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УВОД  

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. 
За комплексно използване на мобилния телефон и неговите 
функции ви препоръчваме внимателно да прочетете настоящите 
инструкции. 

Някои функции могат да не бъдат компатибилни с други 
конфигурации на мрежата и с други услуги на операторите. За 
потвърждение се обърнете към дистрибутора или операторите.  

 

ЛЯВ ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН  

БУТОН ОБАЖДАНЕ/ПРИЕМАНЕ 

FM РАДИО БУТОН 

 

НАВИГАЦИОНЕН БУТОН  

ДЕСЕН ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН 

БУТОН OK 

БУТОН КРАЙ НА РАЗГОВОРА 
/ ИЗКЛ (ВКЛ) НА ТЕЛЕФОНА 

МУЗИКАЛЕН БУТОН  
SOS БУТОН 

АЛФАНУМЕРИЧНИ БУТОНИ 

ФЕНЕРЧЕ 



 

 

КЛАВИАТУРА  

1. ЛЯВ ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН, ДЕСЕН ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН 
Пуска функцията, показана вляво/вдясно в долната част на 
дисплея. 

Вляво вход в главното меню, вдясно вход в списъка с контакти 

при режим на готовност на телефона. 

2. БУТОН ОБАЖДАНЕ/ПРИЕМАНЕ  
Набиране на телефонен номер или приемане на входящо 
повикване. 
С натискане на бутона в режим готовност на телефона се 
изобразява протоколът на последните разговори. 
3. БУТОН КРАЙ НА РАЗГОВОРА / ИЗКЛ (ВКЛ) НА ТЕЛЕФОНА  
Прекратяване на протичащия разговор.  
По-дълго задържане на бутона при включване или изключване на 
телефона.  
Също така дава възможност за връщане обратно в режим на 
готовност.  
4. БУТОН OK 
Потвърждава избраната опция. 
5. БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ 
Ляв/Десен：За движение наляво/надясно при редактиране.  
Нагоре/Надолу：За прелистване в контактите / телефонните 
номера / съобщенията и всички подменюта. Използвайте курсора 
за навигация нагоре и надолу за движение и редактиране. 
6. АЛФАНУМЕРИЧНИ БУТОНИ  
Въвеждане на числа и букви. 



 

 

7. *   
Пускане на различни функции в зависимост от избраното меню. 
Повторно натискане на бутона * за въвеждане на знак "+". 
8. #  
Различни функции в зависимост от избраното меню. 
С натискане на бутона променяте начина на въвеждане на текст. 
С по-дълго натискане на бутона в режим на готовност променяте 
потребителския профил. 
Забележка:  
1). Краткото натискане означава бързо натискане и пускане на 
бутона; дългото натискане означава, че държитe бутона повече 
от 3 секунди. 
2). Всички менюта се управляват с помощта на клавиатурата. 
При управление с докосване постъпвайте според инструкциите 
на дисплея. 
 

ПОДГОТОВКА 

ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА  
Каквото и да е издраскване или огъване на картата може да 
повреди SIM картата. При слагане и изваждане на SIM картата 
работете внимателно. 
Преди манипулацията със SIM картата най-напред изключете 
телефона и евентуално изключете от зарядното устройство. 
Отворете задното капаче на телефона, извадете батерията и 
намерете слота за SIM карта. Сложете SIM картата в десния слот. 
Уверете се, че златните контакти на SIM картата са насочени 



 

 

надолу и отрязаният ъгъл на картата отговаря на формата на 
слота.  
ИНСТАЛИРАНЕ НА SD КАРТА 
SD картата се поддържа. Уверете се, че SD картата е правилно 
инсталирана. 
Извадете батерията и намерете слота на SD картата. Отворете 
покритието на слота на SD картата и сложете картата така, че 
контактите на картата да бъдат насочени надолу. Уверете се, че 
отрязаният ъгъл на картата отговаря на формата на слота. 
Пъхнете SD картата в слота и отново затворете покритието на 
слота.   
ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА  
Отворете капака на телефона. 
Сложете батерията на мястото й. 
Отново затворете капака на телефона.   
ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА  
Най-напред изключете телефона и освободете задното покритие 
на телефона, като го преместите надолу.  
Извадете батерията.  
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА  

Пъхнете зарядното в електрически контакт и в съответния жак на 

телефона. Ако телефонът е включен, на дисплея се изобразява 

индикаторът на зареждането, който ще показва движение. 

