
 

NDrive S300 
 

Кратко ръководство Версия 1.0 
 



Съдържание на комплекта в кутията 
 
 

 
  
Адаптор за 220 волта 
  
USB кабел 
  
Ръководство на потребителя и Кратко ръководство 
  
Компакт диск с описание на устройството 
  
Батерия 
  
Комплект слушалки с микрофон  
 



Описание на външния вид и клавиатурата 
 
 

 
Изглед отпред, отгоре и отляво 

 
 

 
 

 
Номер Елемент Описание 

1 GPS антена Свързване на външна антена за по-добро приемане 
 

2 Високоговорител За прослушване на аудио или телефонни разговори 
 

3 Светодиод Светодиоден индикатор на захранването и нивото на 
батерията 



 

4 Дисплей Чувствителен на допир дисплей. По него може да се 
пише, рисува или прави избор със специална писалка 
 

5 Ляв бутон за избор Изпълнява командата, изписана в полето над него 
 

6 Навигационен бутон Бутон, който се управлява с палеца и така придвижва 
курсора. С плъзгане на пръста по колелцето в средата 
движите курсора като с мишка, а с натискане правите 
избор 
 

7 Десен бутон за избор Изпълнява командата, изписана в полето над него 
 

8 Бутон за край С натискането му приключвате телефонен разговор или 
спирате сигнала за входящо повикване. Също така го 
натискате, ако искате да се върнете на Основния екран 
от което и да е меню. 
 

9 Бутон ОК Натискате, когато искате да изпълните избрана 
команда. 
 

10 Микрофон За провеждане на разговор. 
 

11 Куплунг за 
синхронизация 

Тук можете да включите USB кабел, адаптор за 
променлив ток или слушалките от комплекта. 
 

12 Бутон за разговор Натискате този бутон, за да инициирате повикване към 
името или номера, показани в момента на екрана или за 
да приемете входящо повикване. 
 

13 Бутон за Основно меню Активирате Основното меню на устройството. 
 

14 Бутон за сила на звука Регулира силата на звука на високоговорителя. 
 

15 GPS бутон Стартира GPS навигация. 
 

16 Бутон RESET С писалката на устройството натискате този бутон, за да 
рестартирате софтуера. 
 

 
  



Изглед отзад и отдясно 
 

 
 

Номер Елемент Описание 

17 Обектив на камерата Използвайте вградената камера, за да правите снимки 
или да записвате видеоклипове. 
 

18 Бутон за увеличаване Увеличава фокусното разстояние при снимки в Микро 
режим. 
 

19 Допълнителен 
говорител 

За слушане на музика. При разговор работи като 
хендсфрий. 
 

20 Ключалка на капака С притискане освобождавате капака, за да го свалите. 
 

21 Специална писалка 
(стилус) 

С нейна помощ рисувате, пишете по екрана или 
стартирате команди, чрез докосването на полетата им на 
екрана. 
 

22 Бутон за захранване С късо натискане изключвате устройството временно, 
задавайки му спящ режим. Ако натиснете и задържите 
бутона - изключвате телефона напълно. Ако 
устройството е в спящ режим то ще приема входящи 
телефонни повиквания, ако е изключено – не. 
 



23 Слот за микро SD 
карта 

Вход за допълнителна карта за разширяване на паметта. 

24 Бутон на камерата С първото натискане се активира камерата. Всяко 
следващо натискане прави снимка. 
 

 
  
Светодиоден индикатор 
  
Значението на различните цветове, в които може да свети индикатора са обобщени в 
долната таблица: 
 

Приоритет на сигнала 
(от висок към нисък) 

Цвят на индикатора Описание 

1 Мига с червен цвят Има пропуснато повикване 

2 Мига със зелен цвят Има непрочетен SMS 

3 Мига с жълт цвят Сигнал за аларма 

4 Мига със син цвят Приемане на GPS сигнал 

5 Мига в синьозелено Зареждане на батерията 

6 Индикаторът не свети Друго състояние на устройството 

 
  



Първоначално включване на телефона 
  
Поставяне и зареждане на батерията 
  
Батерията трябва да се зареди напълно преди да започнете да използвате телефона. 
Батерията може да се зарежда както при включен телефон, така и при изключен. 
  
Отваряне на капака и изваждане на батерията 
 1. Поставете телефона в едната си ръка с екрана надолу към дланта. Притиснете с 
палци задния капак и го плъзнете към долната страна на телефона за да го отстраните. 
 2. Извадете батерията, като повдигнете първо долния край, както е показано на 
илюстрациите: 
 

 
  
Поставяне на батерията 
 1. Поставете металните контакти на батерията до контактните пластини на апарата 
и с леко притискане на долния край вкарайте батерията в телефона. 
 2. С приплъзване отдолу нагоре затворете задния капак. 
 
  



SIM и Микро SD карта памет 
  
Поставяне на SIM картата 
 1. Следвайте горните инструкции за да освободите капака и да извадите батерията. 
 2. Поставете SIM картата в специалното гнездо с позлатените контакти надолу. 
Скосеното ръбче на картата трябва да съвпадне с това на корпуса на телефона. 
 

 
  
Поставяне на Микро SD карта 
  
Използвайте само карти памет от типа Микро Secure Digital (Микро SD) в този слот. Такава 
карта поставяте, ако желаете да разширите възможностите на паметта на устройството, за 
да запазите снимки, видеоклипове, музика и друга информация. 
 1. Плъзнете картата в предвиденото гнездо с пинчетата нагоре и напред. 
 2. Притиснете картата надолу към корпуса. Ще чуете характерно щракване, когато 
тя влезе плътно в гнездото. 
 
