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Аюулгүйн зөвлєгөө
Машин жолоодож байх үедээ гар утас ашиглахгүй байх. 
Машин жолоодож байх үед гар утсаар ярих нь аюултай үйлдэлд хүргэдэг. Өөрийн жолоодож буй орон нутагт 
хамаарах хууль дүрмийг судалж, чихэвч ашиглах хэрэгтэй. Утсаар ярих болон дуудлага хийхдээ авто замыг 
чөлөөлж, зогсоолд тавих нь зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд тустай.
…Нисэх буудал, эмнэлэгт гар утас ашиглахыг хориглоно. 
Радио долгион нь нисэх онгоцны болон эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжинд нөлөөлж болзошгүй. Хэрэв та ямар 
нэгэн эмчилгээний төхөөрөмж ашиглаж байгаа бол та утсаа тоног төхөөрөмжөөс аль болох зайдуухан байлгана 
уу. Таны утас радио долгион ашигладаг эмнэлэгийн төхөөрөмжид нөлөөлж болзошгүй. 

Стандартын бус цэнэглэгч болон бусад нэмэлт төхөөрөмжийг дураараа ашиглаж болохгүй. 
Зөвхөн Ubiquam-ийн зөвшөөрсөн Буюу нийлүүлсэн төхөөрөмжийг ашиглана уу. Стандартын бус зүйл ашиглах нь 
таны эрүүл мэндэд хохирол учруулж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй. 

Гар утсыг дур мэдэн задалж, өөрчлөн хувиргаж болохгүй. 
Хүчтэй аянга цахилгаанд цохиулах аюултай. Ямар нэгэн ариутгагч бодис, согтууруулах ундаа, бензин зэрэг 
химийн бодисыг утсаа цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэж болохгүй. Энэ нь утсаа гэмтээх эсвэл дэлбэрэх нөхцөлд 
хүргэж болзошгүй.

Зөвхөн үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрсөн батерейг ашиглана уу.  
Үйлдвэрлэгчийн нийлүүлсэн юм уу, зөвшөөрсөн батерей л таны утсыг гэмтээхгүй. Хүчтэй цохих болон өндөр 
температурт гар утасны батерей тэсрэх аюултай байдгийг санахад илүүдэхгүй.

Радио долгионы нөлөөллийн талаар мэдээлэл уншина уу. 
Хэрэв та радио долгион бүхий тоног төхөөрөмж байнга хэрэглэдэг бол энэ нь таны бие организмд хэрхэн 
нөлөөлдөг тухай мэдээлэлтэй байх нь аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд тань туслана. 

Бороонд ил гаргах, шингэн зүйлд унагааж болохгүй. 
Хэт өндөр температуртай юм уу эсвэл хэт чийгтэй орчинд гар утсыг ашиглахыг хориглоно. Үс хатаагч, Халаагч 
эсвэл богино долгионы зууханд утсаа хатаахыг хориглоно. Энэ нь таны утсыг гэмтээх, улмаар батерейг тэсрээх. 
аюултай.  
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Иж бүрдэл

Гар утас Батарей Цэнэглэгч

Гарны оосор Заавар ном

Чихэвч

CLR
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Утасны бүтэц

CLR

Удирдлагын 
товчлуур

Чанга 
яригч

Камера
Гэрэл

Антена

Камерны 
цэсний 
товчлуур

Дууны 
удирдлага
Дууг ихэсгэж 
багасгана 

Чихэвчний 
оролт

Сонсох хэсэг

Миний цэс
Миний цэсд 
орох товчлуур

Цэнэглэгчний оролт, 
микрофон

Удирдлагын  
товчлуур нь 
дээш, доош, 
Зүүн, баруун 
Зүг цэсэн дотор 
хєдлєх бєгєєд 
бичихэд бас 

LCD дэлгэц
Хэрэглэгчдэд 
зориулсан 
мэдээллийг 
Үзүүлнэ

Үсэг ба тоон товчлуурууд
Бичих эсвэл дугаар оруулах болон цэс 
хооронд шилжихэд ашиглана
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Утасны бүтэц

Энэ товчлуурууд нь дэлгэцний доод мөрөнд бичгэн хэлбэрээр 
харагдана.

Гадагшаа залгахаар цуглуулсан дугаар болон утсанд 
хадгалагдсан нэрсээр дуудлага хийхийн тулд тус товчлуурыг 
ашиглана. Дуудлага хийгээгүй үед товчлуурыг дарахад хамгийн 
сүүлд дуудсан дугааруудыг харж болно.

Удирдлагын товчлуур нь дээш, доош, зүүн, баруун зүг цэсэн 
дотор хөдлөх бөгөөд текст бичихэд бас ашиглагдана. Шууд 
дарсан тохиолдолд хурдан цэсээр зааж өгсөн горимд орно.

Яриаг дуусгах, гаднаас ирсэн дуудлагыг цуцлах болон цэснээс 
гарахад энэ товчлуурыг ашиглана.

Энэ товчлуур нь буруу оруулсан тэмдэгт арилгахад мөн өмнөх 
цэсэнд шилжихэд ашиглана.

Цэсний товчлуур

Дуудлагын буюу
 “Ногоон” овчлуур 

Удирдлагын 
товчлуурууд…

Төгсгөх буюу 
“Улаан” товчлуур

Арилгах товчлуур
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Ажиллуулж эхлэх

1.  Батарейг утаснаас салгахдаа тээглүүлэгчийг дээш нь болгож тагийг авч батарейг татаж 
салгана. 

2.  UIM картыг үүрэнд хийхдээ бүрэн орсон эсэхийг шалгах хэрэгтэй. 

UIM карт ба батарей суулгах
… …UIM картыг үзүүртэй зүйлээр зурах, хугалах тохиолдолд гэмтэх аюултай тул утсанд 
суулгах, гаргахдаа болгоомжтой хандах хэрэгтэй.

… …Батарейг салгахын өмнө утсаа унтраах шаардлагатай.
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Ажиллуулж эхлэх

Батарейг цэнэглэх
1. Гар утасны доод хэсэгт байрлах цэнэглэгчийн оролтонд цэнэглэгчийг залгана.
2. Цэнэглэгчийг цахилгаанд холбоно.
3. Цэнэглэхдээ доод тал нь 2 цаг залгана.

Цэнэг барилт
Батарей нь олон дахин цэнэглэж ашиглахад зориулагдсан бөгөөд хэрэв түүний цэнэг барилт 
багассан тохиолдолд батарейг солих хэрэгтэй.
Хэрэв цэнэглэгч төхөөрөмж удаан хугацаагаар ажиллавал халж болно. 
Энэ нь ердийн үзэгдэл бөгөөд аюулгүй юм.

3.  Батарейг утсанд суулгахдаа батарейг суулгахад зориулагдсан хэсэгт бага зэргийн налуу 
өнцгөөр хийж дээд хэсэг дээр нь даран батарейг зохих байрлалд оруулна.
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Ажиллуулж эхлэх
Цэнэглэх хугацаа

Батарейны хамгийн өндөр үзүүлэлт нь багадаа 5 удаа бүрэн дуусч бүрэн 
цэнэглэгдсэнээс хойш эхлэнэ.

Цэнэг дуусах
Цэнэг дуусах дөхсөн үед дуут дохио өгнө.

Дуут дохио хэсэг хугацаанд үргэлжлээд 
утас автоматаар унтарна.

Үзүүлэлт

Цэнэглэх хугацаа

Ярих горимд

Хүлээх горимд

Хугацаа

Ойролцоогоор 3 цаг

160 минут дээш

200 цаг дээш (амралтын горимд)
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Ажиллуулж эхлэх
Асаах Унтраах

Утсаа асаахын тулд          товчлуурыг 3 секунд орчим дарна.

Унтраахдаа мөн  3 секунд орчим тус товчлуурыг дарна.



1�1�

Ажиллуулж эхлэх

01.  Сүлжээний дохио хүлээн авах түвшин
02. Чихэвч залгагдсан байдал
03. Bluetooth
04. Хонхны төлөв
05. Мессеж (дуут, бичгэн)
06. Сэрүүлэг / Тэмдэглэл
07. Төлөвийн байдал
08. Дуудлага залгалт
09. Цэнэгийн түвшин
10. Он сар/цаг
11. Баннер
12. Цэс
13. Хайлт 

Дээрх хяналтын мэдээллүүд ердийн горимд гарна.

