
ЧАСОВНИК-МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Искате ли нещо оригинално и в същото време практично? Тогава сте попаднали на правилното място. 
Предлагаме ви нашия нов продукт – мобилен телефон в обикновен ръчен часовник. С негова помощ 
ще може да говорите с всеки, по всяко време, без дори да се налага да го държите постоянно до 
ухото си. И през цялото време ще го носите на ръката си. Няколко бележки за безопасност:
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1.Никога пин кода на вашия телефон и сим карта не бива да е 0000 или подобно лесно за познаване 
съчетание. Ако изгубите устройството, или бъде откраднато, то незабавно трябва да уведомите своя 
мобилен оператор, за да спре телефонния ви номер. 2.За ваша безопаснот не говорете и не набирайте 
номер по телефона, докато шофирате. 3.Преди да започнете работа с вашия часовник мобилен 
телефон, вие трябва да заредите първоначално батерията за 14 часа. Това ще максимизира нейните 
възможности. Бележки за употреба: Този часовник е истинско майсторско произведение на 
часовникарското изкуство и техниката. Ето защо трябва да запомните, че трябва да се грижите 
внимателно за него. Следващите няколко съвета ще ви дадат насоки в това как да се грижите 
подходящо за него, за да ви служи вярно дълги години. 1.Никога не докосвайте дисплея на вашият 
мобилен телефон часовник с остри предмети и го поддържайте винаги чист. Не използвайте, когато 
устройството е повредено и знайте, че е нормално да се стартира по-бавно, когато до преди няколко 
мига се е намирал на по-студено място. 2.Пазете от достъп на малки деца. 3.Продукта не е 
водоустойчив, затова дръжте далеч от влага под различна форма. Ако все пак се намокри, веднага 
изключете, извадете батерията и изчакайте да изсъхне сам. 4.Не използвайте или съхранявайте 
продукта на прашни или запрашени места, за да предотвратите повреда на някои от частите му. 5.Не 
оставяйте на топли места или в близост до електрически отоплителни уреди и печки. 6.Не оставяйте 
дълго време на много студено място, за да не се получи конденз в частите на часовника и да се 
стигне до повреда. 7.Старайте се да не го изтървате. 8.Почиствайте само с мека, памучна кърпа, не 
използвайте корозивни или течни активни материали, като разредител или спирт Бележки преди 
употреба: 1.SIM карта – Когато поставяте или премахвате сим картата /T-flash картата/ от съответния 
слот, е необходимо часовника-телефон да бъде изключен. Поставянето на картата става със 
златистото покритие нагоре, натиска се леко, за да щракне и се включва устройството. То 
автоматично влиза в режим на изчакване. Когато искате да смените сим картата, първо трябва да 
изключите устройството и след това да направите смяната по гореописания начин. Точното поставяне 
на сим картата става така: -Отворете от задната страна капачето на часовника, където се намира 
батерията -Махнете батерията; -Поставете сим картата на съответното място, като плъзнете 
внимателно картата в слота със златистото покритие към часовника. Зареждане на батерията:
Зареждайте вашият часовник-мобилен телефон само с оригиалния адаптер за зареждане. 1.Свържете 
адаптера, като го включите в контакта с електрическата мрежа, 2.Другата страна свържете с I/O 
отвора на часовника за зареждане и USB слот, като триъгълния символ на кабела, трябва да е с 
лицето нагоре. 3.Светлинният индикатор на часовника светва, когато батерията се зарежда. 
Изчакайте, защото може да мине малко повечко време, докато индикатора за зареждане се появи на 
дисплея на самото устройство. Докато се зарежда, часовника телефон може да бъде използван. 
4.Когато батерията е напълно заредена, то индикатора угасва. Нужно е, когато за първи път 
използвате телефона, да заредите батерията поне за 12 часа, за да оптимизирате нейния потенциал. 
