане.

• Формат текст – Редактиране на размера, стила, 
подравняването или започване на нов абзац.

• Език – Избиране на език на въвеждане.
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• Метод въвеж. – Показва се списък от методите 
на въвеждане, налични за текущия език на 
въвеждане.

• Кандидати – Само за Въвеждане на текст T9™.
Включване/изключване на списъка алтерна-
тивни думи.

• Национ. знаци – Изключване на специфичните 
за езика знаци за икономия на място. Тази опция 
се появява само за някои езици на въвеждане.

• Помощ.

За включване или изключване 
на Въвеждането на текст T9:
Преминете към Настройки, YES, Език, YES, 
Въвеждане T9, YES или натиснете и задръжте 

, когато пишете.

Персонализиране на вашия 
телефон
Избор на сигнал на звънене, тема и други 
настройки

Теми
Можете да смените начина, по който 
изглежда дисплеят, например цветовете 
и фона, като използвате теми. Телефонът 
се доставя с предварително заредени теми.

За избор на тема:
Преминете към Забава и игри, YES, Теми, YES.

За регулиране на контраста на дисплея:
Преминете към Настройки, YES, Дисплей, YES, 
Контраст, YES.

Картини
Телефонът се доставя, зареден с много картини. 
Всички картини се запазват в Забава и игри/
Мои картини. Можете:
• Да зададете картина като фон в режим 
на готовност.

• Да зададете картина за определен запис 
в телефонния указател. Когато това лице 
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се обади, картината се появява на дисплея 
(при условие, че абонаментът ви поддържа 
услугата Разпознаване на викащата линия). 
Вж. „За добавяне на картина към запис 
в телефонния указател:“ на стр. 31.

• Да включвате черно-бяла картина в текстово 
съобщение.

• Да изпращате картина чрез ИЧ.
• Да изтегляте картина чрез WAP.

Работа с картини
Можете също да добавяте, изтривате или 
преименувате картини в Мои картини. Броят 
на картините, които могат да се запазват, зависи 
от размера на картините. Поддържаните типове 
файлове са GIF, JPEG и WBMP.

Съвет: Когато разглеждате картините 
си в Забава и игри/Мои картини, можете 
да зададете фон с натискане на .

За разглеждане на вашите картини:
Преминете към Забава и игри, YES, 
Мои картини, YES.
Картините се показват във вид на миниатюри. 
За да ги покажете на пълен екран, натиснете YES.

Анимациите могат да се разглеждат само 
когато се вмъква обект в текстово съобщение. 
Вж. „За вмъкване на обект в текстово съобщение:“ 
на стр. 50.

За да зададете картина като фон:
1. Преминете към Настройки, YES, Дисплей, YES, 
Фон, YES, Избор картина, YES.

2. Изберете картина, YES.

За включване или изключване на фона:
Преминете към Настройки, YES, Дисплей, YES, 
Фон, YES, Активиране, YES.

Обмен на картини
Можете да изпращате и получавате картини 
чрез ИЧ и в текстови съобщения. За още 
информация по изпращане на картини 
в съобщения вж. „Съобщения“ на стр. 50.

Забележка: Не е разрешено да се обменя 
материал, защитен с авторско право.
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За изпращане на картина:
1. Преминете към Забава и игри, YES, 
Мои картини, YES.

2. Изберете картина, YES. Натиснете .
3. Изберете Изпращане, YES.
4. Изберете метод на предаване, YES.

За получаване на картина чрез 
инфрачервения порт:

1. От режим на готовност натиснете , 
преминете към Активиране ИЧ, YES.

2. Когато приемете картината, натиснете YES, 
за да я запазите в Мои картини.

За получаване на картина чрез съобщение:
Когато получавате картина посредством съобщение, 
в кутията Получени съобщения се появява ново 
съобщение. Маркирайте картината в съобщението, 
като използвате навигационния клавиш, докато 
я изберете, натиснете  и изберете Запис 
за съхраняване в Мои картини.

Сигнали на звънене и мелодии
В телефона се съдържат редица стандартни 
и полифонични мелодии, които могат да се 
използват като сигнали на звънене. За повече 
информация вж. „Икони“ на стр. 77. Можете 
да създавате и редактирате мелодии и да ги 
изпратите до приятел в текстово съобщение. 
Можете също да обменяте мелодии чрез ИЧ 
или да ги изтегляте чрез WAP.

Забележка: Не е разрешено да се обменя 
материал, защитен с авторско право.

Управление на сигнали на звънене и мелодии
Слушането на сигнал на звънене с голяма сила 
може да предизвика увреждане на слуха. Приемете 
повикването или намалете силата на звънене, 
преди да поднесете телефона към ухото.

За избиране на сигнал на звънене:
Преминете към Настройки, YES, Звук и сигнал, 
YES, Сигнали звън, YES.
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За задаване на сила на сигнала на звънене:
1. Преминете към Настройки, YES, Звук и сигнал, 

YES, Сила звънене, YES.
2. Натиснете  или , за да намалите или увеличите 
силата на звука.

3. Натиснете YES за запазване на настройката.

За включване или изключване на сигнала 
на звънене:
Натиснете  или натиснете и задръжте  
от готовност и изберете Вкл. Безшумен или 
Изкл Безшумен. Всички сигнали, с изключение 
на будилника, се изключват.

Композиране на ваш собствен сигнал 
на звънене
Можете да композирате до десет лични сигнала 
на звънене.

При композиране на сигнал на звънене 
се предлагат следните опции:
• Натиснете клавиш за въвеждане на нота. 
Натиснете и задръжте клавиш, за да я направите 
дълга нота.

• За да повишите нотата с една октава, 
натиснете .

• За да повишите нотата с един полутон, 
натиснете  веднъж.

• За да понижите нотата с един полутон, 
натиснете  два пъти.

• Натиснете  за премахване на ноти.

За композиране на сигнал на звънене:
1. Преминете към Забава и игри, YES, 
Композитор, YES.

2. Композирайте своя сигнал на звънене, като 
използвате опциите, описани по-горе.

3. За да чуете своя сигнал на звънене, натиснете YES.
4. Натиснете YES отново, за да я запазите и наимену-
вате, или натиснете NO, за да продължите да 
композирате.

Обмен на сигнали на звънене и мелодии
Можете да изпратите и получите звук, сигнал 
на звънене или мелодия чрез ИЧ, текстови 
съобщения или да ги изтеглите чрез WAP. 
За изпращане на сигнал на звънене или мелодия 
в текстово съобщение вж. „За вмъкване на обект 
в текстово съобщение:“ на стр. 50.
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Забележка: Не можете да обменяте полифо-
нична мелодия чрез текстови съобщения.

За изпращане на мелодия:
1. Преминете към Забава и игри, YES, Мои звуци, YES.
2. Изберете мелодия и натиснете .
3. Изберете Изпращане, YES.
4. Изберете метод на предаване.

За получаване на звук или мелодия чрез ИЧ:
1. От режим на готовност натиснете , преминете 
към Активиране ИЧ, YES.

2. Когато приемате звук или мелодия, натиснете 
YES, за да ги запазите в Мои звуци.

Усилв. звън
Можете да изберете сигнал на звънене, който се 
усилва на степени от най-ниската до най-високата 
сила, или който има постоянна сила.

За задаване на усилващо се звънене като 
Вкл или Изкл:
Преминете към Настройки, YES, Звук и сигнал, 
YES, Усилв. звън, YES.

Звук и сигнал
Можете по избор да бъдете уведомени за входящо 
повикване чрез бръмчене на вибратора. Можете 
да нагласите вибратора на телефона на Вкл, 
Вкл при безш или Изкл.

От Настройки/Звук и сигнал, можете да изберете и:
• Сигнал съобщ., когато се получават съобщения.
• Звук клавиши, когато се използва клавиатурата.
• Брояч минути, за издаване на сигнал на всяка 
минута през време на разговори.

За задаване на вибратора:
1. Преминете към Настройки, YES, Звук и сигнал, 

YES, Вибр. аларма, YES.
2. Изберете настройката, която искате, YES.

Език на менютата
Повечето SIM карти автоматично задават езикът 
на менютата да бъде езикът на страната, в която 
сте купили SIM картата. Ако в случая това не е 
така, предварително зададеният език е английски.
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Забележка: Винаги можете да изберете 
Автоматично като натиснете  8888  
в режим на готовност. Винаги можете 
да изберете английски, като натиснете 

0000  в режим на готовност.

За смяна на езика на менютата:
1. Преминете към Настройки, YES, Език, YES, 
Менюта, YES.

2. Изберете език, YES.

Осветление на дисплея
Осветлението на дисплея може да се настройва 
на Автоматично, Изкл или Вкл. В автоматичен 
режим осветлението на дисплея се изключва 
няколко секунди, след като натиснете последния 
клавиш.

Забележка: Ако е настроено на Вкл, осветлението 
на дисплея потребява допълнителна мощност 
на батерията и намалява времето за готовност.

За задаване на осветлението на дисплея:
Преминете към Настройки, YES, Дисплей, YES, 
Осветление, YES.

За задаване на контраста на дисплея:
Преминете към Настройки, YES, Дисплей, YES, 
Контраст, YES.

Настройки на времето
Часът се показва на външния дисплей, когато 
телефонът е затворен.
Можете да виждате часа и на главния дисплей 

в режим на готовност. Часовникът може да се 
показва в 12-часов или 24-часов формат.

Забележка: Ако изберете 12-часов часовник, 
можете преминавате между am и pm (сутрин и 
следобед) с натискане на , когато се задава 
часът.

За задаване на часа:
Преминете към Настройки, YES, Час и дата, YES, 
Сверяване час, YES.

За задаване на формата на часа:
Преминете към Настройки, YES, Час и дата, YES, 
Формат час, YES.
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Дата
Когато телефонът е в режим на готовност, 
можете винаги да видите днешната дата на 
главния дисплей или да натиснете един от 
клавишите за сила на звука, за да виждате 
датата в менюто на състоянието. За да се 
върнете в режим на готовност, изчакайте 
няколко секунди.

За задаване на датата:
Преминете към Настройки, YES, Час и дата, 
YES, Свери дата, YES.

За задаване на формата на датата:
Преминете към Настройки, YES, Час и дата, 
YES, Формат дата, YES.

Допълнителни настройки на часа
В Настройки час в менюто Настройки/
Час и дата можете да задавате часовата 
зона и лятното часово време. Когато 
ги сменяте, времето съответно се сменя, 
ако вашият мрежов оператор поддържа 
тази услуга.

Когато телефонът ви сменя мрежата, а часът, 
изпращан от мрежовия оператор, се различава 
от часа във вашия телефон, получавате въпрос 
дали да актуализирате часа, ако сте включили 
Авто час зона. Ако натиснете YES, часът 
се актуализира автоматично.

Забележка: За повече информация се обърнете 
към вашия мрежов оператор.

Режим на отговаряне
При използване на портативно устройство за 
свободни ръце, можете по избор да отговаряте 
на повикване с отваряне на телефона, натискане 
на произволен клавиш (с изключение на клавиша 
NO) или да настроите телефона да отговаря на 
повикването автоматично.

За избор на режим на отговаряне:
Преминете към Настройки, YES, Свободни ръце, 
YES, Режим отговор, YES.

Функции на капака
Можете да отговорите на повикване с отваряне 
на телефона.
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За настройване на функциите на капака:
1. Преминете към Настройки, YES, 
Функции капак, YES.

2. Изберете Приемане повик или Изкл.

Мои телефонни номера
Можете да проверявате собствения си телефонен 
номер (номера).

За проверка на собствения телефонен 
номер:
Преминете към Тел указат, YES, Спец. номера, 
YES, Мои номера, YES. Ако номерът ви не е записан 
на SIM картата, можете да го въведете сами.

Мое меню
Можете да поставите предпочитаните 
си функции, до които искате да достигате 
бързо и лесно, в менюто Мое меню.

За да достигнете до бърз достъп 
от режим на готовност:
Натиснете , за да влезете в първия бърз 
достъп в Мое меню.

За добавяне на функция в Мое меню:
1. Преминете към Мое меню, YES, Ред мое меню, YES.
2. Изберете функцията от списъка с натискане 
на .

3. Въведете номера на позиция, който искате за тази 
функция в своето меню, и натиснете YES.

4. За записване и излизане от списъка натиснете YES.

Профили
Вашият телефон включва няколко предварително 
програмирани профила, които можете да настрой-
вате, за да приспособите към определена среда. 
Към тези профили можете да добавяте аксесоари, 
можете да ги преименувате или променяте. 
Например, когато отивате на събрание, можете 
просто да изберете профила Събрание и редица 
настройки се променят, например сигналът на 
звънене се изключва. Можете да върнете всички 
настройки на профилите до тези по подразбиране 
или до вида, в който са били, когато сте купували 
телефона си: например Нормален.
Аксесоарите могат да променят избрания 

профил в телефона ви автоматично. Например, 
когато използвате портативно устройство за 
свободни ръце, профилът се сменя от Нормален 
на Порт.своб. ръце. Когато аксесоарът се изключи, 
профилът би трябвало да се смени обратно.
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За избор на профил:
Преминете към Настройки, YES, Профили, YES, 
Избор профил, YES.