Когато батерията бъде заредена изцяло, индикаторът ще 

престане да се движи; телефонът може да се зарежда и докато е 

изключен.  



 

 

След зареждането на телефона изключете зарядното от телефона 
и електрическата мрежа. 

Телефонът ще ви обърне внимание, че батерията трябва да се 

зареди. Ако състоянието на зареждането на батерията е 

прекалено ниско, телефонът автоматично се изключва. Не 

оставяйте батерията прекалено дълго, без да я зареждате, може 

да се стигне до нейната повреда или съкращаване на срока на 

употреба.    

Ако батерията е прекалено слаба, възможно е зареждането да 

започне без съответния индикатор на дисплея на телефона.  

ПАРОЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
Парола на мобилния телефон  
Паролата възпрепятства неправомерното използване на 
телефона (паролата е фабрично настроена на 1234). Променете 
фабричната настройка възможно най-бързо.  
 

ОБЩИ ФУНКЦИИ  

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА  
С по-дълго задържане на бутона Край на разговора / Изключване 

(Включване) включвате телефона. Включва се подсветката на 
телефона и се пуска началната анимация.  

Този телефон поддържа до две SIM карти и дуален режим а 
готовност с мрежа GSM. 



 

 

 
ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗГОВОР  

Щом като на дисплея се появи логото на доставчика на мрежата, 

можете да започнете или да приемете разговор. Сигналът на 

мрежата е изобразен в левия горен ъгъл на дисплея. Силата на 

сигнала се влияе от околните препятствия.  

Въведете телефонен номер при режим на готовност на телефона. 

ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗГОВОР ОТ СПИСЪКА С КОНТАКТИ  
Можете да наберете произволно избран номер от вашия списък с 
контакти.   
Влезте в главното меню и изберете [Контакти] и влезте в списъка 
на контактите. Намерете желания контакт и натиснете бутона 
[Обади се] / [Приеми]. 
Постъпвайте съгласно инструкциите в секцията [Контакти]. 
ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗГОВОР ОТ ИСТОРИЯТА НА РАЗГОВОРИТЕ  
Всички изходящи/приети/пропуснати разговори са запаметени в 
съответните секции на историята на разговорите. Старите 
регистри автоматично се отстраняват при достигане на пълен 
капацитет на историята. А натискане на бутона [Обади се] / 
[Приеми] влизате в регистъра на историята на последния 
разговор. Можете директно да наберете който и да е телефонен 
номер от списъка на историята на разговорите.  
ПРИЕМАНЕ НА РАЗГОВОР  
Входящият разговор се сигнализира (с вибрация или мелодия на 
звънене). Можете да приемете разговора по следните начини: 



 

 

1. [Разговори→Настройки на разговорите→Напреднали  
настройки→Режим на отговор] избери [Предварително 
настроен отговор].  
2. [[Разговори→Настройки на разговорите→Напреднали  
настройки→Режим на отговор] избери [Произволен бутон].  
3. [Разговори→Настройки на разговорите→Напреднали  
настройки→Режим на отговор] избери [Автоматичен отговор 
през главното меню]. 
ОТКАЗВАНЕ НА РАЗГОВОР  
Ако искате да откажете разговор, натиснете бутон [Край на 
разговора / Изкл (Вкл)] или [Десен функционален бутон].  
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗГОВОРА  
С натискане на бутона [Край на разговора / Изкл (Вкл)] 
прекратявате разговора или прекъсвате набирането на номера.  
КОНТРОЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА  
Силата на звука по време на разговор може да се контролира с 
помощта на бутоните за навигация. 
ОПЦИИ НА РАЗГОВОРА  
С натискането на десния функционален бутон можете по време 
на разговор да активирате функцията hands-free. С повторно 
натискане изключвате функцията hands-free.  
С натискане на бутона [ВЛЯВО] по време на разговор влизате в 
настройките на разговора. Менюто зависи от разговора и може 
да бъде показано само по време на разговор. За функцията 
пренасочване на разговорите, изчакване на разговори и 
конферентен разговор трябва да има поддръжка от Вашия 