Код за безопасност: Впишете своя PIN код, за да можете да работите със своя мобилен телефон-
часовник. Ако обаче го въведете грешно три пъти, тогава той се блокира, за да предпази данните от 
евентуална злоупотреба. В този случай ще трябва да въведете PUK код. Този код е същия, който 
имате и при обикновените мобилни телефони, когато си блокирате сим картата. Тази функция може 
да се използва за отключване и заключване на картата, за работа или прекъсване, когато паролата 
walkie-talkie е заключена, когато сте сменили настоящата сим карта с друга и когато сменята 
паролата на самия телефон. С PUK кода може да смените PIN и PIN2 кодовете с други, както и да 
поставите парола за достъп до телефона си. Представяне на главните функции на вашия 
мобилен телефон-ръчен часовник:



Стъпки по монтирането на батерията:



1.MP3 плейър – С негова помощ може да слушате музикални и аудио файлове. Натиснете леко 
копчето, за да изберете списъка с музикалните файлове, също така изберете пак със същото копче и 
името на песента. 2.Камера – С нея можете да направите качествени и семпли снимки на всяко 
място, където се намирате. Това е една много практична функиця за всеки, който обича да пътува и 
просто иска да запази мили спомени за идните години. За да използвате функцията: -влезте в режима 
“camera”, тогава камерата се стартира и вече може да видите фокуса, поставен от нея, върху дисплея 
на часовника. -Направете настройка на снимката или сцената, която ще снимате. -След като 
приключите с настройките, върнете се обратно в интерфейса, правещ преглед и натиснете 
еднократно копчето за камерата, вашата снимка е направена. Ако искате да изтриете снимката, 
натиснете копчето “Delete” и се върнете отново в интерфейса, правещ преглед преди самата снимка. 
Снимките автоматично се записват в JPG формат. 3.Видео плейър – С тази функция имате 
възможност да гледате кратки клипчета или да ги изтривате. Основни операции: I. 1.Включване:
За да включите устройството натиснете и задръжте бутона за включване за две секунди. На дисплея 
ще се изпише Welcome, след което устройството ще покаже операционен екран с menu и name в 
двата края. 2.Изключване: Става по аналогичен начин като включването. II.Обаждане: 1.Набиране 
на номер: В комплекта има писалка, с която може да избирате посредством клавиатурата на 
дисплея. Когато устройството е в режим на изчакване, докоснете с писалката дисплея, за да се появи 
виртуалната цифрова клавиатура. На нея ще намерите всичко необходимо за един разговор – цифри, 
важни значи, иконки за потвърждение или прекъсване на разговора. Също така имате достъп и до 
телефонния указател, да намерите необходим номер. За да наберете номера, намерете го в 
бележника, натиснете IP dial, след което номера се набира автоматично. 2.Набиране на последен 
номер: В режим на изчакване наберете последния номер, с който сте говорили, и натиснете ОК , за 
да наберете или да го съхраните. Така ще може да се обаждате всеки път щом поискате. 3.Спешни 
номера набиране: Както и при обикновените мобилни телефони, и от този необикновен часовник-
телефон ще можете да се обадите на спешни номера, като 112, полиция, пожарна и др. За целта 
просто наберете номера. 4.Избиране на международни номера: Когато набирате международни 
телефонни номера, за кода вместо 00, използвайте “+”. Първо обаче трябва да натиснете символа “*”, 
след което да изчакате около две секунди и чак тогава започнете да набирате номера, започвайки с 
“+”. След това въведете кода на страната, кода на района и самия телефонен номер. ОК за набиране. 
5.Отговаряне на обаждания: За да отговорите на позвънявания, може да натиснете няколко опции: 
Option и след това On, за да отговорите. За да затворите – reject. 6.Пропуснати обаждания: Този 
стилен и много практичен часовник-мобилен телефон, съхранява в паметта си до 20 разговора. 
Влезте в съответния сектор missed calls и с копчето за потвърждение изберете телефонен номер, 
чието обаждане сте пропуснали. На интерфейса за запис натиснете “option” и имате достъп до 
следните функции: Send MMS: създай, редактирай и изпрати ММС Check: прочетете съдържанието на 
телефонните записи Delete: изтрийте записите от списъка с пропуснати обаждания Save to phone 



book: запишете номера към телефонния указател на сим картата или в самия телефон Dial: наберете 
номер Edit: редактирайте телефонния номер и съхранете в сим картата или в телефона Send message: 
изпратете съобщение до някой директно. III.Вкарване на символи и текст: Вашият мобилен 
телефон-часовник ви позволява, както всеки обикновен мобилен телефон, да напишете съобщение 
или да запишете важни данни в паметта му. Това става с помощта на избора на няколко състояние по 
вкарване на текст - различни формати за писане – малки и главни букви, само малки, английски език, 
китайски и др. 1.Икона за вкарване на символи – След като влезете в прозореца за редактиране 
или вписване на нова информация /телефонен номер, съобщения и бележки/, ще видите следните 
икони и символи: Spell input: тук може да видите китайски символ или латинска буква, според това на 
какъв режим е настроен. Number: “123” English capital: “ABC” English: “abc” 2.Разпознаване на 
символи и език – Това е една много важна опция, която притежава изключителния ръчен часовник 
мобилен телефон. Опцията е част от технологията по разпознаване на думи на различен език, които 
вкарвате посредством бутоните на устройството. Например кликнете на ABC иконката и вече може да 
пишете с главни латински букви. Преди да се създаде бележката е необходимо да се установят 
важните знаци, които ще се вкарат, като първо избирате символите, след това записвате бележката. 
