
 for private use. 3

ните номера за спешни 
SM (например 112).

вате мобилния си телефон, 
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Sony Ericsson
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Този наръчник е публикуван от Sony Ericsson 
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поддържат от всички мрежи. Това се отнася 

и за Международ
повиквания на G

Преди да използ
е необходимо да
нията за безопас
(% 115 Безопас
и ограничената г
гаранция).

Въвеждането на
търговска марка
а софтуерът за в
се предоставя по
Communications 

Bluetooth™ е тър
от Bluetooth SIG,

Java™ и всички 
на Java™, включ
кафе, са търговс
търговски марки
в Съединените щ

Потребление на енергия на зарядното устройство през време на

В корпусите не е използван халогенен забавител на пламък.
В печатните платки в основните части не е използван халогене



 for private use.

 телефонен номер:

_________________________
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Информация 
за моя Z600
Информация за телефона за ваша справка.

За лесни справки си запишете иденти-
фикационните номера на вашия мобилен 

телефон и SIM картата. Тази информация 
ще ви помогне като на клиент в запитванията 
до вашия търговец, производител или мрежов 
оператор/доставчик на услуги. В случай на 
загубване или кражба на вашия телефон и/или 
SIM карта, се обадете незабавно на вашия 

мрежов оператор/доставчик на услуги, 
за да предотвратите злоупотреба.

Моят мобилен

_________

Номер за обсл
на оператора:

_________

Номер на моя
(Отпечатан въ

_________

Идентификац
телефон:
(Отпечатан на

_________
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 на иконите
чение.)

нения

о.

ки.

робности се обърнете 

ашия мрежов оператор/
вчик на услуги.

звайте за избиране 
амируемия/навигационния 
ш.

ще стр. xx.

нете в средата 
ационния клавиш.

нете надолу навигационния 
ш.
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За този наръчник
Съдържание на този наръчник, обяснение 

на иконите.

Съдържание на този 
наръчник
Този наръчник се състои от следните 
раздели:

• Вашият Z600: информация за вашия 
телефон.

• Начало на работата: започване 

на използване на вашия Z600.

• Основи на работата: основни 

характеристики на вашия Z600.

• Работа с менютата: как да се използват 
опциите на менютата.

• Приложение: допълнителна информация.

Отбележете, че екранът и иконите в този 
наръчник може леко да се различават по 
шрифт и цвят от действителния екран.

Обяснение
(Само с цел обу

Икони Обяс

Важн

Бележ

За под

към в
доста

} Изпол
прогр
клави

% xx Вж. о

Натис
Навиг

Натис
клави
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 for private use. 7

Г
И

В
С

Р
Т
М

С
Ч

М
С

ф

П
О

н

Ф
И

  . . . . . . . . . . . . . . . .  69
ане, записване на звуци 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
хронизация и др.

оператора . . . . . . .  91
ръзки, дефинирани 

 . . . . . . . . . . . . . . . .  91
нтернет страница.

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
 настройките на вашия 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
аларми, таймер, хронометър, 

 кодове.

 . . . . . . . . . . . . . . . .  106
 забавно приложение.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only

ласов контрол  . . . . . . . . . . . . . . . .  31
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Вашият Z600
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Вашият Z600

Съдържание на вашия 
комплект
Какво се съдържа във вашия комплект.

Комплектът трябва да включва един 
мобилен телефон, една стандартна батерия, 

два комплекта заменяеми капаци, едно зарядно 
устройство, един компактдиск и този наръчник 
с инструкции. Ако някой от тези елементи 
липсва, незабавно се обърнете към търговеца, 
от когото сте го купили.

Типът на щепсела е различен за различните 

страни.
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а ръка
шката за ръка на телефона, 
но по-долу. 

ка не е включена във вашия 
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Вашият Z600

Капаци и каишка 
за ръка
Закачване на капаците и каишката за ръка.

Сменяем капак
Вашият Z600 се доставя с 2 капака с различен 
цвят. Поставете капака на телефона, както 
е показано по-долу.

Каишка з
Поставете каи
както е показа

1

2

Каишката за ръ

комплект.
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Вашият Z600

1

2

9
3
4
5
6

7

12 Клавиш за включване/

изключване

13 Фотокамера

а 14 Отвор за ремък

ане 15 Съединител 

за външна антена

16 Клавиш за 

фотокамерата

а

17 Инфрачервен порт

тор 18 Огледало

19 Външен дисплей

 20 Високоговорител

21 Капак на батерията

ви 

22 Съединител
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Бърза справка
Преглед на телефона и функциите му.

8
9
10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

21

22

1 Слушалка

2 Дисплей

3 Клавиши за сил

на звука

4 Клавиш за връщ

5 Клавиш за 

гласова поща

6 Индикатор за 

зареждане/мреж

7 Клавиш за опера

8 Навигационен 

клавиш

9 Програмируеми

клавиши

10 Клавиш 

за изчистване

11 Клавиатура 

(буквено-цифро

клавиши)
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онен клавиш

а Натиснете и задръжте, 
за да отворите своята 
гласова поща. 

% 50 Повикване 

на гласова поща

мера Активиране на функ-
цията на фотокамерата. 
Снимане.

а
Регулиране на звука.

не 
ра

Отваряне на главното 
меню от режим на 
готовност.

Изберете опция.

не Отваряне на главното 
меню от режим на 
готовност.
Превъртане в менютата, 
списък и текстове.
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Вашият Z600

Основни функции
Функции на клавишите, външен дисплей, 

преглед на менютата.

Функции на клавишите

Навигаци

Включване/
изключване

Включване/изключване 
на телефона.

Програ-
мируем

Избиране на опция, която 
се появява над клавиша 
на дисплея.

Връщане Излизане от менюто.

Оператор Достъп до пряка връзка 
с оператора.

Изчистване Изтриване на елемент 
от списък. Изтриване 
на текст/цифра преди 

курсора.
Натиснете и задръжте, 
за да включите/изключите 
заглушаване (по време 
на разговор) или звук.

Гласов
поща

Фотока

, Сила 
на звук

Натиска
в центъ

Натиска
надясно
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Вашият Z600

ункции на външния 

жим Обяснение

им на 
овност

Активиране 
на осветлението.
Второ натискане 
превключва между 
елементите на 
състоянието.

битие Активиране 
на осветлението.
Второ натискане 
освобождава 
екрана и връща 
към режим на 

готовност.

асване Активиране 
на осветлението.
Преминаване към 
екран на готовност/
събитие.
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Външен дисплей
Вашият Z600 има външен дисплей за 
показване на информация (например дата, 
състояние на батерията, индикация за 

съобщения) без отваряне на телефона. Този 
дисплей спира да работи, когато телефонът 
се отвори.

Ключови ф
дисплей

Натискане 
наляво

Достъп до SMS (писане 
ново) от режим на 
готовност.

Превъртане в менютата, 
списък и текстове.

Натискане 
нагоре

Достъп до Интернет 
услуги от режим на 
готовност.

Превъртане в менютата, 
списък и текстове.

Натискане 
надолу

Достъп до Телефонния 
указател от режим на 
готовност.
Превъртане в менютата, 

списък и текстове.

Клавиш Ре

Реж
гот

Съ

Заг
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а Още в режим на готовност 

дните опции: Включи безшумен, 
ключване ИЧ, Видима бележка, 

а менютата
те в Главното меню от режим 
 преместете Навигационния 

ревъртате през опциите на 
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Вашият Z600

Информационен/
помощен текст
В телефона ви се предлага още информация, 
описания или съвети за някои менюта или 
функции. Изберете менюто или функцията 
и натиснете Инфо.

Опция „Още“
Ако натиснете Още, се показва списък 

от опции. Списъкът от опции е различен 
в зависимост от менюто, в което се намирате.

Натискането н

ви предлага сле
Вкл. Bluetooth, В
Състояние.

Преглед н
, за да влезе

на готовност, и

клавиш, за да п
менюто.

Входящо 
повикване

Заглушаване 
на звъненето.
Двукратно бързо 

натискане отказва 
повикването.

Натиснете 
и задръжте 

Режим на 
готовност
Събитие

Загасване

Активиране 
на осветлението.
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Вашият Z600

нтернет 
услуги

3 Мое меню
Писане на ново
Сила на звънене
Избор на профил
Мои номера
Редакт. мое меню

ъобщения

ина
. гласова поща
ail

тна инфо
ии

6 Забавления
Игри и други
Други игри

ел. указател
икай контакт
ери и изпрати*
ави контакт
онтакт
ини

ни сигн. звън
ови команди
циални номера
ълнителни
ии

9 Повиквания
Пропусн. повикв.
Списък повикв.
Пренасочв.повикв.
Управление
Време и цена
Следв повикв
Опции

Органайзър
ндар
жки

рми
ер

нометър
улатор

сък кодове

12 Настройки
Звук и сигнал
Дисплей
Профили
Език
Час и дата
Гласов контрол
Защити
Свободни ръце
Фабрична настр.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only

Някои менюта зависят от оператора 

и мрежата.

(* Виждат се само през време на разговори.)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

1 Пряка връзка 
с оператор

2 И

4 Фотокамера 5 С
SMS
Карт
Пов
E-m
Чат
WAP
Мес
Опц

7 Картини и 
звуци

Мои картини
Още картини
Мои звуци
Още звуци
Теми
Още теми
Редактор картини
Музикален DJ
Звукозапис

8 Т
Пов
Нам
Доб
За к
Карт
Лич
Глас
Спе
Доп
Опц

10 Свързване
Онлайн услуги
Bluetooth
Инфрачерв. порт
WAP опции
Синхронизация
Мрежи
Меню за данни
Аксесоари

11 
Кале
Беле
Ала
Тайм
Хро
Калк
Спи
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а SIM картата

апака на батерията и самата 

 SIM картата в държача.

 място батерията и капака.

не на SIM картата:
пки от 1 до 3 по-горе, като 

картата от държача в стъпка 2.
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Начало на работата

Начало на работата

SIM карта и батерия
Информация за SIM картата и батерията.

SIM карта
Вашата SIM (Subscriber Identity Module) карта 
съдържа компютърен чип с вашите сервизни 
подробности и телефонни номера. Подобно 
на кредитна карта, тя трябва да се съхранява 

на сигурно място и с нея да се борави внима-
телно. Не я прегъвайте, не я надрасквайте и 
не я излагайте на влага. Избягвайте статично 
електричество. За да избегнете повреда на 
SIM карта, винаги изключвайте телефона 
преди изваждане или поставяне на вашата 

SIM карта.

Поставяне н

1 Извадете к
батерия.

2 Поставете

3 Върнете на

За изважда
Следвайте стъ

извадите SIM 

Когато поставите нова SIM карта, вашият 

телефон ви подканва да изберете дали желаете 

да прекопирате съдържанието на SIM картата 

в паметта на телефона % 35 Тел. указател.
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Начало на работата

раве и батерията ще върне 

и размер след поставяне при 
атура.

 батерията

пачето на батерията надолу, 
дите.

ъбите на клемата на батерията 
ефона и натиснете батерията 

зъбите отстрани на капака 
а телефона и го плъзнете 
то, докато ключалката щракне.

2

1

This is the Internet version of the user's guide. © Print only

Батерия
Използвайте само батерията и зарядното 
устройство за Z600, указани от Sony Ericsson. 

При доставката вашата батерия няма да бъде 
заредена напълно.

 Състоянието на зареждане се показва 
на лентата за състоянието в иконата на 
батерията на дисплея и на индикатора 
за зареждане (в червено).

Зареждането (5°C-45°C) е завършено, когато 
се появи .
Пълното зареждане може да отнеме приблизи-
телно 3 часа, но може да варира в зависимост 
от определени условия (например ако теле-
фонът е включен и ако температурата е извън 

експлоатационния диапазон).
Когато батерията е напълно празна, може 
да измине известно време, докато иконата 
на батерията се появи при зареждането.
Като мярка за икономия на енергия, след 
зареждане изключвайте зарядното устройство 

и от контакта на мрежата, и от телефона.
При въздействие на високи температури 
вашата батерия може леко да се разшири. 
Това не оказва влияние върху вашата 

безопасност и зд

първоначалния с
по-ниска темпер

Поставяне на

1 Плъзнете ка
за да го изва

2 Подравнете з
с тези на тел
надолу.

3 Подравнете 
с отворите н
назад на мяс
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зарядното устройство 

 използване
 батерия е почти изтощена, се 
е чува бипване, което показва, 
лизително 1 минута разговор; 
 активирана опцията Включи 

 да се чуе звук.
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Начало на работата

Изваждане на батерията
Първо изключете телефона и изчакайте, докато 
дисплеят изгасне. Извадете капака и след 
това батерията.

Зареждане на батерията

1 Включете щепсела на зарядното 
устройство в контакт на мрежата.

2 Свържете зарядното устройство към 
дъното (гнездо) на телефона.

Изваждане на 

от телефона:

Време на
Когато вашата
появява  и с
че остава приб
когато обаче е
безшумен, няма

Ако поставите нова батерия, трябва да сверите 

отново часовника.



 for private use. 19

Начало на работата

 към мрежата
 въвеждане на ПИН кода, 
 търси достъпна GSM мрежа.  

ежата е автоматично и може 
ко секунди. (За да изберете 
% 87 GSM мрежи.)
а извършвате и приемате 
ато името на мрежовия 
ата на силата на сигнала 

плея и индикаторът на 
ига.

авания сигнал на мрежата 
едния начин. Ако сигналът 
а риск от загуба на 

лаб 
игнал

Няма 
достъпна 
мрежа
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Използване на 
вашия Z600
Започване на използването на вашия Z600.

Включване на телефона
За да включите/изключите телефона, натис-
нете и задръжте . (Първият път, когато 

включвате телефона, може да изминат до 
40 секунди, докато той започне да работи.)

Въвеждане на ПИН
Въведете вашия ПИН 
(персонален иденти-

фикационен номер) с 
помощта на цифровите 
клавиши (ПИН се 
появява като ****) 
и натиснете OK или 

, за да потвърдите. 

% 111 ПИН (Персонален 

идентификационен 

номер).

Свързване
След успешното
вашият телефон

Търсенето на мр
да отнеме някол
мрежата ръчно, 
Вие сте готови д
повиквания, ког
оператор и икон

се появят на дис
мрежа (зелен) м

Силата на получ
се показва по сл
е много слаб, им
обслужване. 

Силен 
сигнал

С
с
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Начало на работата

Ако не можете да получите 
обслужване
Ако не можете да получите мрежово 

обслужване, може силата на приемане да 
е твърде ниска. Преместете се на по-високо 
място, до прозорец или на открито и се 
погрижете да няма пречка пред зоната 
на вътрешната антена (предния капак).

Роуминг

Ако сте извън покритието на вашия 
„домашен“ мрежов оператор, особено когато 
сте в чужбина, може автоматично да бъде 
избран друг оператор, което зависи от силата 
на сигнала и договора за роуминг между 

мрежовите оператори % 87 GSM мрежи.



 for private use. 21

Основи на работата

овикв., за да наберете 
а дисплея номер, или

с на номер, за да запишете 
ефонния указател.

в контакт, за да създадете 
контактите, или Към старите, 

те номера към съществуващ 

ажете телефонния номер, 

е повикване % 65 Следващо 

торно набиране: Ако връзката 

оказва съобщението Повторен 

Да, за да активирате опцията 

орно набиране (не е налична 

а факс и данни). Телефонът 

ра повторно номера до 10 пъти, 

и свързване на повикването, 

 или получите входящо 

 повикването се свърже, 
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Основи на работата

Извършване 
на повиквания 
(Запазване на контакти)
Използване на Телефонния указател, гласово 

набиране, ускорено набиране.

Набиране на номер

1 Наберете пълния 
номер на лицето, 
което желаете да 
повикате (включи-
телно регионалния 

код, дори и ако 
повикването е 
градско). В случай 
на международни 
повиквания, натис-
нете и задръжте , докато се появи +. 

Въведете кода на страната, следван от 
регионалния код, а след това номера.

2 Натиснете , за да коригирате грешките.

3 Натиснете П
показания н

4 } Още } Запи

номера в Тел
Изберете Но

нов запис в 

за да запише
контакт.

За да скриете/пок

когато извършват

повикване.

Автоматично пов

се прекъсне, се п

опит?. Натиснете 

автоматично повт

при повиквания з

автоматично наби

докато се извърш

натиснете клавиш

повикване. Когато

ще чуете тон.
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овиквания
н поддържа международните 
ни повиквания 112, 911 и 08. 

 че тези номера може да се 
ешни повиквания във всяка 
 без SIM карта (в зависимост 

ко се намирате в покритие 
.
 може да са популярни и други 

ни повиквания. Следователно, 
ор може да е записал на вашата 
ълнителни местни номера за 
вания.
е спешно повикване, въведете 

ни повиквания (112 и др.) 
викв.
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Основи на работата

Избиране на запис от Телефонния 
указател

1 В режим на готовност, натиснете 

и задръжте буквено-цифров клавиш, 
за да преминете към първата буква 
върху клавиша, а след това натискайте 
повторно същия клавиш, за да преминете 
към буквата, която искате да намерите 
(например, за да преминете към контакти, 

започващи с „L“, натиснете и задръжте 
, за да отидете на J, а след това 

натиснете  отново 3 пъти, за да 
отидете на L.)

2 Маркирайте контакта, когото желаете 
да повикате, и натиснете Избор.

3 Изберете номера и натиснете Повикв.

Спешни п
Вашият телефо
номера за спеш

Това означава,
използват за сп
страна, със или
от мрежата), а
на GSM мрежа
В някои страни

номера за спеш
вашият операт
SIM карта доп
спешни повик
За да извършит
номер за спеш

и натиснете По

Можете и да изберете запис от Телефонния 

указател от Повикай контакт в менюто Тел. указател 

% 36 Повикай контакт.

За повикване на контакт от SIM картата, 

% 42 Повикване от SIM.



 for private use. 23

Основи на работата

а гласово набиране 
на видове номера

ки } Гласов контрол } Гласово 

ключено

нструкциите на дисплея 

идовете номера.

а запис с гласов етикет

ки } Гласов контрол } Гласово 

едакция имена } Добавяне 

нтакт.

нструкциите на дисплея. 
 контакт, който има гласова 

появява икона.

абиране
но“ да набирате избран от вас 
снете съответния му клавиш 

кв. (Например, за да наберете 
 в позиция 1 на вашата SIM 
  и Повикв.)
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Гласово набиране
С гласовото набиране повикването на записи 
от Телефонния указател става лесно. Просто 

натиснете и задръжте клавиша за сила на звука 
и изречете името на лицето (гласов етикет) 
в микрофона. Ако за това лице имате няколко 
номера, изречете вида на номера, например 
„домашен“. При разпознаване на гласовия 
етикет, телефонът автоматично набира след 

3 секунди (трите секунди ви дават време да 
отмените повикването с натискане на  
или ).
За да се използва тази опция, е необходимо 
предварително да се настрои гласов етикет 
и да се включи опцията Гласово набиране 

% 23 Включване на гласово набиране 

и записване на видове номера, 
% 23 Създаване на запис с гласов етикет.

Включване н
и записване 

1 }  Настрой

набиране } В

2 Следвайте и

и запишете в

Създаване н

1 }  Настрой

набиране } Р
гласов

2 Изберете ко

3 Следвайте и
До името на

команда, се 

Ускорено н
Можете „ускоре
номер, като нати
и след това Пови

номера, записан
карта, натиснете

Натиснете бутона за свободни ръце, за да 

стартирате гласовото набиране, когато използвате 

устройство за свободни ръце или слушалка 

с Bluetooth. За активиране на Гласов отговор 

с използване на аксесоари % 26 Отговаряне 

с глас.
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произвежда, за да я чуете, 
абиран номер се набира 

ва тази опция, е необходимо 
 да се настрои командата за 
ране и да се включи опцията 
иране с глас % 24 Включване 
а команда за повторно 

и записване 
 за повторно набиране:

йки } Гласов контрол } Повтори 

ключено

е инструкции. Натиснете OK.

елефона до ухото си, изчакайте 
чете „Пренабери“ или друга 
аписът звучи добре, натиснете 
 натиснете Не и повторете 
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Основи на работата

За да използвате опцията ускорено набиране, 

е необходимо да смените позицията на номе-
рата, записани в SIM паметта % 24 Смяна 

на номерата на позиции на SIM.

Смяна на номерата на позиции 
на SIM

1 }  Тел. указател } Допълнителни 
} Списък позиции

2 Изберете номера на позиция, който 
желаете да промените.

3 Изберете позицията, в която желаете 
да преместите номера.

4 Натиснете Избор за потвърждение.

Гласово повторно набиране
Можете да използвате гласа си, за да наберете 
повторно последния набиран номер. Просто 
натиснете и задръжте клавиша за сила на звука 
и кажете „Пренабери“ в микрофона. Гласовата 

команда се въз
и последният н
повторно.
За да се използ
предварително
повторно наби
за повторно наб
и записване н
набиране:.

Включване 
на команда

1 }  Настро

гласово } В

2 Появяват с

3 Вдигнете т
тона и изре
дума. Ако з
Да. Ако не,
стъпка 2.