 

 

оператор. По-подробна информация ще получите от вашия 
оператор. 

·Запази/обнови телефонния разговор: запазва актуалния 

разговор или обновява телефонния разговор   

·Прекрати разговора：приключване на протичащия разговор   
·Нов разговор：влизане в интерфейса на набиране на разговори  
·Контакти：влизане в списъка на контактите  
·История на разговорите：влизане в историята на разговорите    
·Съобщения：влизане в изпращането на съобщения   
·Запис：влизане в интерфейса на запис на разговора  
·Тих режим：включване/изключване на тих режим  
·DTMF：Многочестотен двоен тон  
 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РАЗГОВОРА 
С натискане на бутона [Край на разговора / Изкл (Вкл)] при 
режим на готовност изключвате телефона.  
 

ФУНКЦИИ 

ИСТОРИЯ НА РАЗГОВОРИТЕ  

1.История на разговорите  

Пропуснати разговори / Набрани разговори / Приети разговори / 
Изтрий протоколите на разговорите. Може да се покажете 
списъка на всичко горепосочено.  

2. Настройска на разговорите  

Настройка на SIM картите  



 

 

Изчакване на разговорите / Пренасочване на разговорите / 
Блокиране на разговорите / Превключване на линиите. 
Възможно е да се разглеждат списъците на горепосочените 
секции. 
－Изчакване на разговорите: Изберете опция изчакване на 
разговорите активирана, деактивирана или възможност за 
въпрос по време на разговор. Забележка: Тази функция зависи от 
услугите, предоставяни от оператора. Допълнителна информация 
ще получите от вашия оператор. 
－Пренасочване на разговорите: На разположение са следните 
възможности „Пренасочване на всички разговори“, 
„Пренасочване, ако не е достъпен“, „Пренасочване, ако 
разговорят не бъде приет“, „Пренасочване, ако е заето“, 
„Пренасочване на всички обаждания чрез мобилни данни“, 
„Анулирай всички пренасочвания“. Забележка: Тази функция 
зависи от услугите, предоставяни от оператора. Допълнителна 
информация ще получите от вашия оператор. 
－Блокиране на разговорите: На разположение са следните 
възможности „Всички разговори“, „Международни разговори“, „ 
Международни разговори с изключение вкъщи“, „Всички 
разговори“, „Разговори в роуминг“, „Анулирай всичко“, 
„Промени паролата за блокиране“. Забележка: Тази функция 
зависи от услугите, предоставяни от оператора. Допълнителна 
информация ще получите от вашия оператор. 
－Превключване на линиите: Може да се превключва между 
линии 1 и 2.  
Разширени настройки  



 

 

С помощта на тази функция можете да настроите автоматично 
повторно набиране, показване на времетраенето на разговора,  
напомняне за дължината на разговора, отказ с помощта на SMS, 
режим на отговора и др. под.   
－Авто повторно набиране: Дава възможност за включване или 
изключване на функцията за автоматично повторно набиране. 
Ако функцията е включена, телефонът започва автоматично 
повторно да набира номера след предишно неуспешно 
набиране. 
－Съобщаване на дължината на разговора: Ако функцията е 
включена, по време на протичащия разговор ще чуете съобщение 
за надхвърляне на предварително определения лимит на 
дължината на разговора. 
－ Отказ с помощта на SMS: Ако функцията е включена, 
входящите разговори че бъдат автоматично отказани и 
автоматично ще им бъде изпратено съобщение.  
－Нотификация за свързване на разговор: Ако функцията е 
включена, чува се нотификация за успешно свързване на 
разговора. 
－ Режим на отговор: Тази функция дава възможност за 
приемане на разговор с който и да е бутон, с отваряне на 
телефона или автоматично приемане на разговорите, ако към 
телефона има свързани слушалки. 
ИГРИ 

В мобилния телефон можете да намерите играта F1 Race и 

настройки за играта. 