Използвайте тъч скрийн опцията за това. 3.Разпознаване на транскрипция – Избирайки иконата 
“Pin” можете да въвеждате символи от появилата се виртуална клавиатура на дисплея. С помощта на 
тази функция може да въведете символи, които да се разпознават фонетично и по транскрипция. 
Това в частност важи най-вече за китайската клавиатура и за някои двойни символи, които са важни 
за изписването на даден израз. 4.Разпознаване и вкарване на цифрови символи – Изберете “123” 
и потвърдете с натискане на иконката, след което можете да вкарвате във вашето съобщение или 
телефонен бележник, цифри. Появява се виртуална цифрова клавиатура на дисплея, от която 
избирате цифра с едно просто натискане. 5.Писане на английски /латински букви/ - За да пишете 
на английски или друг език с латински букви, просто натиснете “abc” или “ABC” и започнете да 
въвеждате от появилата се виртуална клавиатура, посредством писеца, нужните ви букви и символи, 
за да изпишете това, което имате предвид. IV.Функции с дистъп от главното меню: От режим на 
готовност, натиснете светлия бутон, за да влезете в главното меню. Там ще видите иконите на шест 
функции, които са достъпни през вашият мобилен телефон-ръчен часовник. За да влезете в 
съответното подменю, просто натиснете съответната икона.

1.Телефонен бележник – Капацитетът на телефонния бележник, зависи от паметта и капацитета на 
сложената сим карта. Всеки един запис, вкаран в бележника подлежи на следните опции: -бързото 
търсене е функция, която ви позволява да намерите всеки един номер в бележника, посредством 



първата буква от самия запис. -Ако IP набирането е било настроено, то автоматично започва да се 
вкарват началните IP номера на телефоните. В противен случай може да вкарате главен номер. 
Изпращане MES: редактиране на MES съобщение и изпращане; browse /проучване/: търсене и 
изследване на съдържанието на телефонните номера; Edit /редактиране/: редактирате всеки наличен 
телефонен номер; Copy /копиране/: може да копирате телефонни записи от телефона към сим 
картата и обратно, с цел да си прехвърлите данните, от които имате нужда; Move /преместване/: ако 
записа се запази в телефона, операциите за мобилния апарат ще се прехвърлят на сим картата. а/ 
търсене по име – Имате възможността да търсите по име цяла директория със записи било то 
телефонни или важни бележки. В секцията “Input namе” може да намерите наскоро вкараните записи, 
а ако изберете “search” - с помощта на сензорната химикалка ще намерите името, което ви трябва. 
След това можете да осъществите и бързо набиране. б/ добавяне на номер – Както си личи и по 
името, тази функция ви дава възможност да вкарате нов номер в директорията със записи на вашия 
мобилен телефон часовник или към сим картата. Следвайте стъпките: със сензорната писалка 
докоснете “to phone”, вкарайте име или отидете на вече вкараните, след това позиционирайте 
писалката на “edit”, за да влезете в самото име и запис, който можете да редактирате. След като 
напишете всичко, което желаете, просто натиснете “done” и излезте от менюто. в/ копиране на 
всички записи /Copy all/ - Тази функция позволява да копирате и местите записи между телефонния 
бележник и сим картата. г/ изтриване – Тази функция изтрива телефонния бележник в телефона или 
на сим картата. Ако искате да ги изтриете наведнъж, ще ви поиска парола, в противен случай може 
да изтриете един по един. д/ избрана група набиране /caller group/ - Тази функция ви дава възможност 
да изберете пет любими номера, на които да зададете определени и различни от общото тонове на 
звънене, снимки или изображения, появяващи се при позвъняване. e/ спешен номер /extra number/ - 
Тази функция ви позволява да изберете един спешен телефонен номер, на който да звъните при 
първа необходимост. Той може да е както системен или номер от спешните служби, така и личен на 
близък, приятел или роднина. ж/ настройки - състояние на паметта: показва колко памет е 
използвана, колко остава свободна, както в сим картата, така и на самия телефон. Предпочитано 
местоположение: настройка на позиция в паметта на новите добавени телефонни номера. Поле: 
когато добавяте нов номер към телефона или неговата памет, има различни полета, които да се 
попълнят, както следва: семейно положение, номер на компанията, име, имейл, телефон на 
компанията, факс, рожден ден, икона, видео, тон на позвъняване и група за обаждане /call in group/. 