Може да зададете до 9 клавиша, като използвате 

от  до .
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фонът е затворен
на и натиснете Да/Не, 

ткажете повикване, или 
 телефона, за да приемете 
то опцията Активен капак 
ключено % 62 Отваряне 

ри или затворете телефона, 
 телефонния разговор.

а отговорите на повикването, 

ава повикването ще бъде отка-

е чуе тон заето (в зависимост 

е бъде пренасочено, ако 

асочване).

то не се отговори,  

ния ред на дисплея.

 за информация за пропуснатото 

писък на повикванията.

учаи, шифроването няма да 

режи, които означава, че теле-

вор може да се слуша от други. 

дисплея се появява .
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Получаване 
на повиквания
Получаване/отговаряне/завършване 

на повиквания.

Когато получите повикване, телефонът 
звъни и на дисплея се показва съобщението 

Приемане?.
Ако абонаментът ви включва услугата 
Разпознаване на викащата линия и номерът 
на викащия се разпознава, този номер се 
показва на дисплея. Ако сте записали номера 
в Телефонния указател, се показват името 

и номерът. Ако сте задали картина за даден 
контакт, на дисплея се показва картината. 
Ако номерът е ограничен номер, на дисплея 
се показва Ограничен.

Отговаряне/завършване 
на повиквания

Когато телефонът е отворен
Натиснете Да/Не, за да приемете/откажете 
повикването.

Когато теле
Отворете телефо

за да приемете/о
просто отворете
повикване, кога
е настроена на В
за отговор.

Натиснете Затво

за да завършите

Ако не желаете д

натиснете Не. Тог

зано (викащият щ

от мрежата) или щ

е настроено прен

Ако на повикване

се появява на гор

Натиснете Повикв.

повикване % 59 С

В много редки сл

работи за някои м

фонният ви разго

В този случай на 
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предварително да се настрои 

ласово приемане и да 
ията гласово приемане 
чване на гласово приемане 

а команда за гласово 

не на гласово приемане 
е на команда за гласово 

йки } Гласов контрол } Гласов 

ключено

ксесоарите, които желаете 
 се използват при приемане 
 натиснете Отметка, 

о от Запиши.

 стъпки 2 и 3 в 
чване и записване 

а за повторно набиране: 
 „Приеми“ в стъпка 3.

Заето“ или друга дума 
е OK.
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Слушалка
Когато към вашия телефон е свързана 
слушалката, отговорете на повикване 

с натискане на бутона на слушалката. 
Натиснете отново бутона на слушалката, 
за да завършите повикването.

Слушалка с Bluetooth
Когато е активирана слушалката с Bluetooth, 
натиснете бутона на слушалката, за да 
приемете/завършите повикването.

Отговаряне с глас
С помощта на гласа си можете да приемате/
отказвате входящи повиквания, когато 
използвате устройство за свободни ръце – 
портативно (слушалка) или за кола. Когато 
телефонът зазвъни, изречете „Приеми/
Заето“, за да отговорите на/откажете 

входящо повикване. (Когато се откаже 
повикване, викащият се пренасочва към 
гласова поща, ако е активирана, или чува 
тон „заето“.) За да се използва тази опция, 

е необходимо 

командата за г
се включи опц
% 26 За вклю

и записване н

приемане:.

За включва
и записван
приемане:

1 }  Настро

отговор } В

2 Изберете а
да могат да
с глас, като
последван

3 Следвайте
% 24 Вклю

на команд

и изречете

4 Изречете „
и натиснет
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яне на звука:

ехв. или
им на готовност.

она или изберете друго 
а свободни ръце.

зключване 
а

ръжте , за да заглушите/
фона.

а DTMF
но-цифров клавиш 
следван от  и , 

DTMF тона. За изчистване 
 завършване на разговора, 

е повикване от телефона 

luetooth, натиснете бутона 

luetooth, когато слушалката 
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През време на разговор
Опции при повиквания.

Настройка на силата 
звука на звънене/
високоговорителя
През време на повикване, използвайте клавиша 
за сила на звука, за да настроите силата на 
звънене/високоговорител/слушалка (натиснете 

 = усилване/натиснете  = намаляване). 
За промяна на силата на звука микрофонът 
трябва да бъде включен % 27 Включване/
изключване на микрофона.

Слушалка с Bluetooth
Ако слушалката с Bluetooth излезе извън 
обсег през време на разговор, се показва 
съобщението Връзката с Bluetooth е изгубена. 

Да се поеме ли повикването в телефона? и 

получавате подкана да изберете Да/Не за 
прехвърляне/завършване на повикването.
Можете също да прехвърляте звука към 
телефона или други устройства със слушалка 
през време на разговор, ако използвате 
слушалката с Bluetooth.

За прехвърл

1  } Звук пр

} Още в реж

2 } Към телеф

устройство з

Включване/и
на микрофон
Натиснете и зад
включите микро

Изпращане н
Натиснете букве
(  – ), по
за да изпратите 
на дисплея след

натиснете .

За да прехвърлит

на слушалката с B

на слушалката с B

е активирана.



 for private use.

овикв., за да превключите 

та разговора.

ктивно, за да завършите 

азговор.

на повикване, за да поемете 

 повикване.

овикв, за да свържете 
ята в конферентен разговор.

викв, за да свържете двете 
я.

е, за да проведете частен 
 един от участниците от 
ния разговор и да поставите 

 в режим на задържане. 
Свързв повикв, за да подновите 
ното повикване.)

е всички, за да завършите 
дно повикване.

частник, за да освободите 
т конферентния разговор.
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Тефтерче
Може да използвате телефона като Тефтерче, 
като въведете телефонен номер през време 

на разговор. Когато завършите разговора, 
въведеният номер се появява отново на 
дисплея. Натиснете Повикв., за да наберете 
номера, или натиснете Още и Запис на номер, 
за да запишете номера в Телефонния указател.

Меню при провеждан 
разговор
По време на разговор,  или натиснете  
за следните опции (някои опции зависят от 
мрежата):

} Запис, за да запишете разговора.

} Изключи тонове/Включване тонове, 

за да изключите/включите тоновете.

} Задръж повикв., за да поставите 
протичащия или конферентния разговор 

в режим на задържане.

} Превкл. п

между два

} Закрива а

активния р

} Поемане 

задържано

} Свързв п

повиквани

} Прехв по

повиквани

} Изваждан

разговор с
конферент

останалите
(Изберете 
конферент

} Закриван

повече от е

} Закрива у

участник о

Докато се използва Тефтерчето, лицето, с което 

говорите, чува тонални сигнали.   и изберете 

Изключи тонове, за да изключите тоновете.
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 разговор (и/или един 
зговор) и едно чакащо 

и предупреждава (бипва), 
акащо повикване, и дисплеят 
 ви предлага опции за чакащо 

 да отговорите на второто 

 да поставите протичащия 
адържано състояние.

а покажете на викащата 
нията ви е заета.

и отг., за да приемете второто 
 завършите протичащия 

ия телефон е свързана 
оворете на чакащо повикване 
тона на слушалката. В случая 

лючване на опцията за чакащо 

Чакащо повикване.
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} Участници в конф., за да покажете 

самоличността на участниците 
в конферентния разговор.

} Повикв., за да извършите ново 
повикване.

Задържане на повикване

Един активен разговор

1

2 } Главно меню }  Тел. указател } 
Повикай контакт, за да извлечете номер 
от Телефонния указател (или въведете 
номер от клавиатурата).

3 } Повикв.

Един активен
задържан ра
повикване

1 Телефонът в
когато има ч
автоматично

повикване.

2 } Отговор, за

повикване и
разговор в з
или
} Заето, за д
страна, че ли
или

} Закриване 

повикване и
разговор.

Когато към ваш
слушалката, отг
с натискане на бу

Натиснете Задърж., за да задържите протичащия 
разговор или да управлявате 2 разговора 
едновременно.

В режим на задържане може да се намира само 

един разговор.

Като използвате Тефтерчето, за да извършите 

второ повикване, автоматично поставяте 

повикването в режим на задържане.

За включване/изк

повикване, % 61
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тен разговор

а конферентен разговор трябва 
 един активен разговор и едно 
икване.

на конферентно 

зв повикв

за да поставите конферентния 
 режим на задържане.

 следващото лице, което 
 включите в конферентния 

зв повикв

не на още участници повторете 
2 до -4.
акрива участник в стъпка 4, за 
ите участник, или натиснете 
 да завършите конферентния 

овеждането на конферентен 
о се състои от 5 повиквания 
ано или чакащо повикване 
от мрежата). За разговори с 
ече от едно лице може да има 
 такси.
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с един активен разговор и един задържан 

разговор, превключване между двата става 
с натискане на бутона на слушалката.

Манипулиране с две повиквания
Когато имате един активен разговор и едно 
задържано повикване, можете да направите 
едно от следните:

} Размяна, за да превключвате между 
двете повиквания.

 и изберете Прехв повикв, за да свържете 

двете повиквания. Вие се изключвате и 
от двете повиквания.

} Затвори, за да завършите провеждания 
разговор, а след това натиснете Да, за да 
поемете задържаното повикване или Не, 
за да завършите и двата разговора.

Конферен

За създаване н
първо да имате
задържано пов

Създаване 
повикване

1  } Свър

2 } Задърж., 
разговор в

3 Повикайте
желаете да
разговор.

4  } Свър

5 За включва
стъпки от 
Изберете З
да освобод
Затвори, за
разговор.

Трето повикване не може да се приема, без 

да се завърши едно от първите две повиквания.

Възможно е пр
разговор, койт
и едно задърж
(в зависимост 
участие на пов
допълнителни
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та дума
шете вълшебна дума и да 
о гласова команда, за да 
п до гласовия контрол с 
ни ръце. Вместо натискане
а на звука, кажете вълшебната 
а една от своите записани 
. Препоръчва се за изберете 
ена дума, която лесно да може 
 обикновената фонова реч.

 запис 
та дума

ки } Гласов контрол } Вълшебна 

ено

офил и натиснете Запиши.

 инструкции. Натиснете OK.

ефона до ухото си, изчакайте 
ете името на профила. 
тъпки 3 и 4 за записване 
оманди за други профили.
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Гласов контрол
Използване на гласови команди.

С вашия телефон можете да използвате гласа 
си за следното:
• Гласово набиране % 23 Гласово набиране.

• Повторно набиране на последния набиран 
номер % 24 Гласово повторно набиране.

• Отговаряне и отказване на повиквания 
% 26 Отговаряне с глас.

• Записване или прослушване на 
звукозаписи с помощта на гласови 
команди % 32 Звукозапис.

• Активиране на гласовия контрол с изричане 
на „вълшебна дума“ 
% 31 Вълшебната дума.

Можете да съхранявате приблизително 
50 записани думи като гласови команди в 
отделените за целта 40 секунди. Това зависи 
и от нещата, които са записани в паметта 
(с други функции). За да редактирате вашите 
гласови команди, % 96 Редактиране на 
вашите гласови команди.

Вълшебна
Можете да запи
я използвате кат
позволите достъ
напълно свобод
на клавиш за сил
дума, а след тов
гласови команди
дълга, необикнов
да се различи от

Включване и
на вълшебна

1 }  Настрой

дума } Включ

2 Изберете пр

3 Появяват се

4 Вдигнете тел
тона и изреч
Повторете с
на гласови к
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ане на текст
T9 въвеждане на текст.

 въвеждане
нете да въвеждате букви, 

рете езиците на въвеждане, 
 да използвате при писане.

а езици на въвеждане

йки } Език } Въвеждане

инаване към езика, който 
 използвате за въвеждане 
  или натиснете Отметка, 

ете всеки език, който желаете.

е от менюто натиснете Запиши.

 можете да превключите на един 

 вас езици на въвеждане, като 

 след това изберете Език въвеждане.
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Звукозапис
записване или прослушване на звукозаписи 
с помощта на гласови команди;

Включване и записване на команда 
за звукозапис

1 }  Настройки } Гласов контрол 

} Звукозапис } Включено

2 Появяват се инструкции. Натиснете OK.

3 Вдигнете телефона до ухото си, изчакайте 
тона и изречете „Запис“, а след това 

натиснете Да.

4 Кажете „Пусни“ и натиснете Да.

Въвежд
Стандартно и 

Езици на
Преди да започ
трябва да избе
които желаете

Избиране н

1 }  Настро

2  за прем
желаете да
на букви и

за да избер

3 За излизан

Изключете вълшебната дума, когато вече не 

ви е необходим достъп с напълно свободни 

ръце, за да пестите мощност на батерията.

Можете да прослушате звукозаписа, като 

натиснете и задържите клавиш за сила на звука от 

режим на готовност и изречете „пусни“ след тона. 

Натиснете Отмяна за спиране на прослушването.

Когато пишете,

от избраните от

натиснете Още, а
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е на текст T9 
ждане на текст T9 използва 

 който разпознава най-често 

ма при всяка поредица от 
авиши. Нужно е да натискате 
мо веднъж, дори ако буквата, 
е е първата буква върху 

веждане с метода T9 
а Sony)

ния } SMS } Писане на ново

д въвежд. } Въвеждане T9 или 
задръжте , ако  не се 

 за 
е към Aa.

те думата 
ете поред 

авиши: 
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Стандартно въвеждане 
на текст
Натиснете неколкократно съответния буквено-

цифров клавиш, докато се появи желаният 
знак (многоударен режим).

Примерно въвеждане по 
стандартния начин (въвеждане на s)

1 }  Съобщения } SMS } Писане на ново

2 Натиснете неколкократно , докато 

се появи s.

3 Изчакайте за потвърждение.

Въвеждан
Методът на въве
вграден речник,

използваната ду
натискания на кл
всеки клавиш са
която желаете, н
клавиша.

Примерно въ
(въвеждане н

1 }  Съобще

2 } Още } Мето

натиснете и 
появява.

3 Натиснете 
преминаван

4 За да въведе
Sony, натисн

следните кл
, , 
, .

Натиснете  за смяна между:

Aa главна буква, а след това отново малки букви

A само главни букви

a само малки букви

Натиснете и задръжте  или натиснете 

Още и изберете Метод въвежд., последване от 

Въвеждане T9, за да активирате/деактивирате 

функцията T9 % 33 Въвеждане на текст T9.

Натиснете , за да изчистите знака или 

цифрата преди курсора.
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а символ
 символ, когато създавате 
иснете  или  няколко 

е появи желаният символ, или 
 и изберете Добави символ, за 
мвол от списъка.

уация“, просто натиснете 

то бихте въвели точка, тире 

9 автоматично ще вмъкне 

репинателен знак.
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5 След завършване на думата проверете 

на екрана за визуализация възможностите, 
които са намерени за клавишната комби-
нация, която сте въвели.

6 , за да маркирате Sony. Ако желаната 
от вас дума е първа в списъка, просто 
натиснете Избор, за да я изберете, или 
натиснете , за да въведете интервал 
и преминете към следващата дума.

Докато използвате въвеждане на текст, 
натиснете Още, за да отворите опциите на 
Добави символ, Вмъкване обект, Редакция 

дума (само за T9), Формат текст, Език въвеждане, 
Метод въвежд., Думи алтернативи (само за T9), 
Моите думи (само за T9) и Помощ.

Добавяне н
За да вмъкнете
съобщение, нат

пъти, докато с
натиснете Още

да добавите си

Ако думата, която сте смятали да въведете, не се 

появи в списъка, натиснете Още, последвано от 

Редакция дума и въведете думата, като използвате 

стандартния метод на въвеждане 

% 32 Въвеждане на текст. Когато завършите, 

натиснете Вмъкване. Тази нова дума автоматично 

ще се добави към паметта на T9 и ще се появява 

в режим T9 в бъдеще.

T9 функцията не се поддържа от някои езици.

За „умна пункт

там, къде

или апостроф. T

най-вероятния п
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Тел. указател

казател
 указател, гласови команди.

вате информацията на SIM 
фона. Имате място за 510 
ака за всяко име и до 
и номер). Записите, 

онтакти, се записват само в 
она. За да синхронизирате 

нтакти, базиран на телефона, 
ър PDA или PC 
зиране.

 на записи 
ния указател
не на повиквания 
онтакти), % 36 Добавяне 

не на повиквания
не на повиквания 
онтакти), % 22 Избиране 
ефонния указател или 

контакт.
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Работа с менютата

Избиране на елемент от меню 
с Навигационния клавиш/
Програмируем клавиш

1 , за да влезете в Главното меню 

от режим на готовност, и преместете 
Навигационния клавиш, за да превъртате 
през опциите на менюто.

2  или натиснете Избор, за да изберете 
опция от менюто.

3 , за да излезете от меню.

Тел. у
Меню Телефонен

Можете да запаз
картата и в теле
записа (до 20 зн
40 цифри за всек
записани като к
паметта на телеф
своя списък с ко
с вашия компют
% 85 Синхрони

Запазване
в Телефон
% 21 Извършва
(Запазване на к
на контакт.

Извършва
% 21 Извършва
(Запазване на к
на запис от Тел
% 36 Повикай 

Телефонът автоматично преминава в режим 

на готовност след няколко минути бездействие.
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 изпрати
ел } Намери и изпрати

ерите и изпратите номер 
ме на разговор. (Тази опция 

мо по време на разговор.)
 опцията Намери и изпрати,  
вно меню, последвано от Тел. 
 това изберете Намери и изпрати.

 на контакт
ел } Добави контакт

авяте контакти към Телефонния 

а контакти

казател } Добави контакт

 към полето, което желаете 
те, и натиснете Добавяне.

омера/информацията или 
Търсене, за да извикате номер 
ател/SIM записи/Несъхран. 

ъведете номера/информацията, 
Запиши.
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Тел. указател

Повикай контакт
}  Тел. указател } Повикай контакт

Изберете тази опция и въведете буква от 
използвате клавиатурата, за да извикате 
запис от вашия Телефонен указател.

Номер по подразбиране
За всеки контакт има телефонен номер по 
подразбиране. Първият телефонен номер, 
който свързвате с даден контакт, автома-
тично става номер по подразбиране. Ако 
изберете даден контакт в списъка на кон-

такти за повикване, се маркира номерът 
по подразбиране.

Задаване на номер по подразбиране

1 }  Тел. указател } За контакт } Редакция 

контакт и извикате запис от Телефонния 
указател.

2 Маркирайте името и натиснете Edit 
или Още.

3 } Зададен номер

4 Маркирайте номера, който желаете да 

е по подразбиране, и натиснете Избор.

Намери и
}  Тел. указат

Можете да нам
(DTMF) по вре
се предлага са
За да отворите
и изберете Гла
указател, а след

Добавяне
}  Тел. указат

Можете да доб
указател.

Добавяне н

1 }  Тел. у

2 Преминете
да попълни

3 Въведете н
натиснете 
от Тел. указ

номера.

4 След като в
натиснете 
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Тел. указател

формацията и натиснете OK.

апиши.

 на контакт
атите контакт до друго 

а контакт

зател } За контакт } Изпрати 

икате запис от Телефонния 

нтакта, който искате 
.

зберете измежду следните 
MMS, Като SMS, Чрез Bluetooth 

на контакт
и 1-2 в % 37 Редактиране 

берете Изтриване в стъпка 2.

иете запис с натискане на , 

.
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Управление на контакт
}  Тел. указател } За контакт

Управлението на контакт съдържа следните 
опции:

Преглед на контакт
Показване на цялата информация, записана 
във всеки запис. Извикайте контакт от 
Телефонния указател и натиснете Преглед.

Редактиране на контакт
Редактиране на съществуващите контакти

Редактиране на контакт

1 }  Тел. указател } За контакт } Редакция 

контакт и извикате запис от Телефонния 
указател.

2 Изберете запис и натиснете Редакция.

3 } Редакция инфо (можете също да редакти-

рате и следните елементи: картина, сигнал 
на звънене, глас, позиции, номер по 
подразбиране.)

4 Изберете полето, което желаете да редак-

тирате, и натиснете Редакция.

5 Въведете ин

6 Натиснете З

Изпращане
Можете да изпр
устройство.

Изпращане н

1 }  Тел. ука

контакт и изв
указател.

2 Изберете ко
да изпратите

3 } Изпрати и и
опции: Като 

или Чрез ИЧ.

Изтриване 
Следвайте стъпк
на контакт и из

Можете и да изтр

когато е маркиран
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авате група от контакти. Като 

пата, можете да изпращате 
ение до няколко получателя 

(% 43 Съобщение от няколко 

 на групи

казател } За контакт } Групи 

а

ме за групата и натиснете OK.

и извикайте контакт 
ния указател.

 стъпка 3, за да добавите още 

ли натиснете Готово, за да 

ел } Картини

авяте картина към контакт 
указател:
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Тел. указател

Моя визитка
В Телефонния указател можете да добавите 

собствената си визитна картичка. Изберете 
Добавяне, за да създадете своя визитка.
Можете също да обменяте визитки между 
вашия телефон и друг подобен телефон, 
компютър PDA или PC, като използвате 

безжичната технология Bluetooth, инфра-
червения порт, текстово или картинно 
съобщение.

