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U-400 Хэрэглэгчийн гарын авлага

Аюулгүйн зөвлөгөө
Машин жолоодож байх үедээ гар утас ашиглахгүй байх.

Машин жолоодож байх үед гар утсаар ярих нь аюултай үйлдэлд ордог.Өөрийн жолоодож
буй орчинд хамаарах хууль дүрмийг судалж, чихэвч ашиглах. 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 эмнэлэгийн төхөөрөмж ашиглаж байгаа бол та утсаа тоног
төхөөрөмжөөс аль болох зайдуухан байлгана уу. Таны утас радио долгион ашигладаг
эмнэлэгийн төхөөрөмжид нөлөөлж 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.
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Аюулгүйн зөвлөгөө
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.

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 батарейг тэслэх аюултай.

Гар утсыг дур мэдэн задлаж, өөрчлөн хувиргаж болохгүй.

Хүчтэй 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.

Радио долгионы нөлөөллийн талаар мэдээлэл уншина уу.

Хэрвээ та радио долгион бүхий тоног төхөөрөмж байнга хэрэглэдэг бол энэ нь таны
бие организмд хэрхэн нөлөөлдөг тухай мэдлэгтэй байх нь аливаа эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэхэд тань туслана.
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Жич: Гарын авлага дээрх зурагнууд нь Танд
бодит дэлгэцэн дээрхээс хангалтгүй санагдаж
магадгүй. Гэсэн хэдий ч эдгээр зурагнууд нь
өгч байгаа мэдээллийг ойлгомжтой болгоно гэж
найдаж байна.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
1. Дагалдах хэрэгсэл

Гар утас

Гарны оосор
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Батерей

Цэнэглэгч

Заавар ном

Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
2. Батарей ба UIM карт хэрэглэх заавар
Гадны элдэв нөлөөнөөс шалтгаалж UIM карт эвдэрдэг.
Тиймээс болгоомжтой хэрэглэхий хүсье.
Батерейг утаснаас салгаж авахдаа утсаа унтраасны дараа авна уу.
(1) Батерейг салгахдаа хамгийн түрүүнд утасны гэрнээс гаргана.
Утасны гэрнээс батерейны таглааг доош нь татаж сугалж авна.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
(2) Батерейг утасны гэрнээс салгахад цаад талд нь UIM card-ний үүр харагдана. Утаснаас маш
болгоомжтойгоор батерейг салгаж авна.

(3) UIM картаа зөв хийсний дараа батерейг хийж, гар утасныхаа тагийг таглана.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
З. Батарей цэнэглэх
(1) Цэнэглэгчийг утсанд байрлах оролт руу холбоно.
(2) Цэнэглэгчийг цахилгааны залгуурт залгана.
(3) Утасны батарей цэнэглэгдэж байгаа хөдөлгөөнтэй дүрс дэлгэцэнд харагдана.
▸ Батерейг хэрэглэж эхэлсэнээс хойш цэнэг хадгалах хугацаа нь олон удаа давтан
цэнэглэхээс шалтгаалж цэнэг барих хугацаа богинсох талтай.
▸ Цэнэглэгч нь дулааныг ялгаруулдаг. Энэ нь хэвийн Үзэгдэл бөгөөд ямар нэгэн
хор нөлөөгүй.
▸ Батарейг дахин цэнэглэх боломжтой. Гар утсаа анхны удаа 5 цаг цэнэглэсний
дараа тогтмол бүрэн цэнэглэж хэвших нь зүйтэй.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
4) Батарейн цэнэг дуусах
▸ Утасны зүүн дээд буланд батарейн цэнэг дуусаж байгаа дүрс үзэгдэнэ. Утсыг
автоматаар унтарсны дараа батерейг цэнэглэнэ үү.
▸ Батарейг дээд тал нь 4 цаг цэнэглэхэд хангалттай. Илүү хэрэггүй.
Цэнэглэдэгдсэн батерей нь утсыг ашиглахгүй байх тохиолдолд 200 цаг цэнэгээ
хадгалах хүчин чадалтай (Slot mode 1), утсаараа ярьсан тохиолдолд 150 минут
цэнэгээ хадгалах чадалтай. (10dBm TX power/RC3).
Жич: Зарим үед батарейн цэнэг хадгалалт нь орчин тойрны элдэв хүчин зүйлээс
хамааран нурах тохиолдол байдаг.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
4. Үндсэн товчлуурууд
Товчлуур

Нэр
Үндсэн
товчлуурууд
ТовчлууруудТоонууд

Үйлдэл
Тоонууд болон үсэгнүүд руу орох үүрэгтэй.