з/ Телефонния номер на човека, който ви звъни, се изписва на дисплея на часовника. и/ получаване на 
тонове позвъняване – може да направите специални настройки за всеки номер, като зададете 
различен рингтон, за да знаете кой ви звъни още преди да сте погледнали. 2.Съобщения: Вашият 
телефон ръчен часовник може да изпраща и да получава MMS, като посредством този вид съобщение 
/мултимедийно съобщение/, вие може да изпращате изображения, звуци и текст, съдържащ се в 
новини, например. а/ писане на съобщение – за да напишете на приятел или познат текстово 
съобщение, просто изберете от менюто writing message, за да вкарате информацията. To: впишете 
номера или имейла на получателя на съобщението, Cc: копие на съобщението към още един телефон 
или имейл; Bcc: тайно копие на съобщението към даден номер или мейл; Subject: настройка на обекта 
на съобщението /заглавието/; Edit content: полето, където се добавя същинското съдържание на 
съобщението – текст, картинка, звуци и протурки. След като въведете тези данни, натиснете копчето 
done, за да отидете на следващата стъпка от изпращането на вашето съобщение. Send only: изпрате 
написания MMS Save and send: изпратете ММS и съхранете копие в изходящата кутия Save to drafts: 
съхранете съобщението в изходящата кутия, откъдето можете да го изпратите на получателя по-
късно. Send option: настройка на MMS съобщението Edit: редакция на MMS съобщението и запитване 
дали желаете да го съхраните за в бъдеще. б/ входяща кутия /Inbox/ - В това меню имате възможност 



да достигнете до получените сега или преди време MMS съобщения и да при прочетете. Включва 
следните подменюта: View: четене на MMS Properties: може да видите кой е изпращача, темата, 
датата и големината на самото съобщение Reply: отговор на полученото съобщение Reply all: отговор 
до всички хора, добавени в полето получател /Cc/ Forward: препращане на съобщението към други 
Delete: изтрийте избраното MMS Delete all: изтрийте всички налични MMS съобщения в кутията. Use 
details: използвайте номера в MMS в/ изходяща кутия /Outbox/ - От това меню можете да изпратите 
съобщение към друг, да го съхраните и след това изпратите, като следвате стъпките: View: 
проверете съдържанието на MMS съобщението. Forward: изпрате избрания MMS към въведените 
получатели Delete: изтрийте избрания MMS Delete all: изтрийте всички MMS съобщения, намиращи се в 
изходящата кутия Properties: може да видите кой е изпращача, темата, датата и големината на 
самото съобщение Use details: използвайте номера в MMS г/ чернови /Draft/ - Всяко едно написано MMS 
съобщение може да бъде представено като чернова. За целта следвате стъпките: View: проверете 
съдържанието на MMS съобщението. Send: изпратете избрания MMS Edit: редактирайте избрания MMS 
Delete all: изтрийте всички MMS съобщения от изходящата кутия Properties: може да видите кой е 
изпращача, темата, датата и големината на самото съобщение Use details: използвайте номера в MMS 
д/ шаблон /Template/ - Извежда пет поредни MMS съобщения, които са стандартизирани, като може да 
редактирате всяко ново MMS съобщение именно посредством тези пет шаблона. Кликнете на един от 
примерите, вижте опциите /option/ му: съдържание, елементи, и изберете всеки един от тях, за да 
направите от примера ново мултимедийно съобщение, което да изпратите на близък или любим 
човек. е/ настройки на съобщение /Message setting/ - Compose – режим на редактирани настройки, 
автоматично влизане в система Send – настройка на валидни данни за MMS, обратно съобщение, 
приоритетно изпращане, изпращане на определен интервал от време и изпращащо време Retrieve – 
настройки за Интернет, четене и изпращане на доклади Filter – настройки за анонимност на 
изпращача, максимален обем на получаване и добавки Server – профил и настройки на елементите за 
връзка с интернет Memory status – статус на възможностите за съхранение на MMS съобщенията Чат:
Часовника-телефон поддържа две чатстаи, в които може да говорите с други потребители, след като 
се свържете с мрежата, въведете свой синоним /nickname/ и номер на дистанционен контрол. 