01 09

10

11
1� 13

0� 03 04 05 06 07 08

Дэлгэцний хянах самбар
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Ажиллуулж эхлэх
Ерөнхий зааварчилгаа

Үндсэн товчлуурууд

Төгсгөх товчлуур  (“Улаан”)

Залгах товчлуур (“Ногоон”)

Удирдлагын товчлуур

Цэсний товчлуур 

Арилгах товчлуур

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас хамаарах ба бүртгүүлэх 
шаардлага гарах магадлалтай
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Ажиллуулж эхлэх
Цэс хооронд шилжих

Цэснээс цэсрүү шилжихдээ Удирдлагын товчлуурыг ашиглана.
…

 товчлуурыг даран өмнөх цэсрүү шилжинэ.
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Хамгаалалт
ПИН кодны тохиргоо

Утсыг асаахад ПИН код оруулах шаардлагатай бөгөөд тохиргоог өөрчилж ПИН код шаардахгүй  
болгож болно. Энэ тохиолдолд таны утсыг өөр хүн ашиглаж болох аюултай.

ПИН код өөрчлөх

ПИН кодыг өөрт хялбар байх 4 оронтой тоогоор өөрчилж болно.Өөрчлөхөд:
Тохиргоо → Хамгаалалт → ПИН код түгжих → ПИН код өөрчлөх  

………  OK товчлуурыг дарна. 
              Хэрэв та кодоо мартсан тохиолдолд үйлчилгээний төвд хандана уу.
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Дуудлага хийх
1. Дуудлага хийх

2. Яриаг дуусгах

  Дугаараа оруулна.

  Дугаарыг буруу оруулсан 
тохиолдолд арилгахдаа арилгах 
товчлуур дарна.

  Дугаар оруулан дуудлага хийхийг 
хүсвэл тус товчлуурыг дарна.

   Яриаг дуусгахын тулд та энэ 
товчлуурыг ашиглах бөгөөд хэрэв 
3 секунд орчим хугацаанд удаан 
дарвал утас унтрахыг анхаарна уу.

3. Дууны түвшиний тохиргоо Яриа хийж байх үед дууны түвшиний 
чанга, сулыг утасны хажууд байгаа дууг 
тохируулах товчлуурыг ашиглана.Чангалах      Суллах

Тоон товчлуурыг ашиглан дугаараа оруулна. Утас 
ердийн амралтын горимд асаалттай байх ёстой.
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4. Дугаарыг давтан залгах

5. Дуудлаганд пауз код хийх

  Сүүлд залгасан дугаар луу дахин 
холбогдохыг хүсвэл тус товчлуурыг 
дарна. Мөн энэ товчлуурыг дуудлага 
барих үйлчилгээний үед өөрийн 
залгасан дуудлагаа үргэлжлүүлэхэд 
ашиглана.

  Удирдлагын товчлуурын тусламжтай 
сонгогдсон цэс үрүү орно. 

……[…  ] товчлуурыг  дэлгэцэн дээр [P]  
гарч иртэл дарна. 

 Тоон болон үсэгт товчлуур.

 Дуудлага хийх товчлуур.
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Дуудлага хийх
6. Дуудлага хүлээн авах

7. Дуудлага таслах

Утас асаалттай байна. Гаднаас дуудлага ирэх 
үед утсыг унтраалттай байхаас бусад аль ч 
хэрэглээний тохиолдолд дуудлага шууд орж 
ирнэ. Өөрөөр хэлбэл та аль ч цэстэй харицаж 
байх үед дуудлага саадгүй орж ирнэ гэсэн үг 
юм. 

……   Гаднаас дуудлага ирэхэд тус 
товчлуурыг дарна. Мөн та дуудлага 
хүлээн авах үйлдлийг аль нэг 
товчлуураар тохируулахаар бол “
Унтраах” товчлуураас бусад бүх 
товчлуурыг сонгох боломжтой.

…… ……Хэрвээ дугаар хадгалахдаа тухайн 
хүний нэрийг сануулж өгсөн бол 
дуудлага хийх, хүлээн авах үед 
утасны дугаар биш тухайн хүний нэр 
гарч ирнэ.

……   Гаднаас ирсэн дуудлагыг хүлээн 
авахгүй үед тус товчлуурыг дарна.

CLR

CLR
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10. Хариу өгөөгүй дуудлага  Хэрэв та утсанд “Missed call” буюу “Хариу 
өгөөгүй дуудлага” гэж байвал энэ тэмдэг 
утсанд тань санамж болж үлдэх бөгөөд та  
хариу өгөөгүй дуудлагыг “ok” товчлуурыг 
дарж дэлгэрэнгүйгээр нь харах боломжтой 
юм.

8. Handsfree Handsfree –тэй гар утсаа холбож болно.

9. Дуудлага хүлээлгэх ……   Дуудлага хийгдэж байх үед орж ирсэн 
давхар дуудлагыг хүлээн авахдаа энэ 
товчлуурыг дарна. (өмнөх дуудлагыг 
дуудлага хүлээх горимд шилжүүлнэ) 

……   Эхний дуудлагыг таслахыг хүсвэл тус 
товчлуурыг дарна.
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Дуудлага хийх
11. Ярих горимд дугаар хадгалах ………… ………………………   Яриж байх үедээ дугаараа 

оруулна.

Цэс ……  [Цэс] товчлуурыг дарна.

Шинэ 
хадгалалт

…   [Шинэ хадгалалт] цэсийг 
сонгоно.

Та дуудлага хийсэн дугааруудын жагсаалтыг 
харах боломжтой.

12. Шуурхай холболт   1- 500 дарааллаар дугаар 
хадгалах боломжтой.…

  Шуурхай холбох дугаар буюу 
хадгалалтын дарааллын дугаарыг 
оруулсан бол ногоон товчлуурыг 
дарна.
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Хэрэглэгчийн тэмдэглэл
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2. Дуудлага хүлээн авч байх үед 
    тухайн дугаарыг хадгалах

  Дуудлага хийж байх үед тухайн дугаарыг 
нь хадгалахаар бол эхлээд утсан дээр 
дугаарыг цуглуулна.

 Хадгалах сонголтыг дарна.

 Хадгалсан дугаараа шалгах бол
   [Цэс]+  + 

Бусад туслах функцүүд  
1. Чанга яригчийн дууны түвшин

 Чанга яригчийн дууны түвшинг  [Дээш] …
………[Доош] товчлуураар тохируулах 
   боломжтой. 
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4. Яриа хийгдэж байх үед утасны дугаар хайх   Яриа хийгдэж байх үед утсан дээрээс 
дугаар харахаар бол  [Цэс] цэсийг дарна. 

…
…… …товчыг сонгож хайж буй дугаарыг 
оруулна.  

 Хайсан дугаарыг сонгоно. 

3. Яриаг чанга яригч горимд шилжүүлэх   Яриа хийж байх үед дуудлагыг чанга 
яригчаар сонсож ярихын тулд …[OK]…
товчлуурыг дарна.
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Бусад туслах функцүүд
5.  Яриа дамжуулалтыг хязгаарлах

6. Чихэвч ашиглах   Утасны зүүн талд байх оролт уруу 
чихэвчийг холбоно. 

  Оролтыг хэрэглэх Зааврыг “Утасны бүтэц” 
тайлбараас харна уу.

  Хэрвээ та яриа хийж байх үед утасны нөгөө 
үзүүрт байгаа хүнд яриагаа сонсгохгүй 
байхыг хүсвэл энэ функцийг ашиглана.

…  Яриа хийж байх үедээ энэ товчлуурыг 
         дарна.

  Дуугүй гэсэн цэсийг дарна.

  Энэ функцийг унтраахын тулд үйлдлийг 
давтан хийнэ.
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Миний Цэс
1. “Миний Цэс” цэсийн тохиргоо …  товчлуурыг дарж  “Миний Цэс” цэс 

   сонгогдоно. 

  Цэсүүдээс аль нэгийг нь сонгож  [OK] 
товчлуурыг дарна. 

  Дараах зурагт үзүүлсэнээр Миний 
Цэсэнд өөрийн хүссэн функцийг сонгон 
тохируулан хэрэглэх боломжтой. 
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Утасны жагсаалт

1. Шинэ - Шинээр нэмж оруулах

Phonebook буюу утасны жагсаалт нь шинээр дугаар хадгалах, хадгалсан дугаарыг хайх, хуулах, устгах 
зэрэг үйлдлийг хийдэг.  