 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ   
Мобилният телефон има няколко потребителски профила: 
Стандартен, Тих, Съвещание и Навън. 
Можете да промените настройката на профилите и да активирате 
избрания профил. 
Режимът на комплекта за глава не може да се активира 
посредством интерфейса на дисплея. Режимът на комплекта за 
глава се активира автоматично след свързването на слушалките 
към телефона. По-подробна информация ще намерите в частта 
Обща информация. При настройките Настройки на разговорите > 
Общи настройки на разговорите > Режим на отговор чрез 
произволен клавиш входящите разговори ще бъдат приемани 
автоматично.   
Предупреждение ： Възможно е да се избира от няколко 
възможности (звънене, вибрации, тих, вибрации и след това 
звънене).   
Звънене：Възможно е да се настрои типът звънене (начин на 
нотификация: повтаряща се, с нарастваща интензивност, веднъж). 
Звънене SIM 1: Дава възможност да се настрои типът звънене за 
входящ разговор за SIM 1. 
Звънене SIM 2: Дава възможност да се настрои типът звънене за 
входящ разговор за SIM 2. 
Сила на звука на звъненето: Силата на звука на тона на 
звъненето може да се промени чрез натискане на левия и десния 
бутон за навигация или на бутона отстрани на телефона. 
Съобщения SIM 1: Дава възможност да се настрои 
нотификацията за получено съобщение за SIM 1. 



 

 

Съобщения SIM 2: Дава възможност да се настрои 
нотификацията за получено съобщение за SIM 2. 
Ниво на звука на нотификацията за получени съобщения: 
Силата на звука на нотификацията за получени съобщения може 
да се промени чрез натискане на левия и десния бутон за 
навигация или на бутона отстрани на телефона. 
Клавиатура: Може да се избере режим на звука на клавиатурата 
на „тих“, „кликване“ и „тон“. 
Сила на звука на клавиатурата: Силата на звука може да се 
настрои. 
Системно предупреждение: Системните предупреждения могат 
да бъдат включени или изключени. 
СЪОБЩЕНИЯ 
Услугата SMS кратки текстови съобщения трябва да бъде 
поддържана от оператора. Можете да 
изпращате/приемате/редактирате SMS съобщенията. 
Подробности ще научите от своя оператор. 
ПИСАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ  
Влезте в интерфейса за писане на съобщения, напишете 
съобщение и натиснете левия бутон за влизане в  менюто с 
опции. 
Изберете "Опции" и влезте в менюто, където след това можете да 
изберете от възможностите "Изпрати", "Въведи шаблон", "Въведи 
информация за контакт", "Сложи емотикони", "Запамети 
съобщението" и други. 
Изберете опция "Изпрати" или натиснете бутона OK за влизане 
във въвеждането на телефонните номера: 



 

 

－Въведи номер: въведете номера на получателя директно; 
－  Добави от списъка на контактите: изберете списъка на 
контактите и изберете желания получател.  
Въведете номера на получателя и с натискане на бутона OK 
изпратете съобщението. 
ПОЛУЧЕНА ПОЩА  
Място за запаметяване и управление на получените съобщения. 
Влезте в избраната секция Получена поща, с натискане на бутона 
за навигация изберете текст и с натискането на бутона OK можете 
да прочетете неговото съдържание. 
С натискането на левия бутон за функциониране минавате в 
меню Опции, където можете да обновите, да отстраните, да 
препратите, да се обаждате, да заключите, да означите, да 
разпределяте и др. под. 
КОНЦЕПТ  
В секцията Получена поща може да редактирате и разглеждате 
започнатите SMS съобщения.  
ИЗПРАТЕНА ПОЩА  
Място за съхранение и управление на изпратените и неуспешно 
изпратените съобщения. Погледнете в секция Получена поща. 
ИЗПРАТЕНИ СЪОБЩЕНИЯ  
Място за съхранение и управление на изпратените и 
запаметените съобщения. Погледнете в секция Получена поща 
ШАБЛОНИ  
Телефонът има предварително настроени често използвани 
фрази, които могат да се редактират, отстраняват или да се 
използват при писането на съобщения.   