Изпращане на вашите визитки

1 }  Тел. указател } За контакт } Моя 

визитка

2 } Изпрати и изберете измежду следните 
опции: Като MMS, Като SMS, Чрез Bluetooth 
или Чрез ИЧ.

Групи
Можете да създ

използвате гру
текстово съобщ
едновременно 
части).

Определяне

1 }  Тел. у

} Нова груп

2 Въведете и

3 } Нов член 
от Телефон

4 Повторете

членове, и
запишете.

Картини
}  Тел. указат

Можете да доб
в Телефонния 

Когато получите визитка чрез текстово 

съобщение, приемате я с натискане на Да. За да 

можете да получавате визитка с използване на 

инфрачервения порт или Bluetooth, трябва тези 

функции да са включени.
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Тел. указател

манди
л } Гласови команди

ова команда към даден 

абиране.

 номера
л } Специални номера

 номера
оже да се съдържат Фикси-
ависимост от SIM картата). 
ирано набиране позволява 
е извършват само до опреде-
вен до номера за спешни 
2 и др.), записани на SIM 

ожете да използвате Фикси-

е да съдържа специални 
ксирани номера, Мои 
ер, Информационни номера 

ера (в зависимост от SIM 
е да изпълнявате Повикване, 
риване, Копиране и Преглед 
ирани номера. За редактиране, 
иране ви е необходим ПИН2.
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Добавяне на картина към контакт

1 }  Тел. указател } Картини

2 Извикайте контакт от Телефонния 
указател и натиснете Избор.
Телефонът автоматично ще ви заведе 
в Мои картини.

3 Изберете картина и натиснете Избор, 
последвано от Да.

Лични сигнали на звънене
}  Тел. указател } Лични сигн. звън

Задаване на личен звън към даден контакт.

За задаване на сигнал на звънене 
за даден викащ:

1 }  Тел. указател } Лични сигн. звън

 } Нов контакт

2 Извикайте контакт от Телефонния 
указател и натиснете Избор.

3 Изберете сигнал на звънене.

Гласови ко
}  Тел. указате

Задаване на глас
контакт.
% 95 Гласово н

Специални
}  Тел. указате

Фиксирани
В този раздел м
рани номера (в з
Функцията фикс
повиквания да с
лени номера (ос
повиквания – 11
картата. За да м

Този раздел мож
номера като Фи
номера, SOS ном
и Сервизни ном
картата). Может
Изпрати SMS, Изт
на списъка Фикс
изтриване и коп
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е на Фиксираните 

казател } Специални номера 
и номера

е полето, което желаете 
рате, и натиснете Избор 
дение.

ИН2 и натиснете OK.

те номера, името и позицията 
е OK за потвърждение.

а
ате собствения си телефонен 
). В зависимост от вашата SIM 
 записвате повече от един запис 

р.

ионни номера
на Телефонния указател може 
 Инфо номера (например номер 
ависимост от SIM картата). 
ност за Повикване, Копиране 
 номера.
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Тел. указател

раните номера, трябва да включите тази 
опция. За редактиране и изтриване ви 
е необходим ПИН2.

Създаване на записи 
във Фиксираните номера

1 }  Тел. указател } Специални номера 
} Фиксирани номера } Нов номер

2 Въведете ПИН2 и натиснете OK.

3 Въведете телефонния номер и натиснете 
OK за потвърждение.

4 Въведете ново име и натиснете OK 
за потвърждение.

5 Въведете позиция и натиснете OK 
за потвърждение.

Редактиран
номера

1 }  Тел. у

} Фиксиран

2 Маркирайт
да редакти
за потвърж

3 } Edit

4 Въведете П

5 Редактирай
и натиснет

Мои номер
За да проверяв
номер (номера
карта, може да

като Мой номе

Информац
В този раздел 
да се съдържат
на таксита, в з
Още за възмож
или Преглед на

Възможно е да се записват частични номера. 

Например, записване на 0123456 позволява да се 

правят повиквания до всички номера, започващи 

с 0123456.

Могат да се записват номера, които включват 

въпросителни знаци. Например, записване на 

01234567?0 позволява да се правят повиквания 

до номера от 0123456700 до 0123456790. 

За да въведете ?, натиснете и задръжте .
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Тел. указател

озициите
ята на записите в Телефонния 
ни на вашата SIM карта. За да 
та, % 24 Смяна на номерата 

IM.

сички в SIM
чки контакти, записани 

она, на SIM картата. 
всичко, което е на SIM 
ства.

и контакт от SIM картата 

т SIM, можете да го копирате 

скане на Още и след това 

ране в тел.

лна, ще получите съобщението 

опцията за копиране ще бъде 
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Сервизни номера
В този раздел на Телефонния указател може 

да се съдържат Сервизни номера за повикване 
(в зависимост от SIM картата). Натиснете 
Още за възможност за Повикване, Копиране 
или Преглед на номера. Сервизните номера 
не могат да бъдат редактирани.

SOS номера
Показване на вашите местни аварийни номера.
За осъществяване на аварийно повикване 
% 22 Спешни повиквания.

Разширени опции
}  Тел. указател } Допълнителни

Състояние на паметта
Показва колко памет е достъпна за областите 
за телефони, SIM, e-mail и гласови команди.

Копиране от SIM
Копира контактите, записани в паметта 

на SIM, в паметта на телефона.

Списък на п
Смяна на позици
указател, записа
смените позиция
на позиции на S

Копиране в
Копиране на вси
в паметта телеф
Отбележете, че 
картата, се заме

Когато сте избрал

в опцията Избор о

в телефона с нати

избиране на Копи

Ако паметта е пъ

Паметта е пълна и 

отменена.
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ят указател е празен, получавате 

апишете информация от вашата 
иснете Да, за да копирате 

т SIM картата в телефона или 
ите нови контакти.

 запис
и опция, за да запишете новия 

ер в Телефонния указател при 

инхронизация
да на имената (да започват 
ли собственото име) през 
онизиране на контакти.

 набиране
опция и въведете ПИН2, за да 

ктивирате опцията Фиксирано 
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Тел. указател

Повикване от SIM
Ако поставите в телефона SIM карта със 

записани контакти, можете да извиквате даден 
контакт с избиране на тази опция. Ако желаете 
да редактирате контакт, записан на SIM картата, 
трябва първо да прекопирате контакта в 
телефона.

Изпращане всички
Изпраща всички контакти чрез Bluetooth или 
инфрачервения порт.

Изтриване всички
Изтрива всички контакти, записани в паметта 
на телефона.

Опции
}  Тел. указател } Опции

Инфо контакт
Задаване на полетата за контакт в информа-
цията за контакт.

Изберете Отметка/Без отм. за избиране/
изчистване на полета.

Ако Телефонни

подканване да з
SIM карта. Нат
информация о
Не, за да добав

Въпрос за
Изключете таз

телефонен ном
подканата.

Преглед с
Задаване на ре
с фамилното и
време на синхр

Фиксирано
Изберете тази 

активирате/деа
набиране.
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Съобщения

, след като се получат всички 

теля) % 47 Дълго съобщение.

е на съобщение
е ново съобщение, ще чуете 

руемо % 58 Предупреждение 

 ще видите съобщението 
 появява в режим на готовност. 
 да покажете съобщението.

 на съобщението:

ния } SMS или } Картина 

дна от следните опции:

а поща за четене на получени 
я или 

в за четене на съобщения, 
на SIM картата или

ете съобщение, телефонът 

аздели съобщението на парчета 

о получателите.

ашия доставчик на услуги 

рой съобщения, които могат 

 дълго съобщение.
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Съобщения

Чат, SMS, MMS, E-Mail и др.

Тази функция предлага опции за корес-
понденция – четене, писане и изпращане 

на съобщения (текстови, чат и картинни 
съобщения) и/или e-mail % 50 E-mail.
Преди да използвате опцията Съобщения, 
трябва да зададете своя номер на център за 
обслужване % 46 Центрове за обслужване.

Съобщение от няколко части
Възможно е едно съобщение да се изпрати 
на един път до 10 получатели.
За да създадете SMS от няколко части, 

следвайте  стъпки 1-4 в % 45 Изпращане 

на текстово съобщение и изберете група 
от Телефонния указател в стъпка 4 
(% 38 Групи).

Дълго съобщение
Възможно е да се изпраща по-дълго съобщение 
чрез свързване на две или повече съобщения 

(всяко по 160 знака) до един получател на 
един път. Дългото съобщение може да се 

показва/прочита

части (от получа

Получаван
Когато пристигн

бипване (редакти
за съобщение) и
Четене сега? да се
Натиснете Да, за

За прочитане

1 }  Съобще

и изберете е

} Входящ

съобщени

} SIM архи

записани 

След като създад

автоматично ще р

и ще го изпрати д

Допитайте се до в

за максималния б

да образуват едно
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повикване на подателя 
ието или на номер 
съобщението:
пки 1-3 в % 43 За прочитане 

то: и изберете Повикване в 
 повикате обратно подателя, 
е номера, който желаете да 

тно, от номера(та) в текста на 
а след това натиснете Повикв.

е на съобщение на SIM 

пки 1-3 в % 43 За прочитане 

то: и изберете Запис в архива 

ира телефонният номер/WAP 
ата/анимацията/мелодията, 

 и изберете Запиши, за да ги 

. указател/Показалци/Мои 

ци.
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Съобщения

} Неизпратени за четене на неизпратени 
съобщения или 

} Изпратени или Последно изпрат. 
за четене на изпратени съобщения.

2 Превъртете през списъка от съобщения, 
за да изберете съобщението, което искате 
да прочетете, и натиснете Четене.

3 Натискането на Още ви предлага следните 
опции: Отговори и изтрий, Чат, Повикване, 
Изтриване, Препращане, Запис в архива 
и Към принтер.

За обратно 
на съобщен
в текста на 
Следвайте стъ

на съобщение

стъпка 3, за да
или маркирайт
повикате обра
съобщението, 

За записван
картата:
Следвайте стъ
на съобщение

в стъпка 3.
Когато се марк
адресът/картин
натиснете Още

запишете в Тел

картини/Мои зву

Капацитетът за съхранение на входящи и изходящи 
съобщения зависи от вашата SIM карта и паметта 
на телефона.

Паметта за съобщения е пълна, когато е показано 
. Изтрийте стари съобщения, за да освободите 

място в паметта за нови съобщения.

Докато четете съобщението, можете например да 
започнете чат сесия с изпращащия или да отидете 
на показан WAP адрес.

Изберете Изтриване всички в стъпка 3 
% 43 Получаване на съобщение, за да изчистите 
всички съобщения.

Можете да получите максимум 20 съобщения. 
Може да се наложи да изтриете стари съобщения, 
за да можете да получавате нови.
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Съобщения

а текстови 
я
вате и записвате съобщения, 
 често, като шаблони. В теле-
варително дефинирани 
ируеми). 

снати (например от входящо 

о създавате съобщение, изберете 
 извлечете съобщението, и го 

родължите от стъпка 3 

е на текстово съобщение.

луч. предлага възможността 

во име/номер към списъка 

стояние от менюто Още, за да 

ието на изпратените съобщения 

състояние.

,  в режим на готовност, за да 

ете текстово съобщение.
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Изпращане на текстово 
съобщение
Създаване и изпращане на текстови 

съобщения (SMS).

За създаване и изпращане 
на текстово съобщение:

1 }  Съобщения } SMS } Писане на ново

2 Създайте съобщението си.

3 } Продълж.

4 } Включено за да искате отговор или
} Изключено, за да не искате отговор 
(ако опцията Искан отговор е настроена 
на Подканящ въпр.).

5 Въведете номера или изберете номер/
група от Телефонния указател, като 
изберете Търсене.

6 Натиснете Изпрати.

 

Шаблони н
съобщени
Можете са създа
които изпращате
фона има 5 пред
шаблона (редакт

Ако бъдете прекъ

повикване), докат

Неизпратени, за да

довършете, като п

% 45 Изпращан

Избирането на По

за добавяне на но

на групата.

Изберете Разгл. съ

проверите състоян

% 47 Искане на 

Като бърз достъп

започнете да пиш
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а обслужване
ащате кратки съобщения, 

 номера на вашия център 
.

зове
онен номер на e-mail шлюз, 

е текстово съобщение до 
ез вашия мрежов оператор.

 се изпраща вашето съобщение: 
с, Гласово (ако е налично), 
S, Подканящ въпр. Настройката 
не е SMS.

лидност
 време съобщенията се съхра-
а за обслужване, като изберете: 

 ден, 1 седмица, Максимален, 
. По подразбиране срокът 
 Максимален (в зависимост 
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Съобщения

За създаване на шаблон:

1 }  Съобщения } SMS } Шаблони } Нов 

шаблон

2 Напишете съобщение и } OK.

3 Появява се съобщението Създаване на 

SMS с шаблон сега?.

} Да, за да изпратите съобщението веднага
} Не, за да запазите шаблона.

Опции за текстови 
съобщения

Центрове з
Преди да изпр

регистрирайте
за обслужване

E-mail шлю
Въведете телеф
за да изпратит
e-mail адрес чр

SMS тип
Укажете как да
SMS, E-mail, Фак

Пейджър, ERME

по подразбира

Срок на ва
Укажете колко
няват в център

1 час, 12 часа, 1
Подканящ въпр

на активност е
от мрежата).

Опциите за съобщения ви позволяват да 

персонализирате изходящите съобщения, 
включително формата, отчета за потвър-
ждение и др.
Когато Подканящ въпр. е активирано, трябва 
да избирате параметрите всеки път, когато 
изпращате съобщение.

Някои от тези опции може да зависят от 
мрежовия оператор.
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Съобщения

 и изпращане 
съобщение:

ния } Картина } Писане на ново

между следните опции:

 за отваряне на Мои картини.

исане на съобщение.

отваряне на Мои звуци.

т камера за съставяне от/
а Фотокамера.

не за записване на звук.

а за начало на нова страница.

а продължаване на съставяне 
ето.

ате от MMS услугата, трябва 
те номера на вашия Център 
 да създадете WAP профил 

 съобщения и % 79 WAP 
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Искане на отговор
Ако желаете получателят да отговори, 

включете искане на отговор.

Искане на състояние
Изберете Включено, Подканящ въпр. ако 
желаете да получавате потвърждение за 
успешното предаване на вашето съобщение.

Дълго съобщение
Изберете Включено, ако желаете да изпратите 

дълго съобщение.

SMS памет
Показване колко памет е налична за областите 
в телефона и SIM картата.

Картинно съобщение (MMS)
}  Съобщения } Картина

Картинните съобщения могат да съдържат 
текст, картини и звуци и се изпращат посред-
ством MMS (Multimedia Messaging Service). 
Като приложения можете да изпращате и 
контакти (записи от Телефонния указател), 

записи в календара, звукозаписи и бележки.

За съставяне
на картинно 

1 }  Съобще

2 Изберете из

} Картина

} SMS за п

} Звук за 

} Образ о

отваряне н

} Записва

} Страниц

3 } Добавяне з
на съобщени

За да се възползв
първо да зададе
за обслужване и

% 49 Сървър за

опции.
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лни опции 
ане

е Още преди изпращане на 

щение, можете да въведете 
ация, която да придружава 

както следва:

Телефонен номер или 
e-mail адрес. Могат да се 
избират от Телефонния 

указател.

Напишете заглавие
(} OK за потвърждение).

Телефонен номер или 
e-mail адрес.

: Телефонен номер или 

e-mail адрес.

Добавете вашата визитка, 
друга визитка или мелодия 
от Мои звуци.

Висок, Нормален или Нисък.
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Съобщения

4 } Още за следните опции:

} Изпращане за изпращане 
на съобщението.

} Визуализация за показване 

на съобщението.

} Преглед стр. за показване 
на страницата в съобщението.

} Времена стр. за задаване на време-
траене в секунди, за което страницата 
ще се показва на дисплея на получателя.

} Фон за задаване на фоновия цвят.

} Изтриване стр. за премахване на 
страницата.

5 } Още } Изпращане и въведете номера 
или изберете номер/група/e-mail адрес 
от записите на Телефонния указател, 

като изберете Търсене.

6 } Изпращане

Допълните
за изпращ
Като натиснет

картинно съоб
повече информ
съобщението, 

Ако сте въвели телефонния номер ръчно, натиснете 

Напред, за да отидете на % 48 Допълнителни 

опции за изпращане.

} До:

} Предмет:

} Копие:

} Скрито копие

} Приложения:

} Приоритет:
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тене
но, ако желаете да получавате 

е вашите съобщения са 
лучателя.

ставяне
но, ако желаете да получавате 
а успешното предаване на 
ия.

не на съобщения
атените/получените 

например не желаете 
икакви реклами.

даване 
нието
но, ако желаете да бъдете 
и за проблеми при изпра-

щенията, например ако 
върде дълго или получателят 
 да види съобщението.

ъобщения
ъвеждане на информация 
 за съобщения.
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Шаблон за картинно 
съобщение
В телефона има 5 предварително дефинирани 
шаблона (редактируеми).  За да направите 
промени в шаблоните, изберете шаблон и 
натиснете Добавяне.

Опции за картинни 
съобщения
Персонализирайте изходящите съобщения, 
включително формата, отчета за потвър-
ждение и др.

Срок на валидност
Укажете колко време съобщенията се съхра-
няват в центъра за обслужване, като изберете: 
1 час, 12 часа, 1 ден, 1 седмица, Максимален. 
По подразбиране срокът на активност 
е Максимален (в зависимост от мрежата).

Отчет за че
Изберете Включе

потвърждение, ч
прочетени от по

Отчет за до
Изберете Включе

потвърждение з
вашите съобщен

Ограничава
Ограничете изпр
съобщения, ако 
да получавате н

Предупреж
за съдържа
Изберете Включе

предупреждаван
щането на съоб
съобщението е т
не е в състояние

Сървър за с
Показване или в
за вашия сървър

} Отчет 

получаване:

Включване/изключване.

} Отчет за 

четене:

Включване/изключване.
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я } E-mail

ащате и получавате електронна 
ъп до e-mail сървъра във вашия 
я Интернет доставчик, по 
държат се POP3 и IMAP4).
конкретни параметри от вашия 

авчик, за да завършите инста-
и доставчици на услуги или 
тори не предлагат тази услуга).
ожно и да получите тези 
кстово съобщение или от 
а на вашия мрежов оператор/

луги (на www.SonyEricsson.com 
ите настройките в текстово 
огрижете се да направите 
, преди да започнете да 

ктронна поща % 53 Опции 

 поща.
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WAP профил
Укажете кой WAP профил се използва или 

създайте нов WAP профил, като изберете 
Създаване на нов.

Състояние на паметта
Покажете колко памет се използва за MMS 
функцията.

Повикване на гласова поща
}  Съобщения } Пов. гласова поща

E-mail
}  Съобщени

Изберете тази опция, за да повикате 
гласовата си поща. Можете също да 
натиснете и задържите  за бърз 
достъп до вашата гласова поща.

За да настроите номера за гласова поща, 
% 58 Номер за гласова поща.  или  
се появява на дисплея (в зависимост от 
мрежата), за да ви информира, когато имате 
получени нови гласови съобщения. Натиснете 
Да, за да прослушате/прочетете съобщението.

Можете да изпр
поща чрез дост
офис или ваши
Интернет (под
Ще ви трябват 

Интернет дост
лирането (няко
мрежови опера
Може да е възм
параметри в те
Web страницат

доставчик на ус
може да получ
съобщение). П
настройките си
използвате еле
за електронна

http://www.SonyEricsson.com
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ail съобщения

ния } E-mail } Изпращ. и получ. 
 на електронна поща на 

ния } E-mail } Входяща поща

ране на e-mail съобщението, 

те да прочетете, и натиснете 
го прочетете.
не на Още през време на 
е следните възможности: 
ки, За изтриване, Маркир. 

иране в архив.

есът или телефонният номер 

нете Запиши, за да го запазите.
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Изпращане и получаване 
на електронна поща
Тази опция ви предлага най-бързия начин 

за изпращане на e-mail съобщение, записано 
в Изходящи, и за проверка за ново e-mail 
съобщение.

Четене на e-m

1 }  Съобще

за изтегляне
телефона.

2 }  Съобще

3  за марки

което желае
Избор, за да 
При натиска
четене, имат
Отговор всич

непроч. и Коп

След като прочетете пощата си от телефона, 

пак ще можете да я отваряте от компютъра 

си. Изтриване на съобщения може да правите 

само от компютъра.

В телефона могат да се запазват до шест пълни 

e-mail съобщения, в зависимост от размера, 

(можете да изтегляте и само заглавките 

% 54 Настройка на акаунт).

Можете да получавате e-mail съобщения 

с прикачени приложения. Приложенията 

се намират в края на съобщението.

Можете да запазите адреса на подателя, 

като натиснете Записване, след като изберете 

подателя.

Когато e-mail адр

е маркиран, натис
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 за да напишете съобщението си.

жения:, за да добавите картини.

ерете един от елементите 
е опции:

и сега, за да изпратите e-mail 
ието.