  Хадгалах дугаарыг UIMкарт болон гар утсан 
дээр хадгална. 

……  +  + …→ Утсан дээр эсвэл Картан 
дээр хадгалахын аль нэгийг сонгоно.

  Үүнийг сонгосны дараа Нэр, Утасны дугаар 
зэргийг оруулахад хадгалах цонх нээгдэнэ.

  Шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулаад 
[Хадгалах] товчийг дарна. …

Шинэ дугаар хадгална.
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2. Хайх-Утасны дугаарыг хайх
    +  +  → Нэрээр, Утасны 

Дугаараар, Бүлгээр, Дарааллаар зэргээс 
сонгоно уу.

Аль нэг бүлгийг 
сонгоно уу

Дугаарыг 
оруулна уу        

Дарааллаа 
оруулна уу

Нэрийг 
оруулна уу

Та утасны жагсаалт дээр бүртгэгдсэн дугааруудыг 
утасны Дугаараар, Нэрээр, бүлэг зэргээр хайж олж 
болно.
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Утасны жагсаалт
3. Хуулах ба Устгах

………  +  + …→ “Бүгдийг хуулах” 
командыг сонгоод → ”Утас руу”, “Карт руу” 
гэсэн командын аль нэгийг сонгоно.

………  +  + …→ ”Бүгдийг устгах” гэсэн 
коммандыг сонгоод→”Гар утас”,”UIM” гэсэн 
командуудын аль нэгийг сонгоно.

Энэ цэсэнд та картан дээрхи утасны бүртгэлийг утасны 
санах ой руу хуулах боломжтой. Мөн утасны санах 
ойноос карт уруу хуулж болдог. Эсвэл карт болон гар 
утсан дээрээс бүх утасны бүртгэлийг устгах боломжтой. 
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* Bluetooth-ээр утасны жагсаалт илгээх 
Утасны жагсаалтаас дугаар болон бусад мэдээллийг Bluetooth-ээр илгээхдээ <Цэс> 
товчлуурыг даран Bluetooth-ээр илгээх товчлуурыг сонгоно.

4.  Мэдээлэл …
Энэ цэсээр та сул байгаа санах ойн хэмжээг шалгах ба 
өөрийн дугаарын мэдээллийг оруулж мөн харж болно.

………  +  + …→ ”Багтаамж” Эсвэл            
“Миний дугаар” гэсэн сонголтыг хийнэ үү.

…

Миний дугаарыг харах Багтаамжийг шалгах 

or
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Дуудлагын түүх
Хүлээн авсан, залгасан болон хүлээн аваагүй 
дуудлагын тухай мэдээллийг авах боломжтой. 

1. Хариу өгөөгүй дуудлагууд 
    Хариу өгөөгүй 20 дуудлага хадгалагдана. 

……Цэс → Дуудлагууд → Дуудлагын түүхийн цэс

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахын тулд 
дугаарыг сонгоно уу.
  Хүлээн аваагүй дуудлагууд → Дугаарыг 
сонгох →… …→ Хариулаагүй дуудлагын 
тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна.

2.  Хүлээн авсан дуудлагууд 
Хүлээн авсан 20 дугаарыг хадгалагдан.

……Хүлээн авсан дуудлагууд…→…Дугаарыг 
сонгох →… …→ Орох дуудлагын тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна.
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3. Залгасан дуудлагууд 
    Залгасан дуудлагуудыг харуулна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахын тулд дугаарыг сонгоно уу.

Залгасан дуудлагууд → Дугаарыг сонгох →… …→ Залгасан 
дуудлагын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирнэ.

* Хүлээн аваагүй, Хүлээн авсан, Залгасан дуудлагуудын 
цэсэн дээр та дугаарыг дэлгэрэнгүйгээр харах боломжтой. 

Утасны дугаарыг сонгоод  товчийг дарж [Хадгалах], 
[Мессеж илгээх], [Устгах], [Бүгдийг устгах] цэснүүдийн 
сонголт уруу орно.

Хадгалах – сонгогдсон утасны жагсаалт руу дугаарыг 
                   хадгалах.
Мессеж илгээх – сонгогдсон дугаар уруу мессеж илгээх
                            цонх уруу орно.
Устгах – сонгогдсон дугаарыг устгах.
Бүгдийг устгах –  дуудлагуудын жагсаалтад байгаа бүх 

дугааруудыг устгах.

Дуудлагын түүх цэс → Аль нэгийг сонгох →  Цэсийн 
товчлуур → Дэд цэсний товчлуур.
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Дуудлагын түүх
4.  Дуудлагын мэдээлэл  

Дуудлагуудын тухай нэмэлт мэдээллүүдийг 
      агуулсан цэс.

Сүүлийн хугацаа :…
Сүүлийн дуудлагын он сар өдөр цагийг харуулна.
Залгасан хугацаа :…
Нийт залгасан дуудлагуудын үргэлжилсэн хугацааг харуулна.
Хүлээн авсан хугацаа :…
Нийт хүлээн авсан дуудлагуудын үргэлжилсэн хугацааг харуулна. 
Нийт хугацаа :…
Дуудлагуудын үргэлжилсэн нийт хугацааг харуулна.  

*……Дуудлагуудын мэдээлэл цэсэн дотроос Цэсүүд товчлуурыг 
дарснаар доор харуулсан цэсүүд идэвхжиж сонгосон 
мэдээллүүдийг тэглэх боломжтой болно. 

Сүүлийн дуудлага Устгах :…
Сүүлийн ярьсан дуудлагын хугацааг тэглэж шинэчилнэ.
Залгасан дуудлага Устгах :…
Залгасан дуудлагын хугацааг тэглэж шинэчилнэ.
Хүлээн авсан дуудлага Устгах :…
Хүлээн авсан дуудлагын хугацааг тэглэж шинэчилнэ. 
Бүх дуудлагыг Устгах :…
Нийт ярьсан бүх дуудлагын хугацааг тэглэж шинэчилнэ. 

Дуудлагын түүх → Дуудлагын мэдээлэл →  Цэс товчлуур 
→ Дуудлагын мэдээлэл цэс дэлгэцэн дээр гарна.
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Хэрэглэгчийн тэмдэглэл
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Мессеж
1. Мессеж  бичих  

Мессеж явуулахдаа эхлээд бичих мэдээг оруулна.
Үүний тулд үсгэн товчлууруудыг ашиглана.

1) Мессеж бичих
…   Үсгэн товчлууруудыг ашиглана.           

Жишээ нь : товчлуурыг  нэг товшиход   
A, 2 товшиход B үсэг, 3 товшиход C 
үсэг бичигдэнэ. Хэрвээ та захиандаа нэг 
үсгийг давхар хэрэглэхээр бол тухайн 
үсгээ гарсаны дараа дахин үйлдлийг 
давтан гаргана. …

…   Энэ товчлуурыг курсорыг хөдөлгөхөд 
хэрэглэнэ.   

…  Үг хооронд зай авахад ашиглана. 

…   Тоо, хэл зэрэг бичиглэлийн үйлдлийг 
солино.

…   Тэмдэгтийн холбоог өөрчилнө.
Дэлгэцэн дээр тэмдэгт гаргах. 

…  Үсгийн том жижгийг солино. 

…  Товчлуурыг дарж цэг гаргана.   
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1. Мессеж  бичих Жишээ нь : No.1 гэж бичихэд:

 товчлуурыг хоёр дарснаар ‘N’ үсэг томоор 
бичигдэх ба хоёр дахь үсэгнээс эхлэн  
автоматаар жижиг бичилт  болон солигдоно.

 товчлуурыг гурван удаа дарснаар ‘о’ үсэг 
жижгээр бичигдэнэ.

  товчлуурыг дарснаар ‘.’ тавигдана.

 товчлуурыг даран  товчлуурыг дарснаар ‘1’ 
тоо бичигдэнэ.

  Том үсэг
  Том болон жижиг үсэг
  Жижиг үсэг

  Дугаараар

  Үлдсэн тэмдэгтын тоо

Хоосон дэлгэц
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Мессеж
1. Мессеж бичих  2) Тэмдэгтүүд оруулах

Тэмдэгтүүд оруулахад зүүн товчлуурыг 
хэрэглэнэ. Чиглүүлэгч товчлуурын 
тусламжтайгаар хуудас дамжина. Хуудас 
дамжих болон тэмдэгтийг сонгохдоо 
товчлуурыг ашиглана.