Функциятовчлуур
Цэсний
		

Цэсийг ажиллуулах. Үндсэн цэсийг LCD дэлгэцэнд
харагдуулна.

Дуудлага
Послать хийх товчлуур
		буюу ногоон товчлуур

Дуудлага хүлээн авна.
Залгасан дуудлагын жагсаалтыг эндээс харж болно.

Удирдлагын
Клавиши навигации
		товчлуур

Үндсэн 4 удирдлагатай.
Яаралтай цэсийг дуудах.

Унтраах товчлуур буюу
Выход
		улаан товчлуур

Утсан дээрх яриаг таслах.
Дуудлагаас гарах.

Арилгах
Стереть товчлуур
		

Үсэг, тоонуудыг арилгах үүрэгтэй. Бичигдсэн үсэгнүүд
болон тоонуудыг бүгдийг нь арилгаж дэлгэцийг цэвэрлэнэ.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
▸ Удирдлагын товчлуур
Удирдлагын товчлуурын яаралтай цэс

Дууны тохиргоо

Цэсний тохиргоог ажиллуулна.

Мессеж

Захиа ирснийг мэдэгдэнэ.

Төлөвлөгч

Төлөвлөгөөний цэсийг ажиллуулна.

Цэс

5. Миний цэс тохиргоо

Миний сонгосон цэснүүд.

▸

Миний цэс товчлуурыг дарна.

▸ Нэгийг нь сонгоод
[OK] дарна уу.
▸ Зурган дээр харагдаж байгаагаар бүртгүүлэхийг хүссэн
цэсээ сонгоно уу.
Миний цэсэнд сонгосон үйлдэл тань ашиглахад хялбар
байх болно.
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Гар утас ба түүний дагалдах хэрэгсэл
6. Ерөнхий дэлгэц ба дүрснүүд
: Утсан дээрх сүлжээний дохиог харуулна.
: Чихэвч хэрэглэж байгааг харуулна.

: Утасны хонх, чичиргээн идэвхтэй байгааг харуулна.
: Ирсэн текст болон дуут мессежийг харуулна.

: Цагийн хуваарь болон сэрүүлгийг харуулна.

: Төлөвийн байдал.
: Хуралд

: Чимээгүй

: Машинд

: миний тохиргоо 1

: миний тохиргоо 2

: Дуудлага хийх боломжтой эсэхийг харуулна.
: Батерейн цэнэг, багтаамжийг харуулна.

7. Асаах/ унтраах

Гар утсаа асаах тохиолдолд
Гар утсаа унтраах тохиолдолд

товчлуурыг дарна. (ойролцоогоор 1 секунд)
товчлуурыг дарна. (ойролцоогоор 1 секунд)
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Үндсэн хэрэглээ
1. Дуудлага хийх
1) Дугаар оруулах
▸ Залгах утасны дугаараа оруулах.
▸ Залгах дугаараа буруу оруулсан тохиолдолд
болно.
▸ Залгах дугаараа оруулсан бол

товчлуурыг дарж арилгаж

товчлуурыг дарж дуудлага хийнэ.

2) Шуурхай холболт
Та утасны жагсаалтандаа 500 хүний дугаар хадгалах боломжтой.
Энэ тохиолдолд “Үндсэн цэс: Утасны жагсаалт”-аас хамааралтайгаар хялбар аргаар
дуудлага хийх боломжтой.
▸ Утсан дээрх утасны жагсаалтанд хадгалагдсан дарааллын тоог 3 секунд дарна.
▸ Энэ тохиолдолд автоматаар хадгалагдсан дугаар луу залгагдана.
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Үндсэн хэрэглээ
3) Дугаар хайх
▸ Утасны дугаарын зарим хэсгийг оруулна. (жишээ нь: Утасны дугаар 123456789 бол 789 гэж оруулна)
▸ Цэсэн дотроос

товчлуураар “Хайх” –ыг сонгоно.

▸ Утсанд хадгалагдсан утасны жагсаалт руу орох боломжтой.
▸ Сонгогдсон дугаарлуу дуудлага хийхдээ
4) Залгасан дугаарлуугаа дахин залгах
▸ Дахин дуудлага хийх товчлуур

товчлуурыг сонгоно.