 

 

НАСТРОЙКИ НА СЪОБЩЕНИЯТА  
SIM: 
－Настройка на профила：настройка на номера на SMS центъра  
－Времетраене: настройка на времетраенето на валидността на 
SMS  
－Тип съобщение: настройка на типа SMS съобщение   
－Съобщение за получаване: Настройка на включването на 
съобщение за получаване   
- Път на отговора: настройка на превключвателя на пътя на 
отговора   
－ Предпочитано свързване: Настройка на предпочитаното 
свързване на SMS  
－Сървър на гласова кутия: При всяка SIM карта в настройките 
могат да се настроят два номера на гласова кутия, за 
прослушване на гласовата кутия трябва дълго да се натисне 
клавиш „1“. Тази функция би трябвало да се предоставя от 
оператора. 
Състояние на паметта: Състоянието на паметта на SIM картата и 
на телефона е видимо.   
Запаметяване на изпратените съобщения: Настройка на 
включването на запаметяването на изпратените съобщения. 
Предпочитано място за запаметяване : настройка на 
предпочитаното място за запаметяване на SMS съобщения   
МУЛТИМЕДИИ 
ФОТОАПАРАТ  
Можете да снимате и да запаметявате снимките в телефона.  
Когато фотоапаратът е включен, можете да го настройвате.  



 

 

Фотоапаратът се настройва с натискане на бутона [Нагоре] и 
[Надолу]. 
Натиснете бутона [Опции]:  
－Записване на видео：Превключете на функция Записване на 
видео   
－Снимки：На SD картата можете да разглеждате снимки и да ги 

избирате като фон, да сменяте имената им или да ги изтривате.   
－Настройки на фотоапарата：  
         Предотвратете прекаленото осветяване：По необходимост 
настройте „50Hz” или „60Hz”. 
         Таймер：5/10/15 секунди по ваша преценка   
－Настройки на фотоапарата： 
          Размер на снимките：160*120、320*240、240*320 
          Качество на снимките：ниско/средно/високо    
－Хармонизиране на белия цвят：Авто, Слънце, Изкуствено, 
Дневно, Под облаци, Убито  
－Режим：Авто/ Нощни снимки  
－Запаметяване：Снимките могат да се запаметят в телефона 
или на SD картата  
－ Връщане към фабричните настройки ： Върни се към 
фабричните настройки.  
За настройки на снимките натиснете бутон [OK]. 
СНИМКИ   
При разглеждането на снимки с натискането на бутона [наляво] 
избирате:  
－Разглеждане：Разглеждане на снимки  
－Изпрати：Изпращане на снимки през Bluetooth  



 

 

－Настрой：Настрой като фон   
－Промени име：Промени името на снимката   
－Изтрий：Изтрий снимката  
－Информация：Погледнете параметрите на снимката   
ЗАОИС НА ВИДЕО   
С натискането на [Опции] отивате на следните функции:  
－Превключване на фотоапарат：Превключване на фотоапарат  
－ Настройки на запис на видео ： Предотвратяване на 
осветяване  
－Настройка на видеото：Настройване на качеството на видеото   
ВИДЕО ПЛЕЪР   
Изобразете и пускайте видеа от списъка. 
Изберете видеото и с натискането на левия бутон изберете 
функцията: 
－Пусни：Пускане на избраното видео   
－Изпрати：Изпращане на видео през Bluetooth  
－Промени името：Промени името на видеото  
－Изтрий：Изтрий видеото  
Чрез натискане на бутона [OK] можете да пускате или да спрете 

видеото. С дълго натискане на бутона [наляво] и [надясно] 
можете да избързвате и да връщате пуснатото видео. С 
натискането на бутона [нагоре] превключвате на режим цял 
екран. С натискането на бутона [надолу] спирате видеото.   