Жишээ нь: “&,” тэмдэгтийг гаргахын тулд …
тэмдэгтийг  3 секунд хугацаанд дарна.Мөн…
…  дарсанаар дэлгэцэн дээр “&” тэмдэгт 
харагдана.

Шинээр мессеж бичих болох илгээх, хүлээж 
авахаар бол мессежний тохиргоог  өөрчилж 
болно. 

 Зураг 1  Зураг 2  Зураг 3
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2. Мессеж илгээх  
… …  +  + 

……Мессеж цэснээс шинэ хуудас сонгоно. 
Мессеж илгээх үед дэлгэцэн дээр [To] гэсэн 
бичиглэлд илгээгчийн дугаарыг оруулан 
утасны дэлгэцийн зүүн талд байрлах [OK] 
товчийг дарж илгээнэ.

……Дээр тайлбарласны дагуу та үсгийг сонгон 
захиаг бичнэ. 

  Богино мессежийг бичин дугаарыг 
оруулсаны дараа хадгалахаар бол …
[Хадгалах] товчлуурыг, илгээх бол

………  [Илгээх] товчыг дарна.
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Мессеж
3.  Хүлээн авсан мессеж   

… ……  +  + …

  Товчлууруудыг дээрхи дарааллаар 
ашигласнаар хүлээн авсан мессежүүдийг 
шалгах боломжтой бөгөөд Цэс товчлуурыг 
сонгож хадгалах устгах функцууд уруу ордог. 

  Доод хэсэгрүү шилжин [OK] товчлуурыг 
дарснаар мессеж бичих боломжтой болно. 

……  +  + …→ Карт, Гар утас гэсэн 
2 цэс гарч ирнэ. Аль аль нь хүлээн авсан 
мессежүүдийг харуулна. Зурган дээр хүлээн 
авсан Мессежүүдийг яаж шалгах вэ гэдгийг 
харуулсан байна. 

  Хүлээн авсан мессежийг сонгоод түүний 
явуулсан дугаар, хүлээн авсан огноо болон 
доторхи мэдээг унших боломжтой.

  Сонгогдсон мэдээг цонхон дээр  [ЦЭС]  
товчлуурын тусламжтай устгах, хариу илгээх, 
утасны жагсаалт уруу хадгалах зэрэг үйлдэл 
үрүү шилжүүлнэ.  
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4.  Илгээсэн мессеж  
… …  +  + 

  Та илгээсэн болон илгээгдэх гэж буй 
богино мэдээнүүдийг сонгож устгах, 
өөрчлөх, утасны жагсаалт руу хадгалах 
боломжтой. 

5.  Загвар мессеж 
…

…  +  + 
  Мессеж бичихдээ танд загвар болгон 

бэлдсэн бэлэн мессежийг  утаснаасаа 
сонгон ашиглах боломжтой. 
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Мессеж
6.  Тохиргоо 

Мессежэнд хамаарах хадгалах багтаамж, дамжуулах   
тохиргоо зэрэг бусад тохиргоонууд багтана.

Дохионы давтамж – Шинэ мессеж ирэхэд өгөх 
дохионы давтамжийн тохиргоо.
Унтарсан – Ямар нэг дохио өгөхгүй.
Нэг удаа – Нэг удаа дуут дохио өгнө. 
2 минут тутамд нэг – Шинэ мессеж ирсэн 
тохиолдолд 2 минут тутамд нэг удаа дуут дохио 
өгнө.
5 минут тутамд нэг - Шинэ мессеж ирсэн 
тохиолдолд 5 минут тутамд нэг удаа дуут дохио 
өгнө. 
Илгээх нөхцөл – Мессеж илгээх нөхцлүүд Байна.  
Хадгалах байршил - Илгээсэн болон хүлээн авсан 
мессежүүдийг хадгалах байрлалыг заах.
Багтаамж - Одоогоор ашиглагдаж байгаа болон 
нийт багтаамжийг шалгах.
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Хэрэглэгчийн тэмдэглэл
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Төлөв

1. Чимээгүй

Та энэ цэсний тусламжтайгаар чичиргээ, утасны хонх, товчлуур дуу, дууны чанга, сулыг 
тохируулах зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ.  

  Чимээгүй төлөвийг сонгохын тулд ямар 
нэг нэмэлт тохиргоо хийлгүйгээр шилжих 
боломжтой.

 хонх болон чичиргээгүй. 

…  +  + 



4343

2. Хуралд

3. Жолооны ард

Чичиргээ болон гэрлийг сонгох. Зөвхөн гэрэл 
анивчих болон чичиргээ  ажиллана.

……  +  + → Чичиргээ болон гэрлийг 
                                   сонгох.

Аль нэг хонхыг сонгох, дууны эфект болон 
товчлуурын дууг удирдах. 

…  +  + →  хонх болон аяыг солих, 
сонгох.
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Төлөв
4. Гадуур

5. Миний төлөв  1, Миний төлөв 2

Аль нэг хонхыг сонгох, дууны эфект 
болон товчлуурын дууг удирдах.

…  +  + …→  хонх болон аяыг 
солих, сонгох.

Дуртай хонхнуудаа сонгож тус тусад 
нь сануулснаар хэрэглэхэд хялбар  
байх болно. 

…  +  + …эсвэл  →…
хонх болон аяыг солих, сонгох.



4545

Хэрэглэгчийн тэмдэглэл



4646

Тохиргоо 
1. Товчлуурын хамгаалалт 

2.  Хэл сонгох  
Гар утасны хэлийг сонгох.

…  +  + 
Жишээ нь: Халаасанд байхдаа дарагдах буюу 
товчлуурыг буруу дарахаас хамгаалахын тулд 
"товчлуурын хамгаалалт" – ийг идэвхжүүлэнэ.

……  +  + …→  

Жишээ нь: Англи хэл эсвэл Монгол хэлийг 
сонгох.
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3. Дэлгэц
1) Арын дэлгэц …  +  +  + 

Дэлгэцийн арын хананд байрлах 
зургийг сонгохдоо Үндсэн зураг 
болон Зургийн цомог зэрэг хавтаснаас 
сонгоно.

…… … ……Зурган сонголтуудын 
хооронд нь удирдах.

Харах … …Ханын зурган файлыг харах.

Ok … ……Зургаа сонгоод цэсрүү 
буцах.

2) Баннер
…  +  +  + 
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Тохиргоо 
3) Цагны тохиргоо 

4) Цагны дизайн 

…  +  +  + 

…  +  +  + 
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5) Хуанли
…  +  +  + 

  “Гаргах”- ыг сонгосноор дэлгэцэнд хуанлийг 
                 байрлуулна.
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Тохиргоо 
6) Дэлгэцийн гэрэл

7) Өнгөний ялгарал

…  +  +  + 
Дэлгэцийн гэрлийг Функцээр ямарч 
товчлуурыг дарснаас хойш асаалттай байх 
хугацааг тохируулна.
Тохиргоонуудын сонголтууд нь 10сек / 30 
сек / 1 мин

…… … ……Арын гэрлийн сонголтуудын 
хооронд хөдлөх.

Ok …   Тохиргоог сануулан цэсрүү буцах. 
…

…  +  +  + 

Өнгөний ялгаралыг тохируулах.

…… … …… Өнгөний ялгаралыг бараан болон 
цайвар болгох сонголт. 

Арилгах … ……Цуцлаж цэснээс гарна.

Ok … ……Өнгөний ялгаралын тохиргоог 
сануулан цэснээс гарна.   
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4. Хамгаалалт …  +  + 

Хамгаалалтын  цэс рүү орохын тулд  нууц  
дугаарыг хийх хэрэгтэй.

Бусдад үзүүлэхийг хүсэхгүй байгаа 
програмуудаа сонгон хамгаалалт хийн 
нууцалж болно. 
…… …   Хамгаалалтын цэсний хооронд 

хєдлєх. 

Сонгох …  Хамгаалалтын сонголтоос сонгох. 

OK …  Хадгалаад цэсрүү буцна. 

Арилгах …  Анхны утга руу буцах.

1) Нууцлал

Хэрэв та утсаа түгжих сонголтыг сонгосон 
бол утсаа ажиллуулахын тулд ПИН кодоо 
хийх шаардлагатай. 3 аас илүү удаа ПИН 
кодоо буруу оруулвал таны UIM карт 
цоожлогдох болно. 