 прил. за да прикачите картина 
ртини (% 69 Мои картини) 
ифрова фотокамера, свързана 
, (% 66 Фотокамера) преди 
нето. Изберете Изпрати, 
ратите e-mail съобщението.

в изход., за да запишете e-mail 
ието в Изходящи.

в чернови, за да запишете e-mail 
ието в папката Чернови.

олуч., за да изпратите всички 
щения, записани в кутията 

(% 51 Изпращане 

ане на електронна поща).
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За създаване и изпращане 
на електронна поща:

1 }  Съобщения } E-mail } Писане на ново

2 Изберете един от елементите за следните 
опции и натиснете Редакция:

} До:, за да въведете 
името и e-mail 
адреса (за да 
извикате e-mail 

адрес от записите 
в Телефонния 
указател или 
получените 
e-mail съобщения, 
натиснете Добавяне, 

последвано от Търсене и изберете Тел. 

указател или Архив).

} Копие:, за да изпратите копие от e-mail 

съобщението на друг получател.

} Приоритет:, за да зададете приоритет 

за e-mail.

} Предмет:, за да напишете заглавие.

} Текст:,

} Прило

3 } Ощеи изб
за следнит

} Изпрат

съобщен

} Изпр. с

от Мои ка

или от ц
чрез ИЧ
изпраща
за да изп

} Запис 

съобщен

} Запис 

съобщен

4 Изпращ. и п

e-mail съоб
изходящи 

и получав
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е
вирате e-mail съобщение, 
те по-късно. Можете да 

 толкова текст, колкото 
плея.

е на e-mail 

ail съобщението.

е текстът, който желаете 
те, се вижда на дисплея.

урсора в текста 
Още.

 архив

е да се намери в Архив 

лектронна поща
пция, за да настроите e-mail 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only

За изтриване на e-mail съобщение 
(потребители на POP3):

1 }  Съобщения } E-mail } Входяща поща

2 Изберете e-mail съобщението 
и натиснете Още.

3 } За изтриване.

4 Съобщението се изтрива следващият път, 

когато се свържете с вашия e-mail сървър 
при избиране на Изпращ. и получ.

За изтриване на e-mail съобщение 
(потребители на IMAP 4):

1 }  Съобщения } E-mail } Входяща поща

2 Изберете e-mail съобщението 
и натиснете Още.

3 } За изтриване. Съобщението се маркира 
за изтриване на сървъра.

4 } Изчисти вход.

5 Съобщението се изтрива следващият път, 
когато се свържете с вашия e-mail сървър 
при избиране на Изпращ. и получ.

Архивиран
Можете да архи
за да го прочете

архивирате само
е показан на дис

За архивиран
съобщение:

1 Отворете e-m

2 Уверете се, ч
да архивира

3 Поставете к
и натиснете

4 } Копиране в

Текстът мож
в менюто.

Опции за е
Изберете тази о
акаунт.
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да създадете акаунт за данни, 
оите профил за електронна 
аунти за данни.

е на акаунт

ения } E-mail } E-mail

аунт } Нов акаунт

мето на акаунта 
Home).

ледните опции, като натиснете 

е чрез: Акаунтът за данни, 
който желаете да 
използвате с този e-mail 
акаунт.

: POP3 или IMAP4

Името на IP адреса на 
сървъра за входящата 
електронна поща (напр. 
mail.server.com или 
10.1.1.1.).
This is the Internet version of the user's guide. © Print only54

Съобщения

Получаване на настройките 
в текстово съобщение

Искане на настройки 
от Sony Ericsson

1 Като използвате компютър, отидете на 
www.SonyEricsson.com и изберете вашия 
регион. Като използвате конфигураторите, 
заявете необходимите настройки да ви 
бъдат изпратени с текстово съобщение.

2 } Да, за да инсталирате новите настройки, 
когато съобщението пристигне.
Настройките ще бъдат въведени 
автоматично.

Настройка на акаунт
Настройване на акаунт, който да се използва 
за електронна поща. Ако имате няколко e-mail 
акаунта, можете да настроите един от тях 
да бъде по подразбиране. Ако няма наличен 
акаунт, получавате подкана да настроите нов 
акаунт (% 54 Редактиране на акаунт).

Погрижете се 
преди да настр
поща % 88 Ак

Редактиран

1 }  Съобщ

2 } Редакт. ак

3 Въведете и
(например

4 Въведете с
Избор:

Може да е възможно да получите e-mail 
настройките в текстово съобщение директно 
от вашия мрежов оператор/доставчик на услуги.

} Свързван

} Протокол

} Входящ 
сървър:

http://www.SonyEricsson.com
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 да потвърдите настройката.

с: Вашият e-mail адрес.

Дали да получавате 
заглавки и текст, или 

само заглавки.

Вашето име.

Дали желаете да 

добавяте визитната 
си картичка към своите 
e-mail съобщения.

Дали желаете 
да изпращате копия 
от e-mail съобщенията 
до e-mail адрес.

а Задайте времето, което 
може да измине, докато 
се свържете към вашия 

e-mail сървър.

а електронна поща, се обърнете 

ор, за да получите всички 

ойки.
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5 } Запиши, за

} Входящ порт: Номерът на порта 

за пощенския сървър. 
Не е необходимо да 
го променяте от 110, 
което е дадено по 
подразбиране.

} Пощенска 

кутия:

Име на потребител 
за вашия e-mail акаунт.

} Парола: Парола за вашия e-mail 
акаунт. Като алтерна-

тива, вашият доставчик 
на услуги може да иска 
парола при свързване.

} Изходящ 

сървър:

Името на IP адреса 
или SMTP сървъра 
за изпращане на 
електронна поща.

} Изходящ порт: Номерът на порт 
за SMTP сървъра. 
Не е необходимо 

да го променяте 
от 25, което е дадено 
по подразбиране.

} E-mail адре

} Изтегляне:

} От име:

} Подпис::

} Копира 

изходящи:

} Интервал н

пров.:

Ако нямате услуг

към вашия операт

необходими настр
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прочетете чат съобщението, 

го откажете.

вашия отговор на чат 

.

а да изпратите чат съобщението 
иснете , за да прекъснете 

а (}  Съобщения } Чат } 

е, за да възобновите чат сесия).

и задръжте , за да завършите 

 на псевдоним

ения } Чат } Псевдоним

воя псевдоним (максимум 
 натиснете OK.

ово чат съобщение, докато 

ат сесия, натиснете Да, 

 протичащата сесия 

ова.
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Чат
}  Съобщения } Чат

С вашия Z600 може да участвате в чат. Можете 
да си изберете псевдоним (% 57 Местна 

информация), който ще се появява на 
дисплея на получателя всеки път, когато 

изпращате чат съобщение.

Започване на чат сесия

1 }  Съобщения } Чат } Старт нова сесия

2 Въведете телефонния номер на получателя 

или го извикайте от Телефонния 
указател, като натиснете Търсене.

3 Напишете съобщението си и натиснете 
Изпрати.

Получаване на покана за чат сесия

1 Когато получите покана за чат сесия, 

ще чуете бипване (редактируемо 
% 58 Предупреждение за съобщение) 
и ще видите съобщението Чат съобщение, 
Чат сега? да се появява в режим на 
готовност.

2 } Да, за да 

или
} Не, за да 

3 Напишете 

съобщение

4 } Изпрати, з
си, или нат
чат сесият

Подновяван

5 Натиснете 
чат сесия.

Въвеждане

1 }  Съобщ

2 Въведете с
11 знака) и

Ако получите н

протича друга ч

за да завършите

и да започнете н
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формация
 } Местна инфо

ия Включено, за да приемате 
ция.

бщения
ция и Нов код, за да въведете 
формация.

нформация

а информация – например 
ето, бюлетини за пътищата 
 до група телефони в дадена 
ст от мрежата). Когато 

ъобщение, то автоматично 

сплея. Местни съобщения 
пазват.

ъчната информация 
якои мрежови оператори 
 съобщения до техните 
 на дадена мрежа. Задайте 

чено, за да включите канала.
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Push съобщения в WAP
}  Съобщения } WAP

Можете да получавате 2 вида съобщения – 
Push за съдържание (съобщение, съставено 
от WAP услуга или връзка към услуга) и Push 
за настройка (конфигурационни данни за 

настройки на WAP, MMS, e-mail). Когато 
пристигне ново съобщение, ще чуете бипване, 
което звучи по различен начин от единичното 
бипване на звънеца, и ще видите  в режим 
на готовност.

Входяща поща
Изберете тази опция, за да четете получените 

съобщения.

Изчисти входящи
Изберете тази опция, за да изтриете 
съобщенията от входящата поща.

Разреши push
Изберете Включено или Подкана, ако желаете 
да получавате съобщения със сервизна 
информация.

Местна ин
}  Съобщения

Приемане
Задайте тази опц
местна информа

Списък съо
Изберете тази оп
код на местна ин

Клетъчна и

Получете местн
прогнози за врем
и др. излъчвания
зона (в зависимо
получите това с

се появява на ди
не могат да се за

Каналът на клет
се използва от н
за изпращане на
абонати в зоната

тази опция Вклю
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еню

собствено меню 

и функции.

тавите предпочитаните 
 които желаете да достигате 

 в менюто Мое меню. За да 
ил % 94 Профили.

а елемент от меню 
ое меню

ню } Редакт. мое меню.

аркирате 
ункция, 

е Отметка 
ете , 
ете 
.

омера 
, който 
 тази 
 своето меню, и натиснете OK.

е от списъка натиснете Запиши.
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Мое меню

Опции
}  Съобщения } Опции

Можете да зададете своя номер на гласова 
поща и предупреждение за съобщение.

Номер за гласова поща
Въведете своя номер за гласова поща 
% 50 Повикване на гласова поща.

Предупреждение за съобщение
Задайте типа на предупреждение от Безшумен, 
Клик или Тон.

Мое м

Създайте свое 

за предпочитан

Можете да пос
си функции, до

бързо и лесно,
изберете проф

Избиране н
от менюто М

1 }  Мое ме

2 , за да м
желаната ф

и натиснет
или натисн
за да избер
функцията

3 Въведете н
на позиция
желаете за
функция в

4 За излизан
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 и набиране на номер:

ния } Списък повикв.

ркирате името/номера, които 
овикате, и натиснете Повикв., 
те номера.

ане 
ния

 } Пренасочв.повикв.

 можете още да натиснете 

а готовност, за да покажете 

повикванията (за да изтриете 

65 Опции).

в Хронологията на повикванията, 

 форматът, избран в Час и дата 

.

оже да е необходимо 

те при вашия мрежов 
чик на услуги.
 за пренасочване ще бъде 
адена от мрежовия оператор.
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Повиквания

Опции за повиквания (конфигуриране 

на условията за повикване).

Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в режим на 
готовност се появява Пропуснати повиквания:, 
което показва броя на пропуснатите повиква-
ния. Натиснете Да, за да покажете пропусна-
тите повиквания, и Повикване, за да наберете 
номера.

Списък на повикванията
}  Повиквания } Списък повикв.

За показване

1 }  Повиква

2 , за да ма
желаете да п
за да набере

Пренасочв
на повиква
}  Повиквания

Предлага запис и бърз достъп до не по-малко 
от 30 от последните изходящи повиквания, 
до 10 от последните входящи повиквания и 
до 10 пропуснати повиквания. Идентифика-
торът на викащия (CLI) се изисква да 
поддръжка на елементите от Списъка на 
повик Когато Списъкът на повикванията 
достигне максималния си капацитет, най-
старият номер автоматично се изтрива, за да 
даде място за нов елемент. (Тази функция е в 
зависимост от вашия мрежов оператор/
доставчик на услуги.)

Като бърз достъп

Повикв. в режим н

целия Списък на 

целия списък, %

Датата, показвана 

е същата, както и

% 95 Час и дата

За тази услуга м

да се регистрира
оператор/достав
Понякога опция
автоматично зад
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ренасочване
в.: Пренасочване на входящото 
 друго условие:
инаги
ане на всички повиквания 
 (телефонът дори няма да 

ане на входящите повиквания, 
на телефона (линията е заета).
сег

ане на входящите повиквания, 
фонът ви се изключи или 

критие на мрежата.
овор

ане на входящите повиквания, 
ворите на повикването след 

 период от време.
не: Пренасочване на всички 
 факс (телефонът дори няма 

анни: Пренасочване на всички 
 данни (телефонът дори няма 

ки: Проверка на всички 
ренасочване на повиквания.
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Повиквания

Задаване на пренасочване

1 }  Повиквания } Пренасочв.повикв.

2 Изберете категория повиквания, а след 
това алтернатива на пренасочване 
% 60 Опции на пренасочване.

3 } Активиране

4 Въведете телефонния номер, към който 
желаете да бъдат пренасочвани вашите 

повиквания, и натиснете OK или го 
извикайте от Телефонния указател, 
като натиснете Търсене.

5 Изчакайте потвърждение от мрежата.

Опции на п
} Гласови повик

повикване при
} Пренас. в
Пренасочв
безусловно
иззвъни).
} При заето
Пренасочв
когато сте 
} Извън об

Пренасочв
когато теле
е извън по
} Няма отг

Пренасочв
ако не отго
определен

} Факс повиква

повиквания за
да иззвъни).
} Повиквания д
повиквания за
да иззвъни).
} Отметни всич

настройки за п

В стъпка 3 имате възможност да отмените или 

получите състоянието.

Ако върнатият отговор е Грешна команда, мрежата 

не е  била в състояние да настрои, изчисти или 

провери избраното пренасочване.

Когато е включена функцията Огранич разговори, 

някои опции на Пренасочв.повикв. не могат 

да бъдат активирани.
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не на повикванията

и

 всички изходящи повиква-
ие на спешните повиквания 

р.

а всички изходящи междуна-
ия.

нг

а всички изходящи междуна-
ия, освен до вашата страна.

и

 всички входящи повиквания.

инг

 всички входящи повиквания, 
 покритие от вашия регист-

икванията от вашия телефон, 
дете телефона си на някого, 
й да извършва международни 
аниченията в менюто Огранич 
ат парола за ограничаване 
. Ако пренасочвате входящите 

ожете да активирате някои 
ч разговори.
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Управление на повиквания
}  Повиквания } Управление

Изберете тази опция, за да активирате/
настроите опциите за повиквания.

Чакащо повикване
Ако е активирано, телефонът ще ви предупреж-
дава (бипва), когато има чакащо повикване, 
така че да не пропускате никакви повиквания. 
Изберете Активиране, Отмяна или Състояние.

Избирателни повиквания
Ограничете входящите повиквания само до 
определени номера. Отказаните телефонни 
номера се записват в Списъка на повиква-
нията % 59 Списък на повикванията.

Добавяне на номера към списъка 
на избраните викащи

1 }  Повиквания } Управление } Избират. 

повикв. } Списък избрани } Нов

2 Изберете контакт от Тел. указател или Групи.

Ограничава

} Всички изходящ

Ограничаване на
ния, с изключен
(112  и др.).

} Изход. междуна

Ограничаване н
родни повикван

} Изх. меж. роуми

Ограничаване н
родни повикван

} Всички входящ

Ограничаване на

} Вход. при роум

Ограничаване на
когато сте извън

} Повиквания } Управление } Избират. повикв. } 
Опции за избрани, за да зададете опция за 
приемане.

Ограничете пов
например ако да
но не желаете то
повиквания. Огр
разговори изискв
на повикванията
повиквания, не м
опции на Ограни
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 на група

вания } Управление } Условни 

акт. списък

рупа.

не (Повиквания могат да се 
 само в рамките на избраната 

се върнете към опцията 
пи.

овикв. } Включено за 
 извън затворената група 
и.

 за отговор
я } Управление } Активен капак

 входящо съобщение, като 
она и завършете разговор, 
те. Тази опция се включва/

а се активира/деактивира 

яне за отговор“ 
ане е Включено).
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Повиквания

риран мрежов оператор (например когато сте 
в чужбина).

} Отмяна на всички

Отмяна на всички настройки на услугата 
ограничаване на повиквания.

} Смяна на парола

Промяна на паролата за ограничаване 
на повиквания.

Затворени групи

Добавяне на група

1 }  Повиквания } Управление } Условни 
групи } Редакт. списък } Нова група

2 Въведете на името за групата 
потребители и натиснете OK.

3 Въведете индексния номер и натиснете OK. 
(Индексният номер ви се дава от мрежовия 
оператор/доставчика на услуги.)

Активиране

1 }  Повик

групи } Ред

2 Изберете г

3 } Активира

извършват

група.)

4 , за да 
Условни гру

5 } Открити п

повикване
потребител

Отваряне
}  Повиквани

Отговорете на
отворите телеф
като го затвори
изключва, за д

опцията „отвар
(по подразбир

Функцията Затворена група потребители 
е начин за намаляване на разходите за повик-
вания. При някои мрежи е по-евтино да се 
извършват повиквания в рамките на група за 
повиквания. Можете да запишете 10 групи.
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Повиквания

 повиквания
лжителността на последното 

що повикванията си (входящи 
зходящите повиквания.
не таймери и Общо време/

 за да нулирате времето 
ходящите повиквания.

 минути на включено, за 
не на всяка минута по време 

 повикванията
остта на последното си 
 повикванията, оставащ 

чен кредит.

кредит и тарифа

 } Време и цена } Цена 
аване кредит

роя импулси, след който 
ма да позволи извършването 
ания. Когато сумата достигне 
ания не могат да извършват.
ИН2 при подканване и 
ата сума % 111 ПИН2.
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Приоритет по подразбиране
}  Повиквания } Задад. приоритет

Време и стойност
}  Повиквания } Време и цена

Таймери на
Проверете продъ

си повикване, об
и изходящи) и и
Изберете Нулира

Време изходящи,
на сумарните/из

Задайте Брояч на

да чувате бипва
на повиквания.

Стойност на
Проверете стойн
повикване, общо
кредит и ограни

Задаване на 

}  Повиквания
повиквания } Зад

за задаване на б
телефонът ви ня
на повече повикв
0, повече повикв
Въведете своя П
задайте пределн

Ако абонаментът ви поддържа услугата 
приоритет на повикванията, при извършване 
на повикване можете да заявите определен 
приоритет. Нивата на приоритет се определят 
от вашия мрежов оператор/доставчик на услуги 

и нормално са в диапазона от 0 до 4, където 0 
е най-високият приоритет. Изберете тази опция, 
за да получите наличните нива на приоритет, 
а след това изберете ниво на приоритет.

Следете или контролирайте колко време сте 
на телефона, както и стойността на извърше-
ните повиквания/предаване на данни. 
Стойностите за повиквания/GPRS може да 
се използват като мярка за защита, например 
когато давате телефона си на някого, трябва 

да използвате вашия ПИН2 като код на 
защита, когато задавате или променяте 
опциите за стойност на повикванията.
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 на „Мои фонокарти“

вания } Време и цена } 
} Мои визитки

ашия код на заключване 
а и натиснете OK.

окарта, за да въведете 

те на картите и изберете коя 
те първа (номера, който искате 
е, или опознавателния код).

арта, последвана от Активиране 

 изберете карта.

 на фонокарти
опция и въведете вашия код на 
 телефона (% 98 Заключване 

 за да включите/изключите 
карти.
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}  Повиквания } Време и цена } Цена 
повиквания } Задаване тарифа

за задаване на валутата и цената на импулс, 
които ще се използват при пресмятане на 
стойността на повикванията. Въведете своя 
ПИН2 при подканата % 111 ПИН2.
Въведете валута и цената на импулс (за да 
въведете десетична точка, натиснете ).

Фонокарти

Използване

1 }  Повик

Фонокарти 

2 Въведете в
на телефон

3 } Нова фон

настройки
да използва
да повикат
или
Изберете к
карта, за да

Използване
Изберете тази 
заключване на
на телефона),
услугата фоно

За да можете да извършвате телефонни повиквания 

отново, нулирайте брояча Кредит или установете 

кредита на Неограничен.

Услугата фонокарта ви дава възможност да 
прехвърлите таксата за дадено повикване (само 
гласово повикване) към сметка на кредитна 
карта или към сметка на фонокарта.
Можете да запишете 2 отделни номера на 
фонокарта. Номерата и кодовете, свързани 
с тях, са защитени от кода. Номерата и 
кодовете са предоставени от вашия мрежов 
оператор/доставчик на услуги.
За да се възползвате от опцията фонокарти, 
трябва първо да включите тази опция 
% 64 Използване на фонокарти.
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 повикване
 } Следв повикв

ходящо повикване
 следващото входящо повик-

та остава, докато я промените 
астройката по подразбиране 

. (в зависимост от SIM).

крий/покажи моя 

ете/покажете телефонния 
 извършвате повикване. 
нния номер, който желаете 

зберете Скрий моя номер/
(в зависимост от мрежата).

 } Опции

сък повикв, за да изтриете 
 от списъка на повикванията 

 за да включите/изключите 
ък на повикванията.

настроите следващия тип 
скане на Още и избиране на 
окажи моя ном. след въвеждане 
ер.
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За извършване на повикване 
с фонокарта:

1 Въведете телефонния номер 
от клавиатурата или го извикайте 
от Телефонния указател.