За промяна на настройка на профил:
1. Преминете към Настройки, YES, Профили, YES, 
Ред. профил, YES.

2. Изберете настройка, YES.
3. Променете настройките на профила и натиснете 

YES за потвърждение.

За преименуване на профил:
Преминете към Настройки, YES, Профили, YES, 
Ред. профил, YES, Име профил, YES.

За нулиране на всички профили:
Преминете към Настройки, YES, Профили, YES, 
Нул профили, YES.

Фабрична настройка
Можете да върнете всички настройки на телефона 
до вида, в който са били, когато сте купували 
телефона си, като изберете Връща настр.
Ако искате да изтриете всички записи от 

телефонния указател, съобщенията и другите 
лични данни, изберете вместо това Нулира всичко.

Забележка: Ако изберете Нулира всичко, се 
изтрива и съдържание като мелодии и картини, 
които сте изтеглили, получили или редактирали.

За нулиране на телефона:
1. Преминете към Настройки, YES, Фабр настр, YES.
2. Изберете Връща настр. или Нулира всичко, YES.
3. Натиснете YES за запазване.
4. Въведете кода на заключване на телефона (0000 
или новия код, ако сте го сменили) и натиснете YES.

Инфрачервен (ИЧ) порт
Инфрачервеният порт може да се използва 
за предаване и обмен на информация с друго 
устройство, снабдено с инфрачервен порт. За да 
намерите инфрачервения порт, вж. „Запознаване 
с телефона“ на стр. 7.
При използването му с някои функции, например 
изпращане на картина, ИЧ се активира автоматично 
за кратко.

Забележка: При използване на инфрачервени 
портове, те трябва да са обърнати един към 
друг и на разстояние от 20 до 30 см.
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Инфрачервеният порт може да се активира 
по следните начини:
• От режим на готовност натиснете  
и преминете към Активиране ИЧ, YES.

• Преминете към Свързване, YES, Инфрач порт, 
YES, изберете опция, YES.

• Когато избирате метод на предаване, например 
при изпращане на картина.

За изключване на инфрачервения порт:
Преминете към Свързване, YES, Инфрач порт, 
YES, Изкл, YES.

Повикване
Използване на телефонния указател, опции 
при повиквания

Извършване на повиквания
За да можете да извършвате или приемате 
повиквания, трябва да включите телефона 
и да сте в обсега на мрежа. Вж. „Информация 
за SIM картата и батерията“ на стр. 4.

Съвет: Можете да повиквате номера 
от списъка на повикванията и телефонния 
усилвател. Вж. „Списък на повикванията“ 
на стр. 29 и „Телефонен указател“ на стр. 30.

За извършване на повикване:
1. За да извършите повикването, въведете регио-
налния код и телефонния номер и натиснете YES.

2. За да завършите разговора, натиснете NO или 
затворете телефона. Вж. „Функции на капака“ 
на стр. 23.
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През време на разговори
Можете да увеличавате или намалявате силата 
на звука във високоговорителя през време 
на разговор. За да променяте силата на звука 
във високоговорителя по време на разговор, 
микрофонът трябва да е включен.

За промяна на силата на звука във 
високоговорителя:
Натиснете клавишите за сила на звука, 
за да промените силата на звука във 
високоговорителя.

За изключване на микрофона през време 
на разговор:

1. Натиснете и задръжте , докато на дисплея 
се покаже Заглушен.

2. За да подновите разговора, отново натиснете .

Автоматично повторно набиране
Автоматичното повторно набиране е налично 
за всички повиквания, с изключение на 
повикванията за данни.

Забележка: Докато чакате, не дръжте телефона 
до ухото си. Когато връзката за повикването 
се установи, телефонът издава силен сигнал.

Телефонът набира повторно номера до десет 
пъти или докато:
• повикването се свърже;
• получите повикване;
• натиснете клавиш.

За повторно набиране на номер:
Ако връзката на повикването се прекъсне 
и на дисплея се покаже Повторен опит?, 
натиснете YES.

Международни повиквания
Полезно е да се въвежда знакът + и кодът 
на страната за всички номера в телефонния 
указател, така че да могат да се използват както 
в страната, така и в чужбина.
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За повиквания в чужбина:
1. Натиснете и задръжте , докато на дисплея 
се появи знак +. Знакът + заменя международния 
префикс на номера за страната, от която набирате.

2. Въведете кода на страната, регионалния код 
(без водещата нула) и телефонния номер, YES.

Спешни повиквания
Вашият телефон поддържа 
международни номера за спешни 
повиквания, каквито са 112, 911 и 08. 
Това означава, че той обикновено може 
да се използва за спешни повиквания във всяка 
страна, със или без SIM карта, ако се намирате 
в покритието на GSM мрежа.

Забележка: Някои мрежови оператори може 
да изискват за спешно повикване да има поставена 
SIM карта, а в някои случаи и да бъде въведен 
верен ПИН.

В някои страни може да са популярни и други 
номера за спешни повиквания. Следователно, 
вашият оператор може да е записал на SIM 
картата допълнителни местни номера за 
спешни повиквания.

За извършване на спешно повикване:
Въведете например 112 (международния спешен 
номер), YES.

За показване на местните номера за спешни 
повиквания:
Преминете към Тел указат, YES, Спец. номера, 
YES, Спешен номер, YES.

Приемане на повиквания
Ако абонаментът ви включва услугата 
Разпознаване на викащата линия и номерът 
на викащия се разпознава, този номер се появява 
на външния дисплей, когато телефонът е затворен. 
Ако сте записали номера в телефонния указател, 
се появяват името и номера.
Ако номерът е ограничен номер, на дисплея 

се показва Ограничен.

Отговаряне или отказване на повиквания
Ако получите повикване, когато телефонът 
е затворен, телефонът иззвънява и на външния 
дисплей се появява икона на телефон. Ако теле-
фонът е отворен, на главния дисплей се появява 
Приемане?.
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За отговаряне на повикване:
• Отворете телефона и натиснете YES.
• Отворете телефонъ (ако е активирана функцията 
на капака Приемане повик. Вж. „Функции на 
капака“ на стр. 23.).

• Ако телефонът вече е отворен, натиснете YES.

За отказване на повикване:
• Затворете телефона.
• Натиснете NO.
• Бързо натиснете два пъти клавиш за сила 
на звука.

Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в режим на 
готовност на външния дисплей и на главния 
дисплей се появява Пропуснати повиквания: 1, 
което показва броя на пропуснатите повиквания.
Последното пропуснато повикване е първо 

в списъка на повикванията, а най-старото 
повикване е последно. Превъртете с , за 
да изберете и покажете часа, ако повикването 
е направено в същия ден. Ако не е в същия ден, 
за по-старите пропуснати повиквания се появява 
само датата.

За проверка на пропуснатите повиквания:
1. Когато е показано Пропуснати повиквания: 1, 
отворете телефона и натиснете YES, за да покажете 
на дисплея пропуснатите повиквания.

2. За да повикате номер от списъка, преминете към 
номера, YES.

Списък на повикванията
Номерата от последните повиквания, които сте 
извършвали или получили, се запазват в списъка 
на повикванията. Ако абонаментът ви включва 
услугата Разпознаване на викащата линия 
и номерът на викащия се разпознава, в списъка 
на повикванията ще намерите и номерата на 
приетите и пропуснати повиквания.

За повикване на номер от списъка 
на повикванията:

1. За да влезете в списъка, натиснете YES 
от режим на готовност.

2. Преминете към номера, който искате 
да повикате, YES.
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За изчистване на списъка на повикванията:
Преминете към Повиквания, YES, Опции, YES, 
Изч.спис.повик, YES.

За включване или изключване на списъка 
на повикванията:
Преминете към Повиквания, YES, Опции, YES, 
Списък повикв, YES.

Телефонен указател
Вашият телефон има телефонен указател, в който 
можете да записвате номера и придружаващи ги 
имена (един запис).
Това означава, че можете да извикате номер от 

телефонния указател, вместо отново да въвеждате 
номера.

Записване на номер
Когато искате да запазите телефонен номер, вие 
използвате функцията Добави номер в менюто 
на телефонния указател. Ако вече сте извършвали 
и приемали повиквания, тези номера можете 
да намерите в списъка Добави номер.
Всеки телефонен номер, който записвате, 

получава и номер на позиция. Ако искате, можете 

по избор да подредите записите във вашия 
телефонен указател в съответствие с номера 
на позиция, а не по име.
Ако възнамерявате да използвате телефона 

както у дома, така и в чужбина, добре е да записвате 
всички телефонни номера като международни 
телефонни номера, т. е. със знака +, следван от 
кода на страната, регионалния код и телефонния 
номер. Натиснете и задръжте , за да въведете 
знака +.

За записване на номер заедно с име:
1. Преминете към Тел указат, YES, Добави номер, YES.
2. Изберете Добавя нов? или някой от номерата 
в списъка, като натиснете YES.

3. Въведете телефонния номер, който искате 
да запишете, и натиснете YES.

4. Въведете името, което искате да свържете 
с телефонния номер, и натиснете YES. Вж. 
„Въвеждане на букви и знаци“ на стр. 14.

5. Натиснете YES отново, за да запазите записа 
в предложената позиция.
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Картини и лични сигнали на звънене
Можете да добавите картина към запис 
в телефонния указател.
Ако абонаментът ви включва услугата 

Разпознаване на викащата линия (CLI), 
можете да задавате личен сигнал на 
звънене на викащ.

За добавяне на картина към запис 
в телефонния указател:

1. Преминете към Тел указат, YES, Картина, YES.
2. Изберете Добавя нов?, натиснете YES.
3. Натиснете YES, за да преминете към телефонния 
указател, YES.

4. Това ви отвежда в Картина. Изберете картина 
и натиснете YES.

За добавяне на сигнал на звънене към запис 
в телефонния указател:

1. Преминете към Тел указат, YES, Звън лични, YES.
2. Изберете Добавя нов?, натиснете YES.
3. Натиснете , за да преминете към телефонния 
указател, YES.

4. Това ви отвежда в Звън лични. Изберете сигнал 
на звънене и натиснете YES.

Повикване на номер, записан в телефонния 
указател
За да повикате номер, който сте записали 
в телефонния указател, използвате функцията 
Търси и повик.

За повикване на номер, записан 
в телефонния указател:

1. Преминете към Тел указат, YES, 
Търси и повик., YES.

2. Въведете името или първите букви от името 
(ред на сортиране по име), свързано с номера, 
който искате да повикате и натиснете YES.

3. Ако показаното име не е това, което искате, 
натискайте  или , докато намерите 
правилното име и номер.

4. Натиснете YES, за да извършите повикването.

Ускорено набиране
Можете да повиквате телефонните номера, които 
сте записали в позиции 1–9, като въведете номера 
на позиция от режим на готовност, а след това 
натиснете YES.
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Пример:
Натиснете , а след това YES.

Бърз достъп до записи от телефонния 
указател
Когато сте в режим на готовност, можете да 
намерите запис, като натиснете и задържите 
един от клавишите  – , за да намерите 
запис, започващ с първата буква на този клавиш, 
или най-близкия следващ.

Пример:
Натиснете и задръжте , за да получите 
първия запис, започващ с буквата „G“ (или най-
близкия следващ). След това превъртете нагоре 
или надолу с помощта на  или . Когато 
намерите записа, който искате, натиснете YES, 
за да извършите повикването.

Въпрос за запис
Ако е включено Въпр. за запис, получавате въпрос 
дали искате да запишете всеки повикван или 
приеман номер, който още не е записан във 
вашия телефонен указател.

Забележка: Вашият абонамент трябва да 
поддържа услугата Разпознаване на викащата 
линия, ако искате да записвате номера, на които 
е отговорено.

За включване или изключване на функцията 
Въпр. за запис:

1. Преминете към Тел указат, YES, Опции, YES, 
Въпр. за запис, YES.

2. Изберете Вкл или Изкл и натиснете YES.

Поддържане на телефонния указател 
актуален
Можете да променяте и изтривате имена и номера 
от телефонния указател.

За редактиране на запис:
1. Преминете към Тел указат, YES, Търси и редак, YES.
2. Въведете името (или първите букви) за записа, 
който желаете да редактирате, и натиснете YES.

3. Натиснете YES, за да изберете записа.
4. Изберете Редактиране и натиснете YES.
5. Когато завършите редактирането, натиснете YES, 
за да запишете промените си.
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За изтриване на запис от телефонния 
указател:

1. Преминете към Тел указат, YES, Търси и редак, YES.
2. Въведете името (или първите букви) за записа, 
който желаете да изтриете, и натиснете YES.
Когато записът, който искате да изтриете, 
е маркиран, натиснете YES.

