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Важливі
застереження

щодо
безпеки

Недотримання цих вказівок може бути 
небезпечним чи суперечити закону.

Безпека руху понад усе
Не використовуйте телефон, тримаючи його в руці, під 
час керування транспортним засобом. Спочатку 
зупиніть транспортний засіб. 

Вимикайте телефон під час заправки пального

Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях 
(станціях обслуговування) чи поблизу пального або 
хімічних речовин.

Вимикайте у літаку

Бездротові телефони можуть стати причиною перешкод. 
Їх використання у літаку незаконне та небезпечне.

Вимикайте телефон поблизу медичного обладнання

У лікарнях та медичних закладах можливе 
використання обладнання, чутливого до зовнішнього 
радіочастотного випромінювання. Дотримуйтесь усіх 
чинних положень та правил.
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Тримайте телефон подалі від маленьких дітей
Тримайте телефон та всі його складові і аксесуари в 
місцях, недоступних для дітей.

Аксесуари та акумулятори
Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, ухвалені 
компанією Samsung. Використання будь-яких неухвалених 
аксесуарів може пошкодити Ваш телефон та може бути 
небезпечним.

Кваліфіковане обслуговування
Лише кваліфіковані спеціалісти мають право ремонтувати 
телефон.
Для отримання більш детальної інформації див. "Важлива 
інформація щодо безпеки та здоров’я" на стор. 94.

• Телефон може вибухнути, якщо акумулятор буде 
замінено на акумулятор неналежного типу.

• Утилізуйте використані акумулятори згідно з вказівками 
виробника.
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Перешкоди
На всі бездротові телефони можуть впливати перешкоди, 
що може негативно позначитися на їх роботі.

Не забувайте про наявність спеціальних положень
Дотримуйтесь усіх чинних спеціальних нормативних 
положень у будь-якому регіоні і завжди вимикайте свій 
телефон у місцях, де користування ним заборонене або 
коли він може стати причиною перешкод чи небезпеки.

Водонепроникність
Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його 
сухим. 

Особливі умови використання
Використовуйте лише у звичайному положенні (тримаючи 
біля вуха). Не торкайтеся антени без потреби, коли 
телефон увімкнено.

Виклик служби екстреної допомоги
Введіть номер служби екстреної допомоги у місці 
перебування, а потім натисніть . 



• Фото- та відеокамера
Модуль камери телефону дозволяє 
робити фотознімки або записувати 
відео.

пеціальні функції 
елефону

• FM-радіо
Надає можливість у будь-який час та у 
будь-якому місці слухати Ваші улюблені 
FM-радіостанції.

• MP3-плеєр
Дозволяє відтворювати MP3-файли, 
використовуючи телефон як МР3-плеєр.
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Про цей Посібник
У цьому Посібнику користувача наведена стисла 
інформація щодо використання Вашого телефону. Щоб 
швидко навчитися основним правилам використання 
телефону, будь ласка, звертайтеся "Початок роботи" та 
"Інші функції телефону".
У цьому посібнику для позначення інструкцій 
використовуються такі піктограми:

Вказує, що Вам необхідно звернути особливу увагу 
на подану нижче інформацію щодо безпеки чи 
функцій телефону.

Вказує, що Ви можете отримати докладнішу 
інформацію на зазначеній сторінці.

  Вказує, що Вам потрібно натиснути клавіші навігації, 
щоб перейти до вказаної опції, а потім вибрати її.

[    ] Позначає клавішу на телефоні. Наприклад, [ ].

<  > Позначає програмну клавішу, функція якої 
відображена на екрані телефону. Наприклад, 
<Меню>.

С
т
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С
пеціальні ф

ункції телеф
ону

• Електронна пошта
Надає можливість надсилати та отримувати 
повідомлення електронної пошти з приєднаними 
зображеннями, відео та звуками.

• Веб-браузер
Надає доступ до бездротового Інтернету, 
найсвіжішої інформації та широкого 
різноманіття мультимедійного вмісту.

• Java
Розважайтесь іграми на базі Java™, 
встановленими в телефоні, та 
завантажуйте нові.

• Календар
Дозволяє слідкувати за своїм щоденним, 
щотижневим та щомісячним розкладом.

• Диктофон
Дозволяє записувати нагадування та 
звуки.
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• Bluetooth
Дозволяє надсилати фото, зображення, 
відео та інші персональні дані або 
підключатися до інших пристроїв 
безкоштовно за допомогою бездротової 
технології Bluetooth.

• Визначення абонента по фотографії
Дозволяє дізнатися, хто Вам телефонує, 
по фотографії, що відображається на 
дисплеї.

• Візитна картка
Дозволяє створювати візитні картки з 
власним номером та резюме. 

• Служба мультимедійних повідомлень (MMS)
Дозволяє надсилати та отримувати MMS-повідомлення 
у вигляді поєднання тексту, зображень, відео та звуків.
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Розпакування
Переконайтеся у наявності всіх елементів

Різноманітні аксесуари можна придбати у 
місцевого дилера компанії Samsung.

Телефон Зарядний пристрій

Акумулятор Посібник користувача

Елементи, що постачаються з Вашим 
телефоном, та аксесуари, надані 
дилером компанії Samsung, можуть 
різнитися в залежності від країни та 
постачальника послуг.

Ваш тел
Кнопки, функції та роз

Клавіші
спеціальних

функцій

Динамік

Дисплей

Ліва програмна
клавіша

Гніздо для
гарнітури

Клавіші гучності
Клавіша набору

Літеро-цифрові
клавіші
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 Встановіть акумулятор.  Приєднайте до 
телефону зарядний 
пристрій.

 З’єднайте пристрій зі стандартною розеткою 
електромережі змінного струму.

 Коли акумулятор телефону повністю зарядиться 
(піктограма акумулятора припинить блимати), 
від’єднайте пристрій від електромережі.
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Початок роботи
Перші кроки до використання телефону

Інформація щодо SIM-картки
Коли Ви передплачуєте послуги стільникової мережі, Ви 
отримуєте вставну картку SIM (Subscriber Identity Module – 
Модуль ідентифікації абонента), яка містить інформацію 
про умови підключення, таку як Ваш PIN-код та наявні 
додаткові послуги.

Настроювання та заряджання телефону
 Вийміть акумулятор.

Якщо телефон вже 
увімкнений, спершу 
вимкніть його, натиснувши 
та потримавши [ ].

Вставте SIM-картку.

Упевніться, що золотисті 
контакти картки повернуті 
всередину телефону.



Початок роботи

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

Не вмикайте 
телефон, якщо 
користування 
мобільним 
телефоном 
заборонене.

1. Відкрийте телефон.

2. Натисніть та потримайте [ ], щоб 
увімкнути телефон.

3. Якщо необхідно, введіть PIN-код та 
натисніть <OK>.

Вимкнення
1. Відкрийте телефон.

2. Натисніть і потримайте [ ].
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Індикатор низького заряду акумулятора
Коли рівень заряду акумулятора низький:
• подається сигнал попередження,
• відображається повідомлення про низький заряд 

акумулятора та
• блимає піктограма розрядженого акумулятора .

Якщо заряд акумулятора занадто низький, телефон 
автоматично вимкнеться. Перезарядіть акумулятор. 

 Від’єднайте зарядний пристрій від телефону.
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Завершує дзвінок. 
При утриманні натиснутою вмикає та 
вимикає телефон. 
У режимі "Меню" скасовує введення тексту та 
повертає телефон у режим очікування.

Слугує для введення цифр, літер і деяких 
спеціальних символів.
В режимі очікування утримуйте [1] для 
отримання доступу до голосової пошти. 
Натисніть і потримайте [0], щоб ввести 
префікс міжнародних дзвінків.

Слугує для введення спеціальних символів.
В режимі очікування натисніть і потримайте 
[ ], щоб увімкнути чи вимкнути режим "Без 
звуку". Натисніть і потримайте [ ], щоб 
ввести паузу між цифрами.

Регулює гучність телефону.
У режимі очікування при відкритому телефоні 
регулює гучність сигналів клавіатури.
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Клавіші та дисплей
Клавіші

Виконують функцію, відображену у нижньому 
рядку дисплея.

У режимі очікування забезпечує 
безпосередній доступ до найчастіше 
використовуваних опцій меню. ст. 80
В режимі "Меню" прокручує опції меню.

У режимі очікування запускає веб-браузер.
В режимі "Меню" вибирає виділену опцію 
меню або підтверджує введення.

Слугує для здійснення дзвінка чи відповіді на 
нього.
В режимі очікування відображає список 
останніх набраних номерів, а також 
пропущених або отриманих дзвінків.

Видаляє символи з дисплея.



Початок роботи

сплей

игляд

іктограми* Потужність сигналу прийому
Здійснюється дзвінок
За межами покриття мережі 
здійснювати чи отримувати дзвінки 
неможливо
Сигнал встановлено
Нове текстове повідомлення
Нове мультимедійне повідомлення
Нове повідомлення е-mail

Текст і графіка
відображає повідомлення, 
інструкції та введену 
інформацію.

Індикатори функцій 
програмних клавіш
відображає поточні функції, 
присвоєні програмним клавішам.

Меню          Контакти

Піктограми
відображає різноманітні 
піктограми.
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Ди В режимі очікування натисніть та 
потримайте, щоб увімкнути камеру.
У режимі камери дозволяє зробити знімок чи 
записати відео.

 Натисніть і потримайте, щоб відобразити 
екран вибору функцій та перейти до MP3-
плеєра або FM-радіо.
В режимі MP3-плеєра використовується для 
початку або зупинки відтворення.
В режимі FM-радіо використовується для 
увімкнення або вимкнення радіо.

Перехід до попереднього файла під час 
відтворення.
Використовується для сканування частот 
радіостанцій.

Перехід до наступного файла під час 
відтворення.
Використовується для сканування частот 
радіостанцій.

В

П
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Сигнал дзвінка встановлено на 
вібрацію
Режим без звуку
Режим "Вимк. звук", під час дзвінка
Рівень заряду акумулятора

 Піктограми, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися 
залежно від країни або постачальника послуг.
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Нове повідомлення голосової пошти
Одна з папок вхідних повідомлень 
заповнена
Увімкнена функція переадресації 
дзвінків
Bluetooth активний
Приєднано Bluetooth комплект "вільні 
руки" або
Приєднується до комп’ютера через 
порт USB
Мережа GPRS
Мережа EDGE
Домашня мережа (якщо 
зареєстровано відповідну послугу)
Офісна мережа (якщо зареєстровано 
відповідну послугу)
Тип сигналу
• : Мелодія та вібрація
• : Мелодія після вібрації
• : Мелодія, а потім вібрація

*



Початок роботи

ибір опцій 1. Натисніть відповідну програмну 
клавішу.

2. Натискайте клавіші навігації, щоб 
переміщуватися до наступної чи 
попередньої опції.

3. Натисніть <Вибрати> або [ ], 
щоб підтвердити відображену 
функцію або виділену опцію.

4. Щоб вийти з меню, виберіть один з 
наступних способів.
• Натисніть <Назад>, щоб 

переміститися на один рівень 
вгору.

• Натисніть [ ], щоб повернутися 
в режим очікування.

икористання 
лавіш 
видкого 
оступу

Натисніть цифрову клавішу, що 
відповідає потрібній опції. Для доступу 
до меню номер 10 та 11 натисніть 
відповідно [0] та [ ].
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Доступ до функцій меню

Використання 
програмних 
клавіш

Призначення програмних клавіш 
змінюються в залежності від функції, 
яка наразі використовується. Їхнє 
поточне призначення відображується 
в нижньому рядку дисплея.

Натисніть ліву 
програмну клавішу, 
щоб вибрати 
позначені опції.

Натисніть праву 
програмну клавішу, щоб 
повернутись до 
попереднього рівня меню.

 Вибрати            Назад

В

В
к
ш
д
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Екран режиму очікування можна 
встановити для обох дисплеїв.
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть Настройки  
Настройки дисплея  Заставка 

 Основний дисплей або Зовн. 
дисплей.

2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть <Зберег.>.

Ви можете змінити колір елементів 
дисплея, наприклад, рядків, 
заголовків та панелей виділення.
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть Настройки  
Настройки дисплея  
Кольор.схема.

2. Виберіть кольорову схему.

Заставка в 
режимі 
очікування

Кольорова 
схема режиму 
меню
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Настроювання телефону

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Настройки  
Настройка телефону  Мова.

2. Виберіть мову.

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Настройки  
Настройка звуку  Вхідний 
дзвінок  Тон дзвінка.

2. Виберіть категорію мелодій 
дзвінка.

3. Виберіть мелодію дзвінка.
4. Натисніть <Зберег.>.

Мова 
дисплея

Мелодія 
сигналу 
дзвінка



Початок роботи

Телефон можна захистити паролем 
від несанкціонованого використання. 
При увімкненні телефон буде 
запитувати пароль.
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть Настройки  
Безпека  Зміна пароля.

2. Введіть стандартний пароль 
00000000 та натисніть <OK>.

3. Введіть новий пароль від 4 до 
8 цифр та натисніть <OK>.

4. Введіть новий пароль ще раз і 
натисніть <OK>.

5. Виберіть Блокування телефону.
6. Виберіть Увімкнено.
7. Введіть пароль і натисніть <OK>.

Блокування 
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Клавіші навігації можна 
використовувати як клавіші швидкого 
доступу до улюблених меню.
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть Настройки  
Настройка телефону  
Швидкий доступ.

2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть меню, яке потрібно 

призначити цій клавіші.

Телефон можна переключити в режим 
"Без звуку", щоб він не турбував інших 
людей.
В режимі очікування натисніть і 
потримайте [ ].

Швидкий доступ 
до пунктів меню

Режим "Без 
звуку"
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Інші функції телефону
очніть з камери, MP3-плеєра, Інтернету та інших спеціальних 
ункцій

икористання камери

1. Відкрийте телефон.
2. В режимі очікування натисніть та 

потримайте [ ], щоб увімкнути 
камеру.

3. Спрямуйте об’єктив на об’єкт та 
настройте зображення.

4. Натисніть [ ], щоб зробити 
знімок. Фотознімок зберігається 
автоматично.

5. Натисніть [Назад], щоб зробити 
інший фотознімок.

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Мультимедіа 

 Зображення  Фотознімки.
2. Виберіть потрібний фотознімок.

робити фото

ерегляд 
отографії

E360-UK.book  Page 15  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
Здійснення дзвінків та відповідь на них

П
ф

В

1. В режимі очікування введіть код 
міста і номер телефону.

2. Натисніть [ ].
3. Для завершення дзвінка 

натисніть [ ].

1. Коли телефон подає звуковий 
сигнал, натисніть [ ].

2. Для завершення дзвінка 
натисніть [ ].

Натискайте [ / ].

Здійснення 
дзвінка

Відповідь на 
дзвінок

Регулювання 
гучності під час 
дзвінка

З

П
ф



Інші функції телефону

творення MP3-файлів

Використовуйте наступні методи:
• Завантаження з бездротового 

Інтернету ст. 47
• Завантаження з комп’ютера за 

допомогою додаткової програми 
Samsung PC Studio Посібник 
користувача Samsung PC Studio

• Отримання через Bluetooth ст. 89

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Додатково  
MP3-плеєр.

2. Натисніть <Опції> і виберіть Додати 
до списку  Додати всі або 
Додати файл.

3. Вибравши Додати файл, натисніть 
[ ], щоб вибрати потрібні файли, 
а потім натисніть <Додати>.

4. Натисніть <Назад>, щоб 
повернутися до екрана MP3-плеєра.

піювання 
3-файлів у 
лефон

ворення 
иску 
творення
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Від
1. В режимі очікування натисніть та 

потримайте [ ], щоб увімкнути 
камеру.

2. Натисніть [1], щоб переключитися 
на режим запису.

3. Натисніть [ ], щоб почати запис.
4. Натисніть [ ], щоб припинити 

записування. Відео зберігається 
автоматично.

5. Натисніть < >, щоб записати 
інший відеокліп.

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Мультимедіа 

 Відео  Відео.
2. Виберіть потрібний відеокліп.

Запис відео

Відтворення 
відео

Ко
MP
те

Ст
сп
від
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ерегляд веб-сторінок
а допомогою вбудованого WAP-браузера Ви можете з 
егкістю увійти до бездротового Інтернету для отримання 
зноманітних сучасних послуг та найсвіжішої інформації, а 
кож для того, щоб завантажувати дані з Інтернету.

В режимі очікування натисніть [ ].

• Для переміщення між пунктами меню 
браузера натискайте [Вгору] або [Вниз]. 

• Для вибору елемента 
натискайте [ ].

• Щоб повернутись на попередню 
сторінку, натисніть <Назад> або [C].

• Щоб відкрити опції меню браузера, 
натисніть [ ] або виберіть .

• Для доступу до опцій для веб-сторінок 
натисніть [ ].

апуск веб-
раузера

авігація в 
тернеті
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1. Перебуваючи на екрані МР3-плеєра, 
натисніть [ ].

2. Під час відтворення користуйтесь 
наступними клавішами:
• : cтавить на паузу або 

відновлює відтворення.
• Ліворуч: повертається до 

попереднього файла. Якщо 
натиснути і потримати, перемотує 
файл назад.

• Праворуч: переходить до 
наступного файла. Якщо 
натиснути і потримати, перемотує 
файл вперед.

• Вгору: відкрити список 
відтворення.

• / : регулює гучність.
• Вниз: припиняє відтворення.

Відтворення 
MP3-файлів

З
б

Н
Ін



Інші функції телефону

1. В режимі очікування натисніть 
<Контакти>.

2. Виберіть запис.
3. Перейдіть до номера і натисніть 

[ ], щоб його набрати, або 
[ ], щоб редагувати контактну 
інформацію.

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Телефонна 
книга  Моя візитна картка.

2. Вкажіть свою контактну 
інформацію.

3. Натисніть <Зберег.>, щоб 
зберегти візитну картку.

4. Щоб надіслати візитну картку 
іншим, натисніть <Опції> і 
виберіть Надіслати через   
потрібний спосіб надсилання.

Пошук записів

Створення та 
надсилання 
візитної картки
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Використання телефонної книги

В пам’ять телефону:
1. В режимі очікування введіть номер 

телефону і натисніть <Зберег.>.
2. Виберіть Телефон  тип номера.
3. Вкажіть контактну інформацію: Ім'я, 

Прізвище, Мобільний, Домашній, 
Робочий, Факс, Інші, Email, Графічний ID, 
Попередження, Група абонентів та 
Нотатки.

4. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти 
контакт.

На SIM-картку:
1. В режимі очікування введіть номер 

телефону і натисніть <Зберег.>.
2. Виберіть SIM.
3. Введіть ім'я.
4. Натисніть [ ], щоб зберегти запис.

Додавання 
запису
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4. Виберіть Картинка та відео або 
Звук.

5. Для Картинкa та відео, оберіть 
Додати зображення або Додати 
відеоролік і додайте зображення 
або відеозапис.
Для Звук, виберіть звукову 
категорію і додайте звукозапис.

6. Виберіть Повідомлення.
7. Введіть текст повідомлення і 

натисніть [ ].
8. Натисніть <Опції> і виберіть 

Відправити.
9. Введіть номери одержувачів або 

e-mail адреси.
10. Натисніть [ ], щоб надіслати 

повідомлення.
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Надсилання повідомлень

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Повідомлення 

 Haпиcaти  Текстове 
повідомлення.

2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть <Опції> і виберіть 

Зберегти і надіслати або 
Надіслати лише.

4. Введіть номери одержувачів.
5. Натисніть [ ], щоб надіслати 

повідомлення.

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Повідомлення 

 Haпиcaти  MMS 
повідомлення.

2. Виберіть Тема.
3. Введіть тему повідомлення та 

натисніть [ ].