2 Натиснете Повикв.
Повиква се номерът на компанията за 
обслужване на фонокартата. През време 
на фазата на свързване се подканвате да 
изпратите телефонния номер, който жела-
ете да повикате, и опознавателния код.

3 Появява се съобщението Изпращане на 
викания номер?. Натиснете Да или 
изчакайте един момент, за да изпратите 
номера и кода.

SMS брояч
Проверете номера на изпратените SMS.
Изберете Нулиране брояч, за да нулирате 
брояча на SMS.

Броячи за данни
Проверете обема за вашето последно 
свързване и общо свързвания.
Изберете Нулира брояч, за да нулирате 
броячите на данни.

Следващо
}  Повиквания

Следващо в
Укажете типа на
ване. Настройка
следващия път. Н
е Гласови повикв

Повикай и с
номер
Можете да скри
си номер, когато
Въведете телефо
да повикате, и и
Покажи моя ном. 

Опции
}  Повиквания

Изберете Изч.спи
всички елементи
и Списък повикв,
опцията за спис

Можете също да 
повикване с нати
Скрий моя номер/П
на телефонен ном
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мерата е активирана, натиснете 
рете една от следните опции.

ини, за да покажете всички 
и.

а да изберете размера.

жим, за да я използвате 
а слабо осветление.

а да изберете различни ефекти 
снимки.

одразб., за да създадете име 
нимка.

мер, за да направите снимка 
кунди след натискане на 
отокамерата.
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Фотокамера

Фотокамера
Използване на вградената фотокамера.

Във вашия телефон има цифрова фотокамера. 
Можете да правите снимки, да ги запазвате 

и разглеждате, както и да ги изпращате 
с помощта на e-mail или MMS (Multimedia 
Message Service) съобщения.

Опции
Когато фотока
Още, за да избе

} Мои карт

свои снимк

} Размер, з

} Нощен ре

в условия н

} Ефекти, з
за вашите 

} Име по п

за вашата с

} Авто-тай

няколко се
бутона на ф

За да можете да изпратите снимка с помощта 
на e-mail съобщение или като картинно 

съобщение, трябва да използвате тези услуги 
% 50 E-mail, % 47 Картинно съобщение 

(MMS). Телефонът, до който изпращате 
снимката, трябва да поддържа предаване 
на данни и MMS, за да получи и покаже 
снимката.

Можете да използвате снимка като скрийнсейвър 

или фон (% 93 Скрийнсейвър, % 93 Фон), 

а също да я запишете с контакт във вашия 

Телефонен указател, така че снимката 

да се появява, когато това лице позвъни 

% 39 Добавяне на картина към контакт.
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Фотокамера

зползване на бутона 
рата
а на фотокамерата отстрани 

да я активирате. Дръжте 
 е показано по-долу. 
елефона можете да видите 

те отново бутона на фото-
аправите снимката.

т
и направите автопортрет. 
а, както е показано по-долу. 
те отражението си в огле-

и срещу слънцето – така може 

дите на зрението си, да повредите 

мките да се обезцветяват.
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Снимане
Има различни начини да се направи снимка:

Правене на снимка с помощта 
на менюто „Фотокамера“

1 }  Фотокамера

2 Дръжте телефона, както е показано на 
илюстрацията. На дисплея на телефона 
можете да видите обекта.

3 } Снимане за да направите снимка.

Снимане с и
на фотокаме
Натиснете бутон
на телефона, за 
телефона, както
На дисплея на т

обекта. Натисне
камерата, за да н

Автопортре
Възможно е да с
Дръжте телефон
Можете да види

Не правете снимк

сериозно да навре

продукта или сни
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е и изтриване 
и
равили снимка, , за да я 

 картини % 69 Мои картини. 
ъобщението Паметта е пълна, 
аписвате повече снимки, 
иете някоя от паметта 

 на снимка

амера

 създаване на свое 
ъобщение % 47 Картинно 

е (MMS).
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Фотокамера

далото. Натиснете бутона на фотокамерата 
отстрани на телефона, за да я активирате. 
Натиснете отново бутона на фотокамерата, 
за да направите снимката.

Записван
на снимк
Когато сте нап

запазите в Мои

Ако се появи с
не можете да з
докато не изтр
на телефона.

Изпращане

1 }  Фоток

2 Снимане.

3 } Изпрати и
картинно с
съобщени

 неколкократно, за да направите поредица 

от снимки.

 или , за да регулирате яркостта на снимката.

Натиснете  за увеличаване и натиснете 

отново  за намаляване.
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Картини и звуци

а да редактирате картина. 

тор на картини.

о и изберете Запис картина, 
те картината в Мои картини.

артини
 да обменяте чрез Bluetooth, 
порт, картинни съобщения 
е информация по изпращане 
бщения % 43 Съобщения. 

ail адреса на WAP албум 
онен указател, можете 
тини в този албум, ако 
то приложения.

а картина

 и звуци } Мои картини

ъм картината, която искате 
, и натиснете Още.

 снимки, направени с фото-

да изберете 120 x 160 като 

ите.
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Картини и звуци
Избиране, композиране, записване на звуци 

и картини.

Менюто Картини и звуци позволява достъп 
до разнообразни функции на картина и звук.

Мои картини
}  Картини и звуци } Мои картини

Всички картини и анимации се записват 
в Мои картини. Можете да добавяте, 

редактирате или изтривате картини.
Броят на картините, които могат да се 
запазват, зависи от размера на картините. 
Поддържаните типове файлове са GIF, 
JPEG и WBMP.
За да разгледате картините, натиснете 

Преглед.

Редактиране и записване 
на картина

1 }  Картини и звуци } Мои картини

2 Преминете към картината, която 
желаете, и натиснете Още.

3 } Редакция, з

% 70 Редак

4 } Още отнов
за да запише

Обмен на к
Картини можете
инфрачервения 
или e-mail. За ощ
на картини в съо

Ако запазите e-m
във вашия Телеф
да записвате кар
ги изпращате ка

Изпращане н

1 }  Картини

2 Преминете к
да изпратите

За да редактирате

камерата, трябва 

размер на картин
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 на картини
звуци } Редактор картини

дадете своя собствена картина.

а картина

ни и звуци } Редактор картини

ип.

нстр. и инструмента, с който 
 работите.

актирате или рисувате картина, 
е клавиатурата за следните 

те Функция

движение на курсора нагоре 
и наляво.

движение на курсора нагоре.

движение на курсора нагоре 
и надясно.

движение на курсора наляво.
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Картини и звуци

3 } Изпрати и изберете метода на предаване 

от следните възможности: Като MMS, Като 

e-mail, Чрез Bluetooth или Чрез ИЧ.

Получаване и записване на картина

1 }  Свързване } Bluetooth/Инфрачерв. 

порт } Включване или

} Още } Вкл. Bluetooth/Включване ИЧ 
в режим на готовност.

2 } Записване, когато получите картината.
Картината се записва в Мои картини.

Още картини
}  Картини и звуци } Още картини

Изберете тази опция, за да изтеглите картина 
% 85 Изтегляне на елементи.

Редактор
}  Картини и 

Можете да съз

Рисуване н

1 }  Карти

2 Изберете т

3 Изберете И
желаете да

4 Когато ред
използвайт
функции:

Не се разрешава обменът на материали, защитени 

с авторско право.

Когато получите картина в текстово/картинно 

съобщение, , за да маркирате картината, 

и натиснете Запиши, за да я запишете.

Натисне
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Картини и звуци

уци } Теми

ка на дисплея. Телефонът 
дварително зададени теми. 
тривате тези теми, но можете 
и.

Още ви предлага следните 
е, Изтриване, Преименуване, 
ма и Състояние памет.

уци } Още теми

пция, за да изтеглите тема 
 на елементи.
мация посетете 
on.com или 
n.com.

а тема
и 1-3 в % 69 Изпращане 

берете Теми в стъпка 1.

и записване на тема
не и записване на картина.
ише в Теми.
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Теми
}  Картини и зв

Променете обли
се доставя с пре
Не можете да из
да изтегляте нов

Натискането на 
опции: Изпращан

вижте Инфо за те

Още теми
}  Картини и зв

Изберете тази о
% 85 Изтегляне

За повече инфор
www.SonyEricss

wap.SonyEricsso

Изпращане н
Следвайте стъпк
на картина и из

Получаване 
% 70 Получава

Темата ще се зап

активиране на текущия 
инструмент за рисуване.

движение на курсора надясно.

движение на курсора надолу 
и наляво.

движение на курсора надолу.

движение на курсора надолу 

и надясно.

Още записване, визуализиране, 

отваряне на картина или 
започване на нова картина.

натиснете и задръжте 
за излизане от редактора 
на картини.

отменяне на последното 
действие.

избор на инструмент.

избор на цвят.

Натиснете Функция

http://www.SonyEricsson.com
wap.sonyericsson.com
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и
звуци } Още звуци

опция, за да изтеглите звуци, 
ли на звънене % 85 Изтегляне 

н водещ
звуци } Музикален DJ

 своя собствена мелодия.

е на мелодия

ни и звуци } Музикален DJ

а вмъкване селекция от 
лно записани музикални 
ожете да избирате измежду 
 селекции.

 и поставяйте тези блокове, 

дите мелодията си.

а възпроизведете мелодията 
ете други опции.

мелодия в стъпка 4, за да запишете 

мелодия в Мои звуци.
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Картини и звуци

Мои звуци
}  Картини и звуци } Мои звуци

Изберете Мои звуци за достъп до сигналите 
на звънене. Можете да възпроизвеждате, 
изпращате и преименувате тези звуци.

За прослушване на звук:

1 }  Картини и звуци } Мои звуци

2 Маркирайте звук, който желаете да чуете, 
и натиснете Изпълнение.

Изпращане на звук

1 }  Картини и звуци } Мои звуци

2 Маркирайте звук, който желаете 
да изпратите.

3 } Още } Изпрати

4 Изберете метод на предаване.

Получаване на звуци
% 70 Получаване и записване на картина.
Звукът ще се запише в Мои звуци.

Изтриване или преименуване 
на звук
Следвайте стъпки 1-3 в % 72 Изпращане 
на звук и изберете Изтрий звука или 
Преименуване в стъпка 3.

Още звуц
}  Картини и 

Изберете тази 
например сигна
на елементи.

Музикале
}  Картини и 

Композирайте

Композиран

1 }  Карти

2 Изберете з
предварите
блокове.  М
4 различни

3 Копирайте

за да изгра

4 } Още, за д
и да покаж

Изберете Запис 

собствената си 
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Свързване

ване
инхронизация и др.

луги
 Онлайн услуги

е представляват 

 услуги, предлагани 
атори (в зависимост 
ависимо от  мобилните 
зводителите на мобилни 
арта, която поддържа 
работи по същия начин, 

SIM карта. Когато сте 
тата и сте включили 
т мрежов оператор може 
а вашата SIM карта. Когато 

ите телефона след първото 
ни, в него се появява ново 

то.
ция, за да влезете във 

тема от менюта.
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Записване на звук
}  Картини и звуци } Звукозапис

Запишете и прослушвайте свои собствени 
бележки или протичащи разговори 
% 95 Гласов контрол.

Записване на звук

1 }  Картини и звуци } Звукозапис

2 Когато записът започне, на дисплея се 
показва Записване  и времето на текущия 
запис.

3 } Стоп, за да завършите записването. 
Записването спира автоматично, ако 
получите входящо повикване или когато 
разговорът завърши. (Записаният звук 

се запазва в Мои звуци.)

Свърз
WAP, Bluetooth, с

Онлайн ус
}  Свързване }

Вие носите отговорност за конфиденциалността 

на записа.

Преди запис трябва да поискате разрешение 

от лицето, с което говорите.

Онлайн услугит

специализирани
от мрежови опер
от мрежата), нез
телефони и прои
телефони. SIM к
Онлайн услуги, 

както нормална 
вкарали SIM кар
телефона, вашия
да сваля данни н
повторно включ
изтегляне на дан

подменю в меню
Изберете тази оп
вашата нова сис
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 работата
ране с компютър, както и за 

нет, трябва също да инсталирате 
ия компютър от Web сайта 
n, 
sson.com/support. Можете 
екти или да играете игри, 

димо да добавяте другото 
 списъка „Мои устройства“.

е
опция, за да включите/
etooth.
ючвате/изключвате Bluetooth 
а Още в режим на готовност 

Вкл. Bluetooth/Изкл. Bluetooth.

йства
ирате с друго устройство 
ябва първо да добавите 
ъм списъка „Мои 
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Свързване

SAT (SIM Application Toolkit)

Bluetooth™
}  Свързване } Bluetooth

Вашият Z600 има вградена безжична 
технология Bluetooth™, която поддържа 

следните приложения:
• Комутируема връзка

• PC приложения

• Обмен на елементи
% 75 Обмен на елементи

• Bluetooth за свободни ръце
% 26 Слушалка с Bluetooth

Начало на
За синхронизи

работа в Интер
софтуер на ваш
на Sony Ericsso
www.SonyEric

да обменяте об

без да е необхо
устройство към

Включван
Изберете тази 
изключите Blu
Можете да вкл
и с натискане н

и избиране на 

Мои устро
За да комуник
с Bluetooth, тр
устройството к
устройства“.

Когато се предлага достъп до функции, 
специфични за мрежата (SAT) в прегледа 
на менютата се появява менюто SAT. Тази 

функция зависи от вашия мрежов оператор 
и може да не се поддържа от някои мрежи.

Преди употребата на това изделие, проверете дали 

няма изключения в съответствие с националните 

изисквания или ограничения, за употребата 

на оборудване с Bluetooth.

http://www.SonyEricsson.com/support
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Свързване

ане } Bluetooth } Мои 

 изберете устройство 
последвано от Още, 
те списък с опции.

лементи
е обменят елементи с други 

ства, поддържащи профила 
ементи. Можете да изпращате/
ните елементи:
изитка (Моя визитка) от 
казател % 38 Изпращане 

зитки, % 37 Изпращане 

и/задачи в календара 
рени опции.

Изпращане на снимка, 
пращане на тема.

лефонът ви и устройството с 

 комуникирате, да се намират 

10 метра.

 свързването във всеки момент, 

мяна.

а Bluetooth, се показва .
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Добавяне на устройство към вашия 
телефон (Мое устройство)

1 }  Свързване } Bluetooth } Мои устройства

2 } Ново устройство, за да търсите всички 
типове налични устройства, или 

} Още, за да изберете определен тип 
устройство за търсене. Изчакайте 
свързване от отдалечените устройства.

3 Показва се съобщение Търсене.

(Ако в рамките на 3 минути не постъпи 
никакво искане за свързване, телефонът 
ви ще се върне към опцията Мои 

устройства.)

4 Показва се име от наличните устройства 
като компютър PC, ръчен компютър PDA, 
мобилен телефон, слушалка или други.

5 Въведете ключ за достъп (до 16 цифри) 

за устройството – както в телефона, 
така и например в компютъра PC. 
(Ако ключът за достъп не е предоставен 
с устройството с Bluetooth, когато го 
купувате, трябва да си създадете такъв.)

6 }  Свързв

устройства и
от списъка, 
за да покаже

Обмен на е
Възможно е да с

Bluetooth устрой
за пращане на ел
получавате след
• Собствената в

Телефонния у
на вашите ви

на контакт.

• Преглед/срещ
% 100 Разши

• Картини % 68

теми % 71 Из

Препоръчва се те

Bluetooth, с което

на разстояние до 

Можете да спрете

като натиснете От

Когато се активир
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 на елемент

на готовност натиснете 
рете Вкл. Bluetooth или 
ИЧ.

 съобщение с информация 
/устройство.

 запишете елемент, или 
 изчистите получения елемент 
равите избор в рамките 
и, елементът автоматично 
а).

 за свободни ръце
 предлага да добавите 

свободни ръце с Bluetooth 
и/или да изберете метод 
а звук.
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Свързване

Изпращане на елемент

1 Изберете елемент, който желаете да 
изпратите (например % 38 Изпращане 

на вашите визитки) и изберете 
Bluetooth като метод на предаване.

2 Показва се списък от възможни 
получатели.

3 Изберете устройство, до което желаете 
да изпращате.

4 Показва се съобщение Свързване/
Изпращане...

Получаване

1 От режим 
Още и избе
Включване 

2 Показва се
за елемент

3 } Да, за да
} Не, за да
(ако не нап
на 3 минут
се изчиств

Устройство
Тази опция ви

устройство за 
към телефона 
за предаване н

Ако списъкът на получателите е празен, 

телефонът автоматично ще започне да търси 

устройства.
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Свързване

 опции за Bluetooth:

 Можете да избирате дали 
и да бъде намиран от други 
 Bluetooth, когато се използва 
зберете Показвай тел./Скрий 

а покажете/скриете 

.

он: Можете да изберете име 
си. Това име се показва 

те устройства, когато 
и бъде открит, като се 
а инфрачервения порт.

ефон: Показване 
ните устройства.
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Добавяне на устройство 
за свободни ръце с Bluetooth

1 }  Свързване } Bluetooth } Свободни ръце

2 Показва се съобщението Добавяне на 

устройство за свободни ръце за използване 

в телефона?.

3 } Да, за да добавите устройство 
за свободни ръце, или 
} Не, за да отмените тази опция.

Избиране на метод за предаване 
на звук

1 }  Свързване } Bluetooth } Свободни 

ръце } Протича разговор

2 Изберете измежду следните опции:
В телефонаили Винаги питай.

Опции
Имате следните

} Видимост:
телефонът в
устройства с
Bluetooth. И
телефон, за д

телефона си

} Име телеф

за телефона 

между други
телефонът в
използва и з

} Услуги тел

на поддържа

Ако свържете кабелната слушалка или 

устройството за кола към телефона, слушалката 

с Bluetooth незабавно се деактивира.

След като се активира слушалката, се показва .

Вж. още ръководството за потребителя 

на слушалката с Bluetooth.
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на 2 устройства

телефона си както на фигурата. 
еният порт на телефона трябва 
ат към инфрачервения порт 
 устройство. Ако се свързвате 
тър, се уверете, че компютърът 

ивирана инфрачервена връзка.

онът ви установява контакт 
стройство.
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Свързване

Инфрачервен порт
}  Свързване } Инфрачерв. порт

С помощта на вградения инфрачервен порт 
можете да установите контакт между вашия 
телефон и компютър или друго устройство 
с инфрачервен порт.

Активиране на инфрачервения 
порт

1 }  Свързване } Инфрачерв. порт

2 } Включено, за да активирате инфра-
червения порт.
} 10 минути, за да активирате инфра-
червения порт само за 10 минути.

Свързване 

1 Поставете 
Инфрачерв
да е обърн
на другото
към компю

ви има акт

2 Сега телеф
с другото у

Select Изключено в стъпка 2, за да изключите 

инфрачервения порт.

Можете също да активирате инфрачервения порт 

чрез натискане на Още в режим на готовност 

и избиране на Включване ИЧ.
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Свързване

аботата
ете да използвате WAP, 
вчик, ще ви е нужен отделен 
 за WAP и WAP профил 
не на настройките 

щение или % 80 Ръчно 

стройки на профила.

опасност, за промяна на 

ашия браузър може да е нужен 

ползвайте кода, който е зададен 

ащита % 82 Защита.

оже да показва страници 

нените формати на WAP и Web 

и HTML), а също и като iMode 

ни към мобилния Интернет, 

ршвате телефонни повиквания.
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WAP опции
}  Свързване } WAP опции

WAP (Wireless Application Protocol) 
дава достъп до разнообразна и полезна 
информация.

Начало на р
Преди да започн
чрез WAP доста
акаунт за данни
% 80 Получава

в текстово съоб

създаване на на

За да се възползвате от услугата WAP, трябва 
първо да се регистрирате към вашия мрежов 
оператор/доставчик на услуги, за да се уверите, 
че вашият абонамент дава достъп до тези 
услуги. В някои случаи регистрирането 
вече е извършено.

След като сте регистрирани към вашия мрежов 
оператор/доставчик на услуги, ще ви бъдат 
дадени конкретни настройки на параметри, 
необходими за достъп до WAP. Може да 
е възможно да получите тези параметри 
и в текстово съобщение или от Интернет 

страницата на вашия мрежов оператор/
доставчик на услуги (% 54 Получаване 

на настройките в текстово съобщение), 
като настройките се предлагат и на 
www.SonyEricsson.com.

Като мярка за без

настройките на в

код на защита. Из

като ваш код на з

Вашият браузър м

в най-разпростра

сайтовете (WML 

сайт (cHTML).

Докато сте свърза

не можете да извъ

http://www.SonyEricsson.com
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е следната опция:

а да запишете новия акаунт 

Име за акаунта за 
данни.

мер: Телефонният номер 
на вашия Интернет 
доставчик или адресът 
на външната мрежа за 

данни, с която желаете 
да се свържете – или 
IP адрес, или текстов 
израз.

 на Вашата идентификация 
на абонат, за да влезете 

във външната мрежа 
за данни.