3. Натиснете YES за потвърждение.

Ред на сортиране
Можете да променяте реда на сортиране на 
записите във вашия телефонен указател, така 
че те да се сортират в съответствие с номера 
им на позиция, а не по име. Това означава, 
че търсите номера на позиция, когато използвате 
функциите Търси и повик. или Търси и редак.

За избор на ред на сортиране:
1. Преминете към Тел указат, YES, Опции, YES, 
Ред сортиране, YES.

2. Изберете ред на сортиране и натиснете YES.

Памети на телефонния указател
Записите от вашия телефонен указател 
се съхраняват в паметта на вашата SIM карта. 
Броят на записите, които можете да съхранявате, 

зависи от вашата SIM карта. Като съхранявате 
вашите записи на SIM картата, можете да 
ги използвате, ако поставите картата в друг 
телефон.
Записите можете да съхранявате и в паметта 

в телефона. Паметта на телефона побира определен 
брой позиции, в които вашите записи се съхраняват, 
когато всички позиции на SIM картата са заети. 
Ако запишете записите си в паметта на телефона, 
можете да ги използвате, дори ако поставите 
в телефона си друга SIM карта.

Избор къде да съхраните даден запис
Когато съхранявате даден запис и получите 
въпрос да въведете номер на позиция, можете 
да направите следното:
• За да запишете номер в първата предложена 
празна позиция, натиснете YES.

• За да запишете номера в друга позиция, 
натиснете , за да изтриете номера 
на позиция, въведете новия номер на позиция 
и натиснете YES.

• За да запишете номера в паметта на телефона, 
трябва първо да знаете колко позиции имате 
на вашата SIM карта. Това можете да проверите 
в менюто Съст. памет, вж. стр. 34. Ако 
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например имате 200 позиции на вашата SIM 
карта, можете да въведете позиция номер 201 
и така ще съхраните номера в първата позиция 
на паметта в телефона.

Заместване на записи
Ако се опитате да запишете телефонен номер 
в позиция, която вече съдържа телефонен номер, 
се появява съобщението Замяна?, заедно с името, 
записано в тази позиция. Сега имате две 
възможности:
• Натиснете YES, за да замените номера с новия 
номер.

• Натиснете NO, ако не искате да замествате 
стария номер. Въведете нова позиция и 
натиснете YES.

Проверка на състоянието на паметта
Можете да проверявате колко позиции памет 
имате във вашите памети и колко от тях сте 
използвали.

За проверка на състоянието на паметите:
Преминете към Тел указат, YES, Съст. памет, YES.
Ако имате записи в паметта на телефона, можете 
да ги изтривате. 

За изтриване на записи от паметта 
на телефона:

1. Преминете към Тел указат, YES, Опции, YES, 
Изтрива всчки, YES.

2. Натиснете отново YES. Ако изтриете всички 
записи от паметта на телефона, записите на 
вашата SIM карта не се изтриват.

Копиране на записи от телефонния указател
Можете да копирате записите от телефонния 
указател между паметта на вашия телефон 
и SIM картата. Броят на записите, които могат 
да се запишат, зависи от вида на SIM картата.

За копиране на записи към SIM картата:
Преминете към Тел указат, YES, Опции, YES, 
Копиране в SIM.

За копиране на записи към телефона:
Преминете към Тел указат, YES, Опции, YES, 
Копирай от SIM.

Групи
Можете да създадете група от записи в указателя. 
След това можете да изпращате текстово съобщение 
до всички членове на тази група едновременно. 
Вж. „Текстови съобщения (SMS)“ на стр. 50.
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За създаване на нова група:
1. Преминете към Тел указат, YES, Групи, YES, 
Добав група?, YES.

2. Въведете име за групата и натиснете YES.
3. Преминете към Добавя нов? и натиснете YES.
4. Изберете запис от телефонния си указател 
и натиснете YES.

5. За да добавите следващия член, повторете 
стъпки 3 и 4.

6. За да излезете от менюто, натиснете NO.

За добавяне на член към съществуваща 
група:
Изберете групата, която искате, и изберете 
Редактиране, YES, Добавя нов?, YES.

Гласова поща
Ако абонаментът ви включва услуга 
телефонен секретар, викащите могат 
да оставят съобщение от гласова поща, 
когато не могат да отговорят на дадено 
повикване.

Приемане на съобщение от гласова поща
В зависимост от вашия мрежов оператор 
вие бивате информирани, че някой е оставил 
съобщение – или чрез текстово съобщение, или 
с индикация за гласова поща.

Извикване на вашата услуга гласова поща
Можете лесно да извикате своята услуга гласова 
поща, като натиснете и задържите , ако сте 
запазили номера на вашата гласова поща в теле-
фона. Номерът се получава от вашия доставчик 
на услуги.

За въвеждане на номер на гласова поща:
Преминете към Съобщения, YES, Опции, YES, 
Глас. поща №, YES.

Време на повикванията
През време на повикване, времетраенето 
на повикването се показва на дисплея.
Можете да проверявате времетраенето 

на своя последен разговор, изходящите 
повиквания и общото време.
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За проверка на времето на повикванията 
и нулиране на брояча на времето:
• Преминете към Повиквания, YES, Време и цена, 

YES, Време повикв и изберете опция, YES.
• Изберете Нул. таймери, за да нулирате брояча 
на времето на повикванията.

Стойност на повикванията
За информация за стойност на 
повикванията трябва да се допитате до 
вашия мрежов оператор или доставчик 
на услуги дали можете да се абонирате 
за тази услуга, при която се показва 
стойността на повикването (или броят 
на таксовите импулси).

Информация за стойността
Ако имате абонамент с услуга информация за 
стойността, можете да проверявате стойността 
на последното си повикване и общата стойност 
на всичките си повиквания.

Забележка: Ако сте абонирани за информация 
за стойността, за да изчистите брояча на 
стойността или времето, трябва да въведете 
своя ПИН 2.

За проверка на стойността 
на повикванията и нулиране:
• Преминете към Повиквания, YES, Време и цена, 

YES, Цена повикв и изберете опция, YES.
• Изберете Изч обща цена, за да нулирате брояча 
на стойността на повикванията.

Задаване на стойността на повикванията
За да укажете цената на таксов импулс, можете 
да използвате функцията Тарифа. Ако не укажете 
цена за таксов импулс, се показва броят на 
таксовите импулси.

За въвеждане на цената за таксов импулс:
1. Преминете към Повиквания, YES, Време и цена, 

YES, Цена повикв, YES, Задай тарифа, YES.
2. Въведете своя ПИН2, YES.
3. Изберете Смяна тарифа, YES.
4. Въведете кода за валутата, която искате (например 

BGN за български лева), YES.
5. Въведете цената за импулс, YES.
За да въведете десетична точка, натиснете .
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Кредитен лимит за повиквания
Можете да въвеждате общата сума 
пари, която да може да се използва 
за извършване на повиквания. Когато 
сумата достигне нула, повече повиквания 
не могат да извършват. Моля, отбележете, 
че кредитният лимит е само приблизителна 
стойност.

За задаване на определен кредитен лимит:
1. Преминете към Повиквания, YES, Време и цена, 

YES, Цена повикв, YES, Задай кредит, YES.
2. Въведете своя ПИН2, YES.
3. Изберете Смяна, YES.
4. Въведете сума, YES.
За още информация за ПИН2 вж. „Защита“ 
на стр. 62.

Пренасочване на повиквания
Ако не можете да отговорите на входящо 
повикване (гласово или за данни), можете 
да го пренасочите към друг номер, 
например на своята услуга телефонен 
секретар.

Забележка: Когато е включена функцията 
Огр разговори, някои опции на Прехв. повикв. 
не могат да бъдат активирани.

За устни повиквания можете да избирате измежду 
следните алтернативи за пренасочване:
• Прехв. винаги – пренасочване на всички устни 
повиквания.

• При заето – пренасочване на повикванията, 
ако вече сте заети в разговор.

• Извън обсег – пренасочване на повиквания, ако 
вашият телефон е изключен или не сте в обсег.

• Няма отговор – пренасочване на повиквания, 
на които не отговорите до определен лимит 
от време (в зависимост от оператора).

За включване на пренасочването 
на повиквания:

1. Преминете към Повиквания, YES, Управление, 
YES, Прехв. повикв., YES.

2. Изберете категория повиквания, а след това 
алтернатива на пренасочване, YES.

3. Изберете Активиране, YES.
4. Въведете телефонния номер, на който искате 
да бъдат пренасочвани вашите повиквания, и 
натиснете YES, или го извикайте от телефонния 
указател.
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За изключване на пренасочването 
на повиквания:
Изберете опция на пренасочване и след това 
Отмяна.

За проверка на състоянието:
1. Преминете към Повиквания, YES, Управление, 

YES, Прехв. повикв., YES.
2. Изберете тип повикване YES.
3. Преминете към пренасочването, което искате 
да проверите, YES. Изберете Състояние, YES.

За проверка на състоянието на всички 
пренасочвания на повиквания:
Изберете Проверка всич в менюто Прехв. повикв.

Повече от един разговор едновременно
Можете да провеждате повече от един 
разговор едновременно. Можете например 
да задържите провеждания разговор, 
докато извършите или отговорите на 
второ повикване, а след това да превключвате 
между двата разговора. Трето повикване не може 
да се приема, без да се завърши едно от първите 
две повиквания.

Забележка: През време на разговор, менюто 
Текущо повикв. заменя менюто Повиквания.

Услуга чакащо повикване
Ако услугата чакащо повикване е включена, 
когато получите второ повикване през време 
на разговор, чувате бипване в слушалката.

За включване или изключване на услугата 
чакащо повикване:
Преминете към Повиквания, YES, Управление, 
YES, Чакащо повикване, YES.

За извършване на второ повикване 
по време на разговор:

1. Натиснете YES, за да поставите протичащия 
разговор в режим на задържане. В режим 
на задържане може да се намира само един 
разговор.

2. Въведете номера, който искате да повикате, 
и натиснете YES, или извикайте номер от теле-
фонния указател. До различните опции можете 
да достигнете и чрез натискане на .
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За приемане на второ повикване по време 
на разговор:
• За да отговорите на второто повикване и да 
поставите протичащия разговор в задържано 
състояние, натиснете YES.

• За да откажете второто повикване и продължите 
провеждания разговор, изберете Заето.

• За да отговорите на второто повикване и 
завършите провеждания разговор, изберете 
Закриване и отг.

Манипулиране с две повиквания
Когато имате един активен разговор и едно 
задържано повикване, можете да направите 
едно от следните:
• Натиснете YES за превключване между 
повикванията.

• За свързване на двете повиквания в конфе-
рентен разговор, натиснете  и изберете 
Свързв повикв.

• За да свържете двете повиквания, натиснете 
 и изберете Прехв повикв. Вие се изключвате 

и от двете повиквания.

• Натиснете NO, за да завършите провеждания 
разговор, а след това натиснете YES, за да 
поемете задържаното повикване.

• За да завършите и двете повиквания, натиснете 
два пъти NO.

Конферентни повиквания
Можете да провеждате общ разговор 
(конферентно повикване) с най-много 
петима участника. Можете също да 
задържите конферентното повикване, 
за да извършите друго повикване.

Забележка: За разговори с участие на повече 
от едно лице може да има допълнителни такси. 
За още информация се обърнете към вашия 
доставчик на услуги.

Създаване на конферентно повикване
За създаване на конферентно повикване трябва 
да имате един активен разговор и едно задържано 
повикване.
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За свързване на двете повиквания 
в конферентен разговор:
Преминете към Текущо повикв., YES, 
Свързв повикв, YES.

За добавяне на нов участник:
1. Натиснете YES, за да поставите конферентния 
разговор в режим на задържане.

2. Повикайте следващото лице, което желаете 
да включите в конферентното повикване.

3. Натиснете , изберете Свързв повикв, YES.
За включване на още участници повторете 
стъпки от 1 до 3.

За изваждане на участник:
1. Натиснете , изберете Закрива участ, YES.
2. Изберете участник, YES.

За завършване на конферентното 
повикване:
Натиснете NO.

Провеждане на частен разговор
Можете да проведете частен разговор с един 
от участниците и да поставите в режим на 
задържане другите участници.

За започване на частен разговор:
1. Натиснете , след това изберете Изваждане, 
за да изберете участника, с когото искате да 
говорите.

2. Изберете Свързв повикв, за да подновите 
конферентното повикване.

Ограничаване на повиквания
Услугата ограничаване на повиквания 
ви дава възможност да ограничавате 
изходящи или входящи повиквания. 
Това може да бъде полезно, например 
когато сте в чужбина. За да използвате тази 
услуга, ви трябва парола, която се получава 
от вашия доставчик на услуги.

Забележка: Ако прехвърляте входящите 
повиквания, не можете да активирате 
някои опции на Огр разговори.

