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1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Винаги изключвайте специалния клетъчен телефон (по-нататък – 
телефон) когато се намирате в самолет. 

Използването на телефона в самолета с опасно за функционирането на 
системите на самолета. 

Спазвайте ограниченията за използването на телефони в бензиностанции, 
хранилища за гориво, химически заводи, в райони на взривни работи и в други 
места, където има ограничение за използването на клетъчни телефони.  

Забранено е да се разглобява телефона. 

Телефона не е херметичен. Не го оставяйте под дъжд или заливайте с вода и 
други течности. 

Използвайте оригиналните зарядното устройство и акумулаторна батерия, 
включени в комплекта на телефона. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕЛЕФОНА 

o Симетричен алгоритъм за шифроване 

o Дължина на ключа 256 бита 

o Публичният ключ 256 бита за свързване се формира за всеки сеанс чрез 
изчисляване над елиптична крива 254 бита по схемата Public Key Diffie-
Hellman 

o Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и 
секретния ключ, създаден от самият ползвател с помощта на център за 
изготвяне на ключове, включен в комплекта 

o Алгоритъм за компресиране на речта: 4800 bit/s ACELP 

o GSM диапазон: 850, 900, 1800, 1900 MHz 

o Тегло на телефона: 140 гр. 

o Размери на телефона: 110х40х20 мм 

 

Телефонът работи в два режима: 

 стандартен – GSM телефон работещ с всички телефони в мрежата; 

 криптиран – GSM телефон работещ в закрита линия (защитена от 
подслушване) като използва канала за предаване на данни CSD 9600 bit/s и 
схема на свързване “point-to-point” – директна връзка между двата телефона - 
шифриране на информацията в единия телефон и дешифриране в другия (и 
обратно). В този режим телефона се свързва само с аналогични телефони 
(SP-7) които са дефинирани за работа в една и съща група (имат зареден 
еднакъв групов ключ). 

GSM мрежата не позволява да се реализира шифриране по схемата "point-to-
point" в гласовия канал. По тази причина в режим криптирани (закрити) телефонни 
разговори телефонът SP-7 използва канала за предаване на данни CSD 9600 bit/s. 
Малката скорост за предаване на данни на този канал налага използване в SP-7 на 
алгоритъм за компресиране на речта (Voice Coder) със скорост на преобразуване 
4800 bit/s. 
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Телефонът SP-7 е защитен от всички системи за дешифриране.  

Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и 
секретния ключ, създаден от самият ползовател с помощта на «Център за Изготвяне 
на Ключове». 

Апаратното криптиране на сигнала в телефона се осъществява на базата на 
крипто-алгоритъма TIGER, Швеция 

 

3 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Телефона е предназначен за приемане и предаване в мрежите за клетъчна 
връзка със стандарт GSM: 850/900/1800/1900 на гласова информация и кратки 
съобщения в стандартен вид и криптирана гласова информация.  

Зареждане на акумулаторната батерия. 

Зареждайте акумулаторната батерия, като използвате щатното зарядно 
устройство, включено в комплекта на телефона. Свържете зарядното устройство 
към телефона и след това го включете в захранващата мрежа 220V. В горния десен 
ъгъл на дисплея ще се появи пиктограма показваща процеса на зареждане на 
акумулаторната батерия. При зареждане на изключен телефон индикация за 
зареждането отсъства. 

Предупреждение за разредена акумулаторна батерия. 

Когато е необходимо зареждане на акумулаторната батерия, на дисплея се 
появява съобщение «Батерията разредена!», и в горния десен ъгъл на дисплея на 
телефона – пиктограма на «празна батерия». 

Акумулаторната батерия може да се зарежда по всяко време, но се 
препоръчва процеса по зареждане да се осъществява без прекъсване до пълното 
зареждане на акумулаторната батерия. 
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Индикатора на акумулаторната батерия в процеса на работа на телефона 
показва степента на зареденост (четири нива), като намалява от пълен заряд до 
минимално ниво. 

Обща информация за акумулаторната батерия. 

Тип: Li-Ion, капацитет: 1000mAh, номинално напрежение: 3.7V.  

Нова акумулаторна батерия, която още не е използвана, достига своят пълен 
капацитет след 2-3 цикъла на зареждане / разреждане. 

Не оставяйте телефона изложен на пряко слънчево излъчване. Дори 
кратковременно въздействие на экстремално висока температура може да намали 
капацитета на акумулаторната батерия. 

3. ПОДГОТОВКА НА ТЕЛЕФОНА ЗА РАБОТА 
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ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА 

За да включите телефона натиснете и задръжте бутон включване (~ 3 сек) 
. В случай на появяване на надпис «ВЪВЕДЕТЕ PIN-код» - въведете PIN-кода 

съответстващ на поставената в телефона SIM-карта. Въвеждания код се изобразява 
на дисплея във вид на звездички. При грешно въвеждане на символ, наиснете бутон 
"Изчисти" за премахване на последния въведен символ. 