2) Утас түгжих 
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Тохиргоо 

……ПИН дугаарыг оруулан түгжээг ажиллах 
эсвэл ажиллагаагүй байх горимд оруулж 
болно.

3) ПИН түгжээ

5. Хариулах хэлбэр Хариулах цэсийг сонгоод : 
…  +  + …→ …‘Ногоон товч’, эсвэл  ‘аль 

ч товч’ ийг сонгох .
……Ногоон товч: дуудлагад хариулахдаа дараах 
товчлуурийг дарна. ……

 аль ч товч: дуудлагад хариулахдаа аль 
нэг товч дээр даран хариулж болно.(таслах 
товчоос бусад)…
……Гулсгаж нээх : Утсанд ирсэн дуудлагыг 
хүлээн авахад гулсгаж нээх замаар авах 
боломж бий.

Үйлдвэрээс хийгдсэн анхны тохиргоонд 
шилжихийн тулд та ПИН кодоо хийх 
хэрэгтэй. 

…  +  +  + 

4) Утас дахин тохируулах 
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6. Дуудлага зохицуулах  
    Дуудлага хийх ба дуудлага хүлээхтэй    
     холбоотой бүх төрлийн тохиргоог хийх.

…  +  + …→ цэсийг сонгох.

……Дуудлага хүлээлгэх: ярьж байх тохиолдолд 
чухал дуудлага орж ирж болзошгүй юм.  

……Дуудлага шилжүүлэлт: энэ функц нь таныг 
дуудлагад хариулаагүй тохиолдолд өөр 
дугаар уруу дуудлагыг шилжүүлэх юм.  

……Ярианы нууцлал: ярианы хамгаалалтыг 
сонгох.

……Олон улсын яриа: олон улсын дуудлагын 
дугаараа оруулах.

……Өгөгдлийн байдал: энэ нь гар утсан дээрхи 
цэс бөгөөд та дараахаас сонгож болно. 
“EVDO+1X”, “Зөвхөн EVDO” эсвэл “Зөвхөн 
1X”.

……Факс/модем: та утсаа ярих эсвэл факс эсвэл 
модем хэлбэрээр сонгон ашиглаж болно. 



54

7. Програмын мэдээлэл буюу SW мэдээлэл Та утасны програмын хувилбарыг харж болно.

…  +  + 

Тохиргоо 
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Хэрэглэгчийн тэмдэглэл
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Зугаа 
1. MP3 тоглуулагч …  +  + 

Дуу сонсохын тулд эхлээд дуу татаж авсан байх 
шаардлагатай.
Дуу хөгжим татаж авах
Дуу татаж авахад дараах аргыг хэрэглэх:
•  Компьютерт холбогдох програм ашиглан дуу 

татаж авах.
• Bluetooth-ээр татаж авах.

Энэ хэсгийн цэсэнд доорх үйлдлүүд багтана, 
1. Өөрчлөх : дууны нэр өөрчлөх. 
2.  Мэдээлэл : Хэмжээ, огноо, багтаамж гэх мэт 

мэдээлэл байна. 
3. Устгах : Сонгосон дууг устгах.   
4. Бүгдийг устгах : Бүх дууг устгах.

MP3 дуу сонсохдоо:
Сонсох дуугаа сонгон [OK] товчлуурыг дарна.

MP3 тоглуулагчийн дэлгэцэн дээр:
•…[OK] товчлуурыг даран дуу сонсож/түр зогсоож 
болно.

or

MP3 цэс Өөрчлөх Устгах Бүгдийг 
устгах



57

Товчлуурын танилцуулга

01. Дууны нэр…
02. Дууны явц…
03. Хугацаа…
04. Цэсний зүүн товчлуур : Давтамжийн төрөл…
05. Удирдлагын зүүн товчлуур : Буцаах…
06. Удирдлагын доод товчлуур : Дараагийн дуу руу шилжих…
07. [Ok] товчлуур: Тоглуулах/ Түр зогсоох…
08. Удирдлагын дээд товчлуур : Өмнөх дуу руу шилжих…
09. Удирдлагын баруун товчлуур : Гүйлгэх …
10. Цэсний зүүн товчлуур : Дуугүй болгох
11. Дууны түвшин

1

�

3

4

5 6 7 9 108

…  Давтамжийн төрөл сонгох товчлуур
  Дуугүй    Дуутай

11
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Зугаа  
2. Дуут санамж

3. Тоглоом 

Дуут санамж – дуу хураагуурын санах ой (нэг 
удаагийн санах ойн дээд хязгаар 30 сек). …
Бичсэн бичлэгүүдээ хүссэн үедээ сонсох 
боломжтой. …

Жагсаалт – Бичсэн бичлэгүүдээ сонсох.…
Бичих – шинээр дуу хураах.…
Дээш, доош хөдөлгөх товчлуурууд - дууг 
ихэсгэж багасгана.

…  +  + 

Таны утсанд “Casino” гэх мэт тоглоомууд 
байгаа, дэлгэрэнгүйг тусламж цэснээс харна уу.

4.  Сэрүүлэг 
Утасны сэрүүлэг функцыг ашиглах.

…  +  + 

 : сэрүүлэг асаах ба унтраах. 
 : сэрүүлэг дуугарах цагийг тохируулах.
  : ажлын өдрөөр .
 : сэрүүлгийн хонхыг тохируулах.

…  : давтан дуугарах удааг тохируулах.
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5.  Төлөвлөгч 
жижиг тэмдэглэл болон цагийн хуваарь оруулах. …  +  + …→ уулзалт- ийг сонгох.

   Өдрөө сонгосны дараагаар  [цэс] 
товчлуур ба [шинэ] товчлуурыг дарснаар 
зүүн талд байрлах зургийг олж харах болно.  
 : өдөр ба цагаа тохируулах. 
 : утга сонгох.
 : сэрүүлэг дуугарах цагийг тохируулах.

  өөрийн сонгосон бүх контентуудаа 
[хадгалах]  товчлуурыг даран сануулна. 
Зураг гэх мэт, сонгосон хуваарь тань өнгөөр 
ялгарах болно.

………  +  + …→ ‘Санамжийг’ г сонгох→ 
санах зүйлсээ оруулна.

   Bluetooth-ээр төлөвлөгч дээрх тэмдэглэлийг 
илгээх. Төлөвлөгч дээр байгаа тэмдэглэгээг 
өөр утас руу илгээхдээ <Цэс> товчлуурыг 
даран <Bluetooth-ээр илгээх>-ийг сонгоно.
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Зугаа  
6.  Тооны машин  

хэрэглэх. 

7.  Дэлхийн цаг 
дэлхийн голлох хотуудын тухайн үеийн цагийг харуулна.

…  +  + …→ ‘Тооны машин’ г сонгох.

  тоо бүхий товчлууруудыг даран тоогоо 

оруулна. Удирдлагын товчлуурыг …
ашиглан  үйлдлээ хийнэ.

…  +  + …→ ‘Дэлхийн цаг ’-г сонгох.

…  товчлуураар хотуудыг сонгоно.
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Bluetooth
8. Нэгж хувиргалт   

9.  Цаг хэмжигч 

Та ямар нэгэн нэгжийн урт, хүнд, хэм, 
хэмжээ гэх мэт зүйлсийг хувирган бодож 
болно. 
Оруулах нэгж болон хувиргах нэгжийг 
сонгоно,  дугаар бүхий товчлуурыг 
ашиглан хувирах чанарыг оруулна.  Дэлгэцэн 
дээр хувирсан чанар харагдана. 

* хувирах нэгжүүд.  

…  +  + …→ ‘Цаг хэмжигч ’-г сонгох

  [OK] хэрэглэх (эхлэх, зогсоох, цааш),

 (цаг дар) ба  (эхлэх, буцах) товчлуур.
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Bluetooth
1. Bluetooth гэж юу вэ?  

Bluetooth ашиглан бусад утастай 10 метрийн зайд холбогдон мэдээлэл солилцон чихэвч хэрэглэн ярих 
боломжтой. Радио долгион ашиглан мэдээлэл солилцон дамжуулалт хийдэг учраас утаснууд ойрхон 
байх шаардлагагүй. 

* Анхааруулга…
•  Холболтонд ямар нэгэн саад гарч ирвэл утас хоорондох мэдээлэл дамжуулах зай багасах 

магадлалтай.

•  Мультимедия хэрэглээг (дуут санамж, видео бичлэг хийх зэрэг) саадгүй болгох үүднээс хэрэглэж 
байх үедээ Bluetooth ашиглахгүй байх нь зохимжтой.