а: Вашата парола, за да 
влезете във външната 
мрежа за данни.
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Получаване на настройките 
в текстово съобщение

WAP профил
Можете ръчно да въведете или редактирате 
съществуващата информация за настройките 
от вашия мрежов оператор или доставчик 
на услуги. Погрижете се да създадете акаунт 
за данни, преди да настроите WAP профил 
% 88 Акаунти за данни.

Ръчно създаване на настройки 
на профила

1 }  Свързване } WAP опции } WAP профили 

} Нов профил

2 Въведете име на профил и натиснете OK.

3 } Свързване чрез } Редакция

4 } Нов акаунт? и изберете тип акаунт 
(GSM данни или GPRS данни).

5 Въведет

6 } Запиши, з
за данни.

Може да е възможно да получите WAP 
настройките в текстово съобщение директно 
от вашия мрежов оператор/доставчик на 

услуги % 54 Искане на настройки от Sony 

Ericsson.

} Име:

} Тел. но

или
} APN:

} Идент.

абонат:

} Парол
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кция ви позволява да зададете 

:

Въвеждане на адреса 
на WAP сайта, който 
желаете да бъде вашата 
начална страница.

нт: Избиране на 

алтернативен акаунт 
за данни, ако първият 
отказва.

Въвеждане на вашата 
идентификация на 
абонат за WAP шлюза.

Въвеждане на вашата 
парола за WAP шлюза.

Включване или 
изключване на 
защитена връзка.

Показване на картини 

при работа в браузъра.
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7 Изберете новия акаунт за данни, който 

да се използва.

8 } IP адрес: } Редакция

9 Въведете IP адрес за шлюза 
и натиснете OK.

10 } Запиши, за да запишете новия профил.

Редактиране на настройки 
на профил

1 }  Свързване } WAP опции

} WAP профили и маркирайте профил, 
който желаете да редактирате

2 } Редактиране за следните опции: 
Преименуване, Свързване чрез, IP адрес:, 
Допълнителни и Изтриване.

Разширената фун

следните опции

За редактиране на акаунта за данни 

% 88 Акаунти за данни.

} Смяна 

начална стр:

} Втори акау

} Идент. на 

абонат:

} Парола:

} Защита:

} Показвай 

картини:
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нзакции (подписани договори), 

 от вашия телефон при 
 на браузър, се запазват 
. Изберете Договори, 
рите вашите договори.

а защита се намира на SIM 
о вашият мрежов оператор/
на услуги предоставя такава 

 може да съдържа както 
и, така и ваши частни ключове. 

а защита е защитен чрез ПИН 
ен достъп и вашият телефон 
рос за него, когато установява 
ръзка:

ровка: Въведете ПИН за достъп 
ла за защита) и ПИН за подпис.

а: Включете тази опция, за да 
 дали трябва да се извършва 
а на ПИН след включването 
она.

 на ПИН: Въведете или 
айте ПИН кода за достъп 
ода за подпис.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only82
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Защита
Вашият телефон съдържа поддръжка 

за защитено използване на WAP браузър. 
Когато включите защитата, връзката между 
вашия телефон и WAP шлюзът е защитена.
Установете защитена връзка, когато използвате 
определени WAP услуги, например банкови 

операции или пазаруване с WAP, като 
в телефона трябва да има сертификати.
Имате следните опции за защита:
} Надежден серт.:
Избор на надежден сертификат от списъка. 
Можете и да си изтеглите надеждни 

сертификати от www.SonyEricsson.com.

} Сертиф. клиент:
Проверка на сертификатите във вашия 

телефон.

} Договори:

Можете да подпишете договор от телефона, 
като въведете ПИН код за цифров подпис. 
Записите за цифров подпис могат да 
се проследяват обратно до вашия частен 
ключ посредством сертификат, който 
се използва за подписване на договор. 

Всички тра

извършени
използване
в телефона
за да прове

} Защити:
Модулът з
картата, ак
доставчик 

услуга. Той
сертификат
Модулът з
за специал
задава въп
защитена в

} Блоки

(за моду

} Защит

зададете
проверк
на телеф

} Смяна

редактир
и ПИН к

http://www.SonyEricsson.com
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ет услуги или натиснете . 
 страницата се зареди в 
тиснете Още и изберете 
дните действия:

име, за да отворите началната 
ца (например SonyEricsson).

Показалци, за да отидете 
т своите показалци.

Въвеждане URL, за да въведете 
адрес, или изберете един 
дреса, въведени последни.

д от WAP, за да излезете 
AP.

шете до 25 показалеца 
. Не записвайте пароли за 
тове като онлайн банкиране. 
адена парола, рискът от 
олзване на вашия телефон 

олям.

 WAP адрес, нормалният 

 е необходим.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only

Бисквитки
} С бисквитки, за да приемете функцията 
„бисквитки“.

} Изч. бисквитките, за да изтриете 
функцията „бисквитки“, която предлага 
конфиденциалност и предпазва от грешки 
в сайта. Препоръчително е всяка повери-
телна 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.

Пароли
Включете/изключете тази опция, за да 
запишете/да не запишете паролите. За да 
запишете или изтриете пароли, изберете 
Запомняне пароли или Изчисти паролите.

Изчистване на кеша
Изтрийте кеша от телефона си.

Използване на WAP

1 }  Свързване } WAP опции } WAP профили

2 Изберете профила, който желаете 
да използвате. Телефонът автоматично 
се връща в менюто WAP опции.

3 }  Интерн
Когато WAP
телефона, на
измежду сле

• Изберете 
си страни

• Изберете 
на някой о

• Изберете 
нов WAP 
от 10-те а

4 } Още } Изхо
от менюто W

Показалци
Можете да запи
(по азбучен ред)
поверителни сай
Ако се запише д
непозволено изп
и сайтове е по-г

Когато въвеждате

префикс http:// не
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ботите в браузъра
аботите в браузъра, за следните 

Отиване на началната 
страница за текущия 
профил/достъп до URL 
адреса на текущата 
настройка по 

подразбиране.

и: Добавяне на сайта към 

вашите показалци или 
показване на списъка 
показалци за текущия 
профил.

е Въвеждане на WAP 
адреса от клавиатурата.

тина: Запазване на картина 
от сайта.

 Изпращане на текстово 
съобщение с връзка към 
текущата WAP страница 
до друг телефон.
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Изберете Нов показалец и въведете името 

и адреса от клавиатурата. Натиснете OK 
за запазване на записа.

Използване на показалец

1 }  Интернет услуги } Още } Показалци

2 Маркирайте показалец.

3 } Още и изберете една от следните опции:

} Към показалец: Отиване на маркирания 
WAP адрес.

} Редакция: Редактиране на заглавието 
и/или адреса.

} Изтриване: Изтриване на показалеца.

} Изпрати с SMS: Изпращане на връзка 
към WAP адреса в текстово съобщение.

} Изпращане: Изпращане на връзка към 
текущия WAP адрес чрез Bluetooth или 

инфрачервения порт.

} Като нач. стран.: Задаване на WAP 
адреса като начална страница.

Докато ра
} Още, докато р
опции:

} Име:

} Показалц

} Въвеждан

URL:

} Запис кар

} Изпрати с

SMS:
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ляте картини, теми, игри 
нене от Интернет и/или 

 елементи

 WAP и отворете сайт, който 
менти за изтегляне.

рху връзката, предоставена 
/WAP сайта, за да започнете 

втоматично ще ви преведе 
а на инсталиране на ново-
лементи.

иране
 Синхронизация

ронизирате Календара и 
ател в телефона си с подобни 
мер в компютър PC, PDA или 
, както и с подобни програми 
ди да започнете синхронизи-
а извършите дистанционните 
Задаване на дистанционни 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only

Изтегляне
Можете да изтег
и сигнали на звъ
WAP сайтове.

Изтегляне на

1 Стартирайте
предлага еле

2 Щракнете въ
от Интернет
изтеглянето.
Телефонът а
през процес
заредените е

Синхрониз
}  Свързване }

Можете да синх
Телефонния указ
програми, напри
мобилен телефон
в Интернет. Пре
рането, трябва д
настройки % 86
настройки.

} Изпр. връзка: Изпращане на връзка до 

друг телефон чрез Bluetooth 
или инфрачервения порт.

} Презареждане: Обновяване на 
съдържанието 
на WAP страницата.

} Изход от WAP: Прекъсване на връзката 
и връщане в режим на 
готовност.

} Състояние: Показване на текуща 
информация за 
състоянието, например 

профил, тип достъп, 
време на свързване, 
скорост на предаване, 
защита, адрес.

} Като нач. 

стран.:

Задаване на текущия сайт 
като начална страница на 
WAP профила, който 
използвате.

Ако изберете e-mail адрес, докато сте в браузъра, 

можете да отговорите с текстово съобщение.
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 дистанционни 

ване } Синхронизация } Опции 

тройки

страция и

рофили, за да изберете WAP 
 или да добавите такъв, ако 
ствува профил.

р синхрон., за да въведете 
икация на потребител, парола 
а сървъра.

, за да се върнете в  менюто 
ойки.

ия } Тел. указател или } Календар 
 пътя към база данни, иденти-
а потребител и парола.

  2 пъти, за да се върнете 
Опции.

 да включите (изключите) звук 
еждава (да не предупреждава), 

икне грешка или синхронизи-
ърши.
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Синхронизиране 
с близкостоящи устройства
След инсталиране на синхронизиращата 

програма от WAP сайта на Sony Ericsson 
www.SonyEricsson.com/support, можете 
да синхронизирате телефона с компютъра 
си. В лента на състоянието се показва ходът 
на синхронизирането. Ако използвате кабел, 

синхронизирането започва веднага след 
свързването на кабела. За повече информация 
се обърнете към помощта за синхрониза-
ционния софтуер.

Синхронизиране в Интернет
Можете да синхронизирате контактите, 
срещите и задачите в телефона си с подобни 

програми в Интернет, като използвате WAP 
% 79 WAP опции.

Задаване на
настройки

1 }  Свърз

} Дист. нас

2 } Дист. реги

} WAP п

профила
не съще

} Сървъ

идентиф
и URL н

3 Натиснете 
Дист. настр

4 } Приложен

и въведете
фикация н

5 Натиснете
в менюто 

6 } Звуци, за
да предупр

когато възн
рането зав

За да използвате тези програми в Интернет, 
трябва да получите идентификация на 
потребител, парола и адреси за различни 

програми. Трябва освен това в телефона 
ви да има активиран WAP профил.

http://www.SonyEricsson.com/support
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ни мрежи
списъка на приоритети 

и. Тази функция е полезна 
иоритетите между партньори 
рете измежду следните опции:
ежа, за да добавите мрежов 
към списъка.

риоритет след избирането 
от списъка за настройване 
тета на мрежите.

ме, за да покажете пълното 
ежовия оператор.

за да изтриете мрежа 
а.

анни
 Меню за данни

нтернет сървър на вашия 
чик, първо трябва да настроите 
.
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Дистанционно синхронизиране
Стартирайте синхронизирането:

} Старт , за да стартирате дистанционно 
синхронизиране.

} Приложения, за да изберете приложение, 
което да се синхронизира.

GSM мрежи
}  Свързване } Мрежи

Избирайте мрежа автоматично, когато 
включите телефона си, или ръчно от списък 
достъпни мрежи.

Ново търсене
Търсене на достъпни мрежи.

Избор на мрежа
Избор на мрежа от списък от достъпни мрежи.

Режим на търсене
Задаване на режима на търсене на Автоматично 

или Ръчно.

Предпочита
Редактиране на 

в избора на мреж
например при пр
за роуминг. Избе

} Нова мр

оператор 

} Смяна п

на мрежа 
на приори

} Пълно и

име на мр

} Изтрий, 
от списък

Меню за д
}  Свързване }

За да влезете в И
Интернет достав
акаунт за данни
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е на акаунт за данни

ване } Меню за данни 

а данни

каунт за данни.

ледната опция:

ен 

SM)

Телефонния номер 
на вашия Интернет 
доставчик.

PRS)
Адреса на външната 
мрежа за данни, с която 

желаете да се свържете – 
или IP адрес, или 
текстов израз.

 Вашата идентификация 
на потребител, за да 
влезете във външната 

мрежа за данни.
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Акаунти за данни
В телефона си можете да имате записани 

няколко акаунта за данни с различни 
настройки за различни цели. Основната 
настройка за акаунт за данни (GSM/GPRS) 
е методът на свързване.
Можете да създадете нов акаунт за данни 

или да редактирате съществуващ акаунт 
за данни.
За подробности по таксуването се допитайте 
до своя мрежов оператор.

Създаване на нов акаунт за данни

1 }  Свързване } Меню за данни 

} Акаунти за данни

2 } Нов акаунт? } Добавяне

3 } GPRS данни или } GSM данни

4 Въведете име.

5 Въведете APN:/Тел. номер:, Идент. на абонат: 
и Парола (за подробна информация 
% 88 Редактиране на акаунт за данни).

6 } Запиши, за да запишете новия профил.

Редактиран

1 }  Свърз

} Акаунти з

2 Изберете а

3 } Редакция

4 Въведете с

} Телефон

номер:
(само за G

} APN:

(само за G

} Идент. на

абонат:
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тъпка 4 за други настройки.
, за да изтриете акаунт.

S)
IP адреса, който 
използва телефонът 
при комуникациите 

си с мрежата. (Ако не 
въведете адрес, мрежата 
ви предоставя временен 
IP адрес.)

:

S)

IP адреса за DSN 

сървъра.

S)

Незадължителни. 
Допитайте са до вашия 
мрежов оператор дали 
за вашата връзка тези 
настройки са 

необходими.
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5 Повторете с
Натиснете 

} Парола: Вашата парола, за да 
влезете във външната 
мрежа за данни.

} Искане на 

парола:
Дали желаете да бъдете 
питани за парола всеки 
път, когато влезете във 
външната мрежа за 
данни.

} Скорост на 

данните:

(само за GSM)

Скоростта на връзката.

} Тип данни:
(само за GSM)

Аналогова или ISDN 
връзка.

} Позволи 

повикване:
(само за GPRS)

Разрешаване на 

повиквания през време 
на GPRS връзка, или не.

} IP адрес:

(само за GPR

} DNS адрес

(само за GPR

} Още 

настройки:
(само за GPR
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е на повикване за 
и (различни номера)

телефона си към компютър.

 на повикването от софтуерната 
ко тя не отговаря автоматично).

 да отговорите на повикване за 
нни с натискане Да на 

и
 } Аксесоари

писъка на аксесоарите, които 

вързани към телефона.
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Свързване

Предпочитани услуги
Изберете вашия предпочитан метод 

за предаване на данни от GPRS и GSM 
или Само GSM.

SMS достъп
Изберете дали искате SMS да се изпращат 
с използване на GSM, или GPRS.

Повиквания за факс и данни
За да изпращате факс съобщения и извършвате  

повиквания за данни, трябва да свържете 
вашия телефон към компютър, а след това да 
стартирате съответната софтуерна програма.

Получаване на повиквания 
за факс и данни

Получаван
факс/данн

1 Свържете 

2 Отговорете
програма (а
Не можете
факс или да

телефона.

Аксесоар
}  Свързване

Показване на с

в момента са с

Процедурата за приемане на повиквания 
за факс и данни зависи от вашата мрежа 
и абонамент. Ако имате различни номера 
за повиквания с глас, факс и данни, телефонът 
ви разпознава вида на повикването.
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Пряка връзка на оператора

рнет услуги
н Интернет страница.

зи опция, отивате в онлайн 
ци.
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Пряка връзка 
на оператора
Достъп до преките връзки, дефинирани 

от оператора.

Инте
Достъп до онлай

Като изберете та
Интернет страни

Менюто „Пряка връзка на оператора“ 
предоставя лесен достъп до преките връзки, 
дефинирани от оператора. Просто изберете 

тази опция или натиснете  за пряк достъп 
до преките връзки или изтегляне на елементи 
като звуци, картини и др.
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а звънене
жду различни сигнали на 

егляне на сигнал на звънене 
не на елементи.

ли на звънене
опция, за да изтеглите сигнали 
5 Изтегляне на елементи.

а аларма
ращата аларма на Включено/

 Вкл при безшум.

игнал
ду различни алармени сигнали.

ани за услугата Две линии, 
вате различни сигнали на 

те гласови линии. Линия 1 и 
зват вместо Гласови повикв. 
ът ви включва услугата 
а викащата линия (CLI), 
вате личен сигнал на звънене 
и (в зависимост от мрежата) 

игнали на звънене.
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Настройки

Настройки
Персонализиране на настройките на вашия 

телефон.

Звуци и сигнали
}  Настройки } Звук и сигнал

Персонализиране на сигнали – на звънене 
и различни типове предупреждения.

Сила на звънене
Изберете измежду 6 нива на силата на звънене.

Усилващ се звън
Изберете Включено, когато желаете сигналът 
да се повишава постепенно от най-ниската 
сила до най-високата.

Сигнали н
Изберете изме

звънене. За изт
% 85 Изтегля

Още сигна
Изберете тази 
на звънене % 8

Вибриращ
Задайте вибри
Изключено или

Алармен с
Изберете измеж

За включване/изключване на сигнала на звънене 

(освен будилника и таймера), натиснете и задръжте 

 от режим на готовност или натиснете Още 

и изберете Включи безшумен/Изкл. безшумен.  се 

появява в режим на готовност, за да ви напомни, 

когато звънецът е изключен.

Ако сте абонир
можете да зада

звънене за две
Линия 2 се пока
Ако абонамент
Разпознаване н
можете да зада
на до 10 викащ

% 39 Лични с
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Настройки

ртина
 задаване на картина, която 
то включите телефона.

ър
скрийнсейвър, който се 
тично, когато телефонът 
лзван в продължение на 
. След още няколко секунди, 

 преминава в загасващ режим 
нергия. Избор, за да изберете 
ийнсейвър, и Активиране за 

ване/изключване.

.

те фон с натискане на Още 

 показване на картини в Мои 

он, % 85 Изтегляне.
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Предупреждение за съобщение
Изберете измежду различни предупреждения 

за съобщения.

Звук на клавишите
Задайте звука на клавишите на Безшумен 
или Тон.

Брояч на минути
Включване/изключване на Брояч на минути 
за напомняне (без напомняне) с бипване 
на интервали от 1 минута, докато сте на 
телефона.

Дисплей
}  Настройки } Дисплей

Можете да персонализирате функциите, 
свързани с представянето на дисплея, например 
фон, скрийнсейвър, осветление и др.

Фон
Избиране на картини като фон, който да 
се появява на дисплея в режим на готовност. 
Избор на картина, за да изберете картина, 
и Активиране, да са зададете функцията 
на фона като Включено/Изключено.

Стартова ка
Изключване или
се появява, кога

Скрийнсейв
Телефонът има 
активира автома
е останал неизпо
няколко секунди

скрийнсейвърът
за икономия на е
картина като скр
неговото включ

Теми
% 71 Теми.

Още теми
% 71 Още теми

Можете да избере

и Задай за фон при

картини.

За изтегляне на ф
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имер, когато отивате на събра-

осто да изберете профила 
редица настройки, например 
 сигнала на звънене. Можете 
фила си и с използване на 

анди % 96 Гласови профили.

рофил
у различните профили.

а профил
екущата настройка на профил.

не на профил
опция за редактиране 

на профилите
опция, за да нулирате всички 
рофили.

 } Език

етния език за Меню и Въвеждане 
а въвеждане).
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Настройки

Осветление
Можете да зададете осветлението на дисплея 

на Включено или Автоматично. В автоматичен 
режим осветлението на дисплея се изключва 
няколко секунди, след като последно сте 
натиснали клавиш.

Контраст
Регулиране на контраста на вашия дисплей 

с използване на Навигационния клавиш.

Редактиране на обозначенията 
на линии

Профили
}  Настройки } Профили

Вашият телефон включва няколко предвари-
телно програмирани профила, които можете 
да настройвате, за да приспособите към 

определена среда. Можете да преименувате, 
променяте и добавяте аксесоари в тези 

профили. Напр

ние, можете пр
„Събрание“ и 
изключване на
да сменяте про
гласовите ком

Избор на п
Избор измежд

Преглед н
Показване на т

Редактира
Изберете тази 
на профили.

Нулиране 
Изберете тази 
настройки на п

Език
}  Настройки

Изберете съотв
(% 32 Езици н

Когато имате услугата две линии за говор, 
можете да сменяте името на линията.
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Настройки

трол
 Гласов контрол

едлага да управлявате някои 
щта на гласа си.

биране
ючване на опцията гласово 
ктиране на гласови етикети 
абиране.

абиране с глас
ючване на опцията повторно 
% 24 Гласово повторно 

 с глас
ючване на опцията отговаряне 
оваряне с глас.

 ви сменя мрежата, а часът, 

атора, се различава от часа във 

олучавате въпрос дали желаете 

 часа, ако сте включили Авто 

атиснете Да, часът се 

атично.
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Час и дата
}  Настройки } Час и дата

В режим на готовност на дисплея винаги 
е показан часът.

Задаване на часа и датата

1 }  Настройки } Час и дата

2 Изберете една от следните опции:

} Сверяване час: Задаване на час.

} Формат за час: Избиране на часов 
формат от 24 часа и am/pm.

} Сверяване дата: Задаване дата.

