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Freeman Speak T300 

Наръчник за употреба 

 

Въведение 

Благодарим Ви за направения избор. За правилна 

употреба на закупения мобилен телефон, моля, 

прочетете внимателно инструкциите, които са 

представени в това ръководство. 

Този мобилен телефон е проектиран, за да се използва 

в GSM/GPRS мрежите. Сред неговите функции са: 

телефонен указател, часовник с аларма, календар, 

калкулатор, аудиоплейър, фотокамера и диктофон. С 

неговия елегантен дизайн и дружелюбния интерфейс, 

този продукт Ви посреща с цялостно решение. 

Т.Д. Е-Бода Електроникс С.Р.Л. си запазва правото да 

променя този наръчник с инструкции без 

предварително предизвестие. 

 

Основни инструкции 

Изключвайте телефона преди да влезете в самолет или 

на всяко друго място, където се забранява 

използването на мобилните телефони, като в 

болниците. Мобилните телефони могат да засегнат 

работата на медицинското оборудване. Този телефон е 

оборудван с функция за автоматично включване. Моля, 

уверете се, че сте изключили всяка аларма, настроена 

на устройството, за да се предотврати автоматичното 

му включване по време на полета. 
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Определени електронни устройства не са защитени от 

радио сигнали, излъчвани от мобилния телефон, като 

слухови апарати, регулатори на сърдечния ритъм 

(пейсмейкъри) или други медицински устройства, 

сензори за пожар и други. За лична безопасност, моля, 

вижте спецификациите на уредите, които вече 

притежавате. 

Не прилагайте натиск върху екрана и не го удряйте. 

Агресивната работа може да има като последствие 

унищожаване на вътрешните компоненти на телефона 

и/или счупване на екрана. Веществото от 

вътрешността на екрана е опасно. При контакт с очите, 

изплакнете веднага с вода и се явете спешно при лекар. 

Не разглобявайте мобилния телефон. За всяка повреда, 

моля, обърнете се към сервизния център, посочен в 

гаранционната карта. 

Не използвайте остри предмети тогава, когато 

натискате клавишите на телефона. Тези предмети ще 

повредят неговите клавиши. 

Не оставяйте мобилния телефон в близост до магнитни 

предмети, като банкови карти, магнитни дискове и 

други, поради риск от загуба на данните, които са 

запаметени върху тях. 

Не оставяйте мобилния телефон в близост до малки 

метални предмети. Неговият високоговорител 

съдържа магнит и може да привлича игли или други 

остри предмети, които, впоследствие, могат да Ви 

наранят или да повредят високоговорителя. 
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Не излагайте мобилния телефон на влага. Повишената 

влажност и течностите могат да предизвикат корозия в 

електронните части от вътрешността на устройството и 

ще последва неговото повреждане. Поддържайте 

телефона сух. 

 

Инструкции за акумулаторната батерия 

Не излагайте мобилния телефон на топлина или 

пламъци. Пламъците и топлината унищожават 

батерията, като съществува риск от експлозия. 

Не прилагайте натиск върху устройството в момента, в 

който го зареждате. Заради натиска, който е приложен 

върху батерията, тя може да прегрее и/или експлодира. 

Не извършвайте късо съединение на батерията. 

Случайното извършване на късо съединение може да 

възникне тогава, когато допирате с метален предмет 

всички конектори на батерията. Чрез късо съединение 

можете да унищожите батерията. 

Веществото от вътрешността на батерията е опасно. 

При контакт с очите, изплакнете веднага с вода и се 

явете спешно при лекар. 

Не разглобявайте батерията. За всяка повреда, моля, 

обърнете се към сервизния център, посочен в 

гаранционната карта. 

Не поставяйте батерията в микровълнова фурна или на 

места с високи температури, поради риск от 

повреждане на батерията/експлозия. 