  
Включване и изключване на апарата 
  
Включване на телефона 
  
Местоположението на бутона на захранването е показано на горните илюстрации. 
Натиснете го и го задръжте за включване или изключване. 
 
  



Инсталиране на програмата ActiveSync 
  
Ако на своя настолен или преносим компютър работите с приложението Outlook, можете да 
обменяте информацията за e-mail адреси, контакти, календар или други данни между 
телефона и този компютър, като я поддържате постоянно обновена и на двете устройства. 
  
Инсталиране на ActiveSync на Вашия компютър 
 1. Поставете инсталационния диск в компютъра. 
 2. Следвайте инструкциите по инсталацията, които се визуализират на монитора. 
 3. Свържете синхронизиращия кабел към устройството и в някой от USB портовете 
на компютъра. 
 4. Когато персоналния компютър разпознае USB връзката, ще се активира 
програмата за настройка на синхронизацията. Следвайте инструкциите на екрана, за да 
определите кои данни искате да се обновят. 
  
Осъществяване на телефонен разговор 
 1. Убедете се, че SIM картата е поставена в телефона и батерията е заредена. 
 2. Ако сте на Основния екран – въведете номера с клавиатурата и натиснете бутона 
за разговор за да стартирате повикване. 
 3. Ако в момента работите в друго меню – натиснете бутона за разговор, за да 
активирате телефона; след това наберете номера и после отново натиснете бутона за 
разговор, за да стартирате повикването. 
 4. Също така, бихте могли да намерите името на лицето, на което ще звъните в 
списъка с контакти, кликнете върху него и да задържите там писалката. Ще се активира 
падащо меню, където можете да посочите „позвъняване в работата”, „ позвъняване в 
къщи” и др. в зависимост от това какви телефонни номера имате запаметени за това лице. 
 
  
Приключване на разговора 
  
Натиснете бутона за край за да приключите с телефонен разговор. 
 
  



Правене на снимки и запис на видеоклипове 
  
Камера 
  
Вашият телефон е оборудван с цифрова камера, с която можете да правите снимки или да 
записвате видеоклипове. 
 

 
 
  
Снимки 
  
За да активирате камерата, натиснете бутона на камерата (позиция 24 от таблицата по-
горе) или изпълнете следната последователност от команди: Start>Programs>Camera. 
Има и друг вариант: Start>Programs>Pictures & Videos> иконката на камерата. 
  
В средата на екрана ще видите изображението към което е насочен обектива. За да 
направите снимка трябва да натиснете бутона на камерата (поз.24) или средата на 
навигационния бутон. Ще чуете звук, имитиращ звука от затвора на механичен фотоапарат 
и снимката ще бъде съхранена. 
 
  
Запис на видеоклип 
  
От екрана на активираната вече камера, кликнете върху иконката в горния ляв ъгъл. Тя 
ще промени вида си и ще заприлича на видеокамера. Това означава, че сте в режим на 
запис на видео. За да започнете да записвате, натиснете бутона на камерата (поз.24) или 
средата на навигационния бутон. В долната част на екрана ще се появи запълваща се 
линия с таймер, а в горния ляв ъгъл се визуализира червена мигаща точка, заедно с 
надписа “REC”. Така разбирате, че в момента сте в режим на запис. За да спрете процеса, 
натиснете бутона на камерата или средата на навигационния бутон, или пък символа за 
”стоп” на екрана (черно квадратче) и видеоклипа ще бъде запаметен. 
Максималното времетраене на заснетото видео зависи от свободната памет в устройството 
или на допълнителната карта. 
 
  
 
 
 



Принадлежности на камерата 
 

 
  
На екрана на камерата се виждат няколко допълнителни икони. Те позволяват 
извършването на различни операции като превключване между снимане и видеозапис, 
показване на брояч на снимките или таймер за продължителността на видеото, избор на 
паметта в която да пишете в момента, избор на яркостта, увеличението, режима на 
цветност и др. Отделете си малко време и се запознайте практически с тези функции. 
 
  
Микро режим 
  
Имате възможност, с бутона за регулиране на фокусното разстояние, (позиция 18) да 
работите в Микро режим за близки снимки или за разпознаване и запаметяване на визитни 
картички (активира се с иконката с цветенце долу на екрана), или пък да работите в 
нормален режим на фотографиране и видеозапис. 
 
  
Снимки и видео 
  
Съхранените в паметта на устройството кадри можете да разгледате с помощта на 
специално интегрирано в софтуера на телефона приложение ”Снимки и видео”. 
От това меню можете също така да подберете кадър, който да ползвате като тапет на 
Основния екран или да посочите кои снимки искате да изпратите на свои познати. 
 



 
  
Работа с приложението 
  
За да стартирате програмата изпълнете Start>Programs>Pictures & Videos 
След като влезете, на екрана ще се появи преглед на всички запаметени в устройството и 
на картата памет снимки. 

 Ако кликнете на някоя снимка, ще я увеличите на цял екран. 
 На екрана за преглед можете да избирате различни кадри, придвижвайки се с 

помощта на навигациония бутон. 
 Използвайки бутона Меню или посочвайки и задържайки се върху даден кадър, 

активирате падащо меню, в което имате достъп до допълнителни опции, като 
изпращане на снимката, изтриването или редактирането и, запаметяване към 
даден контакт и др. 

 
Още информация 
 
Допълнителна подробна информация можете да намерите в отделното Ръководство на 
потребителя за този модел или пък с командата Start>Help, за да отворите интегрираното 
в телефона помощно меню. 