Гласова поща: От тук можете да направите основни настройки на гласовата си кутия, като номер и 
брой на съхранените гласови съобщения, които може да прослушвате после. Когато получите гласово 
съобщение, сървъра ще ви извести чрез съобщение на мобилния ви телефон, освен това може да 
определите и две гласови кутии. Получаване на прогнози: Сървърът ви позволява да получавате 
текстови съобщения с разнообразна информация, като настоящото състояние на времето по региони, 
прогнози за времето, както и трафика към настоящия момент по главните магистрали. MMS: Преди 
да използвате тази опция и да изпратите или получите мултимедийно съобщение, трябва да 
направите някои основни настройки на вашият мобилен телефон-часовник: MMS GPRS акаунт, на 
който да получавате данните MMS профил MMS акаунт За да извършите тези действия най-добре би 
било да се свържете със своя мобилен оператор, за да ви напътства във вашите действия. За да 
четете мултимедийно съобщение на този мобилен телефон под формата на ръчен часовник, трябва 
да направите следното: изберете Menu-Messages-MMS-Inbox и използвайте копчетата за навигация, за 
да отворите новото мултимедийно съобщение. Може също така да изберете една от опциите, за да 
отговорите, да изпратите отговор до всички, да препратите напред, изтриете или изтриете всички 
съобщения или номера. За да създадете мултимедийно съобщение, следвайте стъпките: Намерете 
номера или имейла на получателя, до който ще се изпрати съобщението, след което изберете Edit 
Content, за да влезете във формата с текста на съобщението. Изберете Input Method, за да 
превключите между наличните режими. Имате възможност да добвите и изображение, звуци или да 
прикрепите допълнително съдържание към новосъздаденото медийно съобщение. След това 



изберете Optiion – Done, за да изпратите вашето ново съобщение с една от следните опции: -Send Only 
– само изпратете съобщението -Save and Send – съхранете съобщението и изпратете -Save to drafts – 
съхранете съобщението без да го изпращате до получателя -Send options – направете желаните от 
вас настройки по изпращането -Exit – излезте от MMS менюто 3.История на обажданията:
Пропуснати обаждания – Може да прочетете пропуснатите обаждания на до 20 записа. Влезте в 
менюто, намерете Missed Call, натиснете копчето за потвърждение, за да влезете в опцията. Получени 
обаждания – С тази функция можете да прегледате получените обаждания и съобщения и съответно 
да изпратите съобщения, да изтриете такива, да запишете или да наберете номера, както и 
редактирате самия номер. Съхраняват се до 20-то отговорено или получено обаждане. Изтриване на 
историята на обажданията – Изтривате всички записи на пропуснати, получени или набрани от вас, 
обаждания. Време на обажданията – Тази функция ви позволява да прочетете времето, за което са се 
провели обажданията, общия брой изпратени съобщения или обаждания, както и общия брой 
получени записи. Last call time: проверка на последния проведен разговор Total sent: проверка на 
времето за разговори на набраните разговори Total received: проверка на времето за разговор на 
всички обаждания, на които е отговорено. Reset all time: изтриване на всички записи за време. Цена 
на разговорите – С тази функция може да проверите като сума към своя оператор и договор колко 
точно пари сте изговорили. Брояч на текстовите съобщения – Функцията ви дава възможност да 
проверите данните, които сте изпратили и изтрили. 4.Настройки на звука: Регулиране на дисплея и 
неговите функции /Screen adjustment/ - Имате възможност да направите тази настройка посредством 
тъч скрийн функцията на вашият часовник. За целта от главното меню изберете подменюто “settings” 
и натиснете след това “Pen calibration”. След това само следвайте стъпките, които ще настроят 
вашият тъч скрийн. Режими на дисплея – -Основен режим /General mode/ - стартира се чрез копчето 
Activate. -Персонализиране /Customize/ - Настройка на тон: от тук може да изберете тон, който да 
чувате щом вашият мобилен телефон се включи, излючи, когато пишете на клавиатурата, когато се 
случва някакво действие и др. И естествено, когато ви звънят; Височина на звука - увеличавате или 
намалявате звука; тип на алармата – може да настроите вашият телефон на два режима на 