Ако батерията започне да си променя цвета, да се 
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деформира или има течове от нея, моля, не я 

използвайте повече и подменете я, като се обърнете 

към сервизния център, посочен в гаранционната карта. 

Пазете батерията от влага. Тя може да унищожи 

батерията. 

Не оставяйте акумулаторната батерия на места с много 

висока температура, като например във вътрешността 

на автомобила през лятото, с цел предотвратяване на 

унищожаването на батерията. 

Не оставяйте акумулаторната батерия да се зарежда 

повече от 24 часа. 

 

Инструкции за зареждащото устройство  

Моля, използвайте само зареждащото устройство, 

което е предоставено в комплекта заедно с продукта. 

Ако желаете използването на друго зареждащо 

устройство, моля, уверете се, че неговите 

спецификации са идентични с тези на захранващото 

устройство, което е доставено заедно с Вашия продукт, 

с цел предотвратяване на повреждането на мобилния 

телефон.  

 
Не извършвайте късо съединение на захранващото 

устройство, за да предотвратите неговото увреждане и 
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риск от токов удар. 

Ако кабелът на захранващото устройство е оголено, 

моля, не го използвайте, за да предотвратите риск от 

токов удар. 

Пазете захранващото устройство от течности. 

Ако захранващото устройство контактува с течности, 

извадете го веднага от контакта. 

Не разглобявайте захранващото устройство. За всяка 

повреда, моля, обърнете се към сервизния център, 

посочен в гаранционната карта. 

Не използвайте зареждащото устройство във влажна 

среда. 

Не докосвайте зареждащото устройство с мокри ръце 

тогава, когато е включено в контакта. Рискувате да 

получите токов удар. 

Изключете зареждащото устройство от контакта тогава, 

когато искате да го почистите. 

Не изключвайте зареждащото устройство от 

телефона/контакта чрез дърпане на кабела. Моля, 

дърпайте за муфата. 

 

Почистване и поддръжка 

Телефонът, батерията и захранващото устройство не са 

устойчиви на вода. Моля, пазете ги от влага. 

Почистването на телефона и на зареждащото 

устройство може да се извършва като се използва мека 

кърпа, без химични вещества, почистващи разтвори и 

препарати. 
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Предотвратете проникването на мръсотия в муфата за 

зареждане на телефона. 

 

Преди използване на телефона 

Наименованията на компонентите и подробно 

описание 

Описание на клавишите 

 

 
 

№ Клавиш Информация 

1 УСПЕШНО 
Потвърждаване/Следващо 

меню. 

2 

КЛАВИШ 

НАЛЯВО 

ЕКРАН 

Натиснете този клавиш в 

основния екран, за да 

отворите основното меню на 

телефона. 

3 

КЛАВИШ 

НАДЯСНО 

ЕКРАН 

Натиснете този клавиш в 

основния екран, за да 

отворите указателя. 

Обикновено този клавиш 

има функцията за връщане 

към предходното меню. 
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4 
КЛАВИШ 

ЧЕРВЕН 

Натиснете за да приключите 

повикване, натиснете 

продължително, за да 

включите/изключите 

телефона. Натиснете във 

всяко меню, за да се върнете 

в основното меню. 

5 
КЛАВИШ 

ЗЕЛЕН 

Натискайте този клавиш, за 

да извършите повикване, за 

да отговорите на повикване 

или за да се покаже 

историята на повикванията 

върху основния екран. 

6 НАГОРЕ Клавиш за насочване нагоре. 

7 НАДЯСНО 
Клавиш за насочване 

надясно. 

8 НАДОЛУ Клавиш за насочване надолу. 

9 НАЛЯВО Клавиш за насочване наляво. 

10 КЛАВИШИ Цифрови клавиши 

11 ЗВЕЗДИЧКА 

Натиснете клавиш "*", за да 

въведете символите "*", "+", 

"P", "W". 