Могат да се ограничават следните повиквания:
• Всички изход. – Всички изходящи повиквания.
• Изход.междун. – Всички изходящи между-
народни повиквания.
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• Изх меж роум – Всички изходящи между-
народни повиквания, освен до вашата страна.

• Всички входящ – Всички входящи повиквания.
• Вход при роум – Всички входящи повиквания, 
когато сте в чужбина (при роуминг).

За включване или изключване 
на ограничаването на повиквания:

1. Преминете към Повиквания, YES, Управление, 
YES, Огр разговори, YES.

2. Изберете опция, YES.
3. Изберете Активиране или Отмяна, YES.
4. Въведете своя ПИН, YES.

Фиксирано набиране
Функцията фиксирано набиране 
позволява да се извършват повиквания 
само до определени номера, записани 
на SIM картата.

Забележка: Международните номера за 
спешни повиквания може да се набират, дори 
и при включена функция фиксирано набиране.

Фиксираното набиране изисква SIM карта, която 
позволява записването на фиксирани номера. 
Фиксираните номера са защитени от вашия ПИН2.
Може да записвате частични номера или номера 

с въпросителни знаци.
• Частични номера: Записване на 0123456 
позволява да се правят повиквания до всички 
номера, започващи с 0123456.

• Номера с въпросителни знаци: Записване на 
01234567?0 позволява да се правят повиквания 
до номера от 0123456700 до 0123456790. 
За да въведете въпросителен знак, натиснете 
и задръжте .

За включване или изключване на фиксирано 
набиране:

1. Преминете към Тел указат, YES, Опции, YES, 
Фикс набиране, YES.

2. Въведете своя ПИН2, YES.
3. Изберете Вкл или Изкл, YES.

За записване на фиксиран номер:
1. Преминете към Тел указат, YES, Спец. номера, 

YES, Фикс номера, YES.
2. Изберете Добавя нов? и въведете номера.
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Условни групи потребители
Функцията Условна група потребители е начин 
за намаляване на разходите за повиквания. 
При някои мрежи е по-евтино да се извършват 
повиквания в рамките на група за повиквания. 
Можете да запишете десет групи.

За добавяне на група:
1. Преминете към Повиквания, YES, Управление, 

YES, Условни групи, YES, Редакт. списък, YES.
2. Преминете към Добавя нов?, YES.
3. Въведете на име за групата потребители, YES.
4. Въведете справочния номер, YES. Справочният 
номер се предоставя от вашия оператор.

За активиране на група:
1. Преминете към Повиквания, YES, Управление, 

YES, Условни групи, YES, Редакт. списък, YES.
2. Изберете група, YES.
3. Изберете Активиране, YES. Повиквания могат да 
се извършват само в рамките на избраната група.

За повикване извън Условна група 
потребители:
Изберете Открити повик, а след това Вкл.

Избирателни повиквания
С услугата избирателни повиквания можете 
да изберете да приемате повиквания само 
от определени номера. Другите повиквания 
автоматично се отказват чрез тон заето. 
Телефонните номера на повикванията, 
които сте отказали, се записват в Списъка 
на повикванията.

За добавяне на номера към списъка 
на избраните викащи:

1. Преминете към Повиквания, YES, Управление, 
YES, Избират повик, YES, Списък избрани, YES.

2. Преминете към Добавя нов?, YES.
3. Изберете опция, YES.
4. Изберете запис, YES.

За избор на опция за избирателни 
повиквания:
Преминете към Повиквания, YES, Управление, 
YES, Избират повик, YES, Опции избрани, YES.
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Мрежи
Когато включите телефона, той 
автоматично избира вашата домашна 
мрежа, ако сте в нейното покритие. Ако 
не сте в рамките на покритието, можете 
да използвате друга мрежа. Това се нарича 
роуминг.

Допълнителни функции на повикване

Тонални сигнали
Можете да използвате банкови услуги по 
телефона или управление на телефонен 
секретар, като изпращате тонални сигнали 
(известни още като DTMF тонове) по 
време на разговор.

За изпращане и изчистване на тонове:
• Натиснете цифровите клавиши 0-9  
и .

• За изчистване на дисплея след повикване, 
натиснете NO.

Тефтерче
Телефонът може да се използва за записване на 
телефонен номер през време на разговор. Когато 
натискате цифрови клавиши, лицето, с което 
говорите, чува тонални сигнали. За изключване 
на тоналните сигнали през време на разговор 
натиснете , изберете Изкл тонове, YES. 
Когато завършите разговора, номерът остава на 
дисплея. След това можете да повикате номера 
с натискане на YES.

Показване и скриване на вашия номер
Ако абонаментът ви поддържа услугата 
Ограничаване на разпознаването на 
викащата линия (CLIR), можете при 
извършване на повикване да скривате 
вашия телефонен номер.

За показване или скриване на собствения 
телефонен номер:

1. Въведете телефонния номер, който искате 
да повикате.

2. Натиснете  или преминете към Повиквания, 
YES, Следв повикв, YES.

3. Изберете Скрий моя № или Покажи моя № 
и натиснете YES, за да извършите повикването.
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Настройване на WAP
WAP браузър

Изисквания
За да използвате Интернет или 
преглеждате услугите на WAP, 
е необходимо следното:
• Да имате телефонен абонамент, който 
поддържа предаване на данни.

• В телефона ви да са въведени настройки. 
Настройките може вече да са въведени, когато 
купувате телефона, или да получите настройки 
в текстово съобщение от вашия мрежов оператор 
или доставчик на услуги. Можете също да 
намерите настройки на 
www.SonyEricsson.com.

• Може да е необходимо и да се регистрирате 
като WAP потребител при вашия доставчик 
на услуги или мрежов оператор.

Получаване на настройките в текстово 
съобщение
Вашият оператор на GSM мрежа или Интернет 
доставчик може да бъде в състояние да ви изпрати 

необходимите акаунт за данни и настройки 
за WAP директно до телефона ви, включени 
в текстово съобщение (SMS).

За заявка на настройки от Sony Ericsson:
Като използвате компютър, отидете на 
www.SonyEricsson.com. Изберете своя регион 
и след това, като използвате Конфигураторите, 
заявете на телефона ви да бъде изпратено текстово 
съобщение с необходимите ви настройки.

За инсталиране на настройки:
Когато съобщението пристигне, се появява 
Получени са нови настройки Инсталиране?.
• Натиснете YES, за да инсталирате новите 
настройки. Ако настройките вече съществуват 
във вашия телефон, можете или да ги задържите, 
или да ги замените. Вж. „Информация за 
разширени настройки“ на стр. 45.

• Натиснете NO, за да се откажете 
от инсталирането.

След инсталирането, вж. „Използване на WAP“ 
на стр. 55.
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Настройване с помощта на съветника
Ако телефонът ви не е подготвен за WAP, можете 
да поискате от вашия мрежов оператор или 
доставчик на услуги да ви предостави инфор-
мация за настройките на WAP. След това може 
просто да използвате съветника в телефона си, 
за да ви преведе през съответните настройки.

За да използвате съветника за настройване 
на WAP:

1. Преминете към WAP услуги, YES, начална 
страница (например Sony Ericsson), YES. Сега, 
ако не съществуват никакви настройки на WAP, 
се стартира съветникът.

2. Въведете и запазете настройките, когато получите 
въпрос, и натиснете YES за потвърждение.

Информация за разширени настройки
Някои разширени настройки, които са описани 
в текстовете по-долу, може да не са задължителни; 
за повече информация се обърнете към вашия 
мрежов оператор или доставчик на услуги.

Акаунтът за данни включва настройки за 
свързване за достъп към сървър при вашия 

доставчик на услуги, например чрез WAP или 
чрез електронна поща.

WAP профилът включва настройки, които 
позволяват използване на WAP браузър.
За да използвате WAP браузъра, посредством 

доставчик на WAP услуги, са ви необходими 
настройки за определен акаунт за данни за WAP 
и WAP профил.
За да изпратите текстово съобщение (SMS) до 

e-mail адрес посредством вашия мрежов оператор, 
ви трябва телефонен номер на e-mail шлюз:

Настройки на акаунт за данни
В телефона си можете да имате записани 
няколко акаунта за данни, с различни 
настройка за различни цели. Основната 
настройка за акаунт за данни е Вид сметка 
(метод на свързване).

Съвет: Когато нямате акаунт за данни или 
настройки на WAP профил, можете да въведете 
настройки на акаунт за данни, когато въведете 
настройките на WAP профила.
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Можете да избирате от типовете акаунти 
GPRS данни или GSM данни. Ако искате 
да смените типа достъп, трябва да създадете 
нов акаунт за данни и да изберете типа достъп, 
който искате да използвате.

Забележка: За подробности по таксуването 
се допитайте до своя мрежов оператор.

GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) 
позволява достъп, при който можете 
винаги да бъдете онлайн.

Забележка: Необходим ви е абонамент, който 
поддържа GPRS.

GPRS настройки, които са налични:
• APN (Адрес на име на точка на достъп) – адресът 
на външната мрежа за данни, с която искате да 
се свържете – или IP адрес, или текстов израз.

• Идент. абонат – вашата идентификация на 
абонат, за да влезете във външната мрежа за 
данни.

• Парола – вашата парола, за да влезете във 
външната мрежа за данни.

• Искане парола (Искане за парола) – ако тази 
настройка е включена, получавате въпрос за 
парола всеки път, когато влезете във външната 
мрежа за данни.

• Позволени (Предпочитана услуга) – ако искате 
да сте в състояние да приемате входящи повик-
вания през време на сесия с GPRS, изберете 
Автоматично. Ако не, изберете Само GPRS.

• IP адрес – IP адресът, който използва телефонът 
при комуникациите си с мрежата. Ако не 
въведете адрес, мрежата ви предоставя временен 
IP адрес.

• DNS адрес – ако мрежата не предостави IP 
адреса към DNS сървъра автоматично, можете 
да го въведете тук.

• Още настройки (Допълнителни настройки) – 
те не са задължителни. Допитайте се до вашия 
мрежов оператор.
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GSM
GSM настройките включват някои 
настройки, сходни с GPRS настройките, 
и някои, които се специфични за GSM, 
както следва:
• Тел. номер – телефонния номер на вашия 
Интернет доставчик.

• Скорост данни – изберете скоростта, която 
искате за връзката.

• Тип данни – изберете аналогова или ISDN 
връзка.

За ръчно създаване на акаунт за данни:
1. Преминете към Свързване, YES, Меню данни, YES, 
Сметки данни, YES, Добавя сметка?, YES.

2. Изберете тип акаунт за достъп.
3. Въведете име за акаунта за данни.
4. Въведете настройките, които сте получили от 
своя мрежов оператор или доставчик на услуги.
Потвърдете всяка настройка с натискане на YES.

5. Преминете към Записване?, YES.

За редактиране на акаунт за данни:
1. Преминете към Свързване, YES, Меню данни, YES, 
Сметки данни, YES.

2. Изберете акаунт за данни, YES.

3. Изберете Редактиране.
4. Изберете настройката, която искате да редактирате, 

YES. Редактирайте настройката, YES.
5. Повторете стъпка 4 за останалите настройки, 
които искате да редактирате.

Предпочитана услуга
Като предпочитана услуга можете да зададете 
GPRS или GSM.

Забележка: За да видите състоянието 
на покритие и връзка на GPRS, в режим 
на готовност погледнете към триъгълника 
над индикатора за сила на сигнала. Ако 
триъгълникът е запълнен, има покритие 
на GPRS; в противен случай – не.

За избор на предпочитан режим:
Преминете към Свързване, YES, Меню данни, 
YES, Предп. услуга, YES и изберете GPRS и GSM 
или Само GSM.

Настройки на WAP профил
Настройките на WAP са записани в WAP профил. 
В повечето случаи за достъп до Интернет е доста-
тъчно да използвате само един профил.
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Можете да задавате и използвате и допълни-
телни WAP профили, например при достъп до 
защитени Интернет сайтове от вида на банков 
сайт или интранет на компания. В този случай 
просто превключвате между профилите, когато 
ви е необходимо да промените връзката с мрежата.

За ръчно въвеждане на настройките 
на WAP профил:

1. Погрижете се да имате настроен акаунт 
за данни между вашия телефон и Интернет 
сървъра, както е описано в „Настройки на 
акаунт за данни“ на стр. 45.

2. Преминете към WAP услуги, YES, Опции, YES, 
WAP профили, YES.

3. Изберете Доб. профил?, за да добавите нов 
профил или изберете съществуващ профил, 
който искате да редактирате, YES.

За въвеждане на информация в нов профил:
Когато избирате Доб. профил?, въведете име за 
профила, YES, Връзка чрез:, YES, изберете акаунта 
за данни, който да се използва, YES и въведете 
IP адрес:, YES. Появява се списък. Преминете 
към Записване?, YES.

За редактиране на съществуващ профил:
Когато избирате съществуващ профил, можете 
да извършите следното:
• Преименуване – Промяна на името на профила.
• Свързване с – Избиране на акаунт за данни.
• IP адрес – Адрес на сървъра на WAP шлюз.
• Допълнителни – Още настройки на профила.
• Изтриване – Премахване на профила.