Надсилання 
текстових 
повідомлень 
(SMS)

Надсилання 
мультимедійних 
повідомлень 
(MMS)



Інші функції телефону

ерегляд повідомлень

Коли з’являється оповіщення: 
1. Натисніть <Дивит>. 
2. Виберіть повідомлення з папки 

"Вхідні".

З папки "Вхідні":
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть Повідомлення 
 Мої повідомлення  Вхідні.

2. Виберіть SMS-повідомлення ( ).

Коли з’являється оповіщення:
1. Натисніть <Дивит>.
2. Натисніть <Опції> і виберіть 

Вилучити. 
3. Виберіть повідомлення з папки 

"Вилучити".

ерегляд 
екстових 
овідомлень

ерегляд 
ультимедійних 
овідомлень
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П
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть 
Повідомлення  Haпиcaти  
Email.

2. Виберіть Тема.
3. Введіть тему e-mail повідомлення 

та натисніть [ ].
4. Виберіть Повідомлення.
5. Введіть текст e-mail повідомлення 

та натисніть [ ].
6. Виберіть Приєднати файл.
7. Додайте зображення, відео, 

звукові, музичні файли або 
документи.

8. Натисніть <Опції> і виберіть 
Відправити.

9. Введіть адресу email.
10. Натисніть [ ], щоб надіслати 

e-mail.

Надсилання 
E-mail 
повідомлення

П
т
п

П
м
п
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користання Bluetooth
 телефон обладнаний технологією Bluetooth, яка 
ористовується для бездротового з'єднання телефону з 
ими пристроями Bluetooth та обміну даними з ними, а 
ож дозволяє говорити за допомогою функції "Вільні 
и" або дистанційно контролювати телефон.

У режимі очікування натисніть <Меню> і 
виберіть Настройки  Bluetooth  
Активувати  Увімкнено.

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Настройки  
Bluetooth  Мої пристрої  
Шукати новий пристрій.

2. Виберіть пристрій.
3. Введіть PIN-код Bluetooth або 

PIN-код Bluetooth іншого пристрою, 
якщо він у нього є, і натисніть <OK>.
Після того, як власник іншого 
пристрою введе той самий код, 
створення пари буде завершено.

імкнення 
etooth

шук та 
орення 
и з 
истроєм 
etooth
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З папки "Вхідні":
1. В режимі очікування натисніть 

<Меню> і виберіть Повідомлення 
 Мої повідомлення  Вхідні.

2. Виберіть MMS повідомлення ( ).

1. В режимі очікування натисніть 
<Меню> і виберіть Повідомлення 

 Мої повідомлення  
Ел.пошта.

2. Виберіть Перевірте нову пошту, 
щоб завантажити e-mail 
повідомлення або заголовки.

3. Виберіть e-mail повідомлення або 
заголовок.

4. Якщо ви вибрали заголовок, 
натисніть <Опції> та виберіть 
Вилучити.

Перегляд 
мультимедійних 
повідомлень
(продовження)

Перегляд е-mail 
повідомлення

Ув
Blu

По
ств
пар
пр
Blu



Інші функції телефону

видкий запуск меню за номерами

З екрану набору Ви можете швидко отримати 
доступ до текстових повідомлень, сигналів, 
календаря та програм конвертації ст. 79.
1. Для будильника або запланованої події, 

введіть, знаходячись в режимі 
очікування, необхідний час у форматі 
4 цифр.
Для калькулятора введіть першу 
потрібну цифру.

2. Натисніть одну з клавіш навігації.
Можна користуватися такими 
програмами:

оступ до 
рограм

Клавіша Програма

Вгору Будильник ст. 44

Вниз Конвертер ст. 45

Лiвopyч Текстове повідомлення ст. 50

Пpaвopyч Календар ст. 69
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Ш
1. Відкрийте Телефонна книга, 

Мультимедіа, або Календар.
2. Перейдіть до об'єкта.
3. Натисніть <Опції> і виберіть 

Надіслати через  Bluetooth. 
4. Виберіть пристрій.
5. За необхідності введіть PIN-код 

Bluetooth і натисніть <OK>.

Для отримання даних через Bluetooth 
повинна бути активованою відповідна 
Bluetooth функція телефону.

За необхідності натисніть <Тaк> для 
підтвердження отримання.

Надсилання 
даних

Отримання даних

Д
п
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Використання режиму "АБВ"
Натискайте відповідну клавішу до тих пір, поки на дисплеї 
не з’явиться потрібний символ.

Символи у порядку відображенняКла-
віша Верхній регістр Нижній регістр
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Введення тексту
Режими "АБВ", "T9", "Цифри" та "Символи"

Ви можете вводити текст повідомлень, робити записи до 
телефонної книги чи календаря за допомогою режимів 
"АБВ", "T9", режиму цифр та режиму символів.

Зміна режиму введення тексту
• Натисніть і потримайте [ ], щоб переключитися між 

режимом "T9" ( ) та режимом "АБВ" ( ).
• Натисніть та потримайте [ ], щоб переключитися на 

режим "Символи" ( ).
• Натисніть [ ], щоб змінити регістр або переключитися 

на режим "Цифри" ( ).



Введення тексту

T9 передбачає слово, яке вводиться, і воно може 
змінюватися з кожним натисканням клавіші.

. Перш ніж редагувати чи видаляти введені символи, 
введіть слово повністю.

. Якщо відображується правильне слово, перейдіть до 
кроку 4. В іншому разі натисніть [0], щоб відобразити 
інші варіанти слів для натиснутих клавіш. 
Щоб відобразити варіанти слів для "Of" та "Me" 
(англійська мова), використовуйте [6] та [3].

. Натисніть [ ], щоб вставити пробіл і ввести наступне 
слово.

оради щодо використання режиму "Т9"
Натискайте [1] для автоматичного введення крапок та 
апострофів.
Натисніть [ ], щоб вставити пробіл.
Для переміщення курсору натискайте клавіші навігації. 
Натисніть [C], щоб видалити символи один за одним. 
Натисніть і потримайте натиснутою клавішу [C], щоб 
очистити дисплей.
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Поради щодо використання режиму "АБВ"
• Щоб двічі ввести ту саму літеру чи іншу літеру, 

розташовану під тією самою клавішею, зачекайте, доки 
курсор автоматично не переміститься праворуч, або 
натисніть [Праворуч]. Потім введіть наступну літеру.

• Натисніть [ ], щоб вставити пробіл.
• Для переміщення курсору натискайте клавіші навігації. 
• Натисніть [C], щоб видалити символи один за одним. 

Натисніть і потримайте натиснутою клавішу [C], щоб 
очистити дисплей.

Використання режиму "Т9"
T9 – це режим інтелектуального введення тексту, який 
дозволяє вводити будь-який символ лише одним 
натисканням клавіші.

Введення слів у режимі T9
1. Натисніть [2] - [9], щоб почати вводити слово. Для 

введення кожної літери натискайте відповідну клавішу 
один раз. 
Наприклад, натисніть [6], [6], [4], [1], [4] та [7], щоб 
ввести Привіт у режимі Т9. 

2

3

4

П
•

•
•
•



Введення тексту    
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Використання режиму "Символи"
Режим "Символи" дозволяє вводити символи.

Щоб... Натисніть...

відобразити більше символів [Вгору] або [Вниз]. 

вибрати символ відповідну цифрову 
клавішу.

видалити введені символи [C]. 

вставити символи <OK>.
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Додавання нового слова у словник T9

Для деяких мов ця функція може бути недоступна.
1. Введіть слово, яке потрібно додати.
2. Натисніть [0], щоб відобразити інші варіанти слів для 

натиснутих клавіш. Якщо у словнику більше немає 
варіантів слів, у нижньому рядку з’явиться Додати. 

3. Натисніть <Додати>.
4. Введіть потрібне слово в режимі "АБВ" і натисніть 

<Додати>.

Використання режиму "Цифри"
Режим "Цифри" дозволяє вводити цифри. 

Натискайте клавіші, що відповідають цифрам, які потрібно 
ввести.



Перейдіть до потрібного номера і натисніть [ ].

ійснення дзвінків із Телефонної Книги

ереження номера в Телефонній Книзі дає Вам змогу 
го набрати, просто вибравши у Телефонній Книзі.
ст. 33

 також можете використовувати функцію швидкого 
бору, щоб закріпити за окремими цифровими клавішами 
мери, за якими найчастіше здійснюються дзвінки.
ст. 35

 можете швидко набрати номер з SIM-картки, 
користовуючи його номер розміщення, який було 
исвоєно при збереженні.
В режимі очікування введіть номер розміщення і 
натисніть [ ].
Натискайте [Лiвopyч] або [Пpaвopyч], щоб переглянути 
інші номери.
Натисніть <Набір> або [ ], щоб набрати потрібний 
номер.
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Функції дзвінків
Розширені функції дзвінків

Здійснення дзвінків
1. В режимі очікування введіть код міста та номер 

телефону.
2. Натисніть [ ].

Здійснення міжнародних дзвінків
1. В режимі очікування натисніть та потримайте [0]. 

З’явиться символ +.
2. Введіть код країни, код міста та номер телефону, а 

потім натисніть [ ].

Повторний набір останніх набраних номерів
1. В режимі очікування натисніть [ ], щоб відобразити 

список останніх набраних номерів.

2.

Зд

Зб
йо

Ви
на
но

Ви
ви
пр
1.

2.

3.

• Натисніть [C], щоб видалити останню цифру, або 
натисніть і утримуйте [C], щоб очистити увесь 
дисплей.

• Натисніть і потримайте [ ], щоб ввести паузу між 
цифрами.
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Перегляд пропущених дзвінків
Якщо Ви пропустили дзвінки, на екрані буде відображатися 
їх кількість.
1. Натисніть <Дивит>.
2. Якщо необхідно, прокрутіть пропущені дзвінки.
3. Натисніть [ ], щоб набрати потрібний номер.

Використання гарнітури
Використовуйте гарнітуру, щоб дзвонити або відповідати 
на дзвінки, не тримаючи телефон. 

Приєднайте гарнітуру до гнізда на лівому боці телефону. 
Кнопка на гарнітурі працює наступним чином:

Щоб... Натисніть...

повторно набрати 
останній номер

клавішу, потім натисніть її ще 
раз і потримайте.

відповісти на дзвінок та потримайте клавішу.

завершити дзвінок та потримайте клавішу.
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Завершення дзвінка
Закрийте телефон або натисніть [ ].

Відповідь на дзвінок
При отриманні вхідного дзвінка телефон подає звуковий 
сигнал та виводить на дисплей зображення вхідного 
дзвінка. 

Натисніть <Прийн.> або [ ], щоб відповісти на дзвінок.

Поради щодо відповіді на дзвінок
• Якщо увімкнена опція Відповідь будь-якою 

клавішею, Ви можете натискати будь-яку клавішу для 
відповіді на дзвінок, за винятком <Відмова> 
або [ ]. ст. 81

• Якщо увімкнена опція Активна папка, для відповіді на 
дзвінок достатньо відкрити телефон. ст. 81

• Натисніть <Відмова> або [ ], щоб відхилити дзвінок.
• Натисніть та потримайте [ / ], щоб відхилити дзвінок 

або вимкнути сигнал дзвінка, залежно від Кнопка 
гучності гучності. ст. 81



Функції дзвінків

Встановлення дзвінка на утримання/
Відновлення дзвінка

Натисніть <Утрим.> або <Вилучити>, щоб перевести 
дзвінок на утримання або відновити його.

Здійснення другого дзвінка

Ви можете зробити другий дзвінок, якщо Ваша мережа це 
підтримує.
1. Натисніть <Утрим.>, щоб поставити дзвінок на 

утримання.
2. Зробіть другий дзвінок, як звичайно.
3. Натискайте <Перекл.>, щоб переключатися між 

дзвінками.
4. Натисніть <Опції> і виберіть Закінчити дзвінок, що 

утримується, щоб завершити дзвінок на утриманні.
5. Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть [ ].
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Опції під час дзвінка
Під час дзвінка можна використовувати деякі функції.

Регулювання гучності під час дзвінка

Гучність динаміка під час дзвінка регулюється за 
допомогою клавіш [ / ].

Натисніть клавішу [ ], щоб збільшити, або клавішу [ ], 
щоб зменшити рівень гучності.

Використання функції "Гучний зв’язок"

Користуйтеся функцією "Гучний зв’язок", щоб розмовляти 
на невеликій відстані від телефону.
1. Під час дзвінка натисніть [ ], щоб спілкуватись з 

іншою людиною за допомогою комплекту "вільні руки". 
З’явиться піктограма .

2. Натисніть [ ] знову, щоб повернутися до 
нормального режиму телефону. З’явиться 
піктограма .



Ф
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Вимк. звук/Увім. звук: вимкне мікрофон телефону, 
щоб інший абонент не міг Вас почути, або знову 
увімкне його.
Вимк. DTMF клав./Увім. DTMF клав.: увімкнення або 
вимкнення звуків клавіатури

Тел. книга: дає доступ до списку контактів.
Надіслати DTMF: надсилає тони DTMF (Dual tone 
multi-frequency – Двотоновий багаточастотний набір) як 
групу. Тони DTMF – це тони, які використовуються в 
телефонах для тонового набору та для звучання при 
натисканні цифрових клавіш. Ця функція корисна при 
введенні пароля чи номера рахунку під час дзвінка до 
автоматичної системи, наприклад, банківської служби.
Повідомлення: створює і надсилає SMS 
повідомлення або надає доступ до отриманих 
повідомлень. ст. 50

Якщо Ви використовуєте функцію "Динамік", то її слід 
вимкнути перед тим, як скористатись функцією "Чіткість 
голосу."

Щоб зв’язуватися з автовідповідачами чи 
комп’ютеризованими телефонними системами, 
потрібно увімкнути опцію Увім. DTMF клав.
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Відповідь на другий дзвінок

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок під час активного 
дзвінка, якщо ця функція підтримується Вашою мережею і 
Ви увімкнули функцію очікування дзвінків. ст. 86
1. Натисніть [ ], щоб відповісти на дзвінок. Перший 

дзвінок автоматично ставиться на утримання.
2. Натискайте <Перекл.>, щоб переключатися між 

дзвінками.
3. Натисніть <Опції> і виберіть Закінчити дзвінок, що 

утримується, щоб завершити дзвінок на утриманні.
4. Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть [ ].

Використання опцій під час дзвінків

Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій, які 
можна використовувати під час дзвінка:
• Чіткість голосу увімк./Чіткість голосу вимк.: 

видалить зовнішній шум і покращить якість дзвінка 
таким чином, що особа, з якою Ви спілкуєтеся, може 
чути Вас чітко навіть у випадку, коли Ви знаходитесь у 
шумному місці.

•

•

•
•

•



Функції дзвінків

Переключитися на гарнітуру/Переключення на 
телефон: переключає дзвінок на гарнітуру Bluetooth чи 
на автомобільний комплект "вільні руки", або 
переключає знову на телефон.
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• Послуга SIM: надає доступ до спеціальних послуг, 
таких як новини, прогнози погоди, розваги та послуги 
місцезнаходження, які забезпечує Ваша SIM-картка. 
Ця опція доступна, коли Ви використовуєте SIM-картку, 
що підтримує меню SIM AT.

• Перемістити: переадресовує поточний активний 
дзвінок абонентові, дзвінок якого утримується. Два 
абоненти можуть спілкуватися між собою, але Вас 
буде від’єднано від дзвінка.

• Завершення дзвінка, що утримується: від’єднає від 
дзвінка, який на даний момент утримується.

• Об’єднати: створює конференц-дзвінок, додаючи 
абонента, що утримується, до поточного активного 
дзвінка. Ви можете підключити до 5 осіб до конференц-
дзвінка.

• Розділити: дозволяє провести приватну розмову з 
одним із учасників конференції. Інші учасники можуть 
розмовляти між собою. По завершенні приватної 
розмови виберіть Об’єднати, щоб повернутись до 
конференц-дзвінка.

• Видалити: від’єднує одного учасника конференц-
дзвінка.

•
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. Натисніть [ ], щоб переглянути інформацію про 
дзвінок, або [ ], щоб зателефонувати за відповідним 
номером.

икористання опцій журналу дзвінків

ереглядаючи інформацію про дзвінки, натисніть <Опції>, 
об відкрити список наступних опцій:
Зберегти у вигляді контактів: зберегти номер до 
Телефонної книги.
Відправити повідомлення: надіслати SMS або MMS 
повідомлення на вибраний номер.
Видалити: видалити вибраний запис про дзвінок або 
всі записи.

ропущ.  (Меню 1.2)

е меню відображає останні дзвінки, на Ви не дали 
ідповіді.

ихідні  (Меню 1.3)

е меню відображає останні номери, за якими Ви 
елефонували.
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Функції меню
Перелік всіх опцій меню

Журнал дзвінків  (Меню 1)

Це меню дозволяє переглянути всі набрані, отримані та 
пропущені дзвінки, а також їх тривалість. Ви також можете 
перевірити вартість Ваших дзвінків, якщо Ваша SIM-картка 
підтримує цю функцію.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
очікування та виберіть Журнал дзвінків.

Останні контакти  (Меню 1.1)

Це меню відображає останні набрані, отримані та 
пропущені дзвінки. 

Доступ до журналу дзвінків
1. Натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб перейти до 

іншого типу дзвінка.
2. Натискайте [Вгору] або [Вниз], щоб прокрутити список 

дзвінків. 

3
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Функції меню

Всього вхідних: можна переглянути загальну 
тривалість усіх вхідних дзвінків.
Скинути таймери: можна скинути показники таймерів 
дзвінків. Вам необхідно ввести пароль телефону.

ртість дзвінків  (Меню 1.7)

функція мережі дозволяє переглянути вартість дзвінків. 
меню доступне лише у тому випадку, якщо 
римується Вашою SIM-карткою. Зауважте, що ця 
кція не призначена для використання з метою 
тавлення рахунків.
Ocтaнньoгo: дозволяє перевірити вартість останнього 
дзвінка.
Загальна вартість: дозволяє перевірити загальну 
вартість всіх Ваших дзвінків. Якщо загальна вартість 
перевищує максимальне значення, встановлене в 
меню Встановити макс. вартість, то для здійснення 
нового дзвінка потрібно скинути показники лічильника.

На заводі пароль було встановлено на 00000000. Цей 
пароль можна змінити. ст. 90
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Вхідні  (Меню 1.4)

Це меню відображає останні вхідні дзвінки. 

Видалити всі  (Меню 1.5)

Це меню дозволяє видалити всі записи дзвінків кожного 
типу.
1. Натисніть [ ], щоб позначити типи дзвінків для 

очищення. 
2. Натисніть <Видал>. 
3. Натисніть <Так>, щоб підтвердити видалення.

Тривал. дзвінків  (Меню 1.6)

Це меню дозволяє переглянути журнал тривалості 
отриманих та здійснених дзвінків. Фактичний час, за який 
стягуватиметься плата Вашим постачальником послуг, 
може відрізнятися.
• Час останнього дзвінка: можна переглянути 

тривалість останнього дзвінка.
• Всього вихідних: можна переглянути загальну 

тривалість усіх здійснених дзвінків.
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шук запису
Введіть перші кілька літер імені, яке потрібно знайти.
Виберіть ім’я зі списку.
Перейдіть до номера і натисніть [ ], щоб його 
набрати, або [ ], щоб редагувати контактну 
інформацію.

користання опцій телефонної книги

реглядаючи інформацію про дзвінки, натисніть <Опції>, 
б відкрити список наступних опцій:
Редагувати: редагувати контактну інформацію.
Відправити повідомлення: надіслати SMS, MMS 
повідомлення на вибраний номер, або листа 
електронною поштою на вибрану адресу.
Копіювати: скопіювати контакт у пам’ять телефону, на 
SIM-картку або у список номерів фіксованого набору 
(FDN).
Надіслати через: надіслати контакт через 
повідомлення SMS, MMS, електронною поштою або за 
допомогою Bluetooth. 
Видалити: видалити вибраний контакт.
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• Максимальна: дозволяє перевірити значення 
максимальної вартості, встановлене за допомогою 
опції Встановити макс. вартість.