 

Основни функции 

Извършване на повикване 

Можете да извършите повикване само тогава, когато 

Вашият телефон се намира в зоната на покритие на 

доставчика на услугата. Силата на сигнала се показва в 



 

 9 

горния ляв ъгъл на екрана (максимум 5 чертички на 

сигнала при най-добри условия). 

Околната среда оказва влияние върху качеството на 

мрежата. 

 

Указател 

Можете да запазвате име и телефонни номера в 

указателя. За достъп до него можете да натиснете 

клавиша, над който е записано "Указател" или отворете 

основното меню и изберете приложението. В 

указателя можете да организирате контактите в групи, 

а избирайки контакт можете да извършите следните 

действия: нов контакт, изпращане на SMS към 

избраното лице, гласово повикване, изтриване, 

многократно изтриване, копиране, други опции 

(собствен номер, услуги, състояние на паметта).  

 

Съобщения 

SMS 

Получени съобщения 

Отворете папка входящи, за да прочетете получените 

съобщения. 

 

Папка изходящи 

Отворете папка изходящи, за да прочетете запазените 

съобщения. 
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Напишете съобщение 

Центърът за съобщения Ви позволява да изпращате 

или получавате съобщения чрез мобилния телефон. 

Моля потвърдете, че номерът центъра за услуги е 

конфигуриран преди използване. 

Отворете подменю "Ново съобщение", за да напишете 

един SMS. Внимание: в някои мрежи съобщенията не 

могат да надвишават 160 знака.  

 

Чернови 

Неизпратените съобщения се запазват в папка 

"Чернови". Можете да отваряте и изпращате 

съобщения от тази папка. 

 

Изпратени съобщения 

В тази папка се запазват всички изпратени съобщения.  

 

Шаблони 

Запазвайте често използваните шаблони, за да 

предотвратите набирането на едни и същи думи много 

пъти. Тези шаблони могат да бъдат променени или 

изтривани. 

 

Натискайки "Опции" можете да конфигурирате 

долните съобщения. 

1. Център за съобщения за SIM1. 

2. Център за съобщения за SIM2. 

3. Валидност на съобщението. 
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4. Доклад за получено съобщение. 

Тази функция е достъпна само ако се поддържа от 

Вашия GSM оператор. 

5. Запазване на изпратени съобщения. 

6. Предпочитано място за съхранение. 

Можете да изберете между паметта на телефона и 

тази на SIM картата. 

 

Регистър повиквания 

Вашият телефон запаметява последните 20 повиквания 

от следните категории: неприети повиквания, приети 

повиквания и набрани номера. В това меню можете да 

търсите през цялата история на повикванията. 

 

Настройки 

 

Настройки повикване 

Това меню включва много персонални настройки на 

телефона. 

 

Настройки "Dual SIM" 

Можете да изберете три конфигурации: "Dual SIM" 

активно, само SIM1 активна, само SIM2 активна. 

 

Настройки телефон 

1. Дата и час 

A Натиснете клавиши "Нагоре" и "Надолу", за да 

изберете желаната опция. Натиснете "Наляво" и 
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"Надясно", за да изберете стойността, която желаете да 

актуализирате.  

Забележка: Ако отстраните акумулаторната 

батерия от телефона или ако се е изтощила преди 

много време, е необходимо да въведете отново 

текущия час и дата. 

 

2. Език 

Изберете езика на екрана на Вашия телефон. 

 

3. Програмиране включване/изключване 

Настройте часовете, в които телефонът да се включва 

и изключва автоматично. 

 

4. Възстановяване на настройките по подразбиране 

Въведете паролата на телефона (по подразбиране 

"1234") и възстановете фабричните настройки на 

телефона. Това действие ще изтрие съдържанието на 

паметта на телефона и на MicroSD картата. 

 

Екран 

1. Ефект анимация 

Тази опция позволява активиране, деактивиране или 

промяна на анимациите при включване и изключване 

на телефона. 