За използване на разширени настройки 
на профил:
Ако изберете Допълнителни, можете да извършите 
следното:
• Смяна нач стр – Въвеждане на адреса на WAP 
сайта, който искате да бъде вашата начална 
страница.

• Втора сметка – Избиране на алтернативен 
акаунт за данни, ако първият в Свързване с 
отказва.

• Идент. абонат – Въвеждане на вашата 
идентификация на потребител за WAP шлюза.

• Парола – Въвеждане на вашата парола за WAP 
шлюза.

• Защита – Преглед на настройките за защита 
на WAP.

• Изображения – Показване на изображения 
при работа в браузъра.
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Настройки за защита на WAP
Вашият телефон съдържа поддръжка 
за защитено използване на WAP браузър. 
За защитата на връзката между WAP 
шлюз и WAP доставчик е отговорен 
WAP доставчикът.

Включване на защитата
Когато включите защитата, връзката между 
вашия телефон и WAP шлюзът е защитена.

За включване на защитена връзка:
1. Преминете към WAP услуги, YES, Опции, YES, 

WAP профили, YES.
2. Изберете профила, който да се използва, YES.
3. Изберете Допълнителни, YES, Защита, YES.
4. Изберете Вкл, YES.

Надеждни сертификати
За да се установи защитена връзка, когато се 
използват определени WAP услуги, например 
банкови операции или пазаруване с WAP, 
в телефона трябва да има сертификати.

Различните типове сертификати са както следва:
• Сертификатите на сървъра се използват 
за определяне на WAP шлюз до телефона и за 
показване, че той е сертифициран от надежден 
орган. Сертификатът на сървъра се проверява 
по отношение на надеждните сертификати, 
които са съхранени в телефона. Ако телефонът 
проверява самоличността на даден сървър, 
получавате възможности да прекратите или 
продължите връзката.

• Надеждните сертификати се използват 
за удостоверяване на WAP шлюза, с който 
се опитват да се свържат. Когато купувате 
телефона си, той може вече да съдържа 
надеждни сертификати. Можете също 
да изтегляте надеждни сертификати от 
Sony Ericsson или други WAP страници.

За проверка на сертификатите във вашия 
телефон:
Преминете към WAP услуги, YES, Опции, YES, 
Общи, YES, WAP защита, YES, Сигурен серт., YES.
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Съобщения
Текстови съобщения

Номера на централа
Номерът на вашата централа се предоставя 
от вашия оператор. Ако номерът на вашата 
обслужваща централа не е записан на 
вашата SIM карта, трябва да зададете 
номера сами. В противен случай не можете 
да отговаряте на получени съобщения или 
да изпращате свои собствени съобщения.
Вашият телефон съдържа и разширени услуги 

за съобщения (EMS), които ви позволяват да 
добавяте картини, анимации, звук и мелодии към 
текстовите съобщения.

За проверка на номера на вашата централа:
1. Преминете към Съобщения, YES, Опции, YES, 
Централи, YES. Ако не е намерен номер, изберете 
Добавя нов? и натиснете YES.

2. Въведете номера, включително международния 
знак + и кода на страната, и натиснете YES.

Текстови съобщения (SMS)
Можете да използвате Услугата кратки съобщения 
(SMS), за да изпращате и получавате съобщения, 
които съдържат до 160 знака.

Забележка: Някои знаци, специфични за даден 
език, използват повече място. Изключете 
Национ. знаци за икономия на място. 
Вж. „Списък от опции“ на стр. 16.

За изпращане на текстово съобщение:
1. Преминете към Съобщения, YES, Писане ново, YES.
2. Въведете своето съобщение и натиснете YES. 
Вж. „Въвеждане на букви и знаци“ на стр. 14.

3. Въведете телефонния номер на получателя или 
го извикайте от телефонния указател, като 
натиснете .

4. Натиснете YES, за да изпратите съобщението.

За вмъкване на обект в текстово 
съобщение:

1. Преминете към Съобщения, YES, Писане ново, YES.
2. Докато пишете съобщението си, натиснете и 
задръжте , за да влезете в менюто за опции.
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3. Изберете Доб. символ или Вмъкни обект, YES.
4. Изберете Картина, Звуков ефект, Мелодия или 
Анимация, YES.

5. Изберете обект или символ, YES. След това 
натиснете YES отново, за да потвърдите.

Изпращане на текстово съобщение до група
Можете да изпращате текстови съобщения до 
група, която сте указали и запазили в телефонния 
указател, вж. „Групи“ на стр. 34. Таксува се за 
всеки член на групата поотделно.

Изпращане на текстово съобщение 
до група

1. Преминете към Съобщения, YES, Писане ново, YES.
2. Въведете своето съобщение и натиснете YES.
3. Натиснете , изберете Групи и натиснете YES.
4. Изберете група и натиснете YES.

Форматиране на текст
Можете да сменяте стила, размера и подрав-
няването на текста в текстовото съобщение.

За форматиране на текст в текстово 
съобщение:

1. Преминете към Съобщения, YES, Писане ново, YES.
2. Напишете текстовото съобщение.
3. Натиснете .
4. Изберете Формат текст, YES. След това изберете 
Размери, Текст маска или Подравнено, YES. 
Изберете формат и натиснете YES.

Дълги съобщения
Едно текстово съобщение може да съдържа до 
160 знака. Съобщение, по-дълго от това, можете 
да изпращате чрез свързване на две или повече 
съобщения. Отбележете, че се таксува всяко 
от свързаните съобщения.

За включване на дългите съобщения:
Преминете към Съобщения, YES, Опции, YES, 
Дълги SMS, YES, Вкл, YES.

Опции при съобщения
Можете да зададете стойност по подразбиране 
за опциите при съобщения по-долу, а можете 
и да включите опцията Подкан парам, която 
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означава, че избирате параметрите всеки път, 
когато изпращате съобщение.
• Тип SMS – Телефонът поддържа различни 
типове съобщения. Вашият доставчик на услуги 
може да предложи средство за преобразуване 
на текстово съобщение в друг формат (например 
на e-mail), който съответства на оборудването, 
което ще получи съобщението.

• Валидност – Ако съобщението ви не може 
да бъде доставено, например ако получателят 
е изключил телефона си, вашата централа 
може да запази съобщението и да го изпрати 
по-късно.

• Искан отговор – Ако искате получателят на 
съобщението да отговори, можете да включите 
искане на отговор.

• Искане съст. – Да проверите дали съобщението 
е изпратено.

За задаване на опция за съобщение 
по подразбиране:

1. Преминете към Съобщения, YES, Опции, YES.
2. Изберете Тип SMS, Валидност, Искан отговор 
или Искане съст., YES.

3. Изберете опция от списъка, YES.

За включване или изключване на подкана 
за параметри:
Повторете стъпки 1 и 2 по-горе, а след това 
изберете Подкан парам, YES.

Шаблони
Ако имате едно или повече съобщения, които 
изпращате често, може да ги запазите в телефона 
като шаблони. Можете да запишете до 20 шаблона 
с дължина до 60 знака всеки.
Вашият телефон може да е доставен с набор 

от шаблони, които вашият оператор или доставчик 
на услуги е подготвил за вас. Тези шаблони се 
появяват в списъка от шаблони, обозначен с икона.

За създаване на шаблон:
1. Преминете към Съобщения, YES, Шаблони, YES, 
Добавя нов?, YES.

2. Въведете съобщението и натиснете YES, за да 
запазите шаблона.

За използване на шаблон:
Изберете шаблон от списъка Шаблони в менюто 
Съобщения и продължете както е описано в 
„За изпращане на текстово съобщение:“ на стр. 50.
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Брояч на съобщенията
Можете да проверявате броя на текстовите 
съобщения, които сте изпратили.

За проверка на броя на изпратените 
съобщения:
Преминете към Повиквания, YES, Време и цена, 
YES, Брояч SMS, YES, Покажи брояч.

За нулиране на брояча на съобщения:
Преминете към Повиквания, YES, Време и цена, 
YES, Брояч SMS, YES, Изч SMS брояч.

Получаване на съобщение
Когато приемате съобщение, телефонът бипва 
и на дисплея се появява съобщението Ново съобщ.
Ако подателят на съобщението иска да 

отговорите, на дисплея се появява съобщението 
Искан отговор Отговор?. Натиснете отново YES, 
за да отговорите. Ако не искате да отговорите, 
натиснете NO.

За прочитане на съобщението веднага:
1. Натиснете YES.
2. Използвайте навигационния клавиш, 
за да превъртате в съобщението.

Когато прочетете съобщението, натиснете YES. 
Появява се ново меню с различни опции. Тези 
опции са описани на следващите страници.

За прочитане на съобщението по-късно:
Натиснете NO, за да запишете съобщението във 
вашата Пол.съобщ. в менюто Съобщения.

За отговор на съобщение:
1. Когато прочетете съобщението, натиснете YES.
2. Изберете Отговор в списъка на опциите 
и натиснете YES.

3. Изберете съобщението, което искате да изпратите 
като отговор, и натиснете YES. Можете да избирате 
между: Писане ново, И това SMS или Шаблони.

4. Напишете своето съобщение и натиснете YES.

За препращане на съобщение
1. Когато прочетете съобщението, натиснете YES.
2. Изберете Препрати и натиснете YES.
Продължете по същия начин, както при изпращане 
на ново текстово съобщение.

За повикване на телефонен номер, намерен 
в съобщение:
Когато номерът се маркира, натиснете YES.
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За повикване на подателя на съобщението:
1. Когато прочетете съобщението, натиснете YES.
2. Изберете Повикване и натиснете YES.

За прочитане на текстовото съобщение:
1. Когато прочетете съобщението, натиснете YES.
2. Изберете Четене следв и натиснете YES.

За изтриване на съобщение
1. Когато прочетете съобщението, натиснете YES.
2. Изберете Изтриване и натиснете YES.

Запазване на входящи съобщения
Входящите съобщения се записват в паметта на 
телефона. Когато паметта на телефона и паметта 
на SIM картата са пълни, мигащ плик на дисплея 
показва, че трябва да изпразните кутията с входящи 
съобщения, за да можете да получавате нови.
Ако паметта на телефона се запълни с непро-

четени съобщения, новите съобщения автоматично 
се запазват на SIM картата. Съобщенията, които 
са запазени на SIM картата, остават там, докато 
не ги изтриете.

За записване на съобщение на SIM картата:
1. Когато прочетете съобщението, натиснете YES.
2. Изберете Запис на SIM и натиснете YES.

Местна информация
Обикновената услуга за кратки съобщения 
е лична услуга, която предава вашите 
частни съобщения. Местната информация 
е друг тип текстово съобщение, което се 
изпраща до всички абонати в зоната на 
определена мрежа.
Тази информация може например да бъдат 

сведения за пътната обстановка или телефонен 
номер на местна компания за таксита.

Използване на местна информация
За допълнителни сведения за кодовете на местната 
информация се обърнете към информацията, 
предоставена от вашия мрежов оператор.

За включване или изключване на местна 
информация:

1. Преминете към Съобщения, YES, Местна инфо, 
YES, Получаване.

2. Изберете Вкл или Изкл и натиснете YES.

За въвеждане на код за местна информация:
1. Преминете към Съобщения, YES, Местна инфо, 

YES, Списък съобщ., YES, Добавя нов?, YES.
2. Въведете новия код и натиснете YES.
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Получаване на местно съобщение
Когато получите съобщение с местна информация, 
съобщението автоматично се появява на дисплея. 
Съобщението можете да прочетете по същия 
начин, както четете и обикновено текстово 
съобщение. Местни съобщения не могат да 
се запазват. Когато прочетете съобщението 
и натиснете YES или NO, то се изтрива.

Клетъчна информация
„Каналът на клетъчната информация“ 
се използва от някои мрежови оператори 
за изпращане на съобщения до техните 
абонати в зоната на дадена мрежа. 
Съобщенията в канала на клетъчната информация 
се четат по същия начин, както се четат и местните 
съобщения.

За включване на Канала на клетъчната 
информация:
Преминете към Съобщения, YES, Местна инфо, 
YES, Инфо клетка, YES и след това изберете Вкл.

Използване на WAP
WAP браузър, показалци

Във вашия телефон се използва браузър 
на WAP (Wireless Application Protocol, 
Безжичен протокол за приложения), 
който е предназначен да добави към 
мобилния телефон един модифициран Интернет. 
Предлагат се широка гама услуги – например 
новини, забавления, разписания, резервации, 
банкови услуги, е-търговия, позициониране 
и електронна поща.

Преди да започнете
Първо се погрижете за следното:
• Да имате телефонен абонамент, който поддържа 
предаване на данни.

• Правилни настройки във вашия телефон за WAP. 
Вж. „Настройване на WAP“ на стр. 44.