• Скидання лічильників: дозволяє скинути показники 
лічильників вартості.

• Встановити макс. вартість: дозволяє встановити 
максимальну вартість, дозволену для Ваших дзвінків.

• Вартість/Unit: дозволяє встановити ціну однієї 
тарифної одиниці, яка застосовується для підрахунку 
вартості дзвінків.

Телефонна книга  (Меню 2)

Ви можете зберігати телефонні номери на своїй SIM-картці 
та у пам’яті телефону. SIM-картка та пам’ять телефону 
фізично відокремлені, але використовуються як одне 
ціле – Телефонна книга.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
очікування та виберіть Телефонна книга.

Список контактів  (Меню 2.1)

Це меню дозволяє шукати номери у Телефонній книзі.
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Функції меню

икористання опцій контакту

и можете відкрити опції контакту, натиснувши <Опції>, 
находячись у списку контактів.

одати новий контакт  (Меню 2.3)

е меню дозволяє додавати нові контакти до Телефонної 
ниги.

береження номера у пам’яті телефону
. Виберіть Телефон.
. Змініть настройки або введіть інформацію про контакт.

• Ім'я/Прізвище: ввести ім'я.
• Мобільний/Домашній/Робочий/Факс/Інші: 

додати номер до одного з типів.
• Еmail: ввести адресу електронної пошти.
• Графічний ID: призначити зображення, яке 

сповіщатиме про дзвінок від особи, що відповідає 
цьому зображенню.

• Попередження: призначити мелодію дзвінка, яка 
сповіщатиме про дзвінок від особи, що відповідає 
цьому номеру.
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• Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати контактну інформацію, з’єднавши 
телефон з принтером через Bluetooth.

Список фікс. номерів  (Меню 2.2)

Це меню дозволяє створити список контактів, який буде 
використовуватися в режимі FDN (Fixed Dialling Number – 
Фіксований набір номерів). В цьому режимі телефон 
дозволяє здійснювати вихідні дзвінки лише за вказаними 
телефонними номерами, якщо Ваша SIM-картка підтримує 
цю функцію. Ви можете активувати режим FDN за 
допомогою меню Режим FDN. ст. 90

Додавання контакту
1. Знаходячись у списку FDN, натисніть <Опції> та 

виберіть Додати.
2. Введіть свій код PIN2 і натисніть <OK>.
3. введіть інформацію про контакт.

• Ім’я: ввести ім'я.
• Телефонний номер: введіть номер.
• Місцезнаходження: призначте номер розміщення.

4. Натисніть <Зберег.>.
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одавання контактів до групи абонентів
. Виберіть групу.
. Натисніть <Опції> та виберіть Додати  контакт. Для 

того, щоб додати більше контактів, повторіть цей крок.

ерування групами абонентів

ереглядаючи список груп, натисніть <Опції>, щоб 
ерейти до наступних опцій:

Переглянути: переглянути учасників вибраної групи.
Додати: додати нову групу.
Редагувати: змінити властивості групи.
Відправити повідомлення: надіслати повідомлення 
SMS, MMS або повідомлення електронної пошти 
відповідним учасникам.
Видалити: видалити вибрану групу. Однак учасники 
груп з телефонної книги не видаляються.

видкий набір  (Меню 2.5)

е меню дозволяє призначити клавіші швидкого набору 
2 - 9) для восьми номерів, за якими Ви найчастіше 
елефонуєте.
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• Група абонентів: додати контакт до групи 
абонентів.

• Нотатки: додати нотатку про особу.
3. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти контакт.

Збереження номера на SIM-картці
1. Виберіть SIM.
2. Введіть інформацію про контакт.

• Ім’я: введіть ім'я.
• Телефонний номер: введіть номер.
• Місцезнаходження: призначте номер 

місцезнаходження.

3. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти контакт.

Група абонентів  (Меню 2.4)

Це меню дозволяє об’єднати записи телефонної книги у 
групи абонентів.
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Щоб присвоїти коду абонента певне зображення, тон 
дзвінка або включити його в групу абонентів, 
необхідно, щоб контакт був збережений у пам’яті 
телефону.
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оя візитна картка  (Меню 2.6)

е меню дозволяє створити візитну картку та надіслати її 
шим особам.

береження власної візитної картки

роцедура створення власної візитної картки подібна до 
ереження телефонного номера в пам'яті телефону. 
ст. 34 

икористання опцій візитної картки
ісля збереження візитної картки натисніть <Опції>, щоб 
рейти до наступних опцій:
Редагувати: редагувати візитну картку. 
Надіслати через: надіслати візитну картку через 
повідомлення SMS, MMS, електронною поштою або за 
допомогою Bluetooth.
Обмін візитною карткою: обмінятися візитними 
картками з іншими особами через Bluetooth.
Видалити: видалити візитну картку.
Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати візитну картку, з’єднавши телефон з 
принтером через Bluetooth.
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Призначення номерів швидкого набору
1. Виберіть клавішу від 2 до 9. Клавішу 1 зарезервовано 

для Вашого сервера голосової пошти.
2. Виберіть контакт зі списку.
3. Якщо контакт має кілька номерів, виберіть потрібний.

Керування записами швидкого набору

У режимі швидкого набору натисніть <Опції>, щоб перейти 
до наступних опцій:
• Додати: призначити номер для незадіяної клавіші.
• Переглянути: перевірити ім’я та номер, що призначені 

певній клавіші.
• Змінити: призначити клавіші інший номер.
• Видалити: скасувати настройку швидкого набору для 

клавіші.

Набір номерів швидкого набору
В режимі очікування натисніть та утримуйте відповідну 
клавішу.
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вісні номери  (Меню 2.9)

еню дозволяє переглянути список сервісних номерів, 
них постачальником послуг, у тому числі номерів 
би екстреної допомоги та довідкових служб. Це меню 
упне лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка 
имує SDN.
ерейдіть до потрібного номера і натисніть <Дивит>.
атисніть <Набір> або [ ].

грами  (Меню 3)

еню дає можливість грати в Java ігри або відтворювати 
файли. Ви також можете використовувати зручні 
ції, такі як диктофон, будильник, калькулятор, 
ертер, секундомір та FM радіо.

 відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
вання та виберіть Додатково.

-плеєр  (Меню 3.1)

еню дозволяє слухати музику. Спочатку потрібно 
егти музичні файли в пам'ять телефону.
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Власний номер  (Меню 2.7)

Це меню дозволяє переглянути власні телефонні номери, 
а також призначити кожному з них ім’я. Зміни, зроблені тут, 
не впливають на фактичні номери абонента на Вашій 
SIM-картці.

Керування  (Меню 2.8)

Це меню дозволяє керувати записами телефонної книги.
• Стандартне збереження: виберіть стандартне місце 

для збереження контактів. Якщо вибрати Питати при 
збереженні, то при кожному збереженні номера 
потрібно буде вибирати місце, куди його потрібно 
зберігати.

• Копіювати всі в Тел.: копіювати всі контакти, 
збережені на SIM-картці, в пам’ять телефону.

• Сортувати за контактами: сортувати контакти за 
іменем або прізвищем.

• Видалити всі: видалити всі контакти з пам’яті 
телефону, пам’яті SIM-картки або відразу з обох видів 
пам’яті.

• Стан пам’яті: Bи можете скопіювати всі номери, 
збережені на SIM-картці, у пам’ять телефону.
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. Натисніть <Назад>, щоб повернутися до екрана 
MP3-плеєра.

ідтворення музичних файлів

еребуваючи на екрані МР3-плеєра, натисніть [ ].

ід час відтворення користуйтесь наступними клавішами:

Клавіша Функція

Початок/пауза відтворення.

Лiвopyч Повертається до попереднього файла. Якщо 
натиснути і потримати, перемотує файл назад.

Пpaвopyч Переходить до наступного файла. Якщо 
натиснути і потримати, перемотує файл 
вперед.

Вгору Відкриває список відтворення.

Вниз Припиняє відтворення.

/ Регулює рівень гучності.

2 Змінює анімацію відтворення.

3 Змінює режим повтору.
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Завантаження або отримання музичних файлів

Музичні файли можна зберегти у пам'яті телефону 
наступним чином:
• Завантажити з бездротового Інтернету ст. 47
• Завантажити з комп’ютера за допомогою додаткової 

програми Samsung PC Studio Посібник користувача 
Samsung PC Studio

• Через активне з'єднання Bluetooth ст. 89

Завантажені або отримані файли зберігаються у папці 
Музика. ст. 67

Створення списку відтворення
1. Перебуваючи на екрані MP3-плеєра, натисніть <Опції> 

і виберіть Додати до списку.
2. Виберіть одну з наступних опцій:

• Додати всі: додати всі файли з пам’яті телефону 
до списку відтворення.

• Додати файл: додати певний файл до списку 
відтворення.

3. Вибравши Додати файл, перейдіть до файла і 
натисніть <Додати>.
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Настройки: змінити стандартні настройки відтворення 
музичних файлів. 
Режим повторення: вибрати режим повторення.
Упереміш: якщо вибрати, MP3-плеєр буде 
відтворювати музику у випадковому порядку.
Візуалізація: змінює анімацію відтворення.
Гучність: вибрати рівень гучності.
Властивості: дає доступ до властивостей файла.

ідкривання списку відтворення

еребуваючи на екрані МР3-плеєра, натисніть [Вгору].

атисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій:
Відтворення: відтворити вибраний файл.
Додати до списку: додає файли до списку 
відтворення.
Перемістити список: переміщує вибраний файл на 
потрібну позицію у списку відтворення.
Видалити: видаляє вибраний файл або усі файли зі 
списку відтворення.
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Використання опцій плеєра MP3

Перебуваючи на екрані MP3-плеєра, натисніть <Опції>, 
щоб перейти до наступних опцій:
• Відтворення/Пауза: почати або поставити 

відтворення на паузу.
• Надіслати через: надіслати поточний файл 

електронною поштою або через Bluetooth.
• Відкрити список гри: відкриває список відтворення.
• Встановити як: встановити файл як сигнал дзвінка, як 

сигнал дзвінка для певного запису телефонної книги 
або як сигнал будильника.

• Видалити: видалити вибраний файл зі списку 
відтворення.
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6 Вмикає або вимикає режим довільного 
відтворення.

Клавіша Функція
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ктофон  (Меню 3.2)

 меню дозволяє записувати голосові нагадування. 
ксимальна тривалість голосового нагадування 
новить одну годину.

ис голосового нагадування
Натисніть [ ], щоб почати запис.
Говоріть у мікрофон. 
Натисніть [ ], щоб поставити запис на паузу або 
відновити його.

Натисніть <Зберег.> або [Вниз], щоб завершити запис. 
Голосове нагадування зберігається автоматично.
Натисніть [ ], щоб прослухати записане голосове 
нагадування, або [Вгору], щоб записати нове.

творення голосового нагадування
Перебуваючи на екрані "Диктофон", натисніть <Опції> і 
виберіть Перейти до списку голосів.
Виберіть голосове нагадування.
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Відтворення MP3 файлів при закритому телефоні

Натисніть і потримайте [ ], а потім [ ], щоб 
запустити MP3-плеєр. Використовуйте наступні клавіші 
для керування MP3-плеєром:

Ди

Це
Ма
ста

Зап
1.
2.

3.

4.

Від
1.

2.

Клавіша Функція
починає відтворення або ставить його на 
паузу.

Повертається до попереднього файла. Якщо 
натиснути і потримати, перемотує файл назад.

Переходить до наступного файла. Якщо 
натиснути і потримати, перемотує файл 
вперед.

/ Регулює гучність.

Якщо натиснути і потримати, блокує зовнішні 
клавіші з метою уникнення впливу їх 
випадкового натискання на процес 
відтворення. 
• : клавіші заблоковано
• : клавіші розблоковано
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т JAVA  (Меню 3.3)

ристовуйте це меню, щоб отримати доступ до 
ованих Java ігор та завантажених Java програм.

уск вбудованої гри
Перебуваючи на екрані "Світ JAVA", виберіть 
Завантаження. 
Виберіть гру.

ористання опцій Java ігор

ебуваючи на екрані "Світ JAVA", виберіть 
антаження і натисніть <Опції>, щоб отримати доступ 
аступних опцій:
Почати: запускає вибрану гру.
Настройки додат.програм: настроїти телефон таким 
чином, що коли під час гри буде надходити дзвінок або 
лунати сигнал, гра буде продовжуватися. Ви також 
можете настроїти телефон обмінюватися ігровою 
інформацією з мережею під час онлайн гри, а також 
коли потрібно приєднатися до Інтернету.
Видалити: видаляє вибрану гру.
Властивості: дає можливість переглянути властивості 
гри.
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Під час відтворення користуйтесь наступними клавішами:

Зміна настройок диктофону

Дозволяє змінювати настройки запису для диктофону. 
Перед тим, як почати запис нагадування, натисніть 
<Опції> та виберіть Настройки, щоб отримати доступ до 
таких опцій:
• Час запису: вибрати тривалість запису.
• Гучність: дає можливість вибрати рівень гучності.
• Ім'я за замовч.: дає можливість змінити стандартний 

префікс назви голосового нагадування.

Сві

Вико
вбуд

Зап
1.

2.

Вик

Пер
Зав
до н
•
•

•
•

Клавіша Функція

Ставить на паузу або відновлює 
відтворення.

Лiвopyч Перемотує нагадування назад.

Пpaвopyч Перемотує нагадування вперед.

/ Регулює гучність.

Вниз Припиняє відтворення.
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ревірка стану пам'яті

 можете переглянути загальний обсяг пам’яті для ігор, а 
кож обсяг зайнятої пам’яті. 
ребуваючи на екрані "Світ JAVA", виберіть Стан пам'яті.

-радіо  (Меню 3.4)

 меню дозволяє скористатися FM-радіо в телефоні. 
очатку потрібно приєднати до телефону гарнітуру, яка 
конує функцію радіоантени.

шук та настройка радіостанцій
Натисніть [ ], щоб увімкнути радіо.
Натисніть [Лiвopyч] або [Пpaвopyч], щоб перейти на 
частоту радіостанції.
Частота змінюється крокoм в 0,1 МГц.
Також можна потримати [Лiвopyч] або [Пpaвopyч], щоб 
автоматично просканувати частоти і зберегти доступні 
радіостанції.
Натисніть <Опції> та виберіть Додати.
Введіть назву станції і натисніть [ ].
Виберіть номер станції, який буде призначено цій 
частоті.
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Визначення настройок Java

Ви можете визначити настройки профілю для доступу до 
послуг Java.
1. Перебуваючи на екрані "Світ JAVA", виберіть 

Настройки.
2. Можна змінити наступні настройки:

• APN: ввести назву точки доступу.
• Ім’я: ввести код користувача.
• Пароль: ввести пароль.
• Проксі: вибрати, чи буде використовуватися 

проксі-сервер для доступу до послуг мережі. 
Залежно від цієї настройки, опції в меню 
Настройки проксі відрізняються.

• Настройки проксі: надає доступ до наступних 
опцій:
Коли проксі Увімкнено:
ІР адреса: ввести IP-адресу HTTP-проксі.
Порт: ввести номер порту проксі.
Коли проксі Вимкнено:
DNS1: ввести головну адресу.
DNS2: ввести додаткову адресу.

Пе

Ви
та
Пе

FM

Це
Сп
ви
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1.
2.

3.
4.
5.
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Aвтoнacтpoйкa: дозволити телефону автоматично 
просканувати діапазон частот і зберегти доступні 
радіостанції.
Видалити: видалити вибрану радіостанцію або усі 
радіостанції.
Висвічуване попередження: запрограмувати 
телефон таким чином, щоб він нагадував Вам 
послухати радіо у певний час. Коли на екрані з’явиться 
висвічуване попередження, натисніть <Слухати>, щоб 
увімкнути визначену радіостанцію.
Динамік увімкнуто/Гарнітур увімкнено: вибрати 
спосіб відтворення звуку: через динамік телефону або 
через гарнітуру.
Настройки: вибрати гучність радіо.

ослуховування радіо при закритому телефоні
Натисніть і потримайте [ ], а потім натисніть 
[ ], щоб перейти до радіо.
Виберіть радіостанцію або частоту за допомогою [ ] 
або [ ] і натисніть [ ], щоб увімкнути радіо.
Натискайте [ / ], щоб відрегулювати гучність.

Натисніть та потримайте [ ], щоб вимкнути радіо.

E360-UK.book  Page 43  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
Прослуховування радіо
1. Перебуваючи на екрані FM-радіоприймача, перейдіть 

до радіостанції.
2. Натисніть [ ], щоб увімкнути радіо.

Натискайте [ / ], щоб відрегулювати гучність.

3. Щоб вимкнути радіо, натисніть [ ].

Використання опцій радіо

Перебуваючи на екрані FM-радіоприймача, натисніть 
<Опції>, щоб перейти до наступних опцій радіо:
• Увiмк. FM-paдio/Bимк. FM-paдio: увімкнути або 

вимкнути радіоприймач.
• Додати: додати радіостанцію. Ви можете зберегти до 

30 станцій.
• Редагувати: ввести назву або частоту радіостанції.

•

•

•

•

•

Пр
1.

2.

3.

• Під час прослуховування радіо можна відповідати
на вхідні дзвінки та використовувати інші функції 
телефону.

• Якість радіотрансляції залежить від покриття 
радіостанції у певній місцевості.
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удильник  (Меню 3.6) 

икористовуйте це меню для встановлення будильникiв. 
астройки сигналу дзвінка визначають також і тип сигналу 
вичайного. Настройки звуку не впливають на сигнал 
удильника.

становлення сигналу
. Виберіть тип сигналу.
. Визначте опцію кожного будильнику.

• Будильник: активувати будильник.
• Час сигналу: введіть час, коли має подаватися 

сигнал.
• AM/PM: виберіть AM або PM у 12-годинному 

форматі.
• День сигналу: виберіть потрібні дні.
• Звук сигналу: виберіть тон сигналу.

. Натисніть <Зберег.>.
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Світовий час  (Меню 3.5)

Це меню дозволяє встановити місцевий часовий пояс та 
дізнатися про поточний час в іншій частині світу. 

Перегляд світового часу
1. Знаходячись на карті світу, натисніть [Ліворуч] або 

[Праворуч], щоб вибрати закордонний часовий пояс, 
який потрібно переглянути.

2. Щоб встановити інший часовий пояс, натисніть [Вниз].
3. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб вибрати 

часовий пояс, який потрібно переглянути.
4. Натисніть [ ].

Перехід на літній час
1. Коли відображається карта світу, натисніть <Опції> та 

виберіть Встан. дію літнього часу.
2. Натисніть [ ], щоб вибрати потрібні часові пояси. 
3. Натисніть <Зберег.>.
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• Натискайте [ ] або [ ], щоб переміщувати курсор.
Перейдіть до потрібної математичної функції зо 
допомогою однієї з навігаційних клавіш.
Введіть друге число.
Натисніть [ ], щоб переглянути результат.
Щоб продовжити обчислення, повторюйте дії, 
починаючи з кроку 2. 

онвертер  (Меню 3.8)

е меню дозволяє конвертувати такі загальні величини, як 
люта та температура.

онвертація
Виберіть конвертер.
Натисніть [Лiвopyч] або [Пpaвopyч], щоб вибрати 
одиницю оригіналу, і натисніть [Вниз].
Введіть значення, яке потрібно конвертувати, і 
натисніть [Вниз].
• Натисніть [ ], щоб вставити знак десяткового 

дробу.
• Натисніть [ ], щоб змінити температуру на вище 

(+) чи нижче (-) нуля.
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Вимкнення сигналу
• Щоб вимкнути будь який сигнал, крім будильника, 

натисніть будь-яку клавішу.
• Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть <OK> 

або [ ]. 
Якщо Ви натиснете будь-яку клавішу, крім <OK> та 
[ ], то через 5 хвилин сигнал почне лунати знову. 
Це можна зробити до п’яти разів.