ПЛЕЪР НА МУЗИКА   
Пускайте музикални файлове, запаметени в директорията. С 
натискането на бутона [OK] пускате или спирате музиката. С 
натискане на бутона [вляво] и [вдясно] превключвате на 



 

 

последната или следващата песен. С дълго натискане на бутона 
[вляво] и [вдясно] забързвате или пускате отново.   

За контролиране на силата на звука натиснете * или #.  
За влизане в списъка на песните натиснете [Playlist].  
Изберете песен и с натискането на [Опции] изберете 
функция:  

－Пусни：Пусни песента  
－Детайли：Покажи информация за песента   
－Актуализирай списъка на песните：Актуализира се списъкът 
на песните  
－Настройки：Изберете съответния параметър   
6 ЗАПИС НА ГЛАС 
С натискане на бутона за навигация [вляво] преминавате към 
възможност за нов запис, към списъка на записите или в 
настройките.   
FM РАДИО 

Част от телефона е и FM радио.   
Чрез натискането на бутона за навигация [нагоре]/[надолу] 

преминавате на следващия/последния канал. Чрез натискането 

на бутона за навигация [наляво] и [надясно] търсите автоматично. 

Чрез натискането на бутона [OK] включвате и изключвате FM 

радиото. Чрез натискането на бутона [вляво] преминавате на 

опциите:  
－Списък на каналите：Промени името и честотата на канала. 

－Ръчна настройка：Настройка на честотата ръчно.  



 

 

－ Автоматично търсене ： Автоматично намиране и 

запаметяване на канала.  

－Настройки：Включено или изключено пуснато радио като фон.  

БУДИЛНИК  
При изключване на повикванията или в тих режим се активират 
няколко будилника. Изберете си произволен будилник и с 
натискане на [Промени] можете да промените критериите. След 
довършване на настройките не забравяйте да натиснете бутона 
[Запамети].   
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ   
Тази функция дава възможност да се показва и променя 
информацията за телефонните номера в устройството и на SIM 
картата 
1. Списък на контактите  
С натискане на десния бутон на екрана се отварят Контактите. 
ялата информация, отнасяща се до списъка с контактите, при 
изходните настройки се запаметява в мобилния телефон и на SIM 
картата. За настройка показване на списъка с контакти натиснете 
опция „възможности“ и влезте в менюто. След това изберете 
„Настройка на контактите“ -> „предпочитано място за 
запаметяване“.  
В интефейса на списъка може да извършвате следните действия:  
  - Избери „Добави нов контакт“ и добави SIM карта или 
телефонен номер;  
  - С натискане на бутона за навигация се проверяват списъците; 
  - С натискане на числените бутони се намират телефонните 
номера; 



 

 

  - С натискане на числените бутони се набира актуалният номер; 
  - С натискане на левия функционален бутон се преминава в 
меню Опции и се използва съответната функция от менюто  
 - С натискане на бутона OK се изобразява актуалната 
информация за допълнителни данни.  
2. Меню Опции   
В интерфейса на списъка на Контактите можете да извършвате 
следните действия: 
- Показване: промяна на детайли на контакта. 
－Изпрати съобщение: Изпращане на съобщения на актуалния 
номер.  
- Разговор: Набери актуалния номер 
- Промени: промяна на детайли на номера.  
－Изрий: изтрий номера. 
- Копирай: Копирай актуалния номер. 
- Добави към блокирани: Добави номер към списъка на 
блокираните контакти. 
- Означи няколко: Избери няколко контакта. 
3. Настройка на контактите: Възможно е да се извършват 
следните операции:  
- Други номерa:  Могат да бъдат настроени номерата на 
собственика, стационарни номера и SOS номера.  
- Състояние на паметта: Състояние на паметта на SIM картата и 
телефона са видими.  
- Копиране на контактите: Контактите могат да се копират от SIM 
картата в телефона и от телефона в SIM картата.  
- Преместване на контактите: Контактите могат да се преместват 