• Да сте регистрирани като WAP потребител при 
вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.
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Използване на WAP браузъра
Настройките може вече да са въведени, когато 
купувате телефона си. Можете да получите 
настройките в текстово съобщение от вашия 
мрежов оператор или доставчик на услуги.

За стартиране на браузъра:
Първо изберете WAP профила, който искате 
да използвате. Преминете към WAP услуги, YES, 
Избор профил, YES.
След това изберете едно от следните:
• Отворете своята начална страница, например 

Sony Ericsson.
• Отидете на някой от своите показалци. 
Изберете Показалци, YES.

• Въведете адреса на WAP сайт. Изберете 
Въведи URL, YES, Нов адрес?, за да въведете 
нов WAP адрес, или изберете един от 10-те 
адреса, въведени последни. Когато въведете 
WAP адрес, нормалният префикс http:// не 
е необходим.

За изход от WAP и прекъсване на връзката:
• Натиснете и задръжте NO или
• Натиснете , изберете Изход WAP.

Опции при работа с браузъра
След започване на работа с браузъра можете да 
достигнете до различни опции, като натиснете .
Менюто на опциите е динамично. Съдържанието 

му може да варира в зависимост от WAP сайта, 
който посещавате.
Менюто на опциите винаги съдържа следното:
• Преминаване към началната страница, зададена 
за текущия WAP профил. Ако изберете e-mail 
адрес, докато браузърът е в WAP сайт, можете 
да отговорите с текстово съобщение.

• Показалци – Добавяне на сайта, на който е в 
момента браузърът, към списъка от показалци 
или гледане на списъка показалци за текущия 
профил.

• Push съобщения – Показва получените push 
съобщения.

• Въведи URL – Въвеждане на WAP адрес на сайт, 
който искате да посетите.

• Запис карт. – Запазване на картина от сайта.
• Изпрати с SMS – Изпращане на текстово 
съобщение с връзка към текущата WAP страница 
до друг телефон.

• Презарежда – Презареждане на съдържанието 
на WAP страницата.
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• Изход WAP – Прекъсване на връзката и преми-
наване в готовност.

• Състояние – Показване на текуща информация 
за състоянието, например профил, тип достъп, 
време на свързване, скорост на данните, защита, 
адрес.

• Като нач. стр. – Задаване на текущия сайт 
като начална страница на WAP профила, който 
използвате.

• Редактиране – Редактиране на името и/или 
WAP адреса на показалеца.

• Изтриване – Изтриване на показалеца.

Използване на показалци
Използването на показалци във вашия мобилен 
телефон се извършва точно по същия начин, 
както и с Интернет браузър в компютър. Можете 
да имате до 25 показалеца.

За работа с показалци:
1. Преминете към WAP услуги, YES, Показалци, YES.
2. Изберете показалеца, с който искате 
да работите, .
Изберете Към показалец, Редактиране, Изтриване, 
Изпрати с SMS или Като нач. стр. и натиснете YES.

Изтегляне
Можете да изтегляте например картини, теми, 
игри и сигнали на звънене, от WAP сайтове 
директно на вашия телефон.

Забележка: Уверете се, че размерите на файлове 
не превишават свободната памет в телефона, 
вж. „Състояние на паметта“ на стр. 64 за 
повече информация.

За изтегляне от wap.SonyEricsson.com:
1. Преминете към WAP услуги, YES, Показалци, YES, 

Sony Ericsson, YES.
2. Изберете какво искате да изтеглите и следвайте 
инструкциите, които се появяват, YES.

Push съобщения в WAP
При използване на WAP услугите можете 
да получавате push съобщения. Това означава, 
че доставчик на услуги изпраща информация 
от WAP до телефона ви, без да трябва да правите 
нищо. Можете например да получите актуални 
новини или нови WAP настройки от своя 
доставчик на услуги.
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Има два вида push съобщения:
• Текстови съобщения, които ви информират 
за WAP услуги чрез изпращане на връзка. 
За да преминете към WAP услугата, щракнете 
върху връзката и изберете Зареждане.

• Актуализирана информация от WAP услуга 
се изпраща и появява в WAP браузъра.

Получаване на push съобщение
Можете да настроите телефона си за приемане 
или за отказване на push съобщения. Това е валидно 
за всички ваши WAP профили.

За задаване на приемането на push 
съобщения:
Преминете към WAP услуги, YES, Опции, YES, 
Общи, YES, Push съобщения, YES и изберете 
една от следните настройки:
• Включен – Позволявате автоматичното 
зареждане на push съобщения.

• Подкана – Позволявате приемането на push 
съобщения, но само когато потвърдите.

• Изключен – Не позволявате приемането на 
push съобщения.

За отговаряне на push съобщение:
Преминете към WAP услуги, YES, Push съобщения, 
YES, преминете към push съобщение, YES и изберете 
едно от следните:
• Зареждане – Браузърът стартира и зарежда 

WAP сайта, така че да можете да виждате 
информацията от push съобщенията.

• Изтриване – Изтриване на push съобщението.
• Отлагане – Запазване на съобщението, 
да се зареди по-късно.

Съхранена информация
Следната информация може да се запази във 
вашия телефон:
• Кеш – подобрява ефективността на паметта.
• Пароли – подобрява ефективността на достъпа 
до сървъра.

• „Бисквитки“ – подобрява ефективността на 
достъпа до сайтове.

Препоръчително е всяка поверителна информация 
относно посетени WAP услуги да се изтрива. Това 
е необходимо за избягване на риска, ако телефонът 
ви бъде оставен на неподходящо място, изгубен 
или откраднат.
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Забележка: Вж. „Настройки за защита на WAP“ 
на стр. 49 за повече информация по отношение 
на защита и сертификати.

За допускане на информация от WAP 
в телефона:

1. Преминете към WAP услуги, YES, Опции, YES, 
Общи, YES.

2. Изберете информацията, която да допуснете, YES.

За изчистване на кеш, списък с пароли, 
бисквитки или входна кутия на push 
съобщения:

1. Преминете към WAP услуги, YES, 
Допълнителни, YES.

2. Изберете информацията, която да се изчисти.
3. Натиснете YES за потвърждение.

Допълнителни функции
Будилник, хронометър, калкулатор, календар, игри

Будилник
Будилникът може да бъде нагласен да звъни 
в определен час в рамките на 24 часа, както 
и в определен час в различните дни. Тези два 
вида алармени сигнали могат да бъдат зададени 
едновременно. Дори и ако сте настроили 
телефона си на безшумен режим, сигналите на 
будилника и таймера звънят. Будилникът звъни, 
дори и ако телефонът е изключен.

За задаване на алармен сигнал:
1. Преминете към Органайзър, YES, Аларми, YES, 
Аларма или Повт. аларма, YES.

2. Въведете часа, YES и деня, ако се повтаря, 
с превъртане и натискане на , YES.

За промяна на часа на алармата:
1. Преминете към Органайзър, YES, Аларми, YES, 
Аларма, YES, Нов час, YES.

2. За да изключите алармения сигнал, докато звъни, 
натиснете произволен клавиш. Ако не искате 
аларменият сигнал да се повтори, натиснете YES.
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За прекратяване на алармения сигнал:
Преминете към Органайзър, YES, Аларми, YES, 
Аларма или Повт. аларма, YES, Отмяна, YES.

За избиране на алармен сигнал:
Преминете към Настройки, YES, Звук и сигнал, 
YES, Аларм сигнал, YES.

Хронометър
Хронометърът се изключва, когато отговорите 
на входящо повикване или когато излезете от 
менюто на хронометъра.

За използване на хронометъра:
Преминете към Органайзър, YES, Хронометър, 
YES, а след това натиснете:

 за нулиране (когато е спрян).
 да запишете до девет междинни времена.

YES за стартиране, спиране или повторно стартиране.
NO за спиране.

 или , за да проверите запазените междинни 
времена.

Калкулатор
Телефонът има вграден калкулатор, който може 
да извършва действията събиране, изваждане, 
деление и умножение.

Забележка: Точността на функцията калкулатор 
е ограничена.

За използване на калкулатора:
1. Преминете към Органайзър, YES, Калкулатор, YES.
2. Въведете цифри от клавиатурата, а след това 
натиснете:

 или  за получаване на /, x, -, +, десетична 
точка или %.

 за изтриване на цифрата.
YES, за да пресметнете резултата, еквивалентно 
на (=).

 за запис в паметта.
 за извличане от паметта.

Таймер
Телефонът има вграден 24-часов таймер.
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За задаване на таймера:
Преминете към Органайзър, YES, Таймер, YES. 
Когато сигналът зазвъни, той може да се изключи 
с натискане на кой да е клавиш.

Календар
В календара можете да добавяте задачи за неща, 
които трябва да помните. Задачите може да се 
редактират или изтриват.

За добавяне на задача:
1. Преминете към Органайзър, YES, Календар, YES.
2. Изберете Доб задача?, YES.
3. Въведете описание, YES.
4. Въведете датите и часовете на начало/край, YES.
5. Преминете към Продължава?, YES.
6. Задайте напомняне, ако е необходимо, или 
изберете Няма и натиснете YES за записване.

За задаване на напомнянето:
Изберете някоя от предварително дефинираните 
стойности или изберете Друго напомн., след което 
въведете датата на алармата the alarm date, YES 
и часа на алармата. Натиснете YES за запазване 
на задачата.

За показване на задача:
1. Преминете към Органайзър, YES, Календар, YES.
2. Изберете За деня, Всички задачи, За седмица, 
или За месеца. Натиснете YES.

За изтриване на задача:
Преминете към задачата, която искате да изтриете, 
натиснете .

За изтриване на всички задачи:
Преминете към Органайзър, YES, Календар, YES, 
Изтрива всч, YES.

За редактиране на задача:
1. Когато задачата се покаже, натиснете YES.
2. Изберете Редактиране, YES.
3. Редактирайте задачата, YES, редактирайте датата, 

YES, редактирайте напомнянето, YES.

Игри
Във вашия телефон има няколко забавни игри. 
Органите за управление на игрите се указват 
с помощ за всяка игра.
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За започване на игра:
1. Преминете към Забава и игри, YES, Игри, YES.
2. Изберете игра, YES.
3. Изберете Нова игра или Поднов. игра, YES.
4. Започнете играта.

Защита
Заключване на SIM картата, заключване 
на телефона.

Заключване на SIM картата
Заключването на SIM картата защищава от 
непозволено използване само вашия абонамент, 
а не самия телефон. Ако смените SIM картата, 
телефонът с новата SIM карта ще работи.

ПИН и PUK код
Повечето SIM карти са заключени в момента 
на покупката. Ако заключването на SIM 
е задействано, трябва при всяко включване 
на телефона да въвеждате ПИН (Персонален 
идентификационен номер).
Докато въвеждате своя ПИН, цифрите се 

показват като *. Цифрите обаче се показват, ако 
вашият ПИН започва със същите цифри, както 
и номер за спешни повиквания, например 112. 
Това е направено така, за да можете да виждате 
и повиквате номер за спешни повиквания без 
въвеждане на ПИН. За повече информация вж. 
„Спешни повиквания“ на стр. 28.
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Ако въведете вашия ПИН неправилно три пъти 
подред, SIM картата се блокира. Това се указва със 
съобщението ПИН блокиран. За да го деблокирате, 
ще трябва да въведете своя PUK (Personal 
Unblocking Key, Личен код за деблокиране). 
Вашите ПИН и PUK се предоставят от вашия 
оператор.

За деблокиране на вашата SIM карта:
1. Появява се ПИН блокиран.
2. Въведете своя PUK и натиснете YES.
3. Въведете нов ПИН от четири до осем цифри 
и натиснете YES.

4. Въведете повторно новия ПИН за потвърждение 
и натиснете YES.

За редактиране на вашия ПИН:
Преминете към Настройки, YES, Защити, YES, 
Заключване на SIM карта, YES, Смяна ПИН, YES. 
Ако се появи съобщението Кодовете не съвпадат, 
сте въвели новия ПИН неправилно. Ако се появи 
съобщението Грешен ПИН, следвано от Стар ПИН:, 
сте въвели стария си ПИН неправилно.

ПИН2
Някои услуги са защитени с втори ПИН.

За редактиране на вашия ПИН2:
Преминете към Настройки, YES, Защити, YES, 
Заключване на SIM карта, YES, Смяна ПИН2, YES.

За активиране или отмяна на заключването 
на SIM картата:

1. Преминете към Настройки, YES, Защити, 
YES, Заключване на SIM карта, YES, 
Защита, YES.

2. Изберете Вкл или Изкл и натиснете YES.
3. Въведете своя ПИН и натиснете YES.

Заключване на телефона
Заключването на телефона го защищава срещу 
непозволено използване, ако той е откраднат и 
SIM картата е сменена. То не е включено, когато 
купувате телефона. Можете да смените кода на 
заключване на телефона (0000) с избран от вас 
личен код от четири до осем цифри. Заключването 
на телефона може да се настройва на включено, 
автоматично или изключено.
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Забележка: Кодът на заключване на телефона 
трябва да се въведе, за да се използва Фабр настр. 
За повече информация вж. „Фабрична настройка“ 
на стр. 25.