Встановлення сигналу, який лунатиме навіть при 
вимкненому телефоні
Перебуваючи на екрані "Будильник", виберіть 
Автоувімкнення  Увімкнено.
Якщо телефон вимкнений, то коли настане час сигналу, він 
увімкнеться і подасть сигнал.

Калькулятор  (Меню 3.7)

Це меню дозволяє виконувати основні арифметичні дії, а 
саме: додавання, віднімання, множення та ділення.
1. Введіть перше число. 

• Щоб вставити знак десяткового дробу або дужки, 
натискайте <.()>.

2.

3.
4.
5.
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пинка таймера
Натисніть будь-яку клавішу, коли почне лунати сигнал 
таймера.
Натисніть [ ] на екрані таймера, щоб зупинити 
таймер раніше, ніж він подасть сигнал.

екундомір  (Меню 3.10)

е меню дозволяє вимірювати час, що минув з певного 
менту. Максимальний час складає 10 годин.
Натисніть [ ], щоб запустити секундомір.
Натисніть [ ], щоб перевірити інтервал. Ви можете 
повторити цей крок щонайбільше для 4 інтервалів.

IM MEНЮ  (Меню 3.11)

е меню відображається лише при використанні картки 
M AT, яка підтримує Програмний інструментарій SIM та 
дає додаткові послуги, наприклад, послуги новин, 
годи, спорту, розваг та місцезнаходження. Наявні 
слуги можуть відрізнятися в залежності від планів 
шого постачальника послуг. Для отримання детальнішої 
формації див. інструкції щодо використання своєї SIM-
ртки або зверніться до постачальника послуг.
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4. Натисніть [Лiвopyч] або [Пpaвopyч], щоб вибрати 
одиницю, в яку потрібно конвертувати.
Відобразиться значення, еквівалентне введеному 
числу.

Використання опцій конвертера

Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій:
• Очистити: видалити поточні значення.
• Поміняти місцями: поміняти місцями величини, що 

конвертуються.
• Курси обміну: відредагувати список курсів валют.

Таймер  (Меню 3.9)

Це меню дозволяє встановити період часу, зворотний 
відлік якого буде вести телефон. Коли вказаний період 
часу закінчиться, телефон подасть сигнал.

Запуск таймера
1. Натисніть <Встанов>.
2. Введіть потрібну тривалість часового періоду для 

відліку і натисніть <ОК>.
3. Натисніть [ ], щоб почати зворотній відлік.
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Навігація у WAP-браузері

Використання опцій меню браузера
Натисніть [ ] або виберіть  у верхній частині екрана.
• Назад: повернутись до попередньої сторінки.
• Домашня: повернутися на домашню сторінку
• Вийти: вийти з веб-браузера.
• Перезавантажити: перезавантажити поточну сторінку 

з оновленою інформацією.

Щоб... Натисніть...

прокрутити пункти меню 
браузера

[Вгору] або [Вниз]. 

вибрати пункт меню 
браузера

[ ] або < >.

повернутися до 
попередньої сторінки

<Назад> або [C].

повернутися на домашню 
сторінку

і потримайте [C].
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Браузер  (Меню 4)

Протокол для програм бездротового зв’язку (WAP – 
Wireless Application Protocol) у Вашому телефоні дозволяє 
отримати доступ до бездротового Інтернету. 
З бездротового Інтернету Ви можете отримувати 
найновішу інформацію, а також різноманітний 
мультимедійний вміст, наприклад, шпалери, мелодії 
дзвінків та музичні файли.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
очікування, а потім виберіть Браузер.

Домашній URL  (Меню 4.1)

Використовуйте це меню для з’єднання телефону з 
мережею та завантаження домашньої сторінки 
постачальника послуг бездротового Інтернету. Ви також 
можете натиснути [ ] в режимі очікування.
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Обрані URL  (Меню 4.2)

Це меню дозволяє зберігати URL-адреси для швидкого 
переходу на веб-сайти.

Додавання обраних 
1. Виберіть пусту позицію. 
2. Введіть назву обраного і натисніть [Вниз].
3. Введіть URL-адресу і натисніть [ ].

Відкривання сторінки, що відповідає вибраному 

Вибір пункту меню "Вибрані " призводить до запуску веб-
браузера та відкриття відповідної веб-сторінки.

Використання опцій вибраних 

Після збереження елемента натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:
• Перейти: перейти до веб-сайту, що відповідає 

вибраному URL.
• Редагувати: відредагувати URL адресу та назву 

вибраного URL.
• Видалити: видалити вибраний URL.
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• Пoкaзaти URL: відобразити URL-адресу поточної веб-
сторінки. Ви також можете встановити поточну сторінку 
у якості домашньої для веб-браузера.

• Інформація про...: продивитись версію браузера та 
інформацію про авторські права на нього.

Використання опцій веб-сторінки

Перебуваючи на будь-якій веб-сторінці, натисніть [ ], щоб 
перейти до наступних опцій:
• Перейти до URL: ввести URL-адресу вручну.
• Обрані URL: перейти до меню Обрані URL. ст. 48
• Повідомлення: продивитись повідомлення, збережені 

в папці Мої повідомлення. Ви також можете 
створювати та надсилати нові SMS-повідомлення.

ст. 50
• Мультимедіа: перейти до меню Мультимедіа.

ст. 65

Вихід з браузера
Для розірвання з’єднання з Інтернетом та для виходу з 
браузера натисніть [ ].
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• Проксі: вибрати, чи буде телефон використовувати 
проксі-сервер для запуску веб-браузера. Постачальник 
послуг може повідомити Вам, чи потребує мережа 
використання проксі-сервера, а також надати Вам 
відповідні настройки. 

• Настройки GPRS: визначити наступні настройки 
мережі GPRS:
Коли проксі Увімкнено:
Проксі IP: ввести IP-адресу проксі.
Порт проксі: ввести номер порту проксі.
APN: ввести назву точки доступу для шлюзу мережі 
GPRS.
Ім’я: ввести код користувача.
Пароль: ввести пароль.
Коли проксі Вимкнено:
DNS1: ввести головну адресу.
DNS2: ввести додаткову адресу.
APN: ввести назву точки доступу для шлюзу мережі 
GPRS.
Ім’я: ввести код користувача.
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Перейти до URL  (Меню 4.3)

Це меню дозволяє ввести URL-адресу веб-сайта вручну та 
перейти на відповідну веб-сторінку.

Очистити кеш  (Меню 4.4)

Використовуйте це меню для очищення кеш-пам’яті - 
пам’яті, в якій тимчасово зберігаються веб-сторінки, які Ви 
нещодавно відвідували.

Настройки профіля  (Меню 4.5)

Це меню дозволяє настроїти сервери для веб-браузера. 
Детальнішу інформацію щодо опцій настройок можна 
отримати у свого постачальника послуг.

Для кожного сервера наявні наступні опції:
• Назва профілю: призначити назву профілю сервера. 
• Домашній URL: ввести адресу своєї домашньої 

сторінки. 
• Канал: вибрати канал для доступу до кожного типу 

адрес мережі.
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оточний профіль  (Меню 4.6)

е меню дозволяє вибрати профіль доступу до веб-
аузера.

овідомлення  (Меню 5)

еню Повідомлення дозволяє отримувати та надсилати 
кстові повідомлення, мультимедійні повідомлення та 
відомлення електронної пошти. Ви також можете 
користовувати функції push повідомлень та 
формаційних повідомлень.

об відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
ікування та виберіть Повідомлення.

aпиcaти  (Меню 5.1)

икористовуйте це меню для створення та надсилання 
відомлень.

кстове повідомлення  (Меню 5.1.1)

лужба коротких повідомлень (SMS) дозволяє надсилати 
 отримувати текстові повідомлення, які можуть містити в 
бі прості картинки, анімацію та мелодії.
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Пароль: ввести пароль
• Настройки GSM: визначити наступні настройки мережі 

GSM:
Коли проксі Увімкнено:
Проксі IP: ввести IP-адресу проксі.
Порт проксі: ввести номер порту проксі.
Номер дозвону: ввести телефонний номер 
PPP-сервера.
Ім’я: ввести код користувача.
Пароль: ввести пароль.
Тип даних: вибрати тип дзвінка даних.
Коли проксі Вимкнено:
DNS1: ввести головну адресу.
DNS2: ввести додаткову адресу.
Номер дозвону: ввести телефонний номер 
PPP-сервера.
Ім’я: ввести код користувача.
Пароль: ввести пароль.
Тип даних: вибрати тип дзвінка даних.
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. Натисніть [ ], щоб надіслати повідомлення.

MS повідомлення (Меню 5.1.2)

ослуга мультимедійних повідомлень (MMS – Multimedia 
essage Service) доставляє повідомлення, що містять у 
обі текст, зображення, відеокліпи та звукові записи, з 
дного телефону на інший або з телефону у скриньку 
лектронної пошти.
. Виберіть рядок Тема.
. Введіть тему повідомлення та натисніть [ ].
. Виберіть рядок Картинка та відео або Звук і додайте 

зображення, відеокліп або звуковий файл. 

. Виберіть рядок Повідомлення.

. Введіть текст повідомлення і натисніть [ ].

• Максимально дозволений розмір повідомлення 
може відрізнятись, залежно від Вашого 
постачальника послуг.

• Залежно від типу файла та від системи Керування 
цифровими правами (DRM – Digital Rights 
Management), деякі файли може бути неможливо 
переадресувати.
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1. Введіть своє повідомлення.

2. Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій 
створення повідомлення:
• Вставити: додати шаблон, запис Телефонної 

книги або закладку. 
• Додати зображення/Додати анімацію/Додати 

мелодію: додати просте зображення, анімацію або 
мелодію.

• Долучити: додати запис Телефонної книги у 
вигляді візитної картки або календарні дані у 
форматі вкладеного файла.

• Стиль тексту: змінити формат тексту.
3. Закінчивши, натисніть <Опції> і виберіть Зберегти і 

надіслати або Надіслати лише.
4. Введіть номер одержувача.

Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, 
заповніть додаткові поля одержувачів.

5
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Максимальна кількість символів, яку можна ввести у 
коротке повідомлення, відрізняється в залежності від 
постачальника послуг. Якщо кількість символів у 
повідомленні перебільшує допустиму, телефон 
розділить повідомлення на кілька частин.
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8. Введіть телефонний номер або адресу e-mail.
Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, 
заповніть додаткові поля одержувачів.

9. Натисніть [ ], щоб надіслати повідомлення.

Email  (Меню 5.1.3)

Ви можете створювати та надсилати повідомлення e-mail, 
що містять текст, звук та зображення. Щоб користуватися 
цією функцією, Вам спочатку потрібно передплатити 
послугу e-mail та настроїти свій обліковий запис і профіль 
e-mail. ст. 63
1. Виберіть рядок Тема.
2. Введіть тему повідомлення e-mail та натисніть [ ].
3. Виберіть рядок Повідомлення.
4. Введіть текст повідомлення e-mail та натисніть [ ].
5. Виберіть рядок Приєднати файл, потім виберіть одну 

з наступних опцій додавання файлів:
• Додати зображення/Додати відеороліки/Додати 

звуки/Додати музику: додати медіа-файли, що 
зберігаються у пам’яті телефону.
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6. Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій 
редагування повідомлення:
• Редагувати: редагувати тему або текст 

повідомлення.
• Змінити зображення/Змінити відеоролік/

Змінити звук: замінити доданий об’єкт.
• Додати сторінку: додати сторінки. 

Переміщуватися по сторінках на екрані 
повідомлення можна за допомогою клавіш 
[Лiвopyч] або [Пpaвopyч].

• Видалити сторінку: видалити додану сторінку.
• Редагувати сторінку: змінити тривалість 

відображення сторінки або перемістити сторінку 
вперед по відношенню до інших сторінок.

• Долучити: додати запис Телефонної книги у 
вигляді візитної картки або календарні дані у 
форматі вкладеного файла.

• Видалити тему/Видалити носій/Видалити звук/
Видалити повідомлення: замінити доданий 
об’єкт.

7. Після завершення натисніть <Опції> і виберіть 
Відправити.
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Натисніть [ ], щоб надіслати e-mail. 

ої повідомлення  (Меню 5.2)

е меню дозволяє переглядати отримані та надіслані 
відомлення, а також повідомлення, які не вдалося 
діслати.

хідні  (Меню 5.2.1)

 цій папці зберігаються всі отримані повідомлення, окрім 
відомлень e-mail.

ерегляд повідомлення
 переліку повідомлень можуть з'являтись наступні 
ктограми, які відображають тип повідомлення. 

 SMS або звіт про доставку Ваших надісланих 
повідомлень

 MMS
 Сповіщення про MMS ( : Завантажується, 

: Не вдалося завантажити)
Push повідомлення з веб-серверів.
 Конфігураційне повідомлення від постачальника 
послуг, яке містить параметри мережі.
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• Інші файли: додати файли документів, що 
зберігаються в папці Інші файли. 

• Долучити: додати візитні картки або календарні 
дані у форматі вкладеного файла.

6. Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій 
редагування повідомлення:
• Редагувати: редагувати тему або текст.
• Видалити тему/Видалити повідомлення: 

видалити тему або текст.
• Видалити: видалити вибраний додаток або усі 

додатки.
• Видалити всі додатки: видалити всі додатки.

7. Після завершення натисніть <Опції> і виберіть 
Відправити.

8. Введіть адресу e-mail.
Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, 
заповніть додаткові поля одержувачів. 
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В залежності від типу файла або системи DRM 
(Digital Rights Management – Керування 
цифровими правами), деякі файли неможливо 
переадресувати.
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Вилучити адресу: вилучити з повідомлення адреси 
URL, e-mail і телефонні номери.
Вилучити медіа: зберегти мультимедійний вміст з 
повідомлення у пам’ять телефону.
Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати вибране повідомлення, з’єднавши 
телефон з принтером через Bluetooth.
Захист: захистити повідомлення від видалення.

MS-повідомлення/MMS-сповіщення
Вилучити: завантажити MMS повідомлення з MMS 
сервера.
Відповісти через SMS: відповісти відправнику через 
SMS.
Відповісти через MMS: відповісти відправнику або 
всім одержувачам за допомогою повідомлення MMS.
Переслати: переадресувати повідомлення іншим 
людям. 
Видалити: видалити повідомлення.
Вилучити адресу: вилучити з повідомлення адреси 
URL, e-mail і телефонні номери.
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Використання опцій повідомлення

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:

SMS-повідомлення
• Відповісти через: відповісти відправнику за 

допомогою повідомлення SMS або MMS. 
• Переслати: переадресувати повідомлення іншим 

абонентам.
• Видалити: видалити повідомлення.
• Перемістити у телефон/Перемістити у SIM-карту: 

перемістити повідомлення між SIM-карткою та 
пам’яттю телефону.

• Додати до списку блокування: додати номер 
відправника до списку Блокувати номер тел., щоб 
відхиляти його повідомлення.

•

•

•

•

M
•

•

•

•

•
•

• В залежності від типу системи DRM (Digital Rights 
Management – Керування цифровими правами), 
повідомлення з веб-вмістом переадресувати неможливо . 

• Піктограма ! поряд з повідомленням вказує на його 
високий пріоритет. Піктограма повідомлення сірого 
кольору позначає низький пріоритет.
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рнeтки  (Меню 5.2.2)

ій папці зберігаються повідомлення для надсилання 
дом. 
и Ви вибираєте SMS чи e-mail повідомлення, то вони 
криваються в режимі редагування, щоб Ви могли 
агувати та/або надсилати повідомлення.
и Ви вибираєте MMS повідомлення, воно 
кривається у режимі перегляду, як і будь-яке вхідне 
ідомлення. Щоб редагувати MMS-повідомлення, 
исніть <Опції> і виберіть Редагувати.

хідні  (Меню 5.2.3)

ій папці зберігаються повідомлення, які телефон 
агається або не зміг надіслати.

атус повідомлення позначається такими піктограмами:
 SMS повідомлення не вдалось надіслати
 MMS повідомлення надсилаються
 MMS повідомлення надсилаються повторно
 MMS повідомлення не вдалось надіслати
 E-mail надсилається
 E-mail не вдалося надіслати
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• Вилучити медіа: зберегти мультимедійний вміст з 
повідомлення у пам’ять телефону.

• Властивості: переглянути властивості повідомлення.

Звіти про доставку
• Видалити: видалити звіт:

Конфігураційні повідомлення
• Інстал.: застосувати в телефоні конфігурацію, вказану 

в повідомленні.
• Вилучити адресу: вилучити з повідомлення адреси 

URL, e-mail і телефонні номери.
• Видалити: видалити повідомлення.
• Захист: захистити повідомлення від видалення.

Push повідомлення
• Перейти до URL: перейти до URL-адреси, вказаної в 

повідомленні.
• Видалити: видалити повідомлення.
• Вилучити адресу: вилучити з повідомлення 

URL-адреси, адреси e-mail або телефонні номери.
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Надіслані  (Меню 5.2.4)

В цій папці зберігаються надіслані повідомлення.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:
• Відкрити файл: відкрити доданий файл.
• Зберегти файл: зберегти доданий файл у пам’яті 

телефону.
• Переслати: переадресувати повідомлення іншим 

абонентам.
• Видалити: видалити повідомлення.
• Перемістити у телефон/Перемістити у SIM-карту: 

перемістити повідомлення між SIM-карткою та пам’яттю 
телефону.

• Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати повідомлення, з’єднавши телефон з 
принтером через Bluetooth.

• Властивості: переглянути властивості повідомлення.

Ел.пошта   (Меню 5.2.5)

В цій папці зберігаються отримані повідомлення e-mail.
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Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:
• Відкрити файл: відкрити доданий файл.
• Зберегти файл: зберегти доданий файл у пам’яті 

телефону.
• Надіслати знову: надіслати повідомлення ще раз.
• Переслати: переадресувати повідомлення іншим 

людям.
• Видалити: видалити повідомлення.
• Перемістити у телефон/Перемістити у SIM-карту: 

перемістити повідомлення між SIM-карткою та 
пам’яттю телефону.

• Захист: захистити повідомлення від видалення.
• Властивості: переглянути властивості повідомлення.
• Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 

роздрукувати вибране повідомлення, з’єднавши 
телефон з принтером через Bluetooth.
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икористання опцій e-mail

ереглядаючи вміст повідомлення e-mail або заголовок, 
атисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій: 

Вилучити: завантажити текст повідомлення e-mail з 
сервера e-mail.
Відкрити файл: відкрити доданий файл.
Зберегти файл: зберегти доданий файл у пам’яті 
телефону.
Для відповіді: надіслати відповідь на повідомлення 
відправнику або всім іншим адресатам.
Переслати: переадресувати e-mail повідомлення 
іншим абонентам.
Видалити: видалити повідомлення e-mail.
Додати до списку блокування: додати e-mail адресу 
відправника або тему повідомлення e-mail до Списку 
блокування, як результат,
повідомлення від цих відправників з такими темами 
будуть відхилятися.
Вилучити адресу: вилучити з e-mail повідомлення 
URL-адреси, адреси e-mail або телефонні номери.

E360-UK.book  Page 57  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
Перегляд е-mail повідомлення
1. Виберіть обліковий запис e-mail.
2. Натисніть <Вибрати>, коли телефон знаходиться в 

режимі Перевірте нову пошту. Телефон перевірить 
сервер e-mail та завантажить нові повідомлення e-mail. 
В переліку можуть з'являтись наступні піктограми, які 
відображають статус повідомлення e-mail.
•   Завантажено з сервера
•   Завантажується
•   Не вдалося завантажити).