.

▸ Удирдлагын товчлуураас өөрийн сонгосон дугаар луу холбогдож болно.
▸ Илгээх гэсэн товчийг дарж холбогдоно.
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Үндсэн хэрэглээ
2. Дуудлага хүлээн авах, Хүлээн аваагүй дуудлага
1) Дуудлага хүлээн авах

▸ Утасны хонх Дугархад
товчлуур дээр дарна.
▸ Дурын товч сонголтыг хийсэн үед дуудлага ирэхэд аль ч товчон дээр дарснаар хариу өгнө.
▸ Залгагчийн дугаарыг харах үйлчилгээг (CLIP) авсан үед тань руу залгаж буй хэрэглэгчийн дугаар
дэлгэцэн дээр гарна.

2) Дуудлага хүлээлгэх
▸

товчлуурыг дарж ирсэн дуудлаганд хариу өгнө.

▸ Ногоон товчийг дахин дарж ирсэн дуудлагатай дахин холбогдож болно.
▸ Дуудлагыг таслахдаа

товчлуурыг дарна.

3) Аваагүй дуудлага шалгах
▸ Зурган дээр хариу өгөөгүй дуудлага харагдаж байна.
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Үндсэн хэрэглээ
3. Бусад Функц
1) Дууны тохиргоо
▸ Яригчийн дууны чанга сулыг ихэсгэхэд
ашиглана.
Дууг ихэсгэхдээ

[дээш] болон багасгахад

[дээш], дууг багасгахдаа

[доош] гэсэн товчлууруудыг

[доош]

2) Утсаар ярьж байх үедээ дугаар хадгалах.
▸ Утсан дээрээ шинээр дугаар хадгалахын тулд эхлээд тухайн утасны дугаарыг тэмдэглэнэ.
▸ Дараа нь үндсэн цэсэн дотроос хадгалах сонголтыг дарна.
▸ Хадгалагдсан дугаарыг шалгахдаа [Үндсэн цэс]+
+
.
3) Чанга яригчийн функц
▸

OK товчлуурыг дарах үед чанга яригчийн функц рүү шилжинэ.
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Үндсэн хэрэглээ
4) Утсаар ярьж байх үед дугаар хайх.
▸ Утасны дугаарыг хайхын тулд үндсэн цэс руу [Цэс] товчин дээр дарж орно.

▸
товчлуурыг сонгож хайх дугаартай холбоотой мэдээлэлээ оруулна.
▸ Илэрцүүдээс хэрэгтэй дугаараа сонгоно.

5) Яриа дамжуулалтыг хязгаарлах
▸ 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.

▸ Яриа дамжуулалтыг хязгаарлах гэсэн функцийг сонгоно.
▸ Энэ функцийг унтраахын тулд үйлдлийг давтан хийнэ.
6) Чихэвч хэрэглэх
▸ Утасны зүүн гар талын оролтыг ашиглаж, чихэвчийн тусламжтайгаар утсаар ярих боломжтой.

18

U-400

Утасны цэс хэрэглэх заавар
▸ Үндсэн цэсийг гаргахын тулд зүүн талын

товчлуур дээр дарна.

▸ Удирдлагын товчлуураар хүссэн цэсийг сонгохыг хүсвэл
товчлуур дээр дарна.

▸ Энд үндсэн цэснүүд доорх байдлаар харагдаж байна. Үндсэн цэс нь дэд цэсүүдэд
хуваагддаг.

U-400 19

Утасны цэс хэрэглэх заавар
1. Үсэг оруулах

Мессеж бичих болон тэмдэглэл хийхэд үндсэн товчлуурыг ашиглана.
1) Бичилт хийх

▸ Үндсэн товчлуурыг ашиглан Үсэг оруулна.

Жишээ нь,
товчийг нэг удаа дарж A Үсгийг оруулна. Хоёр удаа дарж
үсгийг сонгоно. Хэрэв оруулах үсэгнүүд тань нэг товчин дээр байрлаж байвал
дараагийн үсгийг оруулахын тулд удирдлагын товчлуурыг ашиглана.

▸ Энэхүү товчийг ашиглан.
▸ курсорыг удирдана.
▸ Монгол, Англи хэлээ сонгоно.
▸ Үсэгний том жижгийг сонгоно.
Ж нь: “No.1”-г оруулахад,
[Цэс]-г дараад,

товч дээр дарж <Aa> хувилбарыг сонгоно.