Заключване на телефона включено
Ако заключването на телефона е включено, 
съобщението Телефонът е заключен се появява 
всеки път, когато включите телефона. Трябва да 
въведете своя код, следван от YES, за да използвате 
телефона си.

Автоматично
Ако заключването на телефона е зададено 
на автоматично, не е необходимо да въвеждате 
вашия код на заключване на телефона, докато 
в телефона не бъде поставена друга SIM карта.

За настройка на заключването на телефона:
1. Преминете към Настройки, YES, Защити, YES, 
Закл. телефон, YES, Защита, YES.

2. Изберете алтернатива и натиснете YES.
3. Въведете кода на заключване на телефона 
и натиснете YES

Редактиране на кода на заключване 
на телефона
Важно е да запомните новия си код. Ако 
го забравите, трябва да отнесете телефона 
си на местния доставчик на Sony Ericsson.

За редактиране на кода на заключване 
на вашия телефон:
Преминете към Настройки, YES, Защити, 
YES, Закл. телефон, YES, Смяна код, YES.

Състояние на паметта
Например проверете колко позиции остават 
във вашия телефонен указател или колко памет 
е използвана.

За проверка на паметта на телефонния 
указател:
Преминете към Тел указат, YES, SMS памет, YES.

За проверка на паметта за теми, картини, 
звуци, игри:
Преминете към Забава и игри, YES, изберете едно 
от менютата, YES, , изберете Съст. памет, YES.
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За проверка на паметта за текстови 
съобщения:
Преминете към Съобщения, YES, SMS памет, YES.

Паметта е пълна
Освободете памет с изтриване на неизползвани 
файлове или информация.

За изтриване на съхранени файлове или 
информация:
Някои файлове и информация, записани фабрично 
по подразбиране, не могат да се изтриват.
• Изберете файл или информация, натиснете 

, YES.
• Изберете опция за подменю или опция 
от разширените за изтриване.

Отстраняване 
на неизправности
Защо телефонът не работи както аз искам?

В тази глава са изложени някои проблеми, които 
може да възникнат, докато използвате телефона. 
За някои проблеми е необходимо да се обадите 
на вашия доставчик на услуги, но повечето 
от проблемите, с които се сблъсквате, можете 
лесно да отстраните и сами.

Телефонът не може да се включи

Телефон, държан в ръка
Презаредете или заменете батерията. 
Вж. „Информация за SIM картата и батерията“ 
на стр. 4.

Няма индикация за зареждане
Когато започнете да зареждате батерия, която е 
празна, или батерия, която не е била използвана 
дълго време, може да изминат до 30 минути, докато 
на дисплея се появи иконата на батерия.
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Език на менютата
Ако на дисплея се показва език, който не разбирате, 
можете винаги да зададете следното от режим 
на готовност:
• Натиснете  0000  за менюта на английски.
• Натиснете  8888  за автоматични, местни 
менюта.

Опции от меню в сиво
Текстът в сиво ви показва функция, 
която временно не се предлага, например 
поради вида на вашия абонамент или 
поради това, че дадена настройка не 
е включена.
Тъй като не можете да изпращате картини 

и звуци, които са защитени с авторско право, 
менюто Изпращане понякога е недостъпно.

Съобщения за грешка

Постави SIM
В телефона няма SIM карта, тя може да се нуждае 
от почистване или може да сте я поставили 
неправилно. Вж. „Информация за SIM картата 
и батерията“ на стр. 4.

Постави вярна SIM карта
Телефонът е настроен да работи само 
с определени SIM карти. Поставете вярната 
SIM карта.

Неактивна SIM
SIM картата не е активирана. За повече 
информация се обърнете към вашия мрежов 
оператор.

Само спешни
Вие сте в обсега на мрежа, но не е позволено 
да я използвате. При спешен случай обаче, 
някои оператори ви позволяват да повикате 
международния номер за спешни случаи 112. 
Вж. „Спешни повиквания“ на стр. 28.

Няма мрежа
Няма мрежа в обсег или приеманият сигнал 
е твърде слаб. Трябва да се преместите, докато 
получите достатъчно силен сигнал.
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Грешен ПИН/Грешен ПИН2
Въвели сте вашия ПИН или ПИН2 неправилно. 
Въведете верния ПИН или ПИН2 и натиснете 
YES. Вж. „Заключване на SIM картата“ на стр. 62.

Кодовете не съвпадат
Когато искате да смените код на защита 
(например своя ПИН), трябва да потвърдите 
новия код, като го въведете отново. Двата кода, 
които сте въвели, не съвпадат. Вж. „Заключване 
на SIM картата“ на стр. 62.

ПИН блокиран/ПИН2 блокиран
Въвели сте своя ПИН или ПИН2 неправилно три 
пъти подред. За деблокиране вж. „Заключване на 
SIM картата“ на стр. 62.

PUK блокиран - обадете се на оператор
Въвели сте своя личен ключ за деблокиране (PUK) 
неправилно 10 пъти подред. Обадете се на вашия 
мрежов оператор или доставчик на услуги.

Телефонът е заключен
Телефонът е заключен. За да отключите 
телефона, вж. „Заключване на телефона“ 
на стр. 63.

Код закл тел:
Вашият телефон е снабден с фабричен код на 
защита 0000. Можете да го смените с произволен 
код от четири до осем цифри. Вж. „Заключване 
на телефона“ на стр. 63.

Номерът не е позволен
Функцията Фиксирано набиране е включена, 
а номерът, който сте набрали, не е част от вашия 
списък фиксирани номера. Вж. „Фиксирано 
набиране“ на стр. 41.
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Допълнителна информация
Безопасно и ефикасно използване, гаранция, 
declaration of conformity

Сменяеми предни капаци
Можете да сменяте предния капак.

За смяна на предния капак:
1. Внимателно издърпайте предния капак, 
като започнете от горната част на телефона.

2. Плъзнете предния капак и го вдигнете 
от телефона.

3. Вкарайте езичетата на новия преден капак 
в съответните отвори на телефона. Плъзнете 
и натиснете предния капак нагоре, докато 
се заключи на място.

Интернет страница за потребители 
на Sony Ericsson
На www.SonyEricsson.com има раздел за поддръжка, 
в който има лесно достъпна помощ и съвети. Тук 
намирате последни актуализации на софтуера, 
съвети за по-ефикасното използване на вашето 
изделие, упътвания по функциите за някои от 
изделията и допълнителна помощ, когато ви 
е необходима.
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Указания за безопасно и ефикасно 
използване

Моля, прочетете тази информация, 
преди да използвате мобилния си 
телефон.

ПРЕПОРЪКИ
• Винаги се отнасяйте грижливо към изделието, 

дръжте го на чисто и незапрашено място.
• Не излагайте изделието на въздействие на 

течности и влага.
• Не излагайте изделието на 

прекомерно високи и ниски 
температури.

• Не излагайте изделието на открит 
пламък или запалени тютюневи 
изделия.

• Не изпускайте, не хвърляйте 
и не се опитвайте да огънете 
вашето изделие.

• Не затваряйте телефона си при наличие на 
предмет между клавиатурата и дисплея – това 
може да предизвика повреда на телефона.

• Не боядисвайте изделието си.

• Не използвайте изделието в близост до меди-
цинска апаратура, без да поискате разрешение 
за това.

• Не използвайте изделието си, когато сте в или 
около самолет или в райони със знак „изключи 
двустранната радиовръзка“.

• Не използвайте изделието си в райони 
с взривоопасна атмосфера.

• Не поставяйте изделието и не 
инсталирайте безжична апаратура 
в зоната над въздушната възглавница 
на автомобила.

• Не се опитвайте да разглобявате 
изделието. Сервизиране трябва 
да се извършва само от персонал, 
упълномощен от Sony Ericsson.

АНТЕНА
Използвайте само антена, специално проектирана 
от Sony Ericsson за вашия мобилен телефон. 
Използване на неоторизирани или модифицирани 
антени може да повреди мобилния ви телефон 
и да наруши разпоредбите, като по този начин 
предизвика влошаване на работата или пък нива 
на SAR (специфичен коефициент на поемане) 
над препоръчваните лимити (вж. по-долу).
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ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Дръжте вашия мобилен телефон, както бихте 
държали всеки друг телефон. Не покривайте 
отгоре телефона през време на използване, 
тъй като това влошава качеството на разговора 
и може да предизвика работа на телефона при 
по-високо от необходимото ниво на мощност, 
като намали времето за разговор и готовност. 

ОБЛЪЧВАНЕ С РАДИОЧЕСТОТНА 
ЕНЕРГИЯ (RF) И SAR
Вашият мобилен телефон представлява радио-
предавател и приемник с ниска мощност. Когато 
се включи, той излъчва ниски нива на радио-
честотна енергия (известна още като радиовълни 
или радиочестотни полета). 
Правителствата от целия свят са приели подробни 
международни указания за безопасност, разработени 
от научни организации като ICNIRP (Международната 
комисия по защита от нейонизираща радиация) и 
IEEE (Института на инженерите по електротехника 
и електроника) чрез периодична и обстойна оценка 
на научните изследвания. Тези указания задават 
позволените лимити на облъчване с радиовълни 
за общото население. Тези лимити включват 
значителен аванс на безопасност, предназначен 
да гарантира безопасността на всички лица, 
независимо от тяхната възраст и здравословно 

състояние, както и да отчита всички вариации 
при измерванията.
Специфичният коефициент на поемане (SAR) 
е единица за измерване на количеството радио-
честотна енергия, поета от тялото при използване 
на мобилен телефон. Стойността на SAR се определя 
при най-високото удостоверено ниво на мощност 
в лабораторни условия, но действителното ниво на 
SAR на мобилния телефон през време на работа 
може да бъде чувствително под тази стойност. 
Това е защото мобилният телефон е проектиран 
така, че да използва минималната мощност, необ-
ходима за достигане до мрежата. 
Вариациите в SAR под указаните стойности на 
облъчване с радиочестотна енергия не означават, 
че има вариации в безопасността. Може да има 
разлики в нивата на SAR между мобилните телефони, 
но всички модели мобилни телефони на Sony 
Ericsson са проектирани така, че да отговарят на 
указаните стойности на облъчване с радиочестоти.
В комплекта на мобилния телефон е включена 
отделна листовка с информация за SAR за този 
мобилен телефон. Тази информация може още 
да се намери, заедно с допълнителна информация 
по облъчване с радиочестоти и SAR, на: 
www.SonyEricsson.com.
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ШОФИРАНЕ
Проверете дали местните закони и разпоредби 
ограничават употребата на мобилни телефони 
при шофиране или изискват водачите да използват 
устройства за свободни ръце. Ние препоръчваме 
да използвате само устройства за свободни ръце 
на Ericsson или Sony Ericsson, предназначени за 
използване с вашето изделие. Моля да 
отбележите, че поради възможни смущения в 
електронните устройства някои производители на 
автомобили забраняват употребата на мобилни 
телефони в техните автомобили, ако инсталирането 
не е извършено с устройство за свободни ръце 
с външна антена. 
Винаги съсредоточавайте цялото си внимание 
върху шофирането, като отбивате от пътя и 
паркирате, преди да извършите или отговорите 
на повикване, ако това се налага от условията 
на шофиране. 

ПЕРСОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ
Мобилните телефони могат да предизвикат 
смущения в работата на сърдечните стимулатори 
и други имплантирани устройства. Избягвайте 
поставянето на мобилния телефон върху сърдечния 
стимулатор, например в горния си джоб. Когато 
използвате мобилния телефон, го поставяйте на 
ухото от обратната страна на сърдечния стимулатор. 
Ако се спазва разстояние минимум 15 см между 

телефона и сърдечния стимулатор, рискът от 
смущения е ограничен. Ако имате причина да 
се съмнявате, че е налице смущение, незабавно 
изключете мобилния телефон. За още информация 
се обърнете към вашия кардиолог. 
За други медицински устройства се допитвайте 
до производителя на устройството.

ДЕЦА
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА 
ИГРАЯТ С МОБИЛНИЯ ВИ ТЕЛЕФОН 
ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ МУ. ТЕ МОГАТ 
ДА НАРАНЯТ СЕБЕ СИ ИЛИ ДРУГИТЕ 
ИЛИ, БЕЗ ДА ИСКАТ, ДА ПОВРЕДЯТ МОБИЛНИЯ 
ТЕЛЕФОН ИЛИ АКСЕСОАР. ВАШИЯТ МОБИЛЕН 
ТЕЛЕФОН ИЛИ НЕГОВ АКСЕСОАР МОЖЕ ДА 
СЪДЪРЖАТ МАЛКИ ДЕТАЙЛИ, КОИТО МОГАТ 
ДА СЕ ОТДЕЛЯТ И ДА ПРЕДИЗВИКАТ ОПАСНОСТ 
ОТ ЗАДАВЯНЕ.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
Вашият мобилен телефон не трябва 
да се изхвърля в уличната кофа за смет. 
Моля, проверете местните разпоредби 
за изхвърляне на електронни изделия.