3. Виберіть e-mail повідомлення або заголовок.
4. Натисніть [ / ], щоб переглянути інші сторінки e-mail 

повідомлення. 
Натисніть і потримайте [ / ], щоб перейти до першої 
або останньої сторінки e-mail повідомлення.

5. Натисніть [ ] або [ ], щоб перейти до попереднього 
або наступного повідомлення e-mail.

В

П
н
•

•
•

•

•

•
•

•

Піктограма A ! поряд з повідомленням вказує на його 
високий пріоритет. Сіра піктограма повідомлення 
означає, що воно має низький пріоритет.
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Створення шаблону
1. Виберіть пусту позицію.
2. Введіть повідомлення і натисніть [ ].

Використання опцій шаблону

Під час перегляду списку шаблонів натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:
• Редагувати: редагувати вибраний шаблон.
• Відправити повідомлення: створити та надіслати 

нове повідомлення.
• Видалити: видалити вибраний шаблон.

Шаблон MMS  (Меню 5.3.2)

Ви можете проглянути вбудовані шаблони MMS, а також ті, 
які Ви самі зберегли. Ці шаблони можна використовувати 
при створенні MMS повідомлень.

Під час перегляду списку шаблонів, натисніть <Опції>, 
щоб отримати доступ до таких опцій:
• Переглянути: відкрити вибраний шаблон.
• Відправити повідомлення: надіслати вибране 

повідомлення.
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• Видалити долучення: вилучити додані файли з
e-mail-повідомлень та зберегти у пам’ять телефону.

• Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати повідомлення, з’єднавши телефон з 
принтером через Bluetooth.

• Захист: захистити повідомлення e-mail від видалення.
• Властивості: переглянути властивості повідомлення 

email.

Moя пaпкa  (Меню 5.2.6)

Це меню дозволяє переглядати повідомлення, переміщені 
у цю папку за допомогою опції Перемістити в Мою папку 
під час перегляду списку повідомлень.

Шаблони  (Меню 5.3)

Це меню дозволяє створити шаблони часто 
використовуваних повідомлень.

Шаблон тексту  (Меню 5.3.1)

Ви можете створювати шаблони SMS повідомлень з 
реченнями, які потім можна буде вилучити та вставити при 
створенні SMS, MMS, або e-mail повідомлень.
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астройки  (Меню 5.5)

е меню дозволяє настроїти різноманітні опції служби 
адсилання повідомлень.

екстове повідомлення  (Меню 5.5.1)

и можете визначити настройки SMS.
Настр. відправ.: настроїти опції надсилання SMS 
повідомлень:
Шлях відповіді: дозволити одержувачу відповісти 
через Ваш SMS сервер. 
Звіт про доставку: настроїти мережу інформувати 
Вас про доставку Ваших повідомлень. 
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• Редагувати: редагувати вибраний шаблон.
• Додати новий: додати новий шаблон.
• Видалити: видалити вибраний шаблон або усі 

шаблони, окрім вбудованих.

Видалити всі   (Меню 5.4)

Це меню дозволяє видалити відразу всі повідомлення з 
кожної папки.
1. Натисніть [ ], щоб позначити папки повідомлень, 

які потрібно очистити.
Подвійним натисканням на клавішу можна викликати 
інформацію про типи повідомлень, тож Ви можете 
вказати саме ті типи, які мають бути видалені.

2. Натисніть <Видал>.
3. Натисніть [ ], щоб поставити відмітку про дозвіл 

видаляти захищені повідомлення, потім натисніть 
<Так>.

4. Натисніть <Так>, щоб підтвердити видалення.

Н

Ц
н

Т

В
•
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Термін дії: встановити тривалість зберігання своїх 
повідомлень на MMS сервері.
Доставити пізніше: встановити часову затримку 
перед надсиланням повідомлень.
Об'єм для передачі: вибрати максимально 
допустимий розмір об'єктів, доданих до повідомлення.
Настр. прийому: настроїти опції отримання MMS 
повідомлень:
Відхилення анонімних: відхиляти повідомлення від 
невідомих відправників.
Пoкaзувaти pекламу: приймати рекламні 
повідомлення.
Звіт дозволений: запрограмувати мережу 
інформувати відправника про доставку Вам його 
повідомлень.
Приймання у домашній мережі: дозволяє вказати, чи 
буде телефон автоматично отримувати нові 
повідомлення, коли Ви перебуваєте в межах покриття 
домашньої мережі.
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Тривалість дії: встановити тривалість зберігання своїх 
повідомлень на SMS сервері.
Тип повідомлення: встановити стандартний тип 
повідомлень. Мережа здатна конвертувати 
повідомлення у вибраний формат.
SMS центр: зберегти або змінити номер SMS сервера. 

• Блокувати номер тел.: зберегти телефонні номери, 
повідомлення з яких потрібно відхиляти.

MMS повідомлення  (Меню 5.5.2)

Ви можете визначити настройки SMS.
• Настр. відправ.: настроїти опції надсилання MMS 

повідомлень:
Звіт про доставку: настроїти мережу інформувати 
Вас про доставку Ваших повідомлень.
Приховати адресу: приховати свою адресу від 
телефону одержувача.
Підтвер. прочитання: надсилати запит на 
підтвердження прочитання разом з повідомленням.
Пріоритет: встановити рівень пріоритету Ваших 
повідомлень.

•
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- Проксі: з’єднатися з мережею GPRS за допомогою 
проксі-сервера.

- Настройки GPRS: визначити настройки, необхідні 
для з’єднання з мережею GPRS.

Коли проксі Увімкнено:
ІР адреса: ввести адресу шлюзу.
Порт: ввести номер порту.
APN: ввести назву точки доступу, що 
використовуватиметься для адреси мережі GPRS.
Ім’я: ввести код користувача.
Пароль: ввести пароль.
Коли проксі Вимкнено:
DNS1: ввести головну адресу.
DNS2: ввести додаткову адресу.
APN: ввести назву точки доступу, що використовується 
для адреси мережі GPRS.
Ім’я: ввести код користувача.
Пароль: ввести пароль.
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Отримання у роумінгу: дозволяє вказати, чи буде 
телефон автоматично отримувати нові повідомлення, 
коли Ви перебуваєте в межах дії роумінгу в іншій 
мережі.
Отримання у домашній мережі або за кордоном має 
наступні опції:
-     Автоматично: телефон автоматично завантажує 
повідомлення з сервера.
-     Відмова: телефон відхиляє всі повідомлення.
-     Вручну: телефон відображає оповіщення. Щоб 
завантажити нові повідомлення вручну, виберіть опцію 
Вилучити.

• Профілі MMS: настроїти необхідні настройки мережі 
для MMS.
Поточний профіль: вибрати профіль.
Настройки профіля: настроїти опції для кожного 
профілю:
- Назва профілю: призначити назву MMS-профілю. 
- URL сервера: ввести адресу свого MMS-сервера.
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Підтверд. читання: надсилати запит на 
підтвердження прочитання разом з повідомленням 
e-mail.
Пріоритет: вибрати рівень пріоритету e-mail 
повідомлень.
Додати підпис: додавати своє ім’я, телефонний номер 
або просте нагадування до e-mail повідомлень.
Редагувати ім'я: редагувати ім’я у своєму підписі.
Редагувати телефонний номер: редагувати 
телефонний номер у своєму підписі.
Редагувати нотатку: редагувати заключну фразу у 
своєму підписі.

• Настр. прийому: настроїти опції для отримання 
e-mail повідомлень.
Інтервал перевірки: визначити, як часто телефон 
перевірятиме наявність нових вхідних e-mail 
повідомлень на сервері. Якщо Ви вибрали Не 
використовується, то можна використовувати 
функцію Перевірте нову пошту для ручної перевірки 
e-mail повідомлень.
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- Версія: вибрати доступну версію OMA і 
максимальний розмір для надсилання або 
отримання повідомлень.

• Блокувати номер тел.: настроїти Список блокування 
номерів на відхилення MMS повідомлень від певних 
телефонних номерів.

Email  (Меню 5.5.3)

Ви можете визначити стандартні настройки e-mail.

• Настр. відправ.: настроїти опції надсилання: e-mail.
Надіслати собі копію: надсилати копію свого e-mail 
повідомлення на власну адресу e-mail.
Підтверд. доставки: запрограмувати мережу 
інформувати про доставку e-mail повідомлень.

Деякі постачальники послуг можуть не підтримувати 
максимальний ліміт в 295 Кб. У такому випадку, 
спробуйте знову, змінивши настройку до 100 Кб.

Ви не можете змінювати настройки профілю e-mail під час 
надсилання або отримання повідомлень e-mail.
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Параметри облікового запису: настроїти облікові 
записи e-mail, які використовують різні сервери e-mail. 
настроїти опції для кожного облікового запису:
-     Використовується: виберіть цю опцію, щоб 
використовувати цей обліковий запис і відображати 
його у папці Ел.пошта.
-     Назва облікового запису: ввести назву поточно 
вибраного облікового запису.
-     Ім’я: ввести ім'я користувача.
-     Адреса Email: ввести свою адресу e-mail.
- Адреса для відповіді: ввести адресу e-mail, яка 

буде використовуватися для надсилання відповіді.
- ID користувача: ввести свій ідентифікатор e-mail.
- Пароль: ввести свій пароль e-mail.
-     Сервер SMTP: ввести IP-адресу або доменне ім’я 
сервера вихідних повідомлень e-mail.
-     Порт SMTP: ввести номер порту SMTP.
-     Тип протоколу: вибрати протокол для сервера 
вхідних повідомлень e-mail. Інші опції залежать від 
настройки типу протоколу. 
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Підтвер. прочитання: встановити, чи буде телефон 
надсилати повідомлення про прочитання вхідних 
e-mail повідомлень. Якщо Ви оберете Оповіщення, то 
телефон нагадуватиме Вам надіслати підтвердження 
прочитання.
Опції завантаження: встановити, чи телефон 
завантажує тільки заголовки e-mail повідомлень, чи і 
заголовки і вміст разом.
Опція видалення: визначити, як будуть видалятися 
e-mail повідомлення: негайно чи при наступному 
приєднанні до сервера.
Відмовляти, якщо перевищує: визначити 
максимальний розмір вхідних e-mail повідомлень. Ваш 
телефон відхилятиме e-mail повідомлення, що 
перевищують вказаний розмір.
Залишати копії повідомлень на сервері: залишати 
на сервері копії e-mail повідомлень після 
завантаження.

• Обліковий запис: настроїти обліковий запис 
e-mail і вибрати обліковий запис для використання.
Поточний: вибрати обліковий запис.
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Настройки профіля: настроїти до п’яти профілів 
e-mail. У кожному профілі потрібно визначити наступні 
опції для приєднання до мережі GPRS:
- Назва профілю: ввести назву профілю e-mail.
- APN: ввести назву точки доступу, що 

використовуватиметься для адреси мережі GPRS.
- Ім’я: ввести код користувача.
- Пароль: ввести пароль.
- DNS1: ввести головну адресу.
- DNS2: ввести додаткову адресу.
Блокувати список: визначити теми повідомлень або 
адреси e-mail, повідомлення з якими потрібно 
відхиляти.

ush повідомлення  (Меню 5.5.4)

и можете змінити настройки отримання push повідомлень 
 сервера бездротового Інтернету.

Прийом: визначити, як телефон буде отримувати 
повідомлення push.
SMS центр: ввести адрес сервера, з якого Ви бажаєте 
отримувати push повідомлення.
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Коли типом протоколу є POP3:
-     Сервер POP3: ввести IP-адресу та доменне ім’я 
сервера, що отримує Ваші повідомлення e-mail.
-     Порт POP3: ввести номер порту POP3.
-     Реєстрація APOP: з’єднатися з сервером за 
допомогою схеми реєстрації APOP. 
Коли типом протоколу є IMAP4:
-     Сервер IMAP4: ввести IP-адресу або доменне ім’я 
сервера, що отримує Ваші повідомлення e-mail.
-     Порт IMAP4: ввести номер порту IMAP4.
-     Включити долучення: виберіть цю опцію, щоб 
отримувати файли, додані до повідомлень e-mail.
-     Макс. кількість одержаних електронних 
повідомлень: встановити кількість заголовків, що 
будуть завантажуватися з сервера.

• Профіль Email: вибрати профіль з’єднання, що буде 
використовуватися для послуг e-mail.

Поточний профіль: вибрати профіль.

•

P
В
з
•

•
Ви не можете змінювати настройки профілю e-mail під 
час надсилання або отримання повідомлень e-mail.
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Мова: вибрати мову, якою відображатимуться 
інформаційні повідомлення.

тальнішу інформацію можна отримати у свого 
стачальника послуг.

ан пам’яті  (Меню 5.7)

 допомогою цього меню можна перевірити обсяг пам’яті, 
йнятий кожною окремою папкою.

ультимедіа  (Меню 6)

ню Мультимедіа дозволяє користуватися 
браженнями, відеороликами, музичними та звуковими 
йлами, збереженими у пам’яті телефону.

об відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
ікування та виберіть Мультимедіа.

В результаті дії системи Керування цифровими правами 
(Digital Rights Management (DRM)), деякі з мультимедійних 
об’єктів, які Ви завантажили з Інтернету або отримали за 
допомогою MMS можуть вимагати для роботи з ними 
ліцензійний ключ.
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СВ повідомлення  (Меню 5.6)

Служба інформаційних повідомлень (СВ) надсилає короткі 
повідомлення з різних тем, наприклад, про погоду, спорт 
чи стан на дорогах.

Це меню дозволяє змінити настройки послуги та доступу 
до інформаційних повідомлень.
• Читати: відкрити отримані повідомлення.

Повідомлення мережі зберігаються у папці Тимчасові і 
залишаються там до вимикання телефону. 
У папці Архів повідомлення мережі зберігаються без 
обмеження часу. Натисніть <Опції> і виберіть 
Зберегти, щоб при появі текстового оповіщення 
повідомлення зберігалися у папці Архів. 

• Прийом: увімкнути чи вимкнути отримання 
інформаційних повідомлень.

• Канал: вказати канали, з яких Ви бажаєте отримувати 
інформаційні повідомлення.
Вибравши Відповідні канали, Ви можете настроїти 
список активних каналів інформаційних повідомлень.

•
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Функції меню

Список: повернутися до списку зображень.
Надіслати через: надіслати файл через MMS, e-mail 
або за допомогою Bluetooth.
Встановити як: встановити фотознімок як шпалери 
для дисплея або як ідентифікаційне зображення 
абонента в Телефонній книзі.
Редагувати: прикрасити фотознімок, додавши значки 
емоцій, рамку чи спеціальний ефект.
Видалити: видалити файл.
Перейменувати: змінити ім’я файла.
Перейти до улюблених зображень/Перемістити в: 
перемістити файл в іншу папку.
Позначити для спільного доступу через Bluetooth: 
позначити файл або всі файли для спільного доступу 
інших приладів Bluetooth
Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати повідомлення, з’єднавши телефон з 
принтером через Bluetooth.
Захист: захистити файл від видалення.
Властивості: дає доступ до властивостей файла.
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Зображення  (Меню 6.1)

У цьому меню відображаються зроблені фотографії, а 
також завантажені, отримані в повідомленнях чи 
імпортовані з комп’ютера зображення.

Перегляд зображення
1. Виберіть папку із зображеннями.
2. Виберіть зображення.

Перегляд слайд-шоу

Ви можете переглядати фотографії у вигляді слайд-шоу - 
послідовної презентації кожної фотографії, яка 
знаходиться в поточній папці.
1. Виберіть Фотознімки.
2. Натисніть <Опції> і виберіть Слайд-шоу.
3. Виберіть опцію інтервалу. 

Слайд-шоу починається.

4. Натисніть <Скасув.>, щоб зупинити слайд-шоу.

Використання опцій зображень

Під час відкривання повідомлення натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
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користання опцій відео

ебуваючи на екрані "Відео", натисніть < >, щоб 
ейти до наступних опцій:
Відтворення: відтворити файл.
Надіслати через: надіслати файл через MMS, e-mail 
або за допомогою Bluetooth.
Видалити: видалити файл.
Перейменувати: змінити ім’я файла.
Перейти до улюблених відеозаписів/Перемістити 
в: перемістити файл в іншу папку.
Позначити для спільного доступу через Bluetooth: 
позначити файл для спільного доступу інших приладів 
Bluetooth.
Захист: захистити файл від видалення.
Властивості: дає доступ до властивостей файла.

зика  (Меню 6.3)

ьому меню відображаються MP3-файли, які були 
антажені або імпортовані з комп’ютера.

еріть файл. Запуститься MP3 плеєр. ст. 38
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Відео  (Меню 6.2)

У цьому меню відображаються відео кліпи, які були 
записані, завантажені, отримані у повідомленнях або 
імпортовані з комп’ютера.

Відтворення відеокліпу
1. Виберіть папку з відеокліпами.
2. Виберіть відеокліп.

Під час відтворення користуйтесь наступними клавішами:

Ви

Пер
пер
•
•

•
•
•

•

•
•

Му

У ц
зав

Виб

Відеокліпи, записані за допомогою інших пристроїв, 
наприклад, відеокамер, можуть відтворюватися 
неправильно.

Клавіша Функція

Ставить на паузу або відновлює 
відтворення.

Лiвopyч Перемотує файл назад.

Пpaвopyч Перемотує файл вперед.

/ Регулює гучність.

Вниз Припиняє відтворення.
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Перейти до улюблених звуків/Перемістити у папку 
"Завантажені звуки": перемістити файл в іншу папку.
Позначити для спільного доступу через Bluetooth: 
позначити файл для спільного доступу через інші 
прилади Bluetooth.
Захист: захистити файл від видалення.
Властивості: дає доступ до властивостей файла.

ші файли  (Меню 6.5)

ій папці зберігаються отримані файли в форматі, що не 
тримується телефоном. Ці файли неможливо відкрити в 
ефоні. До непідтримуваних форматів відносяться: 

oc, *.hwp, *.ppt та *.txt.

ан пам’яті  (Меню 6.6)

користовуйте це меню для перегляду інформації про 
м’ять для мультимедійних об’єктів, збережених у пам’яті 
ефону.

E360-UK.book  Page 68  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
68

Звуки  (Меню 6.4)

У цьому меню відображаються записані голосові 
нагадування, а також завантажені, отримані в 
повідомленнях чи імпортовані з комп’ютера звукові файли. 

Відтворення звукового запису
1. Виберіть папку зі звуками. 
2. Виберіть звукозапис. Голосове нагадування описане у 

розділі Диктофон. ст. 40

Використання опцій звуків

Перебуваючи на екрані звуків, натисніть <Опції>, щоб 
отримати доступ до таких опцій:
• Список: повернутися до списку звуків.
• Надіслати через: надіслати файл через MMS, e-mail 

або за допомогою Bluetooth.
• Встановити як: встановити файл як сигнал дзвінка, як 

сигнал дзвінка для певного запису телефонної книги 
або як сигнал будильника.

• Видалити: видалити файл.
• Перейменувати: змінити ім’я файла.

•

•

•
•
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Створити: додати нову подію. наступний розділ
Перейти до: перейти до поточної дати або ввести 
певну дату.
Сортувати за: сортувати події за типом.
Видалити: видалити події, збережені в календарі, 
використовуючи різноманітні опції видалення.
Пропущені події: переглянути події, сигнали про які 
Ви пропустили.
Стан пам’яті: переглянути інформацію про пам’ять 
для подій, збережених у календарі.

творення події

 календарі можна зберігати заплановані події, річниці, 
ізноманітні події та справи. На кожен день може бути 
бережено кілька подій.

ведення нової запланованої події
. Виберіть дату в календарі.
. Натисніть <Опції> і виберіть Створити  Розклад або 

Різноманітні.
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Календар  (Меню 7)

Меню Календар дозволяє стежити за Вашим розкладом.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
очікування та виберіть Календар.