товчийг 2 удаа дарж [N] Үсгийг бичсэнийй дараа <Aa> хувилбар автоматаар <aa> хувилбар луу
шилжинэ.
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2) Символ буюу тэмдэг оруулах:
Товчийг удаан дарж [Тэмдэгт] хувилбарыг сонгоод удирдлагын товчлуурыг ашиглан дараагийн
хуудас руу шилжинэ. Оруулах тэмдэгтүүдээ утасны товчлууруудыг ашиглан сонгоно.
▸

товчийг удаан дарахад тэмдэгтүүдийн сонголт өөрчлөгдөнө.

Зураг 1

Зураг 2

Зураг 3

Ж нь: “?” тэмдгийг сонгоё.
[Тэмдэгт] товчийг удаан дарж
товч дээр дарахад дэлгэцэнд [?]
тэмдэг гарна.
Таны сонгох тэмдэгт дэлгэцэнд байхгүй бол удирдлагын товчлуурыг дарж дараагийн хуудас (зураг 2,
зураг 3) руу шилжинэ.
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2. Мессеж бичих

+

Мессеж илгээж хүлээн авах бөгөөд мессежтэй холбоотой тохиргоо хийнэ.
1) Шинэ мессеж– Мессеж бичиж илгээнэ.
▸
+
+
▸ Шинэ гэснийг сонгосны дараа шинэ цонх руу шилжинэ. (зүүн талд харагдаж буй
зураг) Хэрэв цэнхэр гэрэл [То] гэсэн дээр зааж байвал [OK] товчин дээр дараад
мессеж илгээх дугаараа оруулна.
▸ Цэнхэр гэрлийг доод мөрөнд шилжүүлж [OK] товчийг дарахад баруун талын зураг
дээрх мессеж бичих дэлгэц харагдана.
▸ Дэлгэцэнд мессежээ бичнэ.
▸ Дугаараа оруулж текстээ бичсэний дараа,
[Илгээх] товч дээр дарж мессежээ илгээнэ.
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Утасны цэс хэрэглэх заавар
2) Ирсэн мессеж – Хүлээн авсан мессежүүдийг тохируулна.
▸

+

+

+

+

Хүлээн авсан мессежүүдийг хадгалах буюу устгахдаа

▸

[Цэс] товчийг дарна.

→UIM, Гар утас гэсэн 2 сонголт байх бөгөөд Ирсэн

мессежийг харуулна. Зүүн талын зурганд Ирсэн мессежийг хэрхэн шалгахыг
үзүүллээ.

▸ Унших мессежээ сонгоход агуулга, ирсэн цаг, илгээгчийн утасны дугаар зэрэг
мэдээллийг харах боломжтой.

▸ Мессеж унших цонхоо нээсэн үед
[Цэс] товчийг дарж мессежийг устгах, хариу
бичих, хадгалах, шилжүүлэх сонголтууд гарна.
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3) Илгээсэн мессеж – Илгээсэн мессежийн тохиргоо.
▸

+

+

Илгээсэн болон илгээгдээгүй мессежүүдийг дахин засварлах, устгах, хадгалах зэрэг үйлдлийг хийнэ.

4) Загвар мессеж – Хадгалсан мессеж болон тэмдэглэгээнүүдийг шалгана.
▸

+

+

5) Тохиргоо – Мессежний тохиргоог хийнэ.
▸

+

+

Мессежтэй холбоотой тохиргоо болох мессеж хүлээж авсан дохио, илгээх хувилбар,
санамжийн багтаамж, бүгдийг устгах зэрэг үйлдлүүдээс сонголт хийнэ.
* Санамж : ④Мессеж хүлээн авсан дохиог үйлчилгээний төвөөс өгөх бөгөөд
тохиргоог хийх мэдээллийг үйлчилгээ үзүүлэгч оператороос авна уу?
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3. Утасны жагсаалт �

+

Дугаар хадгалах хайх хуулах устгах өөрчлөх үйлдлүүд хийхээс гадна ирсэн гарсан дуудлагын түүхийг
он сар өдөр цагтай нь харна.
1) Шинэ – Шинэ мэдээлэл оруулна.
Шинэ дугаар сануулах.
▸

+

+

(Шинэ) ->Гар утас, UIM картны аль нэгийг сонгоно.