 

 

2. Настройки фонова картина 
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Тази опция позволява промяна на фоновата картина на 

телефона. 

 

3. Контраст 

Тази опция позволява промяна на контраста. 

 

4. Осветяване 

Тази опция позволява промяна на времетраенето, за 

което се осветява екрана. 

 

5. Осветяване на клавишите 

Позволява промяна на времетраенето, за което се 

осветяват клавишите. 

 

Сигурност 

1. Промяна на PIN1. 

 

2. Промяна на PIN2. 

 

3. Промяна парола телефон (парола по подразбиране 

"1234"). 

 

4. Уединение 

Позволява блокиране на приложенията с паролата на 

телефона. 

 

5. Автоматично заключване на клавишите 

Активирайте/деактивирайте автоматичното 
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заключване на клавишите и настройте интервала от 

време, в който ще се заключват. 

 

6. Заключване на екрана с червения клавиш 

Активиране/деактивиране на заключването на екрана 

с червения клавиш. 

 

7. Заключване за сигурност 

За да активирате заключването за сигурност изберете 

първо "смяна на паролата", след което въведете 

Вашата парола и активирайте/деактивирайте 

функцията. 

 

8. Фиксирано повикване 

За активиране/деактивиране на фиксирано повикване 

е необходимо да въведете кода PIN2 на Вашата SIM 

карта и да добавяте записи в списъка. 

 

9. Черен списък 

Номерата от черния списък няма да могат да Ви 

набират или да Ви изпращат съобщения. За промяна 

на списъка, влезте в менюто на приложението и 

добавяйте контакти и права. 

 

Връзки 

В това меню можете да изберете точките за достъп до 

мрежата, да активирате услугата GPRS, да изберете 

активна връзка за данни и да изберете мрежата по 
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подразбиране. 

 

Мултимедия 

Този телефон е оборудван с фотокамера, видеокамера, 

видеоплейър, аудиоплейър, диктофон, FM радио 

(изисква поставяне на слушалки, които служат като 

антена) и програма за визуализация на изображения. 

 

Файлове 

Файлов мениджър. Това приложение е предназначено 

за обработка на файловете от паметта на телефона или 

от MicroSD картата. Ако изберете един файл и 

натиснете "Опции", можете да извършвате определен 

брой операции с него, например: преименуване, 

копиране, преместване, изтриване, сортиране и др. 

 

Профили 

1. Общ профил 

Активиране: Активира избрания профил. 

Персонализиране: Настройва следните опции: 

Настройка тон: Настройка тонове за повикване, 

аларма, включване и др. 

Сила на звука: Настройка сила тон звънене и клавиши. 

Вид на звъненето: Еднократно или повтаряне на 

звъненето. 

Допълнителен звук: Активиране/деактивиране на 

допълнителни звуци. 
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2. Без звук 

За настройки вижте "Общ профил". 

 

3. Среща 

За настройки вижте "Общ профил". 

 

4. На закрито 

За настройки вижте "Общ профил". 

 

5. На открито 

За настройки вижте "Общ профил". 

 

Приложения 

1. Аларма 

Могат да бъдат конфигурирани до три различни 

настройки за аларма. За всяка аларма можете да 

настроите часа, в който е активна. Тогава, когато звъни 

алармата, можете да натиснете "Stop", за да я 

изключите, или "Snooze", за да отложите звъненето с 

броя минути, настроен за тази цел. Звъненето работи 

даже и когато телефонът е изключен. Заедно с 

изключването на алармата можете да изберете дали да 

включите телефона или да го оставите изключен. 

 

2. Bluetooth 

Можете да активирате/деактивирате Bluetooth-а на 

телефона, можете да настроите видимостта, можете да 

свържете телефона към други Bluetooth устройства и 
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можете да преименувате Вашето устройство. 

 

3. Календар 

В това приложение се показва календара на текущия 

месец и текущата дата е маркирана в рамка. За да 

видите датата, натиснете клавишите "Нагоре" / 

"Надолу" / "Наляво" / "Надясно". 