• Зарим нэгэн төхөөрөмж гар утастай нийцэхгүй байх магадлалтай.
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2. Bluetooth нээх ба хаах 

Bluetooth функцыг ашиглахын тулд  та гар утасныхаа Bluetooth холбогдох горимыг нээсэн байх 
шаардлагатай. 
Гар утас худалдан аваад та тохиргоог reset хийх хэрэгтэй, Bluetooth унтрах болно.  
* цэс → 7. Bluetooth → 1. Bluetooth → Гаргах / унтраах
Bluetooth ийг ажиллуулахдаа эдгээр зааврын дагуу ажиллана уу. 
Bluetooth ашиглах боломжтой болоход дараах тэмдэг (  ) гарах бөгөөд энэ үед утсан холболт 
ашиглагдахгүй. 
Дата кабелиар буюу утсан холболт үүсгэсэн тохиолдолд (PC холболт, утастай чихэвч гэх мэт.), 
дараах зааврыг дагана уу, 7. Bluetooth → 3. Тохиргоо → 2. сүлжээг ашиглах → үйлчилгээний 
хамгаалалтыг идэвхжүүлэх .
* BT нь асаалттай байхад утсан холболт ажилладаггүй.  
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Bluetooth
3. Bluetooth чихэвч ба hands-free ашиглах

Утасгүй чихэвч ба Гар чөлөөтэй сонголтыг та машин барьж явахдаа ашиглахад тохиромжтой.
U-300 утас нь Bluetooth ашиглах боломжтой:

1)  Хамгийн нэгдүгээрт таны утас Bluetooth тэй холбогдоход бэлэн байгаа эсэхийг шалга.  

2) Хэрэв бэлэн бол:
Цэс → 7. Bluetooth → 2. төхөөрөмж → 1. хайх → 1. бүх төхөөрөмж (эсвэл дууны 
төхөөрөмжүүд) 
Дээрх зааврын дагуу холбогдох боломжтой бүх төхөөрөмжүүдийг хайна уу. 

 3) Хайж буй төхөөрөмж тань илэрвэл Зогсоох товчлуурыг даран зогсооно.
     Холбогдох төхөөрөмжөө сонгоод цэс товчлуурыг дарна.   
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3. Bluetooth чихэвч ба hands-free ашиглах

4) Дэлгэрэнгүйг харах: сонгосон төхөөрөмжийнхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.  
Нэмэх: сонгосон төхөөрөмжөө жагсаалтад нэмэх. Жагсаалтад орсон төхөөрөмжийг 
бүртгэхдээ: Цэс → 7. Bluetooth → 3. Төхөөрөмж → бүгдийг жагсаах ба  Бүртгэх 
товчлуурыг дарана.

5)  Бүртгэл сонгох: Холбогдох төхөөрөмжийн ПИН кодыг оруулж баталгаажуулах 
товчлуурыг дарна. Холболтын дараагаар төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой.  

    * Утсанд холбогдож байгаа төхөөрөмжийн зааварчилгаатай танилцах, ПИН кодыг 
      мэдэх шаардлагатай. 



6666

Bluetooth
4. Бүртгэгдсэн төхөөрөмжтэй холбогдох

1) Бүртгэгдсэний дараа төхөөрөмжтэй Bluetooth –ээр холбогдох боломжтой. 

2)  Хүлээх горимоос ЦЭС → 7.Bluetooth → 3.Төхөөрөмж → 2.Бүртгэгдсэн төхөөрөмжийн жагсаалт…
Зөвхөн бүртгэгдсэн төхөөрөмжүүд харагдах ба холбогдохын тулд цэсэн дотор орон холбогдохыг 
дарна.  

3)  Бүртгэгдсэн төхөөрөмжүүдээс холбогдох төхөөрөмжөө сонгон зүүн талын цэсийн товчлуурыг даран 
холбогдох хэсгийг сонгоно. …

*  Хэрвээ таны утас Bluetooth чихэвч болон Hands-Free горимд байгаа тохиолдолд та дуудлага хийх ба 
хүлээн авах боломжтой. 
Жиүээ нь: Дугаараа оруулан чихэвчин дээрх дуудлага хийх ногоон товчоуурыг дарна. (Ойрын 
ирээдүйн үйлчилгээ)  

*  Дуудлага хүлээн авахдаа чихэвчин дээрх ногоон товчлуурыг дарж. Чихэвч ашиглан утсаар ярьж байх 
үед дуудлага орж ирсэн тохиолдолд <Туслах Цэс> товчлуурыг даран → 7. Дуудлага дамжуулах 
цэсийг сонгоно. 

* U-300 утсанд Bluetooth чихэвч болон Hands-Free үйлчилгээ боломжгүй.
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5. Дайл-Ап сүлжээг ашиглах 

Bluetooth ашиглан компьютертэй холбогдон утасгүй сүлжээний модем болгон ашиглах боломжтой юм. 

1) Гар утсыг компьютертэй холбон утасгүй сүлжээний модем болгон ашиглах
    Гар утсан дээрээсээ Network access сонгон гар утсаа утасгүй сүлжээний модем болгон ашиглах.
    Энгийн горимоос Цэсийг дарж → 7. Bluetooth → 3. Тохиргоо → 3. Идвэхижүүлэлт 
…………→ Сүлжээ үрүү хандах цэсийг сонгоно.

2)  Өөрийн компьютертэй гар утсаа Bluetooth–ээр холбосноор орчин тойрондоо Дайл-Ап сүлжээг 
үүсгэх болно. 

    Тохиргоог дуусгасны дараа таны утас модем болох болно.
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Bluetooth
6. Bluetooth цэс

1)   Bluetooth асаах/унтраах сонголт.

2)  Төхөөрөмж…
Bluetooth-тэй төхөөрөмж холбох цэс.…
* 1.Хайлт : Бүх төхөөрөмж: Бүх төрлийн төхөөрөмжөөс хайна. 

 * 2.Бүртгэгдсэн төхөөрөмжний жагсаалт: Одоогийн байдлаар бүртгэгдсэн төхөөрөмжний жагсаалт
  гарч ирнэ.
 * 3.Бүх жагсаалт: Хайлтын дараагаарх бүх бүртгэгдсэн bluetooth төхөөрөмжийн жагсаалт гарна.

3) Тохиргоо…
Bluetooth-ийн тохиргооны цэс.…
… (1) Нээлттэй байдал : Бусад Bluetooth төхөөрөмжтөй холбогдоход нээлттэй байх.
 (2) Хамгаалалт : бусад Bluetooth төхөөрөмжтөй холбогдох эсэхээ асуух зөвшөөрөл.
 (3) Сүлжээний хандалт : DNU сервер тохиргоо.
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6. Bluetooth цэс

4)  Миний мэдээлэл.…
(1) Нэр: Bluetooth холболтонд нэр өгөх.…
(2) Хаяг: Bluetooth холболтын ID хаяг.…
(3) Үйлчилгээний мэдээлэл: Bluetooth үйлчилгээний мэдээлэл олгох.…

 *  Орж ирсэн дуудлагын цэс: Bluetooth чихэвч хэрэглэх үед…
Энэхүү цэс нь Bluetooth чихэвч болон hands-free ашиглан утсаар ярьж байх үед дуудлага орж 
ирсэн тохиолдолд утас руу шилжүүлэх эсвэл утаснаас чихэвч рүү шилжүүлхэд хэрэглэгдэх ба 
<Туслах Цэс> товчлуурыг даран → 7. Дуудлага дамжуулах цэсийг сонгоно. 

 *  Browse файл: Bluetooth device хайсны дараа, мэдээллээ сонгон [OK] товчлуурыг даран авна.  

 * Browse файл: мэдээллээ хайж олон өөрийн утас руу дамхуулах.
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Файл зохицуулагч
1. Файл зохицуулагч …  +  + 

  Утсан дээрх бүх дуу, видео бичлэг, 
фото болон татаж авсан зураг энэ хэсэгт 
хадгалагдана.

Файл зохицуулагч руу орхын тулд <Цэс> 
товчлуурыг даран Тохиргоо цэс рүү орно.