} Формат на датата: Избиране на формат 
на датата измежду различни формати.

3 } Настройки час и изберете една от следните 
опции, за да зададете часовата зона и 
функциите за лятно часово време: Часова 

зона, Лятно време и Авто часова зона.

Гласов кон
}  Настройки }

Тази опция ви пр
функции с помо

Гласово на
Включване/изкл
набиране и реда
% 23 Гласово н

Повторно н
Включване/изкл
набиране с глас 
набиране.

Отговаряне
Включване/изкл
с глас % 26 Отг

Когато телефонът

изпращан от опер

вашия телефон, п

да актуализирате

часова зона. Ако н

актуализира автом
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офил с гласови команди

 готовност натиснете и задръжте 
сила на звука.

елефона до ухото си, изчакайте 
чете команда за необходимия 
мандата за профил се възпро-
 да я чуете, и текущият профил 

е на вашите гласови 

йки } Гласов контрол } Гласови 

Редакт. команди

асовата команда, която 
 редактирате.

. етикет, за да прослушате 
ласова команда или
асов ет.

елефона до ухото си, изчакайте 
ворете командата. Можете 
дактирате гласовата команда 
онтакт в Редакция контакт в 
я указател.
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Настройки

Име на викащия
Изберете дали желаете да чуете записаното 
име на контакт, когато получавате входящо 
повикване от този контакт. Изберете Включено/
Изключено за включване/изключване на тази 
опция.

Гласови профили
Тази опция ви предлага да променяте 
профилите си с гласа си и/или да поддържате 
всички свои гласови команди актуални, като 
ги презаписвате или изтривате онези, които 
не използвате. Изберете тази опция, за 
да редактирате гласовите си команди.

За включване и записване 
на команди за профили:

1 }  Настройки } Гласов контрол } Гласови 
профили } Включено

2 Появяват се инструкции. Натиснете OK.

3 Изберете профил.

4 Вдигнете телефона до ухото си, изчакайте 
тона и изречете името на профила. 
Повторете стъпки 3 и 4 за записване 
на гласови команди за други профили.

Смяна на пр

1 В режим на
клавиш за 

2 Вдигнете т
тона и изре
профил. Ко
извежда, за
се сменя.

Редактиран
команди

1 }  Настро

профили } 

2 Изберете гл
желаете да

3 } Просл. гл

записана г
} Замяна гл

4 Вдигнете т
тона и изго
също да ре
за име на к
Телефонни
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Настройки

 Защити

е на SIM
пция, за да включите/изклю-
то на SIM и/или промените 

ИН2. За повече подробности 
а SIM картата 
ане на SIM картата.
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Звукозапис
Включване/изключване на опцията звукозапис 

% 32 Звукозапис.

Вълшебна дума
Включване/изключване на опцията вълшебна 
дума % 31 Вълшебната дума.

Изтриване на всички
Изтриване на всички гласови команди.

Защити
}  Настройки }

Заключван
Изберете тази о
чите заключване

вашия ПИН и П
за заключване н
% 111 Заключв
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отговаряне
ма на отговаряне от Нормален 
тон или Авто.

ройство 
и ръце

 на устройство за свободни 
 или Автоматично.

 настройка
 } Фабрична настр.

сички настройки на вашия 
бричните, с изключение на 
зател, разписания и мрежа/
а на настройките (изберете 
о, ако желаете да изтриете 
ти, съобщения и други лични 
и в телефона ви). С това авто-
 рестартира телефонът ви 
одим код на заключване на 
Заключване на телефона).
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Настройки

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 4 до 8 цифри. Изберете 

Защита и Включено/Автоматично/Изключено, 
за да включите/изключите заключването на 
телефона (по подразбиране е Изключено) или 
Смяна на код за промяна на кода.

Устройство за свободни ръце
}  Настройки } Свободни ръце

Настройка на режима и типа на вашето 
устройство за свободни ръце.

Режим на 
Изберете режи
режим, Всеки бу

Тип на уст
за свободн
Изберете типа
ръце от Базово

Фабрична
}  Настройки

Нулиране на в
телефон до фа
телефонен ука
SIM, въз основ
Нулиране всичк
всички контак
данни, записан
матично ще се
(ще ви е необх
телефона % 98

Ако зададете на автоматично, не е необходимо 

да въвеждате своя код на заключване на телефона, 

докато се постави друга SIM карта. Ако забравите 

своя нов код, се обърнете към своя местен 

представител на Sony Ericsson.
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Органайзър

а среща/задача или да 
а среща/задача като шаблон, 
те и редактирате.

а нова среща

зър } Календар } Добави 

дете съответната инфор-
а от следните опции: 
сто:, Икона, Начална дата, 
Времетраене и Напомняне.

дане потвърждавайте 
а OK, Избор или Запиши.

а нова задача

зър } Календар } Задачи 
адача?

ане

ачата или телефонния 
ерете OK.
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Органайзър
Календар, бележки, аларми, таймер, хронометър, 

калкулатор и списък кодове.

Календар
}  Органайзър } Календар

Показване на календара, 
записване на вашето 
дневно разписание 
и задаване на аларми 
за важни задачи. 
Месечният календар 
се появява както 
следва: Календарът 
може да се синхронизира 
с компютърен календар 
или, чрез използване на WAP, с календар 
в Интернет % 85 Синхронизиране.

7: Дните, в които имате срещи, са отбелязани 
в получерно.

Срещи и задачи
Можете да записвате в календара си до 
300 срещи и 80 задачи, в зависимост от 
размера на всеки запис. Можете по избор 

да добавяте нов
използвате стар
като я прекопира

Въвеждане н

1 }  Органай

среща и въве
мация в едн
Предмет:, Мя

Начален час, 

2 Всяко въвеж
с избиране н

Въвеждане н

1 }  Органай

} Добавяне з

2 } Задача

или
} Тел. повикв

3 Въведете зад
номер и изб
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и опции
 Допълнителни ви предлага 
и:

: Търсене на срещи или задачи, 
ржат даден текст.
екста, който искате да търсите, 
е OK.

е: Изпращане на срещи/задачи 
oth, инфрачервения порт или 
ъобщение (% 47 Картинно 

е (MMS)).
т Изпрати деня, Изпрати седмица, 

сеца и изберете метода на 

 седмица или месец, можете да 

следващата седмица с натискане 

едващия месец с натискане на 

дващата година с натискане на 

а се върнете назад със седмица, 

на с натискане респективно на 

. За да стигнете до текущия 

.
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Органайзър

4 Появява се съобщението Задаване на 

напомняне?. Изберете Да/Не, за да 
въведете/не въведете датата и часа.

Разглеждане на вашия календар

1 }  Органайзър } Календар

2 Изберете една от следните опции:

} За деня: Разглеждане на всички 
срещи за деня и незавършените задачи.

} За седмица: Придвижване в рамките 
на дните и между дните с използване 

на навигационния клавиш. За да видите 
определен ден, натиснете Избор.

} За месеца: Придвижване в рамките 

на дните или седмиците с използване 
на навигационния клавиш. За да видите 
определен ден, натиснете Избор.

Разширен
Избирането на
следните опци

} Намиране

които съдъ
Въведете т
и натиснет

} Изпращан

чрез Blueto
картинно с
съобщени

Изберете о

Изпрати ме

предаване.

Когато сте в списъка на срещите/задачите 

за определен ден, натиснете Още за Редактиране, 

Изтриване, Нов график, Изпращане или Копиране. 

Можете и да повикате номер, включен в задача 

за телефонно повикване.

В прегледите по

преминете към 

на , към сл

 и към сле

. Можете д

месец или годи

,  и 

ден, натиснете 
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я

Задаване на алармата да звъни, 
 телефонът е изключен.

Изключване на алармата.

лючен: Задаване на алармата 
амо когато телефонът 
н.

 } Бележки

ашия телефон като Тефтерче. 
яте, редактирате или изтривате 
е да запишете до 10 бележки.)

азглеждане 

зър } Бележки или
ще в режим на готовност 
идима бележка.

ка?, за да добавите нова 

ежка, която желаете 
.

формацията и натиснете OK.
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} Състояние памет: Показване колко памет 
е налична за новите срещи и задачи.

} Изтриване всички: Изтриване на всички 
срещи и задачи във вашия календар.

Опции
Предлагат се следните опции:
} Преглед

} Начален ден: Избор на начален ден 
за седмицата.

} Изглед седмица: Избиране на 5-дневна 
или 7-дневна седмица.

} Смяна на профила

} Изключено: Изключване на профил.

} Ръчно: Напомня ви да превключите 
профила, когато е време за започване 
на събрание.

} Авто: Превключване на профила 
автоматично.

} Напомняни

} Винаги: 
дори и ако

} Никога: 

} Ако е вк
да звъни с
е изключе

Бележки
}  Органайзър

Използване на в
Можете да добав
бележка. (Может

Добавяне и р
на бележка

1 }  Органай

натиснете О
и изберете В

2 } Нова бележ

бележка или
изберете бел
да покажете

3 Въведете ин

Можете още да изпратите отделна среща/задача, 

като изберете срещата/задачата и Изпращане.
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р } Аларми

ма, за да настроите аларма 
реме, или Повтар. аларма, за 
 определен час в няколко дни.

ук към алармата 

 сигнал.

р } Таймер

и спиране на таймера в опре-

ъведете времето, което желаете 
броява, като използвате клавиа-
ум 99:59:59), и натиснете Старт. 
ерът е зададен, имате следните 
Отмяна и Нов час.
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Обмен на бележки
Можете да предавате и приемате бележки, 
като използвате Bluetooth, инфрачервения 
порт или картинни съобщения.

Изпращане на бележка

1 }  Органайзър } Бележки

2 Маркирайте бележка.

3 } Още } Изпращане

4 Изберете метод на предаване.

Получаване на бележка

1 } Още } Вкл. Bluetooth или
} Включване ИЧ в режим на готовност.

2 Появява се съобщението Добавяне на 

бележка?. Натиснете Запиши, 
за да запазите бележката в паметта 

на телефона.

Аларми
}  Органайзъ

Изберете Алар

в определено в
да я зададете на
Задаване на зв

% 92 Алармен

Таймер
}  Органайзъ

За стартиране 

делен момент. В
таймерът да от
турата (максим
След като тайм
възможности: 

Ако бележката е дълга и не можете да я видите 

цялата, натиснете Още и С бележка.

За да изключите бележката в режим на готовност, 

натиснете Още и изберете Без бележка.
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р
 } Калкулатор

оже да изпълнява изчисления 
), изваждане (-), умножение 
 процент (%).
те навигационния клавиш, 
з математическите операции 
, в този ред.

, за да изберете.

, за да изтриете въведената 

т калкулатора натиснете .

на калкулатора

зър } Калкулатор

сло.

тематическата функция 
нния клавиш, а след това 
го число.

збор или , за да изберете 
ат.

е извадим 20% от 120.

% =
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Хронометър
}  Органайзър } Хронометър

След като броячът достигне до 23:59:59.9, 
таймерът спира автоматично.

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

Калкулато
}  Органайзър

Калкулаторът м
със събиране (+
(x), деление (:) и
• Като използва

преминете пре
:, x, –, +, ., %, =

• Натиснете 

• Натиснете 
стойност.

• За излизане о

Използване 

1 }  Органай

2 Въведете чи

3 Изберете ма
с навигацио
въведете дру

4 Натиснете И
„=“ за резулт

В този пример щ

Алармата ще звучи дори и ако телефонът 

е настроен на Безшумен или е изключен.

Натиснете произволен клавиш, за да изключите 

алармата/таймера.

Силата на звука на алармата/таймера се определя 

от настройката на силата на звънене. Ако силата 

на звънене е изключена или е избрана опцията  

Включи безшумен, алармата/таймерът ще звънят 

(с усилващ се звук). Алармата/таймерът ще 

се чуват и през време на разговор.

Когато алармата/таймерът са включени, в режим 

на готовност се появява  .

–
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ве в мобилния телефон 

кате кодовете си, те се 

дисплея само за ограничено 

 на списъка кодове 
:

айзър } Списък кодове

 съобщение с инструкции. 
 OK.

арола, състояща се от 4 цифри, 
е OK.

овторно новата парола 
дение.

онтролна дума (максимум 
 натиснете OK.

ма може да съдържа и букви, 

ъведете цифра, натиснете 

ено-цифров клавиш.
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Списък кодове
}  Органайзър } Списък кодове

Функцията Списък кодове предлага възмож-
ност за съхраняване на всичките различни 
кодове на защита, например този за вашата 
кредитна карта. В списъка кодове можете 

да запишете максимум 10 кода.

Контролна дума и защита
За да се уверите, че сте  въвели вярната 
парола за списъка кодове, и предотвратите 
непозволен достъп до вашите кодове, трябва 
да въведете контролна дума. Когато въвеждате 
вашата парола, за да отворите списъка кодове, 

контролната дума се показва за кратко време. 
Ако паролата е вярна, се появяват правилните 
кодове. Ако въведете невярна парола, контрол-
ната дума и кодовете, които се показват, също 
са неверни.
Факторите, които засилват защитата 

на функцията Списък кодове, са:
• Нямате никаква обратна връзка дали паролата 

е вярна, освен контролната дума.

• Всички кодо

се кодират.

• Когато изви

показват на 
време.

За отваряне
за пръв път

1 }  Орган

Показва се
Натиснете

2 Въведете п
и натиснет

3 Въведете п
за потвърж

4 Въведете к
15 знака) и

Контролната ду

и цифри. За да в

и задръжте букв
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вторно новата парола 

OK.

тролна дума и натиснете OK.

 на списъка кодове:

тъпки 1 и 2 в 

бавяне на нов код: 
 Още.

ъобщението Нулиране на 

ве?.

дове се изтрива и всички 

чистват. Следващият път, 
те в Списъка кодове, трябва 
 от % 104 За отваряне на 

ове за пръв път:.

ролата си, просто въведете каква 

аряне на Списъка кодове. 

а и кодовете, които се показват, 

трябва да изтриете Списъка 
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За добавяне на нов код:

1 }  Органайзър } Списък кодове

2 Въведете паролата си и натиснете OK.

3 } Нов код

4 Въведете името, свързано с кода, например 
името на компанията за кредитни карти, 
и натиснете OK.

5 Въведете кода и натиснете OK 

за потвърждение.

За отваряне на списъка кодове:
Следвайте стъпки 1 и 2 в % 105 За добавяне 

на нов код:. Вашата въведена контролна 
дума и кодовете ви се показват, когато завърши 

процесът на дешифриране.

За смяна на паролата:

1 Следвайте стъпки 1 и 2 в 
% 105 За добавяне на нов код: 
и натиснете Още.

2 } Смяна на парола и въведете новата 
си парола, следвана от OK.

3 Въведете по

и натиснете 

4 Въведете кон

За изтриване

1 Следвайте с

% 105 За до

и натиснете

2 } Изтриване

Показва се с
списъка кодо

3 } Да

Списъкът ко

записи се из
когато влезе
да започнете
списъка код

Ако забравите па

да е парола за отв

Контролната дум

са неверни. Сега 

кодове.
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а игра

ления } Други игри } Нова игра

 инструкциите, 
лите игра.

а получите повече 
я за играта.

ления } Други игри

грата, която искате да играете. 
 Още, за да изтриете, прочетете 
я за играта или видите 
о на паметта.)

а да прочетете помощния 
, за да завършите играта.

змерите на файлове не 

бодната памет в телефона.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only106

Забавления

Забавления
Игри и изтегляне на забавно приложение.

Забавления
Във вашия телефон има много забавни 
приложения и игри. Някои от игрите можете 
да играете с друго лице, като и двамата сте 
на вашия телефон, а можете да играете и 

с два телефона, като използвате безжичната 
технология Bluetooth или инфрачервения порт. 
Можете също да изтегляте игри и приложения 
директно в телефона си. В някои игри и 
приложения се предлагат помощни текстове.

Изтегляне на приложения

1 }  Забавления

2 }Игри и други } Нови прилож. (например, 
Sony Ericsson)

3 Следвайте инструкциите, за да изтеглите 
приложение.

4 } Още, за да получите повече информация 

за играта.

Изтегляне н

1 }  Забав

2 Следвайте
за да изтег

3 } Още, за д
информаци

Игри

1 }  Забав

2 Изберете и
(Натиснете
информаци
състояниет

3 } Старт

4 } Помощ, з
текст, или 

Уверете се, че ра

превишават сво
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Придвижване
Използвайте навигационния клавиш 

за придвижване нагоре, надолу, наляво 
или надясно и за избиране на обект, или 
използвайте клавишите, както следва:

наляво 

нагоре

нагоре надясно 

нагоре

наляво избор/

огън

надясно

наляво 

надолу

надолу надясно 

надолу
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ки

а % 18 Зареждане на 

а. Отбележете, че след 
бота намаляването на 
ерията е нормално.

открито или по-близо 

та на покритие на оператора.

ия доставчик на услуги.

ърсене на мрежа % 87 GSM 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only108

Приложение

Приложение

Отстраняване на неизправности

Проблем Възможни причини Възможни мер

Не може 
да се включи

Изтощена батерия Заредете батерият
батерията.

Дефектна батерия Заменете батерият
няколко години ра
капацитета на бат

Появява се 

иконата 

Слаб сигнал Преместете се на 

до прозореца.

Извън зоната на покритие 
на GSM

Проверете в карта

SIM не е валидна Обадете се на ваш

Не е позволен достъпът 
до мрежата

Опитайте ръчно т
мрежи.
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Приложение

я регионален код в рамките 
 сте в чужбина, използвайте 
ата.

ите на ограничаване 
61 Ограничаване на 

граничения.

 на звука в слушалката 
оло вас % 27 Настройка 

звънене/

.

не или свързването към друг 
матично. При изключване и 
она това може да се ускори.

шия доставчик на услуги.

шия доставчик на услуги.
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Повикването 
не е възможно

Грешка при набиране Използвайте пълни
на страната. Когато
пълния код на стран

Зададено е ограничаване 
на повикванията

Проверете настройк
на повикванията %
повикванията.

Поставена е друга SIM карта Проверете за нови о

Трудности при 
чуването на 

отсрещната 
страна

––– Регулирайте силата
и намалете шума ок

на силата звука на

високоговорителя

Телефонът губи 
мрежа

Слаб сигнал Повторното свързва
оператор става авто
включване на телеф

SIM грешка Повредена SIM карта Обърнете се към ва

SIM картата не 
е регистрирана

Мрежата не разпознава SIM 
картата

Обърнете се към ва

Проблем Възможни причини Възможни мерки
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йките на ограничаване 
61 Ограничаване на 

 настройки за пренасочване 
0 Задаване на пренасочване.

а с пълен цикъл на зареждане 
о 3 часа), за да се появи този 

ашия мрежов оператор/
ги, за да потвърдите дали 
ва достъп до WAP услуги 
 достъп до WAP при роуминг.

филът за достъп 
 използваем в текущата 

(в зависимост от оператора) 
 профил.

 излезли от вашия e-mail 
ъра си.

ки
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Приложение

Не може 
да се приемат 
повиквания

Зададено е ограничаване 
на повикванията

Проверете настро
на повикванията %
повикванията.

Зададено е пренасочване Проверете всички
на повиквания % 6

Индикаторът 
за зареждане 
на батерията 
не се появява

Батерията е прекалено 
много разредена

Заредете батерият
(до приблизителн
индикатор.

Няма достъп 
до никакви 
WAP сайтове

Няма абонамент Допитайте се до в
доставчик на услу
абонаментът ви да
и дали е възможен

Избран е неправилен достъп Уверете се, че Про
по подразбиране е

мрежа и че GPRS 
е включено в този

Няма достъп 
до e-mail акаунт

Акаунтът вече се използва Уверете се, че сте
акаунт на компют

Проблем Възможни причини Възможни мер
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Приложение

е на SIM картата
а SIM картата защищава 
използване само вашия 
самия телефон. Ако 
тата си, телефонът ще 

а SIM карта. Повечето SIM 
ани в момента на покупка. 
то на SIM е задействано, 
о включване на телефона 

Н код. Ако въведете вашия 
илно 3 пъти подред, SIM 

ра. Това се указва със 
Н е блокиран. За да го 
 трябва да въведете своя 
nblocking Key Code, Личен 
ане). Вашите кодове ПИН 
тавят от вашия оператор. 

то е даден от вашия мрежов 

чик на услуги и се изисква за 
функции, например фиксирани 
ност на повикванията. Тези 
оддържат от всички мрежи.
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Защита
Заключване на ПИН, ПИН2, SIM карта 

и телефона.

ПИН (Персонален 
идентификационен номер)
Когато ПИН кодът е разрешен, вашият 
телефон ви подканва да въвеждате ПИН 

код всеки път, когато включвате телефона. 
Можете да смените своя ПИН код с всяко 
число от 4 до 8 цифри по всяко време, стига 
опцията за ПИН да е разрешена. За смяна 
на ПИН кода, % 97 Заключване на SIM.