позвъняване на алармата – позвъняване/вибрация/позвъняване или вибрация/позвъняване след 
вибрацията; Тип на мелодията за позвъняване, която се дели на две: single – когато алармата звъни 
еднократно и repeat, когато има цикличност и се повтаря през определен период на време. Трети тип, 
който е извънреден, ascending, когато звука се увеличава постепенно. Извънреден тон /extra tone/ - 
Това обикновено е тон, който се задава при случващо се нещо извънредно. Може да зададете тон при 
следните настройки: Warning: когато напишете важна бележка, може да зададете звук или мелодия, 
които ще ви напомнят за нея в даден ден. Error: звук или мелодия, когато сбъркате при въвеждането, 
когато дадено настройка не е въведена правилна или изобщо, когато се случи нещо грешно в самото 
управление или системата. Camp on: търсейки интернет да звъни Connect: звук или мелодия при 
връзване с интернет. Отговаряне на обаждане: Тази настройка е достъпна до всеки бутон от 
клавиатурата, т.е. от тук може да изберете който и да е от тях, за да отговаряте на повикване. 
Устройството поддържа и три важни режима – на открито, среща и вътрешен или нормален. Те могат 
да се настройват от главното меню, където се намират и основните, главните настройки. Тези 
режими имат за цел да приспособят всяко обаждане към определена среда, така че телефона да не 
се превърна в дразнител за околните или пък вие да не чуете позвъняване. Режим слушалки: Може 
да говорите посредством добавени слушалки към телефона. Поставете ги в жака и след това вашият 
телефон – ръчен часовник ще започне да отговаря автоматично на всяко обаждане, давайки ви 
възможност да разговаряте с отсрещната страна удобно и комфортно. Режим блутуут: Поставете 
блутуут устройството в съответния жак, след което вече автоматично вашият телефон ще даде 
превес на допълнителното устройство. 5.Настройка на телефона: Време и дата: -задайте роден 



град – устройството поддържа опция роден град, като може да избирате измежду 77 града от цял 
свят; -задайте време – от тук може да зададете актуално време, дата и изгрев на слънцето; -задайте 
формат на времето – или как да виждате часа – в 12-часов или 24-часов формат. Планирано вкл/изкл.: 
Устройството разполага с 4 режима за стартиране и за изключване по автоматичен начин. Настройка 
на езика: От това меню може да зададете главен език, на който да се визуализират всички менюта и 
функции. Предпочитан формат на вкарване на символи/писане: -Главни букви /АВС/ -малки букви 
/abc/ -Числа -Опростен пинин Показване на характеристиките: Wallpaper: може да поставите като 
тапет всяка една картинка или изображение, които искате. Screen saver: може да поставите като 
съхраняващ екрана и вашият дисплей картинка в различни формати – jpg и gif. Power on display: 
снимка, която се появява, когато се включи дисплея. Може да я изберете директно от интернет или 
да я качите на своя телефон. Main menu style: матрично меню по подразбиране Display date and time: 
когато дисплея светне, на него се изписват текущото време и дата Show owner number: Изписва 
вашият телефонен номер, когато устройството се включи и дисплея светне Display operator name: При 
светването на дисплея, се появява името на мобилния ви оператор, към който сте свързани Time type: 
изберете от измежду шест начина на изобразяване на времето и датата 6.Автоматично обновяване 
на дата и време: Тази функция се поддържа от интернет доставчика и се прави само, когато 
устройството е изключено. 7.Настройки на обажданията: -ID на обаждащия се – Мобилните 
оператори могат да избират да задават по подразбиране на системата тайни номера, които не се 
виждат от вас. -Изчакващо обаждане – Имате възможност да разговаряте с някой, докато друг номер 
изчаква. Така ще знаете кога някой ви е търсил, и ако е важно, бихте могли да прекъснете настоящия 
разговор и да говорите с новия обаждащ се. Може да включите функцията посредством бутона start, 
да я изключите с power off или да използвате search, за да търсите налична мрежа към момента, за да 
се свържете. -Блокиране на повиквания – Ако не желаете да водите разговор с някой или дори 
неговия телефон да се свързва с вашия, то вие можете да блокирате обажданията му. И още по-добре 
– можете да блокирате набиранията от телефона, което премахва вероятността някой да използва 