1) Дуу …  +  + 

Энэ хэсэгт татаж авсан дуу болон ая 
хадгалагдаж байна.
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1) Дуу Дуу болон ая сонсохдоо:
1.  Сонсох дуугаа сонгон [OK] товчлуурыг 

дарна.
2.  Дуу сонсож байх үедээ дараах үйлдлийг
    хийх боломжтой:
Дэлгэцэн дээр, 
•… Дуугүй болгох: <Баруун талын Цэсний 

товчлуурыг> дарна
•… Гүйлгэх: <Баруун талын Удирдлагын 

товчлуурыг> дарна 
•… Буцаах: < Зүүн талын Удирдлагын 

товчлуурыг> дарна 
•… Зогсоох / Тоглох: < [OK] товчлуурыг > дарна 

Дууны хэсгийн цэсэнд доорх үйлдлүүд 
багтана,……
1. Өөрчлөх : Дууны нэр өөрчлөх.  
2.  Мэдээлэл : Дууны хэмжээ, огноо, төрөл гэх 

мэт мэдээлэл байна.  
3. Устгах : Сонгсон дууг устгах. 
4. Бүгдийг устгах : Бүх дууг устгах.
5.  Bluetooth-ээр илгээх: Дуу Bluetooth-ээр 

илгээх.
6.  Хонх болгох : Утасны ая болгон сонгох.
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Файл зохицуулагч
2) Видео Энэ хэсэгт хийсэн видео бичлэг хадгалагдаж 

байна.
Видео бичлэг үзэхдээ: 
Видео бичлэгээ сонгон [OK] товчлуурыг даран 
тоглуулах ба зогсооно.
Видео бичлэгийн хэсгийн цэсэнд доорх 
үйлдлүүд багтана,…
1. Өөрчлөх : Видео бичлэгийн нэр өөрчлөх. 
2.  Мэдээлэл : Хэмжээ, огноо, багтаамж гэх 

мэт мэдээлэл байна. 
3. Устгах : Сонгсон бичлэгээ устгах.  
4. Бүгдийг устгах : Бүх бичлэгийг устгах.
5.  Bluetooth-ээр илгээх: Видео бичлэг 

Bluetooth-ээр илгээх.

(Анхааруулга:  Z810i төрлөөр хадгалагдсан 
бичлэг өөр бусад гар утсан дээр боломжгүй.)
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3) Фото зураг Энэ хэсэгт гар утсаар авсан фото зураг 
хадгалагдана.
Фото зураг үзэхдээ:  
Үзэх зургаа сонгон [OK] товчлуурыг дарна. 

Фото зургийн хэсгийн цэсэнд доорх 
үйлдлүүд багтана,……
1.  Өөрчлөх : Зургийн нэр өөрчлөх.   
2.  Мэдээлэл : Хэмжээ, огноо, багтаамж гэх 

мэт мэдээлэл байна.  
3. Устгах : Сонгосон зургаа устгах.  
4. Бүгдийг устгах : Бүх зургийг устгах.
5.  Арын дэлгэцэнд: Дэлгэцний зураг болгон 

байршуулах.
6.  Bluetooth-ээр илгээх: Фото зураг 

Bluetooth-ээр илгээх.
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Файл зохицуулагч
4) Татсан зураг Энэ хэсэгт татаж авсан фото болон бусад 

зураг хадгалагдаж байна.

Зураг үзэхдээ:
Үзэх зургаа сонгон [OK] товчлуурыг дарна.

Татсан зургийн хэсгийн цэсэнд доорх 
үйлдлүүд багтана,…
1. Өөрчлөх : Зургийн нэр өөрчлөх. 
2.  Мэдээлэл : Хэмжээ, огноо, багтаамж гэх 

мэт мэдээлэл байна. 
3. Устгах : Сонгосон зургаа устгах.  
4. Бүгдийг устгах : Бүх зургийг устгах.
5.  Арын дэлгэцэнд: Дэлгэцний зураг болгон 

байршуулах.
6.  Асах зураг болгох: Утсаа асаахад дэлгэцэн 

дээр гарч ирэх зураг болгох.
7.  Унтрах зураг болгох: Утсаа унтраахад 

дэлгэцэн дээр гарч ирэх зураг болгох.
8.  Bluetooth-ээр илгээх: Зураг Bluetooth-ээр 

илгээх.
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5) Бусад Энэ хэсэгт дуу, зураг, бичлэгнээс бусад 
төрлийн татаж авсан файл хадгалагдана. 

Энэ хэсгийн цэсэнд доорх үйлдлүүд 
багтана,……
1. Өөрчлөх : файлын нэр өөрчлөх.  
2.  Мэдээлэл : Хэмжээ, огноо, багтаамж гэх 

мэт мэдээлэл байна.  
3. Устгах : Сонгсон файлаа устгах.  
4. Бүгдийг устгах : Бүх файлыг устгах.
5.  Bluetooth-ээр илгээх: Bluetooth-ээр илгээх.

6) Багтаамж Утасны санах ойн багтаамж хэмжээг харуулна. 
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 Камер
Энэ цэснээс та сэтгэл хөдөлгөм зураг авч, бичлэг хийх болно.
Мөн камерын тохиргоог өөрчлөн, нэмэлт эффект оруулан зургаа янзлах, мөн зургаа арын дэлгэцэнд 
гаргаж болно.

1 – Төлөв
2 – Хэмжээ
3 – Чанар
4 – Вспышк
5 – Жааз
6 – Гэрэлтүүлэг
7 – Өнгөний ялгарал
8 – Дэд цэс

1. Зураг авах
1

8

� 3 4 5 6 7
…  +  + 

Зураг авах  – фото зураг болон хөдөлгөөнт 
дүрс бичих боломжтой.
Үндсэн цэсээр ороод чиглэлийн товчлуурыг 
хэрэглэж сонгоно. 
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Горим: Ажиллах горимыг заана.
 Зураг авалтын төлөв – Зураг аваад, авсан зургаа хараад хадгалах боломжтой.
 Олон зураг авалтын горим – Таван кадр дараалан дараад, авсан кадруудыг харж, 
         хадгалах боломжтой.
 Видео бичлэг – Хөдөлгөөнт дүрс бичлэг хийх горим. Мөн адил хадгалах боломжтой.

Хэмжээ : Авч байгаа зурагны хэмжээг сонгоно (пикселээр).
 240*184, 640*480, 800*600, 1280*1024

Чанар : Авч байгаа зурагны чанарыг сонгох.
 Өндөр Хэвийн  Доод.

 Хэрвээ та өндөр чанартай зураг авахаар сонговол, зургийн файлийн хэмжээ том болохыг анхаарна уу.

Вспышка: Вспышка -тэй авах үгүйг сонгоно.
    Асаах – Вспышка-тэй авна.
    Унтраах – Вспышка-гүй авна.

Хүрээ : Зургийг жаазтай авах эсэхийг сонгоно.
            Асаах– Хүрээтэй авна.
            Унтраах – Хүрээгүй авна.

Гэрэлтүүлэг : Зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулна.

Өнгөний ялгарал : Зургийн контрастыг тохируулна.
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 Камер
2. Цомог

Цомог нь – авсан фото зургууд болон хөдөлгөөнт дүрсүүдийг харуулна.…
Фото зургууд болон хөдөлгөөнт дүрсүүдийг харахаас гадна тэдэнд нэр өгөх, солих,  дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг үзэх устгах боломжтой.…

…  +  + 

Зургийн цомог : бүх авсан зургуудыг үзэх.…

Дэлгэц дүүрэн харах : Тухайн зургийг дэлгэцэн дээр дүүрэн харах боломж.

Олноор нь харах : Зургуудыг жижиг хэмжээтэйгээр олноор нь зэрэг харах.

Жагсаалт : Байгаа зургуудийн нэрсийн жагсаалт.
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Тохиргоо – энд Камер, Зургийн цомогны ажиллагаатай холбоотой нэлээн хэдэн функцууд байдаг.

Цомогийг түгжих – Цомогийг нээж харах үйлдлийг нууц үгээр хязгаарлах боломж.

Фото боломжууд – Фото зургийн хэмжээ, нягтрал гэрэлтүүлэг зэргийг өөрчлөх боломжуудыг хэлнэ.  
      (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 65 р хуудаснаас үз)

Камерын дуу – Зураг авах үед гарах дуут дохионы сонголтууд. (Дуу 1,2,3, Хоосон)

Санах ой – Зураг болон видеонд зориулагдсан санах ойн багтаамжийг харуулна.