ЗАХРАНВАНЕ
Свързвайте адаптера на променливотоковото 
захранване само към обозначените източници 
на захранване, както е маркирано върху изделието. 
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Уверете се, че кабелът е поставен така, че да 
не бъде подложен на повреда или напрежение 
За намаляване на риска от удар с електрически 
ток, изключвайте уреда от мрежата, преди да 
пристъпите към почистването му. Адаптерът на 
захранването не трябва да се използва на открито 
или във влажни райони. Не сменяйте кабела или 
щепсела на захранването. Ако щепселът не е 
подходящ за контакта, трябва да бъде инсталиран 
подходящ контакт от квалифициран електротехник.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
Мобилните телефони работят с помощта на радио-
сигнали, които не гарантират връзка при всякакви 
условия. Ето защо не трябва да разчитате един-
ствено и само на който и да е мобилен телефон 
за комуникациите от първостепенна важност 
(например за спешна медицинска помощ).
Спешните повиквания може да не са възможни 
във всички клетъчни мрежи или при използване 
на някои мрежови и/или функции на мобилния 
телефон. Осведомете се за това от местния 
доставчик на услуги.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖИ ЗА БАТЕРИЯТА
Препоръчваме ви да я заредите напълно, преди 
да използвате мобилния си телефон за пръв път. 
Батерията може да се зарежда само при темпе-
ратури между +5°C (+41°F) и +45°C (+113°F).

Новата батерия или такава, която не е била 
използвана дълго време, има понижен капацитет 
при първите няколко използвания.
Времето за разговори и за режим на готовност 
зависят от условията за радиовръзка при изпол-
зването на мобилния телефон. Ако мобилният 
телефон се използва в близост до базова станция, 
е необходима по-малко енергия и съответно се 
удължава времето за разговори и за режим на 
готовност. 

• Внимание! Може да избухне при изхвърляне 
в огън.

• Използвайте само оригинални батерии и зарядни 
устройства на Ericsson или Sony Ericsson, 
предназначени за използване с вашия мобилен 
телефон. Други зарядни устройства може да 
не зареждат достатъчно или да предизвикват 
прекомерно загряване. Използването на други 
батерии или зарядни устройства може да бъде 
опасно.

• Не допускайте намокряне на батерията с течности.
• Не допускайте металните контакти на батерията 

да се докосват до друг метален предмет. Това 
може да предизвика късо съединение и да повреди 
батерията.

• Не разглобявайте и не модифицирайте батерията.
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• Не излагайте батерията на екстремни 
температури, никога над +60°C 
(+140°F). За да постигнете макси-
мален капацитет на батерията, 
използвайте я при стайна 
температура.

• Изключете мобилния телефон преди изваждане 
на батерията.

• Пазете извън обсега на деца.
• Използвайте батерията само 

по предназначение.
• Не позволявайте поставянето на 

батерията в устата. Електролитът 
на батерията може да предизвика отравяне, 
ако бъде погълнат.

• Не затваряйте телефона си при наличие на 
предмет между клавиатурата и дисплея – това 
може да предизвика повреда на телефона.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА
Проверете местните разпоредби за 
изхвърляне на батерии или се обадете 
в местния Sony Ericsson Customer Care 
Center за информация.

Батерията не трябва да се изхвърля 
в уличната кофа за смет. Използвайте място 
за изхвърляне на батерии, ако има такова.

Ограничена гаранция
Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 
Lund, Sweden, (Sony Ericsson) предоставя тази 
Ограничена гаранция за вашия мобилен телефон и 
оригинални аксесоари, доставени с вашия мобилен 
телефон (наричан по-долу „Изделието“).

Ако вашето Изделие се нуждае от гаранционен 
сервиз, трябва да го представите обратно на дилъра, 
от когото сте го купили, да се обърнете към местния 
Sony Ericsson Customer Care Center (може да важат 
местните такси) или да посетите www.SonyEricsson.com, 
за да получите допълнителна информация.

Нашата гаранция
В съответствие с условията на тази Ограничена 
гаранция, Sony Ericsson гарантира, че това Изделие 
няма дефекти, дължащи се на дизайна, материала 
и изработката, в момента на първоначалната покупка 
от потребител, както и в продължение на последващ 
срок от една (1) година.

Ще постъпим така
Ако в течение на гаранционния срок, при нормална 
употреба и обслужване това Изделие се повреди 
вследствие на дефекти в дизайна, материалите 
или изработка, оторизираните дистрибутори или 
сервизни партньори на Sony Ericsson по свое 
усмотрение или ще ремонтират, или ще заменят 
Изделието при условията, указани тук.
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Sony Ericsson и нейните сервизни партньори си 
запазват правото да налагат такса, ако се открие, 
че върнатото Изделие не е в гаранция според 
условията по-долу.

Отбележете, че вашите лични настройки/свалена 
информация, може да се загуби при ремонт или 
замяна на Изделието.

Условия
1. Гаранцията е в сила само ако оригиналното свиде-

телство за покупка, издадено на първоначалния 
купувач от упълномощен за това Изделие дилър 
на Sony Ericsson, в което да са посочени датата 
на покупката и серийният номер**, се представи 
заедно с Изделието, което трябва да бъде ремон-
тирано или заменено. Sony Ericsson си запазва 
правото да откаже гаранционен сервиз, ако тези 
данни са заличени или променени след първо-
началната покупка на Изделието от дилъра.

2. Ако Sony Ericsson ремонтира или подмени Изделието, 
ремонтираното или подменено Изделие се покрива 
с гаранция до края на първоначалния гаранционен 
срок или за срок от деветдесет (90) дни от датата 
на ремонта, който от двата срока свършва по-късно. 
Ремонтът или замяната може да се извърши с 
функционално еквивалентни обновени апарати. 
Заменените части или компоненти стават 
собственост на Sony Ericsson.

3. Тази гаранция не покрива повреди на Изделието, 
дължащи се на нормално износване, на неправилна 
употреба, включително, но не само поради изпол-
зване не по нормалния и обичаен начин, съгласно 
указанията на Sony Ericsson за използване и 
поддръжка на Изделието. Тази гаранция не покрива 
и повреди на Изделието, дължащи се на злополука, 
модификация или настройка на софтуера или 
хардуера, природни бедствия или повреда, 
дължаща се на течности.

Акумулаторната батерия може да се зарежда 
и разрежда стотици пъти. В края на краищата тя 
ще се изхаби – това не е дефект. Когато времето 
за разговор или готовност стане забележимо 
по-малко, значи е време да замените батерията 
си. Sony Ericsson препоръчва само използване 
на батерии и зарядни устройства, одобрени от 
Sony Ericsson.

4. Тъй като клетъчната система, в която трябва 
да работи Изделието, се осигурява от оператор, 
независим от Sony Ericsson, Sony Ericsson не 
носи отговорност за работата, достъпността, 
покритието, услугите или обхвата на тази система.

5. Тази гаранция на покрива повреди на Изделието, 
предизвикани от инсталиране, модификации или 
ремонт или отваряне на Изделието, извършени 
от лице, което не е оторизирано от Sony Ericsson.

6. Гаранцията не покрива повреди на Изделието, 
предизвикани от употреба на аксесоари или други 
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периферни устройства, които не са оригинални 
аксесоари с марката на Ericsson или Sony Ericsson, 
предназначени за употреба с Изделието.

7. Нарушаването на целостта на някоя от пломбите 
върху Изделието анулира гаранцията.

8. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ДРУГА ИЗРИЧНА 
ГАРАНЦИЯ, НИТО В ПИСМЕНА, НИТО В УСТНА 
ФОРМА, ОСВЕН ТАЗИ ОТПЕЧАТАНА ОГРАНИЧЕНА 
ГАРАНЦИЯ. ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ 
ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, 
КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ 
ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СА 
ОГРАНИЧЕНИ ДО СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ 
НА НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. 
SONY ERICSSON ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА 
НЕГОВ ЛИЦЕНЗ В НИКОЙ СЛУЧАЙ НЕ 
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ 
ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА 
Е ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, 
ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ТЪРГОВСКА 
ЗАГУБА. ТАКИВА ЩЕТИ МОГАТ В ПЪЛЕН 
РАЗМЕР ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ ПО 
ЮРИДИЧЕСКИ ПЪТ.

Някои страни/щати не позволяват изключването 
или ограничаването на случайните или закономерни 
щети, нито ограничаването на срока за косвените 
гаранции, така че горните ограничения или изклю-
чения може да не се отнасят за вас.

Предоставената гаранция не засяга законните 
права на потребителя в съответствие с действащото 
законодателство, нито правата на потребителя по 
отношение на дилъра, породени от техния договор 
за покупко-продажба.

* Европейски съюз (ЕС)
Ако сте закупили Изделието си в страна от ЕС, 
можете да получите сервиз за Изделието си при 
условията, изложени по-горе, в рамките на гаран-
ционния срок, във всяка страна от ЕС, в която 
се продава идентично Изделие от оторизиран 
дистрибутор на Sony Ericsson. За да намерите 
дали вашето Изделие се продава в страната от 
ЕС, в която се намирате, се обадете в местния 
Customer Care Center на Sony Ericsson. Моля да 
отбележите, че някои сервизни операции не могат 
да бъдат извършвани другаде, освен в страната на 
първоначалната покупка – например поради факта, 
че вашето Изделие може да има вътрешно или 
външно оформление, различно от еквивалентните 
модели, продавани в други страни от ЕС. Може 
да не е възможно да се ремонтират Изделия със 
заключена SIM карта.
** В някои страни/региони се иска допълнителна 
информация. Ако е така, това е ясно посочено 
на валидното доказателство за покупка.
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FCC Statement
This device complies with Part 15 
of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) This device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden.

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021021-BV

and in combination with our accessories, to which this 
declaration relates is in conformity with the appropriate 
standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, 
following the provisions of, Radio Equipment and 
Telecommunication Terminal Equipment directive 
99/5/EC with requirements covering EMC directive 
89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, June 2003

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit 
GSM/UMTS

Ние изпълняваме изискванията на Директивата 
R&TTE (99/5/EC).

0682
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Икони
Какво означават иконите?
В таблицата по-долу са показани иконите, които 
могат да се появяват в режим на готовност или 
в менютата.

Икона Описание

Основни менюта

Вашият личен телефонен указател.

Работа с текстови (SMS) и гласови 
съобщения.
Работа с изходящи/входящи повиквания, 
информация за времето и стойността на 
повикванията.

Работа с картини, звуци и теми. Игри.

Лични настройки, включително профили, 
дисплей, език, време и защити.

Дава ви достъп до WAP услуги в Интернет.

Събития, будилник и други функции.

Приемане на обекти с инфрачервената 
връзка, мрежи, настройки на предаването 
на данни и аксесоари.
Създайте си собствено меню за 
функциите, които използвате най-често.

Режим на готовност

Показва силата на сигнала на GSM мрежата.

GPRS е в обсег, но не може да се използва.

GPRS е в обсег и може да се използва.

Съобщава ви за състоянието на батерията.

Не можете да приемате входящи 
повиквания.

Пропуснали сте входящо повикване.

Икона Описание
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Всички входящи повиквания се прехвърлят 
на определен номер.
Не се приемат повиквания или се приемат 
само определени повиквания от номера 
по списък.

Всички сигнали са изключени.

Будилникът е нагласен и включен.

Таймерът е нагласен и включен.

Избран е профил, различен от „Нормален“.

Включено е заключване на картата или 
е установена защитена WAP връзка.

Получили сте текстово съобщение.

Получили сте гласово съобщение.

Получили сте push съобщение на WAP.

Икона Описание

Инфрачервеният порт е активиран.

Протича инфрачервена комуникация.

Протича сесия с GPRS.

В момента мрежата не осигурява 
шифриране.
Мрежата е предпочитана и може 
да се използва.
Мрежата е забранена и не може 
да се използва.
Домашната ви мрежа ви е в обсег 
и може да се използва.

Протичащ разговор.

Тел указат
Можете да влезете в телефонния 
указател с натискане на .
Картина е свързана със запис 
в телефонния указател.

Икона Описание
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Съобщения
Текстово съобщение е записано 
на SIM картата.

Гласово съобщение не е проверено.

Съобщение не е прочетено.

Прочетено е съобщение.

Повредено съобщение.

Съобщението не е изпратено.

Съобщението не е изпратено.

Предварително дефиниран шаблон 
за съобщение (не може да се редактира).
Дефиниран от потребителя шаблон 
за съобщение.

Икона Описание

Повиквания
Пропуснато повикване в списъка 
на повикванията.
Прието повикване в списъка 
на повикванията.

Набран номер в списъка на повикванията.

Забава и игри
Стандартна мелодия, записана 
вМои звуци.
Полифонична мелодия, записана 
вМои звуци.

Икона Описание
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