Перегляд календаря

При вході в меню Календар на дисплеї відображається 
календар в режимі перегляду місяця, в якому поточну дату 
виділено синьою рамкою.

Вибрати день:
• Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб переміщати 

курсор по днях.
• Натискайте [Вгору] або [Вниз], щоб перейти до іншого 

тижня.
• Натискайте [ / ], щоб переміщувати курсор по 

місяцях.

Використання опцій календаря

Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій:
• Режим відображення: змінити режим відображення 

календаря. ст. 71

•
•

•
•

•
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Функції меню

ведення нової річниці
Виберіть дату в календарі.
Натисніть <Опції> і виберіть Створити  Роковини.
Введіть інформацію або змініть настройки.
• Подія: введіть інформацію про річницю.
• Дата: введіть дату.
• Сигнал: виберіть і встановіть сигнал для річниці.
• до: виберіть, за скільки часу до події буде лунати 

сигнал. 
• Час сигналу: введіть час, коли має подаватися 

сигнал. 
• AM/PM: виберіть AM або PM у 12-годинному 

форматі часу.
• Звук сигналу: виберіть тон сигналу.
• Повторювати щороку: виберіть, щоб телефон 

щороку нагадував про річницю.
Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти подію.

ведення справи
Виберіть дату в календарі.
Натисніть <Опції> і виберіть Створити  Справи.
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3. Введіть інформацію або змініть настройки.
• Тема: ввести назву події.
• Деталі: введіть інформацію про подію.
• Дата початку та Час початку: введіть дату та час 

початку події. 
• AM/PM: виберіть AM або PM у 12-годинному 

форматі часу.
• Дата закінчення та Час закінчення: введіть дату 

та час закінчення події. 
• AM/PM: виберіть AM або PM у 12-годинному 

форматі часу.
• Місцезнаходження: (для Розклад) введіть 

інформацію щодо розташування події. 
• Сигнал: встановіть сигнал для події. 
• до: виберіть, за скільки часу до події буде лунати 

сигнал.
• Звук сигналу: виберіть тон сигналу.
• Повторити: (для Розклад) зробіть подію 

повторюваною та виберіть одиницю повтору. 
• поки: (для Розклад) встановіть дату завершення 

для повторюваної події. 
4.  Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти подію.

В
1.
2.
3.

4.

В
1.
2.
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Використання опцій подій

Під час перегляду подій, натисніть <Опції>, щоб отримати 
доступ до таких опцій:
• Редагувати: редагувати подію.
• Створити: додати нову подію.
• Надіслати через: надіслати подію через повідомлення 

SMS, MMS, e-mail або Bluetooth.
• Режим відображення: змінити режим відображення 

календаря.
• Виконано/Не завершено: змінити стан справи.
• Видалити: видалити подію.
• Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 

роздрукувати подію, з’єднавши телефон з принтером 
через Bluetooth.

Перегляд події в іншому режимі

Ви можете змінювати відображення календаря на 
перегляд дня або тижня. Натисніть <Опції> та виберіть 
Режим відображення, щоб змінити режим.
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3. Введіть інформацію або змініть настройки.
• Справи: введіть інформацію про справу.
• Дата початку: введіть дату початку.
• Дата виконання: введіть кінцеву дату.
• Пріоритет: виберіть рівень пріоритету.

4. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти подію.

Перегляд події

Як тільки Ви ввели події в Календар, в нижній частині 
календаря відображаються піктограми подій та кількість 
подій, що заплановані на відповідний день.

Перегляд події
1. Виберіть дату в календарі, щоб переглянути 

заплановані на цей день події. 
2. Виберіть подію, щоб переглянути її подробиці.
3. Натискайте [Ліворуч] та [Праворуч], щоб переглянути 

встановлені для цього дня нагадування.

•  Запланована подія •  Річниці

•  Справа •  Інше
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Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
очікування та виберіть Фотокамера або натисніть і 
потримайте [ ]. 

Фотографування

Знімки можна робити в різних режимах. Фотокамера 
робить знімки у форматі JPEG. 

Фотографування відкритим телефоном
1. Перейдіть до меню Фотокамера, або натисніть і 

потримайте [ ], щоб увімкнути камеру.
2. Настройте зображення, яке потрібно сфотографувати.

• Натисніть < > для доступу до опцій камери.
наступна секція

• Не робіть знімки людей без їхнього дозволу.
• Не робіть знімки в місцях, де використання фотокамери 

заборонене.
• Не робіть знімки в місцях, де Ви можете порушити право

інших людей на приватне життя.

Під час фотографування навпроти сонця або в дуже 
освітлених умовах на фотографіях можуть з’явитися тіні.
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Перегляд дня

Ви можете переглянути події, заплановані на вибраний 
день. Виберіть подію, щоб переглянути її подробиці.

Статус повідомлення позначається такими піктограмами:
•  Встановлено сигнал
•  Повторювана подія
•  Пріоритет справи (Червоний високий, Синій: 

нормальний та Сірий: низький)
•  Завершена справа

Перегляд тижня
Ви можете переглянути події, заплановані на вибраний 
тиждень. Комірка в розкладі вказує на наявність 
інформації щодо події. Виберіть комірку у потрібному дні.

Фотокамера  (Меню 8)

Вбудований у телефон модуль фотокамери дозволяє 
робити фотографії та записувати відео.
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• Режим зйомки: зробити фотознімок у наступних 
режимах:
Один знімок: зробити фотознімок у нормальному 
режимі. Ви можете вибрати, чи буде фотокамера 
автоматично зберігати фотографію.
Мультизнімок: зробити серію знімків рухомих подій. 
Ви можете вибрати кількість фотознімків, які робитиме 
камера, а також швидкість зйомки.

• Ефекти: змінити тон кольору або застосувати 
спеціальний ефект.

• Рамки: застосування декоративної рамки.
• Таймер: встановити затримку, після якої камера 

робитиме фотознімки.
• Перейти до фотографій: перейти до папки 

Фотознімки.
• Настройки: змінити стандартні настройки 

фотографування.
Розмір: вибрати розмір зображення. 
Якість: вибрати настройку якості зображення. 
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• Використовуйте клавіатуру для зміни настройок 
камери або для переключення на інші 
режими. ст. 74

3. Натисніть [ ], щоб зробити фотознімок. Фотографії 
буде збережено в папці Фотознімки.

Використання опцій фотокамери в режимі 
"Фотографування"
В режимі "Фотографування" натисніть < >, щоб отримати 
доступ до таких опцій:
• Записати відео: переключити в режим "Запис".

4. Щоб... Натисніть...

скористатися опціями 
фотознімків

<Опції>. ст. 75

видалити фотографію [C], а потім <Тaк>.

повернутися до режиму 
фотографування

<Назад>.
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Вгору/Вниз Збільшує або зменшує масштаб 
зображення.

Перевертає зображення по вертикалі.

Дає дзеркальне відображення.

1 Вмикає режим запису. ст. 76

2 Змінює розмір зображення.

3 Змінює якість зображення.

4 Змінює режим зйомки.

5 Змінює тон кольору або застосовує 
спеціальний ефект.

7 Вибирає декоративну рамку.

8 Встановлює таймер.

9 Відкриває папку Фотознімки.

Змінює режим попереднього перегляду.

Клавіша Функція
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Переглянути видошукач: вибрати екран 
попереднього перегляду.
Звук затвору: вибрати звук, який лунатиме при 
натисканні спуску затвора, [ ].
Сигнал масштабування: увімкнути або вимкнути 
звуковий ефект масштабування.
Сигнал змінювання яскравості: увімкнути або 
вимкнути звуковий ефект настройки яскравості.
Ім'я за замовч.: змінити стандартний префікс назви 
фотографії.

• Шв.доступ під час фото: переглянути функції клавіш, 
якими можна скористатися у режимі "Фотографування".

Використання клавіатури в режимі "Фотографування"

Ви можете визначити настройки камери для режиму 
"Фотографування" за допомогою клавіатури.

Клавіша Функція
Лiвopyч/ 
Пpaвopyч

Регулює яскравість зображення.
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• Друкувати, використовуючи порт Bluetooth: 
роздрукувати зображення, з’єднавши телефон з 
принтером через Bluetooth.

• Захист: захистити файл від видалення.
• Властивості: дає доступ до властивостей файла.

Фотографування із закритим телефоном
1. Натисніть та потримайте клавішу [ ].
2. Якщо необхідно, натисніть [ ], щоб виділити . 
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Використання опцій фотознімків

Зберігши фотознімок, натисніть <Опції>, щоб перейти до 
наступних опцій:
• Візьміть інший: повернутися до режиму 

"Фотографування".
• Надіслати через: надіслати файл через MMS, e-mail 

або за допомогою Bluetooth.
• Встановити як: встановити фотознімок як шпалери 

для дисплея або як ідентифікаційне зображення 
абонента в Телефонній книзі.

• Видалити: видалити файл.
• Видалити всі мультизнімки: видалити один з.

мультизнімків.
• Перейменувати: змінити ім’я файла.
• Перейти до фотографій: перейти до папки 

Фотознімки. ст. 66
• Позначити для спільного доступу через Bluetooth: 

позначити вибраний файл або всі файли для спільного 
доступу через інші прилади Bluetooth.



Функції меню

• Використовуйте клавіатуру для зміни настройок 
камери або для переключення на інші режими.

ст. 77
Натисніть [ ], щоб почати записувати.
Натисніть [ ] або < >, щоб зупинити запис. 
Відеозапис буде автоматично збережено в папці 
Відео.

користання опцій камери в режимі запису
режимі "Запис" натисніть < >, щоб отримати доступ до 
ких опцій:
Зpoбити фoтo: переключає в режим "Фотографування".
Ефекти: змінити тон кольору або застосувати 
спеціальний ефект.

Щоб... Натисніть...

відтворити відеокліп [ ].

використати опції відео < >. ст. 78

видалити відеокліп [C], а потім <Так>.

повернутися в режим "Запис" < >.
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4. Натисніть [ ], щоб зробити фотознімок. Фотознімок 
зберігається автоматично.

Записування відео

Ви можете записати на відео і зберегти те, що 
відображається на екрані камери.

Записування відео із відкритим телефоном
1. В режимі "Фото" натисніть та потримайте клавішу [1].
2. Настройте зображення, яке потрібно сфотографувати.

• Натисніть < > для доступу до опцій камери.
наступна секція

3.
4.

Ви
В 
та
•
•

3. Щоб... Натисніть...

перевернути зображення по 
вертикалі

[ ].

відобразити дзеркальне 
зображення

[ ].

настроїти яскравість [ ].

збільшити або зменшити 
масштаб зображення

[ ]. 5.
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Швидкий доступ для відеокамери: переглянути 
функції клавіш, якими можна скористатися у режимі 
"Запис".

икористання клавіатури в режимі запису

 можете скористатись клавіатурою для зміни установок 
мери в режимі запису:

Клавіша Функція

Лiвopyч/ 
Пpaвopyч

Регулює яскравість зображення.

гору/Вниз Збільшує або зменшує масштаб 
зображення.

Перевертає зображення по вертикалі.

Дає дзеркальне відображення.

1 Вмикає режим "Фото". ст. 72

2 Змінює розмір файла.

3 Змінює якість зображення.

4 Змінює режим відеозапису.
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• Таймер: встановити затримку, після якої камера почне 
записувати.

• Перейти до відеоролiків: перейти до папки Відео.
• Настройки: змінити наступні настройки відеозапису:

Режим запису: вибрати режиму запису відео.
Виберіть Ліміт MMS, щоб записати відео, яке можна 
буде надіслати або встановити як шпалери.
Виберіть Звичайно, щоб записати відеокліп, 
тривалість якого обмежена лише наявним обсягом 
пам’яті.
Розмір: вибрати розмір файла. 
Якість: вибрати настройку якості зображення. 
Звукозапис: записувати звук разом з відеокліпом.
Сигнал масштабування: увімкнути або вимкнути 
звуковий ефект масштабування.
Сигнал змінювання яскравості: увімкнути або 
вимкнути звуковий ефект настройки яскравості.
Ім'я за замовч.: змінити стандартний префікс назви 
фотографії.

•

В

Ви
ка

В
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Захист: захистити файл від видалення.
Властивості: дає доступ до властивостей файла.

исування відео із закритим телефоном
Натисніть та потримайте клавішу [ ].
Якщо необхідно, натисніть [ ], щоб виділити . 

Натисніть [ ], щоб почати записувати.
Натисніть [ ], щоб зупинити запис. Відео зберігається 
автоматично.

Щоб... Натисніть...
перевернути зображення по 
вертикалі

[ ].

відобразити дзеркальне 
зображення

[ ].

настроїти яскравість [ ].

збільшити або зменшити масштаб 
зображення

[ ].
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Використання опцій відео

Зберігши відеокліп, натисніть < >, щоб перейти до 
наступних опцій:
• Інший запис: повернутися в режим запису.
• Надіслати через: надіслати файл через MMS, e-mail 

або за допомогою Bluetooth.
• Видалити: видалити відеокліп.
• Перейменувати: змінити ім’я файла.
• Перейти до відеоролiків: перейти до папки 

Відео. ст. 67
• Позначити для спільного доступу через Bluetooth: 

позначити файл для спільного доступу через інші 
пристрої Bluetooth.

•
•

Зап
1.
2.

4.
5.

5 Змінює тон кольору або застосовує 
спеціальний ефект.

7 Вмикає або вимикає запис звуку.

8 Встановлює таймер.

9 Відкриває папку Відео.

Клавіша Функція

3.
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• Встановити дату: ввести поточну дату.
• Формат дати: вибрати формат дати.
• Перший день тижня: встановити, з якого дня 

починається тиждень.
• Авто оновлення: застосовувати літній час до 

поточного, якщо вибрана Встан. дію літнього часу у 
Домашня сторінка.

Настройка телефону  (Меню 9.2)

Багато функцій системи телефону можна настроїти 
відповідно до Ваших уподобань.

Мова  (Меню 9.2.1)

Використовуйте це меню, щоб вибрати одну з кількох мов 
для тексту на дисплеї.

Вітальне повідом.  (Меню 9.2.2) 
Це меню дозволяє ввести привітання, яке відображується 
на короткий час під час вмикання телефону.
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Настройки  (Меню 9)

Меню Настройки надає Вам різноманітні опції настройки, 
завдяки чому Ви можете пристосувати телефон до своїх 
звичок та потреб. Ви також можете скинути установки до їх 
стандартних значень.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі 
очікування та виберіть Настройки.

Час і дата  (Меню 9.1)

Це меню дозволяє встановити поточні час та дату у 
Вашому телефоні.
• Час: ввести поточний час. 
• Домашня сторінка: натисніть [ ], і встановіть Ваш 

часовий пояс. Виберіть місто, яке відповідає Вашому 
часовому поясу. Щоб встановити перехід на літній час, 
виберіть Встан. дію літнього часу.

• AM/PM: вибрати AM або PM у 12-годинному форматі 
часу.

• Формат часу: вибрати формат часу.
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од. клавіша швидкого доступу  (Меню 9.2.4)

е меню дозволяє увімкнути функцію Додаткової клавіші 
видкого доступу. З екрану набору Ви можете швидко 
римати доступ до текстових повідомлень, сигналів, 
лендаря та програм конвертації.

ктивація функції Додаткової клавіші швидкого 
оступу
На екрані "Додатковий" виберіть Увімкнено.
Натисніть <Зберег.>.

міна Додаткової клавіші швидкого набору
Виберіть клавішу, що яку треба змінити на клавішу 
швидкого доступу.
Виберіть меню для призначення клавіші.
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Швидкий доступ  (Меню 9.2.3)

Клавіші навігації можна використовувати як клавіші 
швидкого доступу до окремих меню безпосередньо з 
режиму очікування. Це меню дозволяє призначити клавіші 
функцію швидкого доступу.

Призначення швидкого доступу до меню
1. Виберіть клавішу, що використовуватиметься як 

клавіша швидкого доступу.
2. Виберіть меню, яке потрібно призначити цій клавіші.

Використання опцій швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій:
• Змінити: призначити чи змінити меню швидкого 

доступу.
• Видалити: дезактивувати швидкий доступ, 

призначений для вибраної клавіші.
• Скасувати все: скасувати всі призначення швидкого 

доступу.

Д

Ц
ш
от
ка

А
д
1.
2.

З
1.

2.
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• Відповідь будь-якою клавішею: відповідати на 
вхідний дзвінок натисканням будь-якої клавіші, 
окрім [ ] та <Відмова>.

• Чіткість голосу: видалить зовнішній шум і покращить 
якість дзвінка таким чином, що особа, з якою Ви 
спілкуєтеся, може чути Вас чітко навіть у випадку, коли 
Ви знаходитесь у шумному місці.

• Активна кришка: відповідати на вхідні дзвінки 
відкриванням телефону.

• Фіксатор кришки: блокувати зовнішні клавіші для 
уникнення випадкового натискання клавіш, коли 
телефон закритий.

Настройки дисплея  (Меню 9.3)

Це меню дозволяє змінювати настройки дисплея.

Заставка  (Меню 9.3.1)

Екран режиму очікування можна встановити для обох 
дисплеїв.
• Основний дисплей: вибрати зображення, що 

відображатиметься на основному дисплеї.
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Використання опцій Додаткової клавіші швидкого 
доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до наступних опцій:
• Змінити: змінити меню швидкого доступу.
• Видалити: дезактивувати швидкий доступ, 

призначений для вибраної клавіші.
• Скасувати все: скасувати всі призначення швидкого 

доступу.

Кнопка гучності  (Меню 9.2.5)

Це меню дозволяє визначити, як телефон реагуватиме на 
натискання та утримування [ / ] при отриманні дзвінка – 
чи вимкне звук дзвінка, чи відхилить дзвінок.

Додаткові настройки  (Меню 9.2.6)

Можна вмикати та вимикати функції автоматичного 
повторного набору чи автовідповідача, а також блокувати 
зовнішні клавіші.
• Автодозвін: встановити, щоб телефон здійснював до 

десяти спроб повторного набору номера телефону у 
разі невдалої спроби дзвінка.
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алендар  (Меню 9.3.4)

е меню дозволяє відображати календар з поточним 
ісяцем в режимі очікування.

ольор.схема  (Меню 9.3.5)

и можете вибрати кольорову схему елементів дисплея 
ля режиму "Меню".

скравість  (Меню 9.3.6)

скравість дисплея можна настроїти для різних умов 
світлення.

ентиф.абонента  (Меню 9.3.7)

е меню дає змогу настроїти телефон на показ сповіщень 
ро пропущені дзвінки разом з інформацією про абонента. 
об встановити відображення інформації про абонента на 
овнішньому дисплеї, виберіть З дисплеэм панелі.

астройка звуку  (Меню 9.4)

е меню дозволяє настроювати різні установки звуку.
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• Зовн. дисплей: змінити установки для зовнішнього 
дисплея:
Годинник: Виберіть тип годинника.
Зовн. Заголовок: настроїти телефон, щоб 
повідомлення відображувалось на зовнішньому 
дисплеї..
Фонові зображення: змінити зображення на 
шпалерах для зовнішнього дисплея:

Відобр.тексту (Меню 9.3.2)

Використовуйте це меню, щоб змінити настройки тексту, 
що відображається на дисплеї в режимі очікування.
• Положення тексту: вибрати положення тексту. Якщо 

текст в режимі очікування відображати не потрібно, 
виберіть Вимкнено.

• Стиль тексту: вибрати стиль шрифту.
• Колір тексту: вибрати колір шрифту.

Дисплей набору номера  (Меню 9.3.3) 

Використовуйте це меню для вибору розміру та кольору 
шрифту, а також кольору фону для цифр, що вводяться 
при наборі.
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Повторення: вказати, як часто телефон оповіщатиме 
Вас про надходження нового повідомлення.