3. Тохиргоо
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Онцлог талууд
Техникийн өгөгдлүүд
Давтамж:  TX : 453.0 - 457.475 MHz …

RX : 463.0 - 467.475 MHz

Жин: 115g

Хэмжээ: 99 x 48 x 24.1 mm

Батерей: 950mAh Lithium - Ion Rechargeable Battery

Хүлээх горим: 160 цаг (амралтын горимд )



8181

Жолоодлогын үеийн аюулгүй ажиллагаа
Машин жолоодох үедээ утсаар ярих нь маш аюултай бөгөөд зарим улсад энэ нь хууль бус үйлдэл 
байдаг. Тухайн газрынхаа хууль дүрмийг сайтар шалгахыг юуны түрүүнд зөвлөж байна. Сэрэмж 
хэзээ ч илүүдэхгүй. 

Хэрэв та жолоодож явахдаа утсаар ярьж байгаа бол:…
 ● Бүх анхаарлаа машин барихдаа хандуулна уу. …
    Хамгийн гол нь аюулгүй жолоодлого шүү дээ.…
 ● Боломжтой бол Handsfree сонголтыг сонгоно уу.…
 ●  Зөвшөөрөгдөх газар явж байвал зогсож замаа чөлөөлсөний дараа дуудлага хийх ба утсандаа 

хариулна уу.

Жолоо барьж явахдаа утсаар ярих зайлшгүй шаардлагатай бол та шуурхай холболт, автоматаар 
хариулах зэрэг сонголтуудыг ашиглана уу.

Аюулгүйн дэр нь маш хүчтэйгээр задардаг. Ямар нэгэн зүйлийг аюулгүйн дэрний задрах орчинд 
байрлуулахгүй байхыг зөвлөж байна. Жишээ нь ямар нэгэн утсан холболтгүй төхөөрөмжүүд 
байрлуулсан байгаад дэр задрахад гэмтээх магадлалтай.

АНХААР: Зааврын дагуу ажиллаагүйгээс гарах хохиролыг хариуцахгүй болно. 

Аюулгүйн зөвөлгөө
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Аюулгүйн зөвөлгөө
Электрон төхөөрөмжүүд 
Сүүлийн үеийн ихэнх электрон төхөөрөмжүүд радио долгионы  энергээс хамгаалагдсан байдаг. 
Гэхдээ зарим төхөөрөмжүүд хамгаалагдаагүй байдаг ба гар утасны долгион нөлөөлөх магадлалтай.  

Зүрхний аппарат 
Эруул мэндийн Салбарын Үйлдвэрлэгчдийн Холбооноос зөвлөж байгаагаар зүрхний аппаратыг гар 
утаснаас доод тал нь 6 инч зайд байлгах шаардлагатай юм. 

Хэрэв та зүрхний аппараттай бол:…
 ●  Гар утас тань асаалттай тохиолдолд утсаа зүрхний аппаратаасаа доод тал нь 6 инч зайд байлгах
● Гар утсыг энгэрийн халаасанд авч явахгүй байх.…
● Аппарат зүүсэн талынхаа  эсрэг талд чихэвчээ ашиглах.…
●  Ойр орчинд муугаар нөлөөлөхөөр байвал. та утсаа яаралтай унтраана уу.

Сонсголд нөлөөлөх  
Зарим гар утаснууд нь сонсголд нөлөөлөх тохиолдол байдаг бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээ 
үзүүлж буй оператортой холбогдон зөвлөгөө авах ба бодит байдлыг хэлэх хэрэгтэй.
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Бусад эмнэлгийн төхөөрөмжүүд  
Хэрэв та өөр ямар нэгэн эмчилгээний төхөөрөмж хэрэглэдэг бол үйлдвэрлэгчээс радио долгионоос 
хамгаалагдсан эсэхийг лавлан асуух хэрэгтэй.

Эмнэлэг сувилалын газар явахдаа гар утсаа унтрааж байхыг хүсье. Учир нь эмнэлэгийн 
төхөөрөмжүүдэд радио долгион нөлөөлж болзошгүй.

Авто машин 
Машины хөдөлгүүрийн электрон системд радио долгион нөлөөлж магадгүй учир үйлдвэрлэгч, 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөөс лавлан шалгах нь зүйтэй. Мөн ямар нэгэн нэмэлт тоног төхөөрөмж 
суурилуулахын өмнө лавлаж байх нь зүйтэй. 

Хориглосон газрууд 
Хориотой тэмдэглэгээтэй бүх газруудад гар утсаа унтраахыг хүсье.
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Аюулгүйн зөвөлгөө
Сэрэмжлүүлэг  
Таны гар утас бол нарийн технелогитой төхөөрөмж юм.

Хэрэглэхийн өмнө бүх зааврыг нарийвчлан уншиж, аюулгүйн тэмдэгтүүдийг шалгана уу. 

Жишээ нь :  (1) цэнэглэгч  (2) зай  (3) бүтээгдэхүүнд хэрэглэж буй зай.

1.  Өндөр хэмтэй эсвэл өндөр даралттай газар төхөөрөмжөө ХЭРЭГЛЭХГҮЙ байхыг анхааруулж байна.

2. Төхөөрөмж ажиллахгүй бол цохих, сэгсрэх, шидэх ХЭРЭГГҮЙ.

3. Төхөөрөмжөө бороотойд болон норж болох газар ил гаргах ХЭРЭГГҮЙ.

4. Зөвшөөрөгдөөгүй дагалдах хэрэгсэлтэй хэрэглэхийг ХОРИГЛОНО.

5.  Утас болон дагалдах хэрэгсэлүүдийг задлах , угсрах ХЭРЭГГҮЙ. 

6. Зайг төмөр зүйлстэй богино холбоо үүсэхээс сэрэмжил.
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АНХААР 
Дараах үйлдлүүд нь гэмт хэрэгт тооцогдох ба торгуультай бөгөөд ял шийтгэл ч оногдуулж болно:

● Ёс бус, шалиг, хараалтай хэл ашиглах.

● Хэн нэгнийг залхаах зорилгоор худал дуудлага хийх.

● Зөвшөөрөлгүйгээр хүмүүсийн яриаг нууцаар чагнах болон таслахыг хориглоно.

● Бусдыг гомдоох, зовоох, хорлох зорилгоор дугаар нууцалсан дуудлага хийх.

● Үйлчилгээний төлбөрийг гажуудуулах зорилгоор зөвшөөрөлгүйгээр дансаа цэнэглэх.

Дээр дурдсан бүх үйлчилгээ нь утас, батарей, цэнэглэгч зэрэгтэй нийцэж ажиллах ёстой бөгөөд хэрвээ ямар 
нэгэн асуудал гарвал гар утасны үйлчилгээний хэсэгт хандана уу.
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Хэрэглэхэд анхаарах зүйлс, зөвлөмж
 Зөвлөмж

● Нарны хурц гэрэлд утсаа тавихгүй байх.

● Хэрэв утсаа удаан хугацаагаар ашиглахгүй тохиолдолд батарейг салгаж тавих хэрэгтэй.

● Утас болон дагалдах хэрэгслүүдийг бага насны хүүхдүүдээс хол байлгах ёстой.

● Бохир нөхцөлд хэрэглэх, мөн хадгалахгүй байх.

●  Хүйтэн газар хадгалахгүй байх. Хэрэв гэнэт халуун газар орвол утасны чип гэмтэх аюултай.

● Гар утсыг задлахгүй байх. Энэ нь эвдэх магадлалтай.

● Унагаж, цохиж, сэгсэрч болохгүй.

● Химийн бодис, цэвэрлэгч шингэн, хүчтэй цэвэрлэгч бодисоор гар утсыг цэвэрлэхгүй байх.

Дээрх анхааруулгыг утас болон бусад дагалдах хэрэгсэлд ч мөрдөх ёстой. Хэрэв утас эвдэрвэл 
ойролцоох баталгаат засварын газар хандах хэрэгтэй.
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Тус гар утас нь олон дахин цэнэглэгддэг батарейтэй.

Шинэ батарейг 2-3 удаа бүрэн цэнэглээд тухайн цэнэгийг дуустал хэрэглэсний эцэст бүрэн 
чадалдаа хүрдэг.

Хэт халуун хүйтэн газар батарей хөлдөх аюултай.

Зөвхөн тохирох цэнэглэгч, батарей ашиглах хэрэгтэй. Мөн цэнэглэгчээс салгасны дараа батарейг 
салгах хэрэгтэй. Эвдэрхий батарей, цэнэглэгч хэрэглэж болохгүй.

Батарейны чанарын мэдээлэл