▸ Хадгалах байршлаа сонгосны дараа, тус зурган дээрх Нэр, Утасны дугаар, Ерөнхий
гэх зэрэг мэдээллүүд гарна.
▸ Холбогдох мэдээллүүдийг оруулаад

[Хадгалах] товчийг дарж хадгална.

2) Хайлт – Утасны дугаар хайна.
Дугаараа нэрээр, дугаараар, группээр, дарааллаар хайж болно.
▸

+

+

→�������������������������������������������������������
Нэр, Дугаар, Групп болон Дарааллын аль нэгийг сонгоно.
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3) Хуулах ба устгах – Дугаарыг хуулах мөн устгах үйлдэл.
UIM картаасаа болон бусад эх сурвалжуудаасаа утасны дугааруудыг хуулж устгана.
UIM болон утаснаасаа сонголт хийж хадгалагдсан дугааруудыг устгана.
▸

+

+

→� ‘Бүгдийг
�����������������������������
хуулах’�������������
→������������
-г сонгоод ‘Гар
������������������������������������������
утас руу’ ‘ UIM карт руу’ аль нэгийг

сонгоно, ‘Бүгдийг устгах’�������������
→������������
-г сонгоод ‘Гар
������������
утас’, ‘UIM’
�������������������������
аль нэгийг сонгоно.

4) Дуудлагын түүх – Залгасан болон хүлээн аваагүй сүүлийн 20 дуудлагын жагсаалыг
дэлгэрэнгүй харах.
▸

+

+

▸

+

+

→� ‘Залгасан
��������������������������������������������������
дуудлага, Хүлээн авсан дуудлага, Хүлээн

аваагүй дуудлага болон Ярианы хугацаа’-ээс сонголтоо хийнэ.
5) Мэдээлэл – Сануулсан дугааруудын мэдээлэл болон өөрийн утасны дугаар.
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→� ‘Багтаамж’
�����������������
болон ‘Миний
�����������������������������������
дугаар’ аас сонголтоо хийнэ.

Утасны цэс хэрэглэх заавар
4. Зугаа

+

Энэхүү цэсд нэвтэрснээр тоглоом гэх мэт зугаатай программуудыг ашиглах боломжтой.
1) Тоглоом –Энэхүү утсанд зориулсан тоглоом.
▸

+�

��
+�

2) Сэрүүлэг – Гар утасны сэрүүлэг.
▸

+�

��
+
: Сэрүүлэг асаах/унтраах.

: Сэрүүлгийн цаг тохируулах.
: Өдрөө сонгох.

: Дохио өгөх хонхоо сонгох.

: Давталтын тоогоо сонгоно.
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3) Хуанли – Жижиг тэмдэглэгээнүүд, ажлын хуваарь хадгална.
▸

+�

��
+

→‘Уулзалт’-г сонгоно.

▸ Он сар өдрөө сонгоод,
цонх гарна.

[Цэс] товчийг дарж [Шинэ] –г сонгоход зураг дээрх

: Он сар өдөр суулгах
: Өгөгдлөө оруулах

: Дохио өгөх цагийг тохируулах
▸ Хэрэгцээтэй мэдээллүүдээ оруулаад
[хадгалах] товчийг дарж тэмдэглэгээг
хадгална. Дээрх зурганд дүрсэлсний адилаар, хадгалсны дараа оруулсан өгөгдөл
өнгөтэй болно.
▸
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+�

��
+

→� ‘цэс’
�������������������
–г сонгоод ��
→ ������������������
’Санамж’ руу орно.

Утасны цэс хэрэглэх заавар
4) Тооны машин – тооны машины үйлдлийг гүйцэтгэх.
▸

+�

��
+

→� ������������������������
‘тооны машин’-г сонгоно.

▸ Гол товчлууруудаа ашиглан тоонуудаа оруулаад
үйлдлийн тэмдэгтүүдийг оруулна.

удирдлагын товчоор

5) Дэлхийн цаг – Хотуудын цагийг тодорхойлно.
▸

+�

▸

��
+

→� ‘Дэлхийн
������������������������
цаг’-г сонгоно.

Хотуудаас сонголт хийхийн тулд удирдлагын товчлуурыг ашиглана.

6) Цаг хэмжигч – Цаг хэмжиж уралдаан тэмцээнд ашиглах боломжтой.
▸

+�

��
+

→� �������������������������
‘Цаг зогсоох’-ыг сонгоно.