 

 

от SIM картата в телефона и от телефона в SIM картата. 
- Отстраняване на всички контакти: Всички контакти в телефона и 
на SIM картата могат да бъдат изтрити.  
В това меню може да се добавя контакт.  
Въведете номер и с натискането на бутона [вляво] в режим на 
готовност запаметявате номера в телефона, SIM картата и 
контактите.  
УПРАВЛЯВАНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ  
Телефонът поддържа Micro SD карта. С помощта на 
управляването на файловете можете удобно да управлявате 
различни директории и файлове на Micro SD картата.  
С кликване на бутона OK влизате в избраната директория;  
С натискането на левия бутон на функциите влизате в опциите и 
можете да извършите следните действия: 
－Отвори: отваряне на актуалния файл  
－Изпрати: изпращане на избрани файлове през Bluetooth или  
MMS. 
- Нова директория: направи нова директория в мястото за 
запаметяване. 
－Промени името: промени името на актуалния файл. 
- Изтрий: изтрий избраните файлове, тази функция не е на 
разположение за системните директории.  
- Означи няколко: означи една или повече директории.  
- Копирай: копирай файл в документа. 
- Премести: премести файл в документа. 
- Детайли: проверете информацията за директорията.  



 

 

НАСТРОЙКИ  
НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА 
- Час и дата 

·Настройка на мястото：Настройте мястото, където се 
намирате.  

·Час / Дата: Настройте часа и датата. 

·Настройка на формата：Настройте формата на часа и 
датата.   

- Език  
Можете да си изберете който и да е език от предлаганите в 
телефона.   
- Изходящ метод на въвеждане    
Настройте изходящия метод за влизане в промените.   
- Дисплей на режим на готовност   
В режим на готовност можете да изберете какво ще се изобрази 
на LCD.  

·Тапет：Изберете си любим тапет. 
·Анимация при включване：Изберете анимацията, която 

да се изобрази при включване.  
· Анимация при изключване ： Изберете анимацията, 

която да се изобрази при изключване.  
·Изобразяване на час и дата：С натискане на бутона [OK] 

активирате или деактивирате тази функция. След 
активирането часът и датата се изобразяват на екрана.   

- Настройка на бутоните 
Настройте съкращенията на бутоните на бутона за навигация.   
- Други настройки  



 

 

·Подсветка на LCD фон：Настройка на яркостта на LCD и 
времетраенето.   

БЕЗОПАСНОСТ  
Тази функция предоставя настройки, отнасящи се до безопасната 
употреба.  
- Безопасност SIM  

·Заключване на PIN：  PIN (Личен идентификационен 
номер, 4 до 8 цифри) възпрепятства използването на SIM 
картата от неупълномощени лица.   
·Промени PIN：PIN обикновено се дава заедно със SIM 
картата от оператора на мрежата. Ако е активирана 
проверка на кода PIN, необходимо е PIN да се въвежда 
при всяко включване на телефона. Ако три пъти въведете 
грешен PIN код, SMS картата се блокира.   

- Безопасност на телефона:  
Заключването на телефона може да се активира или деактивира, 
паролата на изходящите настройки е 1234. За промяна на 
паролата най-напред въведете първоначалната парола 1234  и 
след това въведете новата парола. 
НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА  
Можете отново да изберете мрежа. Изберете желаната мрежа и 
изберете дали да се включвате автоматично или ръчно.   
НАСТРОЙКА DUAL SIM   
－Dual Sim（2SIM карти） 
Има възможност за 2 SIM карти SIM 1 и SIM 2.  
- Само SIM 1 
SIM 1 е разрешена и SIM 2 е деактивирана. 