 

4. Калкулатор 

Изберете "Clear", за да изчистите екрана от последните 

въведени данни. Дръжте натиснат "Clear", за да 

изчистите изцяло въведените данни. Натиснете "OK", за 

да получите резултатите на въведеното изчисление. 

Забележка: Този калкулатор има ограничена точност 

и е приложим само за най-обикновени аритметични 

операции. 

 

5. Диктофон 

Това приложение позволява записване на аудио 

файлове. Можете да записвате файлове AMR (ниско 

качество) или WAV (високо качество). 

 

Приложения които изискват достъп до интернет 

Вашият телефон съдържа приложения, които могат да 

изискват GPRS връзка. 
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Екран 2.8''TFT,240*320 

Процесор Spreadtrum 

SIM Card Dual SIM, dual ST/BY 

GSM мрежа GSM 850/900/1800/1900 

RAM памет 32MB 

Съхранение 32MB 

Камера 0.3 MP 

Bluetooth 2.0 

FM радио FM 

Връзка данни GPRS 

Допълн. памет 8 GB MicroSD карта 

За повиквания 8 часа * 

Батерия 800 mAh 

Захр. устройство вход: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA 
Head: 0.422 W/Kg 
Body: 0.481 W/Kg  

Възпроизвеждани аудио формати MP3, WMA 

Възпроизвеждани видео формати 

 

MPEG-4, 3GP 

Размери на продукта 126,4*56,1*10.6mm 

Тегло на продукта 84g 

Размери на кутията 135*78*52mm 

Тегло на кутията 180g 

       Софтуер 

       Опаковка 

Режим на изчакване 72 часа * 

Стойност SAR 

* При идеални условия на сигнала 

Freeman Speak T300 – Техн. спецификации 

       Хардуер 
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CE маркировката е задължителна 

маркировка за съответствие за 

продуктите, включени на пазара в 

Европейското икономическо 

пространство. CE маркировката на 

един продукт гарантира, че 

продуктът съответства на съществените изисквания на 

приложимите CE директиви. 

Този продукт е маркиран с 

отличителен знак за селективно 

сортиране на електрически и 

електронни отпадъци. Този символ 

посочва факта, че продуктът 

трябва да бъде приет от система за 

разделно събиране на отпадъци, в съответствие с 

директива 2002/96/ЕО на ЕС, така че да може да се 

рециклира или разглобява за свеждане до минимум на 

въздействието върху околната среда. 

Внимание! Електронните продукти, които не се 

събират разделно, могат да навредят на околната 

среда и човешкото здраве, понеже могат да съдържат 

опасни вещества. 

 

БАТЕРИИТЕ: 

Внимание! 

Забранява се изхвърлянето на батериите на боклука. 

Предавайте използваните батерии на центровете за 

рециклиране. 
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Несъответстващото използване на батериите може да 

причини течове или корозия. 

Не монтирайте батериите в грешна посока. 

Опасно е да зареждате/ удряте/ отваряте или 

причинявате късо съединение на батериите. 

Не оставяйте разредените/използваните батерии в 

продукта. 

Ако няма да използвате продукта за продължително 

време, извадете батериите. Сменяйте батериите, когато 

часовникът започне да работи по несъответстващ 

начин. 

Ако е възникнал теч на батериите вътре в продукта 

почистете течността и заменете батериите. 

Батериите, включени в опаковката, не съдържат тежки 

метали.  

 

RoHS (Ограничаване на опасните вещества). Тази 

директива е регламент, който се прилага от дата 01 

юли 2006 г. и се отнася до ограниченията за 

продаване на пазара на продукти и електрическо и 

електронно оборудване, съдържащи опасни вещества 

като олово, шествалентен хром, кадмий, 

полибромирани бифенили (PBB), полибромирани 

дифенил етери (PBDE). 