▸ [OK]товчийг ашиглан Эхлүүлэх, зогсоох үйлдэл хийнэ,
үргэлжлүүлэх, Цаг дарах үйлдэл хийнэ харин
үйлдлийг хийнэ.

товчийг ашиглан Цааш

товчоор Дахин эхлүүлэх, буцах
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5. Утасны тохиргоо

+

Утасны хэл, дуудлага зэрэгтэй холбоотой тохиргоог өөрчилж тохируулна.
1) Автомат түгжээ
+�
+�
Утасны товч санамсаргүй дарагдахаас сэргийлж энэхүү хамгаалалтыг хийнэ, ‘Автомат түгжээ Функцийг
асаана’. Энэхүү Функцийг цуцлах бол,

��
→�

��
→�

��
→�

2) Хэл сонгох – Утасныхаа хэлийг сонгоно.
▸

+�

+

��
→� ‘English’,
����������� ‘Монгол’
����������������������������������
гэсэн хэлнүүдээс сонгоно.

3) Цаг тохируулга – Цагийг 12 болон 24 цагийн форматаар харуулна.
▸

+�

+

��
→� ‘12H’
�����������
буюу ‘24
���� H’-г
�������������
сонгоно.

4) Хариулах хэлбэр – дуудлагад хариу өгөх хэлбэрийг сонгоно.
▸

+�

��
+

→� ‘Ногоон
������������������������������������������������
товч’-г сонгох буюу дурын товчийг дарах.

▸ Дуудлага зохицуулагч:

[Ногоон] товчийг дарж дуудлагад хариу өгнө.

▸ Дурын товч: Дуудлагад хариу өгөхийн тулд дурын товчийг дарах.( улаан товчноос бусад)
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5) Дуудлага зохицуулагч – Дуудлага хийх болон дуудлага хүлээлгэхтэй холбоотой тохиргоо.
▸

+�

��
+

→�����������
Цэс сонгох

▸ Дуудлага хүлээлгэх : Утсаар ярьж байх нөхцөлд давхар дуудлага ирвэл түр хүлээлгэх.

▸ Дуудлага шилжүүлэх : Энэ нөхцөлд ирсэн дуудлагад хариу өгөх шаардлагагүй бөгөөд тэрхүү
дуудлага тохируулсан дугаар луу шилжинэ.
▸ Ярианы нууцлал : Ярианы нууцлал хэлбэрийг сонгох.
▸ Олон улсын яриа : Олон улсын дугаарыг тохируулах.

▸ Өгөгдлийн тохиргоо : Утсаа яриа, модем болон факсын хэлбэрт шилжүүлж болно.
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6) Хамгаалалт – Нууц үгээ өөрчлөх буюу утас түгжих тохиргоог хийх.
▸�

+�

+

→�������������������
Нууц үгээ оруулах.

(1) Хувийн
Бусдад үзүүлэхийг хүсэхгүй зарим цэсэнд хувийн нууцлал хийж болно.
(2) Утас түгжих
Хэрэв утсаа түгжсэн бол нээхийн тулд ПИН код оруулна. Хэрэв ПИН кодоо 3 аас дээш удаа буруу
оруулсан үйлчилгээний төвд хандана уу.
(3) ПИН тохиргоо
Энгийн нөхцөлд утас унтраагаад асаах бүрт ПИН код нэхнэ.
Энэ тохиргоог хүчингүй болгож болох ч үл таних хүмүүс таны утсыг зөвшөөрөлгүй хэрэглэж
болзошгүй.
Хэрэв ПИН ээ зөв оруулсан бол дэлгэцэнд меню харагдана.
Хамгаалалтыг хүчингүй болгохын тулд ПИН код оруулах шаардлагатай.
▸ ПИН түгжих
Асаах – ПИН код нэхэж асах.
Унтраах – ПИН код нэхэлгүйгээр асах.
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▸ ПИН код өөрчлөх
4-8 оронтой тогтооход хялбар тоогоор өөрчилнө.

→�
→
�����������������������������������������������������
→ нууц үгээ оруулна уу�������������������������������
������������������������������
→ ПИН�������������������������
������������������������
→‘ПИН өөрчлөх’-г сонгох
OK товчийг дарна уу. Хэрэв ПИН дугаараа мартсан бол үйлчилгээний төвтэй холбогдоно уу.