 

 

- Само SIM 2  
SIM 2 е разрешена и SIM 1 е деактивирана.  
ОБНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ  
Въведете PIN (1234) и потвърдете. Телефонът се изключва и в 
телефона се връщат фабричните настройки.  
BLUETOOTH  

-ДЕЙСТВИЕ：Изберете дали да разрешите BT или не.  

-ВИДИМОСТ：Изберете дали искате да споделите BT или да го 

скриете. Други устройства няма да намерят вашия BT, ако BT е 

скрит.   

-Моето устройство：Търси други BT в близост до устройството  

-Moето име：Името, под което вашето BT устройство се показва, 

ако е възможно да бъде потърсено.  

ФЕНЕРЧЕ  

Възможност за включване или изключване или използване на 

SOS фенерче.  

ВЪВЕЖДАНЕ  

Още възможности за въвеждане на текст и числа. С натискане на 
бутона [#] можете в кръг да превключвате отделните опции: 
ABC/abc/Abc/Нумерична.  
 
Имате нужда от съвет и след прочитането на настоящите 
инструкции?  



 

 

Най-напред прочетете "Най-често задавани въпроси" на уебсайта  
www.evolveo.com или се обърнете към техническата поддръжка 
на фирма EVOLVEO. 

Гаранцията НЕ СЕ ОТНАСЯ до: 
• използване на устройството за други цели, различни от тези, 

за които е предназначено, 
• инсталация на друг фърмуер, различен  този, който е 

инсталиран в устройството от производителя, или от този, 
който е на разположение за изтегляне на адрес 
ftp://ftp.evolveo.com 

• механична повреда, предизвикана от неподходяща 
употреба; 

• щети, причинени от природни бедствия, като огън, вода, 
статично електричество, свръхнапрежение и др. под.  

• щети, причинени от ремонт, извършен от неквалифицирано 
лице, 

• повреда на печата за гаранция или нечетлив производствен 
номер на устройството. 

 
Гаранцията отпада при: 
•Инсталиране на фърмуер различен от оригиналния EVOLVEO 
фърмуер инсталиран в завода. 
•Електромеханична или механична повреда на телефона, 
причинена от неправилна употреба от страна на потребителя 
(напукан екран или сензорен екран, напукан преден или заден 
капак, повреден MicroUSB конектор, слотове за SIM карти, слот за 
microSD карта, вход за слушалки, и т.н.); 

http://www.evolveo.com/
ftp://ftp.evolveo.com/


 

 

•Повреда на високоговорителя и слушалките причинена от 
метални частици; 
•Повреди причинени от природни бедствия като пожар, вода, 
статично електричество, висока температура; 
•Дефекти вследствие на нормалната употреба на телефона; 
•Щети вследствие на неоторизиран ремонт; 
•Фърмуер на телефона, ако това налага обновяване поради 
промени в параметрите на мобилната мрежа; 
•Грешки на мобилната телефонна мрежа; 
•Батерията, ако след 6 месеца на употреба тя не поддържа 
оригиналния си капацитет (гаранцията за капацитета на 
батерията е 6 месеца); 
•Умишлено повреждане. 
 

Ликвидация: Символът на задраскан контейнер за боклук на 

изделието в приложената документация или на опаковката 

означава, че в държавите на Европейския съюз всички 

електрически и електронни устройства, батерии и акумулатори 

след приключване на тяхната употреба трябва да бъдат 

ликвидирани отделно в рамките на сепарираните отпадъци. Не 

изхвърляйте тези продукти заедно с битовите отпадъци. 

 



 

 

   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  

С настоящото фирма Abacus Electric ООД заявява, че телефонът 
EVOLVEO StrongPhone F5 отговаря на изискванията на нормите и 
разпоредбите, които се отнасят за дадения тип устройство.  
 

Пълното съдържание на Декларацията за съответствие можете 

да намерите на ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Производител 
Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Вносител 
Abacus Electric, s.r.o. 
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