телефона ви без ваше знание. Това става с уникалната функция на това устройство телефон-
часовник. За да влезете обаче във функцията ще ви трябва парола, която да ви допусне. За да 
забраните набиранията от този телефон, изберете едно от: All calls – забранява абсолютно всички 
набирания от този телефон International calls – не може да се набират международни номера Забрана 
на входящи повиквания - All calls – не можете да получите нито едно повикване Restrictions on roaming 
calls start: ако сте извън страната, при стартиране на тази функция, не може да получавате входящи 
повиквания, посредством роуминга на вашият мобилен оператор. Opening – стартиране на функцията, 
въведете парола Closing – отпадане на ограниченията Inquired - 8.Настройки на мрежата: Тази 
функция ви дава възможността да направите необходимите настройки, за да използвате желаната от 
вас мрежа, до която да имате достъп по време на използвате на роуминг от ваша страна, когато сте 
извън страната. 9.Настройки на сигурността: Тук ще можете да защите своя телефон-ръчен 
часовник от чужди посегателства без ваше разрешение. -SIM lock – от тук може да зададете 
настройката, която е стандартна за повечето телефони, да въвеждате всеки път щом стартирате 
телефона си, своя ПИН и ако три пъти го сбъркате, сим картата автоматично да се заключи. В този 
случай ще ви трябва ПУК кода й за разблокирване. -Phone lock – Направете си собствена, персонална 
парола за своя телефон, която ще се изисква при всяко пускане. -Keypad lock – заключва клавиатурата 
на телефона. След като не използвате устройството определено време, с цел защита на данните ви, а 
и на самото устройство, то самозалючва достъпа до своите функции и менюто, т.е. клавиатурата 
става неактивна. -Change password - От тук може да смените паролата на телефона, както и на самата 
сим карта – PIN1 и PIN2. 10.Мултимедия: Камера /Camera/ – С тази опция може да правите снимки на 
всеки човек или място, които са ви впечатлили. Влезте в режима “camera” и ще видите картината на 



дисплея, която ще заснеме камерата и къде пада фокуса. С помощта на страничните копчета може да 
нагласите сцената на снимката, както желаете. След това само кликнете на функционалния бутон, 
който прави снимките и копчето save, за да запазите снимката. Ако пък не ви харесва – delete и се 
връщате отново в режима, за да направите нова такава. Камерата прави снимки в JPG формат. 
Управление на файлове /File manager/ – В това меню може да четете всички файлове от типа снимки и 
видео, които се намират на картата на вашият телефон-часовник. Също може да извършвате някои 
операции, като преименуване, изтриване, копиране и др. Преглед на изображения /Image Viewer/ - В 
това меню преглеждате направените снимки и може да извършите следните операции с тях: да ги 
слагате като тапет, скрийн сейвър, на дисплея при пускане, да ги преименувате, изпращате като 
MMS, изтривате и др. Видео запис /Video recorder/ - Избирайки тази опция, вие попадете в режим, в 
който можете да направите най-различни видео клипове, а също така и да ги прегледате след това, 
да ги запишете, изтриете, да преименувате, да добавите някои ефекти и др. За да стартирате 
видеото, просто натиснете копчето “option”. Плейър, възпроизвеждащ видео /Video player/ - изберете 
видео от паметта на телефона и го прегледайте с тази програма. Кутия с инструменти /Tool box/ - 
Точно както в обикновена кутия с инструменти и тук може да намерите сравнително полезни опции и 
функции, за да се насладите на пълната функционалност на уреда: -Календар – записвайте и 
запаметявайте важни за вас събития в този календар, който ще ви и напомни за тях, когато дойде 
датата; -Памет – записвайте важни неща, като аларма и др. -Аларма – може да използвате телефона 
си и като аларма, точно както и всеки друг подобен уред. Разполагате с общо пет аларми, независими 
една от друга, които може да се настроят, за да ви събудят или да ви напомнят важно събитие – 
еднократна /once/, всеки ден/ everyday/ и според това кой ден от седмицата или месеца искате да 
звъни. Електронен четец на книги /E-reader/ - Тази функция ви позволява да четете и търсите 
електронни книги в текстов формат.
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