Хуучин ПИН кодоо оруулна уу

Шинэ ПИН кодоо оруулна уу

(4) Утасны тохиргоо сэргээх
Утасны анхны тохиргоог сэргээх бөгөөд ПИН кодоо хийх шаардлагатай.
7) S/W Хувилбар – Утасныхаа программыг шалгах.
▸

+�

+
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6. Төлөв

+

Дуудлаганы дохионд төрөл бүрийн хонх, дуу чимээ, чичиргээнээс сонголт хийж, товчлуурын аянд
тохиргоо хийж дууны түвшинг тохируулна.

1) Чимээгүй – Утасны хонх болон чичиргээ ажиллахгүй.
Чимээгүй тохиргоон дээр ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдэхгүй.
▸

+�

+

2) Хуралд – Чичиргээ болон гэрлэн дохиог сонгоно. Утасны хонх болон товчлуурын дуу ажиллахгүй.
▸
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→��������������������������������������
Чичиргээ болон гэрлэн дохиог сонгоно.

Утасны цэс хэрэглэх заавар
3) Машинд – Утасны хонх, дуу чимээ, товчлуурны дуунуудаас сонголтоо хийж дууны түвшинг тохируулна.
▸�

+�

+

→��������������������������������������������
Утасны хонх болон дуу чимээг сонгох, солих.

4) Гадуур – Утасны хонх, дуу чимээ, товчлуурны дуунуудаас сонголтоо хийж дууны түвшинг тохируулна.
▸�

+�

+

→��������������������������������������������
Утасны хонх болон дуу чимээг сонгох, солих.

5) Миний тохиргоо 1, 6) Миний тохиргоо 2 – таалагдсан хонхоо сонгоод ашиглахад хялбар болгохын
тулд дээрх хавтасуудад тусад нь хадгална уу.
▸�� 

+�

+

буюу�

→ утасны хонх болон дуу чимээг сонгох, солих.
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Утасны цэс хэрэглэх заавар
7. Дэлгэцний тохиргоо

+

Арын дэлгэцийг сонгох тохируулах.
1) Арын дэлгэц – Арын дэлгэцийн хувилбараас сонгох.
▸
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+�

+

U-400

+�

→ Арын дэлгэц-г сонгох.

Утасны цэс хэрэглэх заавар
2) Баннер & Цаг – дэлгэцэнд цаг болон баннер үг оруулах.
▸

+�

+

+�

→��������������������������������������������������
Баннер (цагны тохиргоог) өөрчлөх ����������������
→���������������
Текст оруулах.
3) Өнгөний ялгарал – Дэлгэцийн өнгө ялгарлыг тохируулах.
▸

+�

+

+�

→���������������������������������������������������������������������
Өнгөний ялгарлыг тохируулахын тулд удирдлагын товчлуурыг ашиглана.
4) Дэлгэцний гэрэл – арын гэрлийн цагийг тохируулах.

▸

+�

+

+�

��������������
→�������������
цаг сонгоно.
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Утасны үзүүлэлт
ДолгионыДавтамж : TX : 453.0 - 457.475 MHz
RX : 463.0 - 467.475 MHz

Жин : 80гр (зайны хамт)
Хэмжээ : 105 x 45 x 17 (L x W x T [mm])
Батарей : 950mAh Lithium-ion дахин цэнэглэх зай
Хүлээх горимд : 200 цаг (Slot mode 1)
Ярих горимд : 150 минут (10dBM Tx power / RC 3)
Дэлгэц : 65,000 өнгө ялгалт STN (128 x 128 dots)
Дуу : 32 полифоник ая

▸Э
 нэхүү гар утас нь PC-Sync функцыг ашиглах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг үйлдвэрлэгчийн веб хуудаснаас авах боломжтой.
Qualcomm incorporated компаний лицензээр үйлдвэрлэв
Бүтээгдэхүүний өнгө : Мөнгөлөг саарал / Хар саарал
4,901,307
5,506,865
5,267,261
5,600,754
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5,490,165
5,109,390
5,544,196
5,414,796

U-400

5,056,109
5,511,073
5,267,262
5,657,420

5,504,773
5,228,054
5,568,483
5,416,797

5,101,501
5,535,239
5,337,338

5,778,338
5,710,784
5,659,569
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Хэрэглэгчийн тэмдэглэл
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