ПИН2

Заключван
Заключването н
от непозволено 
абонамент, а не 
смените SIM кар

работи и с новат
карти са блокир
Ако заключване
трябва при всяк
да въвеждате ПИ
ПИН код неправ

картата се блоки
съобщението ПИ

деблокирате, ще
PUK (Personal U
код за деблокир
и PUK се предос

За целите на защитата, ако въведете ПИН 

неправилно 3 пъти, вашият ПИН код се блокира 

и ще трябва да използвате своя PUK (Personal 

Unblocking Key, Персонален ключ за деблокиране), 

за да го деблокирате % 112 Деблокиране на SIM 

картата.

Ако опцията за ПИН е изключена, рискът 
от непозволена употреба на вашия телефон 
е по-голям. Забраняването на управление 
на ПИН зависи от SIM картата.

ПИН2 е код, кой

оператор/достав
достъп до някои 
номера или стой
функции не се п
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на иконите
е появяват на дисплея.

нение Икона Обяснение

а 
рана

Сигнал 
на мрежата 
(силен)

ал 
ежата 
н) 
S 

ег

Сигнал 
на мрежата 
(силен) 
и GPRS 
включено

за 
ване 
аление

Състояние 
на батерията

 входящи 
вания

Активно 
повикване

я 1, 
ирана

Линия 2, 
активирана

 на 
вора

Пропуснати 
повиквания

на 
одящо 
ване

Безусловно 
пренасочване
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Приложение

За да редактирате своя ПИН/ПИН 2 код 

и включите/изключите заключването на 
SIM картата, % 97 Заключване на SIM.

Деблокиране на SIM картата
Ако въведете ПИН кода неправилно 3 пъти 

подред, SIM картата се блокира.

1 Въведете (Персонален ключ за 
деблокиране) и натиснете OK.

2 Въведете новия ПИН код (4-8 цифри) 
и натиснете OK.

3 Въведете новия ПИН отново 
и натиснете OK.
SIM картата се деблокира.

Речник 
Икони, които с

Ако въведете неверен PUK код 10 пъти, 
вашата SIM карта се блокира напълно. В този 
случай се обърнете към своя мрежов 
оператор/доставчик на услуги.
За да получите повече информация (SIM и 
PUK), се обърнете до своя мрежов оператор/

доставчик на услуги.

Икона Обяс

Икон
на ек

Сигн
на мр
(силе
и GPR
в обс

Зона 
таксу
с нам

Няма
повик

Лини
актив

Край
разго

Забра
на вх
повик
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Приложение

яване 
 
ния 

Уведомяване 
за факс

яване 
ъчна 
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Сесия 
с GPRS, 
протича

червен 

ран

Инфрачервена 

комуникация, 
протича

th, 
рано

Комуникация 
с Bluetooth, 

протича

ена 
ка 

ooth

Подканване 
при чат

ия, 
а

Целодневен 
календар 
(среща)

няне 
о 

)

Изпълнена 
задача

ение Икона Обяснение
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Домашна 
мрежа, 

в обсег

Предпочитана 
мрежа, 

достъпна

Шифроване 
не се 
поддържа

Персонализи-
ран профил

Мрежата 
е забранена и 

не е достъпна

Зададена 
аларма

Изключени 
сигнали 
(с изключение 
на аларма 
и таймер)

Заключване 
на картата 
или телефона. 
Защитена 
връзка (WAP)

Таймер 
зададен

Уведомяване 
за MMS

Уведомяване 
за SMS

Уведомяване 
за e-mail

Уведомяване 
за гласова 

поща

Икона Обяснение Икона Обяснение

Уведом
за Push
съобще
в WAP

Уведом
за клет
информ

Инфра

порт, 
активи

Bluetoo
активи

Включ
слушал
с Bluet

Чат сес
протич

Напом
зададен
(среща

Икона Обясн
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 част от 
четено 
l/MMS 
ение 
сана

Само част 
от e-mail 
съобщение 
е записана

очетено 
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изтрито 
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огато 
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рвъра.

Прочетено 
съобщение ще 
бъде изтрито 
следващия 
път, когато 
се свържете 
със сървъра.
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ение 

пратени)

Шаблон за 
съобщение

атено 
ение

Доставено 
съобщение

щение, 
тено 

лучателя

Изпратеното 
съобщение 
е с изтекъл 
срок/отказано

щението 
редено

E-mail 
съобщение 
с приложение

нение Икона Обяснение
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Приложение

Висок прио-
ритет (задача/

съобщение)

Нисък прио-
ритет (задача/

съобщение)

Отговорено 
повикване

Набран номер

Домашен 
номер 
(контакт)

Служебен 
номер 
(контакт)

Мобилен 
номер 
(контакт)

Факс номер 
(контакт)

Друга 
информация

E-mail адрес 
(контакт)

Прикачена 

снимка 
(контакт)

SMS записано 

на SIM 
картата

Вълшебна 
дума, активна

Непрочетено 
гласово 
съобщение

Непрочетено 

съобщение 

Прочетено 

съобщение

Икона Обяснение Икона Обяснение
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непро
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съобщ
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следв
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съобщ
(неиз

Изпр
съобщ

Съоб
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Съоб
е пов
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Приложение

но и ефикасно 
не

 тази информация, 

те мобилния си 

сяйте грижливо към изделието, 
исто и незапрашено място.

изделието на въздействие 
влага.
изделието на 
соки и ниски 

 изделието си в 
 фурна; това може 
 повреда на фурната 
.
зделието на открит 

палени тютюневи 

, не хвърляйте и не 
а огънете вашето 

 телефона, когато между 
и дисплея има предмет – 
повреди изделието ви.
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Безопас
използва
Моля, прочетете

преди да използва

телефон.

ПРЕПОРЪКИ
• Винаги се отна

дръжте го на ч
• Не излагайте 

на течности и 
• Не излагайте 

прекомерно ви
температури.

• Не поставяйте
микровълнова
да предизвика
или изделието

• Не излагайте и
пламък или за
продукти.

• Не изпускайте
се опитвайте д
изделие.

• Не затваряйте
клавиатурата 
това може да 

Главни и 
малки букви

Въвеждане 
на текст T9

Малки букви Главни букви

MMS 
изпълнение

Картина 
не е налична

MMS пауза MMS спиране

Прикачена 
визитка (MMS)

Опция при 
съобщения

Прикачена 
тема (MMS)

Прикачено 
събитие 
(MMS)

Прикачен 
звукозапис 
(MMS)

Прикачена 
мелодия 
(MMS)

Размер 
на картина, 
голям

Прикачена 
бележка 
(MMS)

Запис 
на снимка 
(фотокамера)

Размер 
на картина, 
малък

Икона Обяснение Икона Обяснение



 for private use.

мо антена, специално проек-
 Ericsson за вашия мобилен 
лзване на неоторизирани или 
 антени може да повреди 
лефон и да наруши разпо-
о този начин предизвика 
аботата или пък нива на SAR 
ефициент на поемане) над 
е лимити % 116 ОБЛЪЧВАНЕ 
ОТНА ЕНЕРГИЯ (RF) И SAR.

 УПОТРЕБА
мобилен телефон, както бихте 
 друг телефон. Не покривайте 
а през време на използване, тъй 
ава качеството на разговора и 
звика работа на телефона при 
обходимото ниво на мощност, 
и времето за разговор и 

ват данни, мобилният телефон 
чен да бъде държан до ухото.

НЕ 
ЕСТОТНА 
RF) И SAR
н телефон представлява 

ел и приемник с ниска мощност. 
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Приложение

• Не боядисвайте изделието си.

• Не използвайте изделието в близост до 
медицинска 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 докосвайте Съединителя за външна 
антена.

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

• Не насочвайте инфрачервения лъч 
към човешки очи и се уверете, че той не 
смущава други инфрачервени устройства.

• За да се избегне увреждане на слуха, 
приемайте повикването, преди да поднесете 
изделието (или портативно устройство за 
свободни ръце) към ухото.

АНТЕНА

Използвайте са
тирана от Sony
телефон. Изпо
модифицирани
мобилния ви те
редбите, като п
влошаване на р
(специфичен ко
препоръчванит
С РАДИОЧЕСТ

ЕФИКАСНА
Дръжте вашия 
държали всеки
отгоре телефон
като това влош
може да преди
по-високо от не
което да намал
готовност.
Докато се преда
не е предназна

ОБЛЪЧВА
С РАДИОЧ
ЕНЕРГИЯ (
Вашият мобиле
радиопредават
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Приложение

олкото по-близо се намирате 
я, толкова по-вероятно е 

ниво на SAR да намалява.

R под указаните стойности на 
иочестотна енергия не означа-
ации в безопасността. Може 
 нивата на SAR при различните 
ни, но всички модели мобилни 
y Ericsson са проектирани 

арят на съответните указания 
адиочестоти.

обилния телефон е включена 
 с информация за SAR за този 
н. Тази информация може 
и, заедно с допълнителна 
облъчване с радиочестоти 
onyEricsson.com.

местните закони и разпо-
ат употребата на мобилни 
офиране и дали не изискват 
лзват устройства за свободни 
ръчваме да използвате само 
ободни ръце Sony Ericsson, 
а използване с вашето 
а отбележите, че поради 
ния в електронните 
 производители на авто-
ат употребата на мобилни 
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Когато се включи, той излъчва ниски нива на 
радиочестотна енергия (известна още като 
радиовълни или радиочестотни полета).
Правителствата от целия свят са приели 
подробни международни указания за безо-
пасност, разработени от научни организации 
като ICNIRP (Международната комисия по 
защита от нейонизираща радиация) чрез 
периодична и обстойна оценка на научните 
изследвания. Тези указания задават позво-
лените лимити на облъчване с радиовълни 
за общото население. Всички модели мобилни 
телефони Sony Ericsson са проектирани така, 
че да не превишават тези строги лимити. Тези 
лимити включват значителен аванс на безопас-
ност, 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 
радиочестотна енергия, поета от тялото при 
използване на мобилен телефон. Стойността 
на SAR се определя при най-високото удос-
товерено 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, 
необходима за достигане до мрежата. 

Следователно, к
до базова станци
действителното 

Вариациите в SA
облъчване с рад
ват, че има вари
да има разлики в
мобилни телефо
телефони на Son
така, че да отгов
за облъчване с р

В комплекта на м
отделна листовка
мобилен телефо
още да се намер
информация по 
и SAR, на www.S

ШОФИРАНЕ

Проверете дали 
редби ограничав
телефони при ш
водачите да изпо
ръце. Ние препо
устройства за св
предназначени з
изделие. Моля д
възможни смуще
устройства някои
мобили забраняв

www.SonyEricsson.com
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Приложение

телефони в техните автомобили, ако инст
нето не е извършено с устройство за сво
ръце с външна антена. Обърнете се към
водителя на вашия автомобил за подхо
положение на външната антена в автом

Винаги съсредоточавайте цялото си вни
върху шофирането, като отбивате от пъ
паркирате, преди да извършите или отгов
на повикване, ако това се налага от усло
на шофиране.

ПЕРСОНАЛНИ МЕДИЦИНСК
АПАРАТИ

Мобилните телефони могат да предизви
смущения в работата на сърдечните сти
латори и други имплантирани устройств
Избягвайте поставянето на мобилния те
върху сърдечния стимулатор, например
горния си джоб. Когато използвате моби
телефон, го поставяйте на ухото от обра
страна на сърдечния стимулатор. Ако се
спазва разстояние минимум 15 см межд
телефона и сърдечния стимулатор, риск
от смущения е ограничен. Ако имате при
да се съмнявате, че е налице смущение
незабавно изключете мобилния телефо
За още информация се обърнете към ва
кардиолог.

За други медицински устройства се допи
до производителя на устройството.
алира-
бодни 
 произ-
дящо 
обила.

мание 
тя и 

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 
e user's guide. © Print only for private use.
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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. 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 мре-
жата, преди да пристъпите към почистването 
му. Адаптерът на захранването не трябва да 
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се използва на открито или във влажни рай
Не сменяйте кабела или щепсела на захра
нето. Ако щепселът не е подходящ за конт
трябва да бъде инсталиран подходящ кон
от квалифициран електротехник.
Намалете разстоянието между контакта 
на мрежата и мобилния телефон, когато г
зареждате, за лесна достъпност. Като мяр
за икономия на енергия, след зареждане 
изключвайте зарядното устройство и от 
контакта на мрежата, и от телефона.

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

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖИ 
ЗА БАТЕРИЯТА

Препоръчваме ви да я заредите напълно, п
да използвате мобилния си телефон за пр
път. Батерията може да се зарежда само 
Приложение

они. 
нва-

акта, 
такт 

о 
ка 

температури 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 
използването на мобилния телефон. Ако 
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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 Sony Ericsson, 
предназначени за използване с вашия 
мобилен телефон. Други зарядни 
устройства може да не зареждат доста-
тъчно 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.
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• Не разглобявайте и не модифицирайт
батерията.

• Не излагайте батерията 
на екстремни температури, 
никога над +60°C (+140°F). 
За да постигнете максимален 
капацитет на батерията, 
използвайте я при стайна температур

• 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 
батерията може да предизвика отрав
ако бъде погълнат.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Проверете местните разпоредби 
за изхвърляне на батерии или се 
обадете в местния Sony Ericsson 
Customer Care Centre за инфор-
мация. Батерията не трябва да се 
изхвърля в уличната кофа за смет. 
Използвайте място за изхвърляне на ба
ако има такова.
е 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 
заедно с вашия мобилен телефон (наричан 
по-долу „Изделието“).
e user's guide. © Print only for private use.

а.

на 
яне, 

терии, 

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 Centre 
(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  първо-
началната покупка от потребител, както и в про-
дължение 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 

www.SonyEricsson.com
www.sonyericsson.com
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son ремонтира или подмени 
монтираното или подменено 
крива с гаранция до края на 
я гаранционен срок или за 
есет (90) дни от датата на 

о от двата срока свършва 
нтът или замяната може да 

функционално еквивалентни 
ати. Заменените части или 
ават собственост на Sony 

 не покрива повреди на 
лжащи се на нормално 

 неправилна употреба, 
но не само поради изпол-
рмалния и обичаен начин, 
нията на Sony Ericsson за 

поддръжка на Изделието. 
 не покрива и повреди на 
лжащи се на злополука, 

или настройка на софтуера 
 природни бедствия или 
аща се на течности.

чната система, в която 
ти Изделието, се осигурява 
езависим от Sony Ericsson, 
не носи отговорност за 
тъпността, покритието, 
бхвата на тази система.

*

А

з
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партньори на Sony Ericsson в страната/
региона, % 122 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС) 
където сте купили Изделието,  по свое усмот-
рение или ще ремонтират, или ще заменят 
Изделието при условията, указани тук.

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 

свидетелство 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 първоначалната покупка 
на Изделието от дилъра.

2 Ако Sony Erics
Изделието, ре
Изделие се по
първоначални
срок от деветд
ремонта, койт
по-късно. Ремо
се извърши с 
обновени апар
компоненти ст
Ericsson.

3 Тази гаранция
Изделието, дъ
износване, на
включително, 
зване не по но
съгласно указа
използване и 
Тази гаранция
Изделието, дъ
модификация 
или хардуера,
повреда, дълж

4 Тъй като клетъ
трябва да рабо
от оператор, н
Sony Ericsson 
работата, дос
услугите или о

В някои страни/региони се иска допълнителна информация. 

ко е така, това е ясно посочено на валидното доказателство 

а покупка.
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 ЗАГУБА. ТАКИВА ЩЕТИ МОГАТ 
ЗМЕР ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ 
ЕСКИ ПЪТ.

ати не позволяват изключва-
ичаването на случайните или 
ети, нито ограничаването на 
ите гаранции, така че горните 
и изключения може да не се 

а гаранция не засяга законните 
бителя в съответствие с 
конодателство, нито правата 
 по отношение на дилъра, 
хния договор за покупко-

И СЪЮЗ (ЕС)
и Изделието си в страна от 
получите сервиз за Изделието 
та, изложени по-горе, в рамките 
я срок, във всяка страна от 

продава идентично Изделие 
дистрибутор на Sony Ericsson. 
 дали вашето Изделие се 
ата от ЕС, в която се намирате, 
стния Customer Care Centre на 

Моля да отбележите, че някои 
ции не могат да бъдат 
угаде, освен в страната на 
а покупка – например поради 
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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 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 ГАРАН-
ЦИЯ. SONY ERICSSON ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ 
НА НЕГОВ ЛИЦЕНЗ В НИКОЙ СЛУЧАЙ 
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ 
ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО 
И ДА Е ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО 
НЕ САМО, ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ 

ТЪРГОВСКА
В ПЪЛЕН РА
ПО ЮРИДИЧ

Някои страни/щ
нето или огран
закономерни щ
срока за косвен
ограничения ил
отнасят за вас.

Предоставенат
права на потре
действащото за
на потребителя
породени от те
продажба.

ЕВРОПЕЙСК
Ако сте закупил
ЕС, можете да 
си при условия
на гаранционни
ЕС, в която се 
от оторизиран 
За да намерите
продава в стран
се обадете в ме
Sony Ericsson. 
сервизни опера
извършвани др
първоначалнат
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Приложение

of Conformity

n Mobile Communications AB 

weden

 sole responsibility that our 

e AAB-1021031-BV

n with our accessories, 
aration relates is in conformity 
e standards 3GPP TS 51.010-1, 
01 489-7, EN 301 489-17 and 

ng the provisions of, Radio 
elecommunication Terminal 
ive 99/5/EC with requirements 
ective 89/336/EEC, and Low 
73/23/EEC.

03

d of Product Business Unit GSM/UMTS

е изискванията 
&TTE (99/5/EC).
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факта, че вашето Изделие на Ericsson 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.

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 

We, Sony Ericsso
of

Nya vattentornet
S-221 88 Lund, S

declare under our
product

Sony Ericsson typ

and in combinatio
to which this decl
with the appropriat
EN 300 328, EN 3
EN 60950, followi
Equipment and T
Equipment Direct
covering EMC Dir
Voltage Directive 

Lund, August 20
Place & date of issue

Hiroshi Yoshioka, Hea

Ние изпълнявам
на Директивата R
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ълшебна дума 31

ъншен дисплей 13

ласов контрол 31

Гласово набиране 23

Гласово повторно 

набиране 24

Отговаряне с глас 26

ласова поща 50, 58

ласово набиране 23

рупи 38

исплей 11, 13, 93

зик (дисплей) 94
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Индекс

D
Declaration of Conformity 123

DTMF 27

E
E-mail, вж. Съобщения

M
MMS, вж. Картинно съобщение

P
PUK 112

S
SAT (SIM Application 

Toolkit) 74

SIM карта 16

Деблокиране 112

Заключване 111

Изваждане 16

Поставяне 16

SMS, вж. Текстово съобщение

W
WAP 79

А
Аларма 92, 102

Б
Батерия 17, 120

Зареждане 18

Поставяне 17

Безжична технология 

Bluetooth 74

Бележки 101

Брояч на минути 93

Бързи клавиши 58

В
Въвеждане на текст 32

Въвеждане на текст T9 33

Стандартно въвеждане на 

текст 33

В

В

Г
Г

Г

Г

Г

Д
Д

Е
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З
З

З

З

И
И

И

п

И

И

К
К

К

К

К

К

Н 19, 111

Н2 111

еглед на менютата 14

едаване на данни 87

ез време на разговор 27

енасочване на 

виквания 59

опуснати повиквания 59

офили 94

уминг 20

гнали на звънене 92

ла във високоговорителя

Настройка 27

ла на звънене 92

Настройка 27

ла на сигнала 19

нхронизиране 85
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ащити 97

SIM карта 97, 111

Телефон 98

вук на клавишите 93

вукозапис 97

гри 106

звършване на 

овиквания 21, 35

кони (дисплей) 112

нфрачервен порт 78

алендар 99

алкулатор 103

артини 69

онтраст 94

онферентен разговор 30

Л
Личен сигнал на звънене 39

М
Микрофон включен/

изключен 27

Мое меню 58

Мои номера 40

Мрежа 19, 87

Мрежи 87

Н
Нулиране

всички 98

профили 94

фабрична настройка 98

О
Ограничаване на 

повикванията 61

Онлайн услуги 73

Осветление 94

П
ПИ

ПИ

Пр

Пр

Пр

Пр

по

Пр

Пр

Р
Ро

С
Си

Си

Си

Си

Си
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Скрийнсейвър 93

Слушалка 26, 30

Слушалка с Bluetooth 26

Специфична за мрежата 

функция, вж. SAT

Спешни повиквания 22

Списък кодове 104

Списък на повикванията 59

Стойност на повикванията 63

Съобщения 43

E-mail 50

Картинно съобщение 47

Текстово съобщение 45

Чат 56

Т
Таймер 102

Таймер на повиквания 63

Телефон 25

Телефонен указател 35

Запазване на записи 35

Сервизни номера 41

Теми 71

У
Ускорено набиране 23

Ф
Фабрична настройка 98

Фиксирано набиране 42

Фон 93

Фонокарти 64

Фотокамера 66

Функции на клавишите 12, 13

Х
Хронометър 103

Ч
Чакащо повикване 29

Часовник 95

Чат, вж. Съобщения

Ш
Шифроване 25
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