ім/Вимк живлення  (Меню 9.4.4)

 меню дозволяє вибрати мелодію, яку відтворюватиме 
лефон під час увімкнення чи вимкнення. 

гнал фолдера  (Меню 9.4.5)

цьому меню можна вибрати тон, який подаватиметься 
и відкриванні чи закриванні телефону. 

жим без звуку  (Меню 9.4.6)

 меню дозволяє встановити, як телефон сповіщатиме 
с про окремі події в режимі "Без звуку". 

даткові звуки  (Меню 9.4.7)

 меню дозволяє настроїти додаткові звуки для 
лефону. 
Щохвилинний сигнал: встановити, щоб телефон 
подавав сигнал щохвилини під час вихідного дзвінка 
для сповіщення Вас про тривалість Вашого дзвінка.
Звук з'єднання: встановити, щоб телефон подавав 
звуковий сигнал під час з’єднання вихідного дзвінка з 
системою.
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Вхідний дзвінок  (Меню 9.4.1)

Це меню дозволяє змінювати установки звуку для вхідних 
дзвінків.
• Тип попередження: вказати, як телефон 

повідомлятиме Вас про вхідні дзвінки.
• Тон дзвінка: вибрати тон для сигналу дзвінка.
• Гучність: вибрати гучність дзвінка.

Звук клавіатури  (Menu 9.4.2)

Це меню дозволяє вибрати тон, який подаватиметься під 
час натискання клавіш. 

Звук повідомлення  (Меню 9.4.3)

Використовуйте це меню для зміни настройок звуку для 
вхідних повідомлень SMS, MMS, e-mail та CB.
• Звук DTMF: вибрати один з кількох тонів для 

повідомлень. 
• Тип попередження: вказати, як телефон 

повідомлятиме Вас про вхідні повідомлення.
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Гучність звуку клавіш можна регулювати за 
допомогою [ / ] в режимі очікування.
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вітлення клавіатури  (Меню 9.5.2)

 можете запрограмувати телефон контролювати 
користання освітлення клавіатури.
Використовуйте будь-коли: підсвічування клавіатури 
використовується завжди.
Використовуйте вночі: підсвічування клавіатури 
використовується тільки з 17.00 до 9.00.
Використовуйте у зазначений час: вкажіть період 
часу, коли використовується підсвічування клавіатури.

слуги мережі  (Меню 9.6)

 меню надає доступ до послуг мережі. Перевірити їх 
явність та передплатити, якщо потрібно, можна у свого 
стачальника послуг.

реадресація  (Меню 9.6.1)

 послуга мережі переадресовує вхідні дзвінки на номер 
ефону, який Ви вкажете.
Виберіть опцію переадресації дзвінків:
• Завжди: переадресовувати всі дзвінки.
• Зайнятий: переадресовувати дзвінки, якщо Ви 

наразі зайняті іншим дзвінком.
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• Попередження при дзвінку: встановити, щоб 
телефон подавав звуковий сигнал під час дзвінка, 
якщо було отримано нове повідомлення чи настав час 
для сигналу.

• Сигнальні звуки: встановити, щоб телефон подавав 
звуковий сигнал у разі помилки чи неполадок в роботі 
телефону.

Настройки освітлення  (Меню 9.5)

Це меню дозволяє змінювати настройки підсвічування.

Підсвічування  (Меню 9.5.1)

Ви можете змінити настройки підсвічування або піктограми 
для зовнішнього дисплея.
• Увімкнути основний дисплей: вибір тривалості 

активності підсвічування.
• Затемнити основний дисплей: вибрати тривалість 

перебування дисплея в режимі затемнення після 
вимкнення підсвічування. Через вказаний проміжок 
часу дисплей вимикається.

• Показувати індикатори на панелі: встановити чи 
відображуються піктограми на зовнішньому дисплеї 
після того, як він вимкнеться.
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аборона дзвінків  (Меню 9.6.2)

я послуга мережі дозволяє обмежувати дзвінки.
. Виберіть опцію заборони дзвінків:

• Всі вихідні: заборонити всі вихідні дзвінки.
• Міжнародні: заборонити міжнародні дзвінки.
• Міжнародний, крім додому: дозволити дзвінки 

лише на номери в межах країни перебування та 
країни проживання.

• Всі вхідні: заборонити вхідні дзвінки.
• Вхідні коли закордоном: заборонити вхідні 

дзвінки, коли Ви використовуєте свій телефон за 
межами своєї країни проживання.

• Скасувати всі: скасувати всі установки заборони 
дзвінків, що дозволяє здійснювати та отримувати 
дзвінки, як звичайно.

• Змінити пароль заборони: змінити пароль 
заборони дзвінків, який можна отримати у свого 
постачальника послуг.

. Виберіть типи дзвінків, які будуть заборонені. 

. Виберіть Активувати. Щоб скасувати заборону 
дзвінків, виберіть Деактивувати.
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• Немає відповіді: переадресовувати дзвінки, якщо 
Ви не відповіли на дзвінок.

• Якщо недосяжний: переадресовувати дзвінки, 
якщо Ви знаходитеся поза зоною покриття мережі 
або коли Ваш телефон вимкнений.

• Скасувати всі: скасувати всі опції переадресації 
дзвінків.

2. Виберіть тип дзвінків, які будуть переадресовуватися.
3. Виберіть Активувати. Для скасування переадресації 

дзвінків виберіть Деактивувати.
4. Перейдіть до рядка Переадр. на.
5. Введіть номер, на який повинні переадресовуватися 

дзвінки.
6. Якщо Ви вибрали Немає відповіді, перейдіть до 

рядка Секунди і виберіть інтервал часу, який чекатиме 
мережа, перш ніж переадресувати дзвінок.

7. Натисніть <Вибрати>.

З
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ентиф.номеру  (Меню 9.6.5)

я послуга мережі дозволяє встановити, щоб Ваш номер 
лефону не відображувався на дисплеї абонента, якому 
и телефонуєте. Якщо Ви виберете За замовчуванням, 
 телефон буде використовувати стандартні установки, 
тановлені мережею.

ервер голосової пошти  (Меню 9.6.6)

е меню дозволяє зберегти номер сервера голосової 
шти та доступу до скриньки цієї послуги.

Прослухати: з’єднатися з послугою голосової пошти 
для прослуховування своїх повідомлень.
Номер голосового сервера: ввести номер сервера 
голосової пошти.

У деяких мережах користувачам забороняється змінювати 
цю установку.

Спочатку потрібно зберегти номер сервера голосової 
пошти, і тільки потім Ви отримаєте доступ до сервера. 
Номер сервера голосової пошти можна отримати у свого 
постачальника послуг.
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4. Введіть пароль заборони дзвінків, наданий 
постачальником послуг, і натисніть <Вибрати>.

Очікування дзвінка  (Меню 9.6.3)

Ця послуга мережі сповіщає Вас про надходження іншого 
дзвінка, коли Ви розмовляєте по телефону.
1. Виберіть тип дзвінків, до якого буде застосовано опцію 

очікування дзвінка.
2. Виберіть Активувати і натисніть <Вибрати>. Щоб 

вимкнути очікування дзвінків, виберіть Деактивувати. 

Вибір мережі  (Меню 9.6.4)

Ця послуга мережі дозволяє Вам автоматично або вручну 
вибирати мережу, що буде використовуватися у роумінгу 
за межами Вашої домашньої мережі. Ви можете вибрати 
мережу, відмінну від Вашої місцевої, лише у випадку, якщо 
Ваш оператор мережі уклав угоду про роумінг з іншим 
оператором.
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Настроювання функції Bluetooth

Меню Bluetooth містить такі опції:
• Активувати: увімкнути чи вимкнути функцію Bluetooth.
• Мої пристрої: шукати пристрої Bluetooth, з якими 

можна з’єднатися. 
• Видимість мого телефону: дозволити іншим 

пристроям Bluetooth виявляти Ваш телефон.
• Назва мого телефону: призначити назву пристрою 

Bluetooth Вашому телефону, що відображатиметься в 
інших пристроях.

• Якщо між пристроями є перешкоди, то робоча дистанція 
може зменшитись.

• Не рекомендовано використовувати функцію Bluetooth, 
коли використовуються функції мультимедіа, такі як 
диктофон, фотокамера, MP3 плеєр, або навпаки, для 
кращої роботи.

• Деякі пристрої можуть бути несумісні з Вашим 
телефоном.
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Вибір діапазону  (Меню 9.6.7)

Для здійснення та отримання дзвінків потрібно, щоб 
телефон зареєструвався у наявній мережі. Ваш телефон 
може працювати в мережі будь-якого із таких типів: GSM 
1900 та об’єднана GSM 900/1800.

Країна, в якій було придбано телефон, встановлює свій 
стандартний діапазон. Під час подорожі за кордон не 
забудьте переключитися на відповідний діапазон. 

Bluetooth  (Меню 9.7)

Функція Bluetooth дозволяє з’єднувати телефон 
бездротовим зв’язком з іншими пристроями Bluetooth для 
обміну даними, використовувати комплект "вільні руки" чи 
керувати телефоном на відстані.

Технологія Bluetooth дозволяє встановлювати бездротове 
з’єднання з всіма іншими Bluetooth-сумісними пристроями 
в межах 10 метрів. Оскільки пристрої з’єднуються за 
допомогою радіохвиль, їм не потрібно перебувати на лінії 
прямого бачення.
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. Виберіть пристрій.

. Введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>. Цей код 
використовується лише раз, тому його можна не 
запам’ятовувати.
Після того, як власник іншого пристрою введе той 
самий код, створення пари буде завершено.

икористання опцій пристрою
оли відображається список пристроїв, натисніть <Опції>, 
об перейти до наступних опцій: 
З'єднати: з’єднатись з простим автомобільним 
комплектом "вільні руки" або з гарнітурою.
Роз'єднати: завершити з’єднання з пристроєм.
Переглянути файли: шукати дані в пристрої та 
імпортувати їх безпосередньо в телефон.
Список послуг: проглянути список пристроїв послуги 
Bluetooth.

Деякі пристрої, особливо автомобільні комплекти "вільні 
руки" чи гарнітури, можуть мати фіксований PIN-код 
Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має код, 
його потрібно ввести.
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• Захищений режим: визначити, чи телефон 
запитуватиме Ваше підтвердження дозволу іншим 
пристроям отримати доступ до Ваших даних.

• Послуги Bluetooth: відобразити наявні послуги 
Bluetooth. 

Пошук та створення пари з пристроєм Bluetooth
1. В опціях настройок Bluetooth виберіть Мої пристрої.
2. Виберіть Шукати новий пристрій.

Після пошуку відображається список пристроїв, з 
якими можна з’єднатися. Тип пристрою позначається 
наступними піктограмами:

Колір піктограми позначає стан пристрою:
• Сірий для пристроїв, не об’єднаних у пару
• Блакитний для пристроїв, об’єднаних у пару
• Червоний для пристроїв, що наразі з’єднані з 

телефоном

3
4

В
К
щ
•

•
•

•

•  Комп’ютер •  Мобільний телефон
•  Принтер •  Невідомий пристрій
•  КПК •  Простий автомобільний 

комплект "вільні руки"
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римання даних через Bluetooth

я отримання даних через Bluetooth повинна бути 
ивованою відповідна функція телефону.

що на Ваш телефон надсилаються дані з забороненого 
строю Bluetooth, телефон відобразить запит на 
твердження. Для отримання даних натисніть <Так>.

зпека  (Меню 9.8)

 меню дозволяє захистити телефон від 
анкціонованого використання, керуючи кількома 
ами доступу Вашого телефону та SIM-картки.

ревірка PIN  (Меню 9.8.1)

-значний код PIN (Personal Identification Number – 
рсональний ідентифікаційний номер) захищає Вашу 
-картку від несанкціонованого використання. Коли ця 
нкція увімкнена, телефон вимагатиме ввести Ваш PIN-
 щоразу під час увімкнення.

Якщо Ви ввели неправильний код PIN /PIN2 тричі поспіль, 
SIM-картка блокується. Для розблокування потрібно ввести 
Ваш код PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key – Персональний 
ключ розблокування). Коди постачаються Вашим 
оператором мережі.
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• Перейменувати: перейменувати пристрій, з яким 
утворено пару.

• Авторизувати пристрій/Дозволити пристрій: 
визначити, чи запитуватиме телефон Вашого дозволу 
на з’єднання, коли інші пристрої будуть намагатися 
з’єднатися з ним.

• Видалити: видалити пристрій або всі пристрої зі 
списку.

Надсилання даних через Bluetooth
1. Активуйте функцію Bluetooth.
2. Виберіть програму, в якій зберігається об’єкт, який 

потрібно надіслати. 
3. Перейдіть до потрібного об’єкта і натисніть <Опції>.
4. Виберіть Надіслати через  Bluetooth.

Телефон виконає пошук пристроїв в радіусі досяжності 
та відобразить список наявних пристроїв.

5. Виберіть пристрій.
6. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth для 

об’єднання у пару і натисніть <ОК>.
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окування SIM  (Меню 9.8.6)

 меню дозволяє вашому телефону працювати тільки з 
точною SIM-карткою, присвоюючи їй код блокування. 
б використати іншу SIM-картку, Вам потрібно ввести код 
окування SIM.

жим FDN  (Меню 9.8.7) 
що підтримується Вашою SIM-карткою, режим FDN 
xed Dialing Number – Фіксований набір номерів) обмежує 
хідні дзвінки до певного набору телефонних номерів. 
ли ця функція увімкнена, Ви можете телефонувати лише 
 номерами, збереженими на SIM-картці.

інити PIN2  (Меню 9.8.8)

що Ваша SIM-картка це підтримує, функція "Змінити 
2" дозволяє змінити Ваш поточний PIN2-код. 

ан пам’яті  (Меню 9.9)

 меню дозволяє перевірити обсяг пам’яті, що 
користовується для збереження даних в Повідомлення, 
льтимедіа, Календар, Телефонна книга та Світ JAVA. 
кож можна перевірити обсяг пам’яті, що використовується 
ільно для MMS, електронної пошти та мультимедіа.
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Змінити PIN  (Меню 9.8.2)

Це меню використовується для зміни свого PIN-коду. Для 
використання цієї функції повинна бути увімкнена функція 
"Перевірка PIN".

Блокування телефону  (Меню 9.8.3)

Ця функція захищає телефон від несанкціонованого 
використання, блокуючи його. 

Коли ця функція увімкнена, Вам потрібно вводити пароль 
від 4 до 8 цифр щоразу під час увімкнення телефону.

На заводі пароль було встановлено на 00000000. Для 
зміни пароля використовуйте меню Зміна пароля.

Зміна пароля (Меню 9.8.4)

Це меню дозволяє змінити пароль для свого телефону. 

Конфіденційність (Меню 9.8.5)

Це меню блокує доступ до повідомлень або файлів. 

Коли увімкнено опцію конфіденційності телефону, Ви 
муситимете вводити пароль телефону, щоб отримати 
доступ до заблокованих об’єктів чи функцій. 
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Пошук та усунення 
несправностей

опомога та особисті потреби
об заощадити час та витрати на непотрібний дзвінок до 
ентру обслуговування, перш ніж звертатися до технічних 
пеціалістів, виконайте просту перевірку, як викладено у цьому 
озділі.

ід час увімкнення телефону можуть з’явитися такі 
овідомлення:

Вставте SIM"
Перевірте, чи правильно встановлено SIM-картку.

ведіть пароль
Увімкнена функція автоматичного блокування. Вам 
потрібно ввести пароль телефону, перш ніж Ви 
зможете користуватися телефоном.

Введіть код PIN"
Ви вперше користуєтеся телефоном. Потрібно ввести 
персональний ідентифікаційний номер (PIN), що 
постачається разом з SIM-карткою.
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Скидання настройки  (Меню 9.10)

Це меню дозволяє скинути настройки телефону, які Ви 
змінили.
1. Натисніть [ ], щоб позначити категорії для 

очищення. 
2. Натисніть <Скинути>.
3. Натисніть <Так>, щоб підтвердити скидання.
4. Введіть пароль телефону і натисніть <ОК>.
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•

В
•

"
•

На заводі пароль було встановлено на 00000000. Цей 
пароль можна змінити. ст. 90



Пошук та усунення несправностей

Перевірте, чи Ви не встановили опцію заборони 
вихідних дзвінків.

онент не може Вам зателефонувати
Упевніться, що Ваш телефон увімкнений ([ ] 
натиснута впродовж більше ніж однієї секунди).
Упевніться, що Ви використовуєте правильну 
стільникову мережу.
Перевірте, чи Ви не встановили опцію заборони 
вхідних дзвінків.

онент Вас не чує
Упевніться, що Ви не вимкнули мікрофон.
Упевніться, що Ви достатньо близько тримаєте 
телефон біля рота. Мікрофон знаходиться у нижній 
частині телефону.

ефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає 
ідомлення "Батарея розряджена"
Акумулятор заряджений недостатньо. Перезарядіть 
акумулятор.
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• Увімкнено функцію "Перевірка PIN". Потрібно вводити 
PIN-код при кожному увімкненні телефону. Щоб вимкнути 
цю функцію, використовуйте меню Перевірка PIN.

"Введіть PUK"
• PIN-код було введено неправильно тричі поспіль, тому 

телефон заблокувався. Введіть PUK-код, що 
надається Вашим оператором мережі.

Відображується "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не 
виконано"
• Був втрачений зв’язок із мережею. Можливо, у місці 

Вашого перебування слабкий сигнал мережі. Змініть 
місцезнаходження і спробуйте ще раз.

• Ви намагаєтеся отримати доступ до опції, яку Ви не 
передплатили у постачальника послуг. Зверніться до 
свого постачальника послуг за детальнішою 
інформацією.

Ви ввели номер, але він не був набраний
• Упевніться, що Ви натиснули [ ].
• Упевніться, що Ви використовуєте правильну 

стільникову мережу.
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Якщо вищенаведені вказівки не допомогли Вам 
усунути несправність, запишіть:
• Модель та серійні номери свого телефону
• Деталі своєї гарантії
• Чіткий опис несправності

Потім зверніться до свого місцевого дилера чи центру 
гарантійного обслуговування Samsung.
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Якість звуку дзвінка погана
• Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї 

( ). Кількість смужок позначає потужність сигналу 
від сильного ( ) до слабкого ( ).

• Спробуйте трохи змінити положення телефону або 
перейти ближче до вікна, якщо Ви у будинку.

При використанні телефонної книги жоден номер не 
набирається
• Перевірте за допомогою функції "Список контактів", 

чи номер було правильно збережено.
• Збережіть номер ще раз, якщо необхідно.

Батарея погано заряджається або іноді телефон 
вимикається сам по собі.
• Чистою сухою тканиною протріть контакти на телефоні 

і на батареї.



тування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в 
ндартних робочих положеннях, коли телефон випромінює 
вищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах 
тот, що підлягали тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого 
линання визначається на найвищому сертифікованому рівні 
ужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання 
ефону під час роботи може бути набагато нижчим від 
симального значення. Це викликано тим, що телефон 
роблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб 
истуватися мінімальною енергією для підтримання зв’язку з 
ежею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до центральної 
нції, тим нижча вихідна потужність. 
ш ніж нова модель телефону надійде у продаж для 
мадськості, вона повинна бути перевірена на відповідність 
огам Європейської Директиви R&TTE. Однією з 
важливіших вимог цієї директиви є захист здоров’я та 
пека користувача та будь-якої іншої особи.

іміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних телефонів, якими 
ристується широка громадськість, становить 2,0 ват/кілограм (Вт/кг), 
зподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний 
пас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та 
криває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта 
томого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних 
мог вимірювання та діапазону мережі.
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Важлива інформація щодо 
безпеки та здоров’я

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта 
питомого поглинання (SAR)
Цей телефон відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС) 
щодо рівня радіочастот.
Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він 
розроблений таким чином, щоб випромінювання не 
перевищувало обмеження щодо випромінювання радіочастот 
згідно рекомендацій Ради ЄС. Ці обмеження є частиною 
всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні 
радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені 
незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та 
ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають 
значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку 
всіх осіб незалежно від віку та стану здоров’я.
Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має 
одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого 
поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR 
згідно з вимогами Ради ЄС становить 2,0 Вт/кг.*

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цієї 
моделі становила 0,648 Вт/кг.
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На місткість заряду акумулятора впливають екстремальні 
температури: можливо, його спочатку буде потрібно 
охолодити або розігріти.
Не залишайте акумулятор у місцях з високою чи низькою 
температурою, оскільки місткість та строк служби 
акумулятора зменшаться. Завжди намагайтеся зберігати 
акумулятор в умовах з кімнатною температурою. Телефон 
з нагрітим чи холодним акумулятором може тимчасово не 
працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю 
заряджений. Робота літій-іонних акумуляторів особливо 
обмежується при температурі нижче 0 °C (32 °F).
Оберігайте акумулятор від короткого замикання. 
Випадкове коротке замикання може статися, коли 
металевий об’єкт, наприклад, монета, скріпка чи ручка, 
з’єднає напряму між собою контакти акумулятора "+" та "–" 
(металеві смужки на акумуляторі). Наприклад, не носіть 
запасний акумулятор у кишені чи сумці, де акумулятор 
може контактувати з металевими предметами. Коротке 
замикання контактів може пошкодити акумулятор або 
об’єкт, що спричинив коротке замикання.
Ліквідуйте використані акумулятори відповідно до місцевих 
нормативних положень. Завжди здавайте на вторинну 
переробку. Не ліквідуйте акумулятори у вогні.
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Застереження щодо використання акумуляторів
• Ніколи не користуйтеся будь-яким пошкодженим зарядним 

пристроєм чи акумулятором.
• Використовуйте акумулятори лише за прямим 

призначенням.
• Якщо Ви використовуєте телефон неподалік від базової 

станції мережі, він споживає менше заряду акумулятора. 
На час в режимі розмови та очікування дуже впливає 
потужність сигналу стільникової мережі та параметри, 
встановлені оператором.

• Час заряджання акумулятора залежить від заряду 
акумулятора, що залишився, типу акумулятора і зарядного 
пристрою, що використовується. Акумулятор можна 
заряджати і розряджати сотні разів, але при цьому він буде 
поступово зношуватися. Якщо час роботи став помітно 
коротшим, ніж звичайно, придбайте новий акумулятор.

• Якщо повністю заряджений акумулятор не 
використовувати, він з часом розрядиться.

• Користуйтеся лише акумуляторами і зарядними 
пристроями, ухваленими компанією Samsung. Від’єднайте 
зарядний пристрій від джерела енергії, якщо він не 
використовується. Не залишайте акумулятор приєднаним 
до зарядного пристрою більше ніж на тиждень, оскільки 
надлишок заряду може скоротити термін його служби.

•

•

•

•



Важлива інформація щодо безпеки та здоров’я

Як і користувачам іншого мобільного обладнання, що 
випромінює радіохвилі, для нормальної роботи обладнання та 
безпеки оточуючих рекомендується користуватися цим 
пристроєм лише у звичайному робочому положенні (тримайте 
телефон біля вуха так, щоб антена була спрямована поверх 
Вашого плеча).

Електронні пристрої
Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від 
радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких 
електронних пристроях захист від сигналів РЧ, які випромінює 
Ваш телефон, може бути відсутнім. Порадьтеся з виробником 
щодо різних інших можливостей.

Кардіостимулятори
Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з 
метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів 
мінімальна відстань між мобільним телефоном та 
кардіостимулятором має становити 15 см. Ці рекомендації 
узгоджені з результатами незалежних досліджень та 
рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. 
Якщо з’явилася найменша підозра на перешкоди, негайно 
вимкніть телефон.

E360-UK.book  Page 96  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
96

Безпека на автомобільних шляхах
Ваш бездротовий телефон надає великі можливості 
спілкування вголос майже всюди і повсякчас. Але така 
зручність накладає на користувачів велику відповідальність, 
про яку кожен має пам’ятати.
Безпека дорожнього руху завжди на першому місці. Під час 
використання свого бездротового телефону, коли Ви керуєте 
транспортним засобом, дотримуйтесь місцевих положень 
країни чи регіону, де Ви перебуваєте.

Робоче середовище
Дотримуйтесь усіх чинних спеціальних нормативних положень 
у регіоні свого перебування і завжди вимикайте свій телефон, 
коли користування ним заборонене або коли він може стати 
причиною перешкод чи небезпеки.
Перш ніж приєднувати телефон чи аксесуар до іншого 
пристрою, спочатку уважно ознайомтеся з вказівками щодо 
безпеки, наведеними у посібнику користувача. Не приєднуйте 
несумісні пристрої.
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Вказівники
Вимикайте телефон в будь-яких громадських місцях, де 
користування радіотелефоном заборонено відповідними 
знаками.

Потенційно вибухонебезпечні середовища
Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь у будь-якому 
вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі 
попередження та інструкції. Іскри в таких місцях можуть 
призвести до вибуху або пожежі і в результаті – до ушкоджень і 
навіть смерті.
Радимо вимикати телефон на автозаправних станціях 
(станціях технічного обслуговування). Користувачам мобільних 
телефонів також треба нагадати про необхідність 
дотримуватися вимог щодо обмеження використання 
радіообладнання на складах палива (об’єктах зберігання та 
розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в 
місцях виконання вибухових робіт.
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Слухові апарати
Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати 
перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди 
з’являються, користувачу потрібно порадитися зі своїм 
оператором.

Інше медичне обладнання
Якщо Ви користуєтеся іншими особистими медичними 
пристроями, порадьтеся з виробником Вашого пристрою з 
приводу адекватного захисту цього обладнання від 
зовнішнього радіочастотного випромінювання. 
Можливо, отримати подібну інформацію може допомогти Ваш 
лікар. 
Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього 
вимагають відповідні оголошення. 

Транспортні засоби
Радіочастотні сигнали можуть шкідливо впливати на 
неправильно встановлені чи неналежним чином захищені 
електронні системи в автомобілях. З цих питань звертайтеся 
до виробника автомобіля чи його представника.
Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого 
обладнання, встановленого в автомобілі.



Важлива інформація щодо безпеки та здоров’я

я здійснення дзвінка в службу екстреної допомоги:
Увімкніть телефон.
Введіть номер служби екстреної допомоги у місці 
перебування. Номери служби екстреної допомоги можуть 
відрізнятися в залежності від регіону.
Натисніть [ ].
жливо, деякі функції, такі як "Заборона дзвінків", потрібно 
е вимкнути, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок в службу 
треної допомоги. Уточніть це питання у цьому посібнику або 
ісцевого постачальника послуг стільникового зв’язку.

ша важлива інформація щодо безпеки
Лише кваліфіковані спеціалісти можуть обслуговувати 
телефон або кріпити телефон у транспортному засобі. 
Неправильне встановлення або обслуговування може бути 
небезпечним та скасувати усі гарантійні зобов’язання, що 
стосуються пристрою.
Регулярно перевіряйте, чи все обладнання бездротового 
телефону у Вашому транспортному засобі закріплене та 
працює належним чином.
Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті речовини, 
гази чи вибухонебезпечні матеріали разом з телефоном, 
його складовими чи аксесуарами.
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Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але 
не завжди позначені належним чином. Прикладами такого 
середовища є приміщення під палубою човнів, місця 
збереження та транспортування хімічних речовин, автомобілі 
на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), 
місця з повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними 
частинками та зразок піску, пилу або металевого порошку, 
будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати 
двигун автомобіля.

Виклик служби екстреної допомоги
Цей телефон, як і будь-який інший бездротовий телефон, 
працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через 
бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, 
запрограмованих користувачем, що не може гарантувати 
зв’язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках 
особливо важливих дзвінків, наприклад, для виклику швидкої 
допомоги, не можна покладатися лише на бездротовий 
телефон.
Для здійснення та отримання дзвінків телефон повинен бути 
увімкнений та перебувати в зоні покриття мережі з нормальною 
потужністю сигналу. Можливо, екстрені дзвінки буде можливо 
робити не в усіх мережах стільникового зв’язку, а також під час 
використання певних послуг мережі та/або функцій телефону. 
Проконсультуйтесь із місцевими постачальниками послуг.
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• Тримайте телефон та всі його складові і аксесуари в 

місцях, недоступних для дітей та тварин. Вони, через 
неуважність, можуть пошкодити ці речі, мілкі деталі можуть 
попасти в дихальні шляхи.

• Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та 
будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії 
електричних схем.

• Не беріть телефон мокрими руками. Це може призвести до 
ураження електричним струмом та пошкодити телефон. 

• Не користуйтесь та не зберігайте телефон у пильних чи 
брудних місцях. Рухомі складові можуть пошкодитися.

• Не зберігайте телефон в місцях з високою температурою. 
Високі температури можуть скоротити термін служби 
електронних пристроїв, викликати пошкодження 
акумулятора та деформацію або розплавлення деяких 
пластмас.

• Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон 
нагрівається до своєї нормальної температури, всередині 
телефону може з’явитися конденсат, що може пошкодити 
плати з електронними схемами.

• Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе 
поводження може призвести до поломки внутрішніх 
електронних плат.
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• Якщо Ваш автомобіль оснащено повітряною подушкою, 
пам’ятайте, що вона розкривається з дуже великою силою. 
Не розміщуйте об’єкти, у тому числі встановлене чи 
портативне бездротове обладнання, у місцях над 
повітряною подушкою чи в межах її розкриття. 
Встановлене неналежним чином бездротове обладнання 
може призвести до серйозних пошкоджень під час 
відкриття повітряної подушки.

• Вимкніть телефон, перш ніж сідати у літак. Використання 
бездротових телефонів у літаку небезпечне та незаконне, 
оскільки це може спричиняти перешкоди роботі 
обладнання літака.

• Недотримання цих інструкцій може призвести до 
призупинення надання послуг телефонного зв’язку або їх 
відключення, притягнення порушника до юридичної 
відповідальності або до обох цих видів покарання.

Догляд та обслуговування
Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та 
виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного 
поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам 
дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися 
всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років. 
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• Не використовуйте для очистки телефону хімікати, сильні 
миючі засоби та розчини. Витирайте його м’якою тканиною, 
трохи зволоженою у слабкому мильному розчині.

• Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі 
частини та порушити їх нормальне функціонування.

• Не кладіть телефон в чи на нагрівальні пристрої, 
наприклад, мікрохвильові печі, плити чи радіатор. Телефон 
може вибухнути від перегрівання.

• Коли телефон чи акумулятор змочується, ярлик всередині 
телефону міняє колір. У таких випадках гарантія на 
телефон скасовується, навіть якщо її термін ще не вийшов. 

• Якщо Ваш телефон блимає, не користуйтесь ним надто 
близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їм 
очі.

• Користуйтесь лише запасною антеною, що постачається 
разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені 
антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити 
телефон і порушити положення, що регулюють 
користування радіопристроями.

• Якщо телефон, зарядний пристрій чи будь-який аксесуар 
не працює належним чином, віднесіть його до найближчого 
кваліфікованого центру обслуговування. Спеціалісти Вам 
допоможуть та за необхідності полагодять пристрій.



101

родовження)
кування (Продовження)
SIM-картка • 90
Функції меню • 90
узер, веб • 47

тість дзвінка • 32
-браузер
доступ • 47
обрані URL • 48
алення
e-mail • 56, 57, 59
MMS • 54, 56, 59
SMS • 54, 56, 59
події • 71
телефонна книга • 33, 37
журнал дзвінків • 32
ір 
діапазону • 87
мережі • 86
дні
дзвінки • 31
повідомлення • 55
ні • 32

B (Продовження)
Вхідні, повідомлення

e-mail • 56
MMS/SMS • 53

Відео
відтворення • 67
запис • 76

Відповідь
дзвінок • 27
другий дзвінок • 29

Відповідь будь-якою 
клавішею • 81

Візитна картка • 36
Вітальне повідомлення • 79

Д
Дзвінки

відповідь • 27
відхилення • 27
заборона • 85
переадресація • 30, 84
повторний набір • 26
очікування • 86
утримання • 28

Диктофон
відтворення • 40
запис • 40

E360-UK.book  Page 101  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
Предм
Символ
Bluetooth

надс
наст
отри

СВ повідо
E-mail

наст
E-mail по

вида
пере
ство

FM-радіо
MMS-пов

вида
наст
пере
ство

PIN, зміни
PIN2-код,
Push пов
SIM-картк

блок
вста
етний показчик
и

илання, дані • 89
ройки • 87
мання, дані • 89
млення • 65

ройка • 62
відомлення
лення • 57
гляд • 56
рення/надсилання • 52
приймач • 42
ідомлення
лення • 54
ройка • 60
гляд • 53
рення/надсилання • 51
ти • 90

 зміна • 90
ідомлення • 55, 64
а
ування • 90
новлення • 7

Символи (Продовження)
SMS-повідомлення

видалення • 54
настройка • 59
перегляд • 53
створення/надсилання • 50

A
Автодозвін • 81
Активний фолдер • 81
Акумулятор

застереження • 95
заряджання • 7
індикатор низького 

заряду • 8

Б
Безпека

дзвінки • 89
застереження • 1
інформація • 94

Безпека на автомобільних 
шляхах • 96

Блокування
зовнішня клавіатура • 81
телефон • 90

Б (П
Бло

Бра

B
Вар
Веб

Вид

Виб

Вихі

Вхід



10

Предметний показчик

одовження)
ренц-дзвінок • 30
денційність • 90
гураційні повідомлення • 53

родні дзвінки • 26
 вибір • 79
а, завантажена • 67
имедіа • 65

лані повідомлення • 56
ойки 
вуку • 82
вітла • 84
авність, усунення • 91

ній номер, повторний 
набір • 26

ані повідомлення
-mail • 56
MS/SMS • 53
ання дзвінків • 86

ь
аборона дзвінків • 85
елефон • 90

П (Продовження)
Переадресація, дзвінки • 84
Піктограми, опис • 10
Плеєр MP3 • 37
Повторний набір

автоматично • 81
вручну • 26

Повідомлення
конфігураційні • 55
e-mail • 52, 56
привітання • 79
MMS • 51, 54
push • 55, 64
SMS • 50, 54
інформаційні • 65

Послуги мережі • 84
Програми Java • 41
Пропущені дзвінки • 31

Р
Режим без звуку

настройка • 83
Режим FDN (Фіксований набір 

номерів) • 90
Режим T9, введення тексту • 24
Режим "АБВ", введення 

тексту • 23

E360-UK.book  Page 102  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
2

Д (Продовження)
Дисплей

вигляд • 10
настройки • 81
мова • 79
піктограми • 10
час підсвічування, 

встановлення • 84
яскравість • 82

Дисплей набору, установки • 82
Діапазон мережі, вибір • 87

E
Екстрені дзвінки • 98

Ж
Журнал дзвінків

вхідні • 32
набрані • 31
пропущені • 31

З
Заборона, дзвінки • 85
Запис

відеозаписи • 76
голосові нагадування • 40

Звук увімкнення/вимкнення 
живлення • 83

З (Продовження)
Звуки клавіатури

вибір • 83
гучність • 83
увімкнення/вимкнення • 29

Звуки, завантажені • 68
Здоров’я та безпека • 94
Зображення, завантажені • 66

І
Ідентифікація номера • 82
Ігри • 41
Індикатор низького заряду 

акумулятора • 8
Імена

введення • 23
пошук • 33

Інтернет • 47
Інформаційні повідомлення • 65

К
Календар • 69
Калькулятор • 45
Керування цифровими правами 

(DRM-Digital Rights 
Management) • 65

Колір кольорової схеми • 82
Конвертер • 45

К (Пр
Конфе
Конфі
Конфі

M
Міжна
Мова,
Музик
Мульт

H
Надіс
Настр

з
с

Неспр

O
Остан

Отрим
e
M

Очікув

П
Парол

з
т



103

П
редметний показчик  

ння/вимкнення
ефон • 8
ня, дзвінок • 28

зображення • 81
фії
егляд • 66
тографування • 72

овження)
ера
еозаписи • 76
тознімки • 72

вічування, встановлення
плей • 84
віатура • 84
ановлення • 79

и, повідомлення • 58
й 
туп • 80
ір • 35
и • 81

инний сигнал • 83

E360-UK.book  Page 103  Wednesday, March 22, 2006  1:27 PM
P (Продовження)
Режим "Без звуку"

введення • 14
Роумінг • 86

C
Секундомір • 46
Сервер голосової пошти • 86
Світовий час • 44
Сигнал • 44

вхідні дзвінки • 83
повідомлення • 83

Скидання настройок 
телефону • 91

Символи, введення • 23
Стан пам’яті

завантажені об’єкти • 68
повідомлення • 65
мультимедіа • 68
спільна пам’ять • 90
телефонна книга • 37
ігри • 42

Створення повідомлень
e-mail • 52
MMS • 51
SMS • 50

T
Телефон

блокування • 90
дисплей • 10
догляд та 

обслуговування • 99
пароль • 90
піктограми • 10

T (Продовження)
Телефон (Продовження)

скидання • 91
увімкнення/вимкнення • 8
розпакування • 6

Телефонна книга
видалення • 33, 37
додавання • 34
керування • 37
опції • 33
пошук • 33
швидкий набір • 35

Таймер • 46
Текст, введення • 23
Тон 

з’єднання • 83
повідомлення • 83
фолдера • 83

Тони DTMF, надсилання • 29
Тривалість дзвінків • 32

У
Увімкне

тел
Утриман

Ф
Фонове 
Фотогра

пер
фо

Ф (Прод
Фотокам

від
фо

Ч
Час підс

дис
кла

Час, вст

Ш
Шаблон
Швидки

дос
наб

Шпалер

Щ
Щохвил



Декларація про відповідність (R&TTE) 

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800/GSM1900 з Bluetooth
Переносний стільниковий телефон
(Опис виробу)

SGH-E360
(Назва моделі)

Вироблений у:

Samsung Electronics Co. Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, 
Kyung-Buk, Korea,  730-350
(назва заводу, адреса*)

до якого відноситься ця декларація, відповідає наступним стандартам та/або 
вимогам інших нормативних документів.

Safety : EN 60950-1:2001 
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360:2001
EN 50361:2001

Мережа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
 EN  300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми засвідчуємо, що [усі необхідні тестування на радіовипромінювання 
були проведені і що] вищевказаний виріб відповідає усім основним вимогам 
Директиви Ради Європи 1999/5/EC.

Процедура оцінювання відповідності, викладена у Статті 10 і детально 
описана в Додатку [IV] Директиви Ради Європи 1999/5/EC, була проведена із 
залученням уповноважених органів:

BABT, Balfour House, Churchfield Road
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ідентифікаційна позначка:  0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

і може бути надана за вимогою.

(Представник в ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.31  Yong-Sang Park / Ст. менеджер
(місце та дата видання)  (ім’я та підпис уповноваженої особи)

*  Це не адреса Центру обслуговування клієнтів компанії Samsung. Для отримання адреси чи 
телефонного номера Центру обслуговування клієнтів компанії Samsung див. гарантійну картку 
або зверніться до продавця, де Ви придбали свій телефон. 
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* В залежності від встановленого програмного забезпечення, постачальника послуг 
або країни, деякі описи у цьому посібнику можуть не співпадати з Вашим 
телефоном.

* В залежності від Вашої країни телефон та аксесуари можуть відрізнятися від 
зображених на малюнках у цьому посібнику.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08286A

Ukrainian. 03/2006. Rev. 1.0
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