След приключване на въвеждането на PIN-кода натиснете бутон  или 
«ОК». 

Телефона преминава в режим на регистриране в мрежата на оператора. При 
успешно приключване на процеса по регистриране в мрежата на оператора, на 
дисплея се изобразява името на мрежовия оператор за мобилни услуги. От този 
момент телефонът се намира в изходно (чакащо) състояние. Освен информацията 
за мрежата, на дисплея също така се изобразяват индикатори за степента на 
зареденост на акумулаторната батерия и силата на сигнала от базовата станция на 
оператора (ниво на напрежение на електромагнитното поле на базовата станция). 

Силата на сигнала от базовата станция се изобразява в пет степени (градации). 

С цел икономия на енергия в режим на активна работа, дисплея на телефона 
автоматично се изключва след 20 секунди от последно натиснатия бутон. 
Повторното натискане на произволен бутон включва дисплея. Настъпването на 
всяко събитие изискващо вниманието на потребителя също включва дисплея 
(например: входящо повикване, SMS и т.н.). 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА 

Изключването на телефона се осъществява чрез продължително натискане на 
бутона за включване . 

4 РЕЖИМИ НА СВЪРЗВАНЕ 

4.1 КРИПТИРАНА ВРЪЗКА (ЗАКРИТА ЛИНИЯ): 

За включването на криптиран режим ( шифрирано изходящо свързване ) е 
необходимо: 

- кратковременно натискане на бутона от дясната страна на корпуса на 

телефона. Включването на режима се индицира с появяването на символа  в 
горната част на дисплея и смяна на цвета на екрана в червено. 

- наберете желания номер (или изберете номер от телефонната книга на 
телефона) и натиснете бутон .  

В случай на отговор на търсения номер, на дисплея се появява съобщение 
«Изчакайте», което свидетелствува за началото на процеса по установяване на 
закрит канал за свръзка. Процесът по установяване на закрития канал за свръзка се 
съпровожда от акустичен сигнал и стандартно трае няколко секунди. 

След установяване на закрития (криптиран) канал можете да започнете 
конфиденциалния разговор.  

След приключване на разговора натиснете бутон .  

При работа на телефона в криптиран режим липсва възможност за регулиране 
силата на звука. Регулирането силата на звука за криптирания режим се извършва 
предварително от раздела в менюто «Звуци и сигнали». 

При входящо криптирано повикване на дисплея се появява номерът или името 
на викащия абонат, сопроводено с акустическо звънене.  

За приемане на повикването и установяване на връзка натиснете бутон  . 

За отхвърляне на повикването и прекъсване на връзката - бутон «Отхвърляне» 
или  . 
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4.2 СТАНДАРТНА ВРЪЗКА (ОТКРИТА ЛИНИЯ): 

За осъществяването на стандартна (открита) връзка е необходимо: 

- да се изключи криптирания режим на работа на телефона, ако той се намира 

в такъв режим (наличие на символ  и червен екран), за което кратковременно се 
натиска бутона от дясната страна на корпуса на телефона. (изгасва червения цвят 

на екрана и символа  ); 

- наберете желания номер (или изберете номер от телефонната книга на 
телефона) и натиснете бутон . 

След приключване на разговора натиснете бутон . Телефонът ще се 
върне в изходно състояние. 

В «открития» режим на работа е предвидена възможност за регулиране силата 
на звука по време на разговора. Регулирането се извършва с бутона на лявата 
страна на корпуса на телефона. 

Извикване на интерактивното меню 

По време на разговора можете да извикате интерактивното меню на телефона 
като натиснете бутон «Функции». В резултат на това на дисплея ще се появят 
функциите от менюто, които може да бъдат използвани по време на разговора 
(сеанса на свръзка). 

С помощта на бутони «▼» и «▲» преместете лентата за активиране (в син цвят) 
на необходимата функция от менюто и след това натиснете бутон «Избери». При 
това разговорът с абоната няма да бъде прекъснат. 

5 УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕФОНА 

За влизане в главното меню натиснете бутон «Меню».  

Системата на интерактивното меню е реализирана по кръгова схема, 
преместването по която се осъществява с бутоните «▼» и «▲». 

Функциите на менюто са разположени в следния ред: 

  - съобщения (SMS); 

  - повиквания (информация за телефонните позвънявания); 

  - параметри (задаване на параметри от потребителя); 

  - мрежа (избор на типа на работната мрежа и нейните параметри); 

  -блокиране на клавиатурата; 

  - контакти (телефонна книга); 

Изборът на функции от менюто се осъществява чрез бутони «▼» и «▲», а 
активирането му - като се натисне бутон «Избери». 

Необходимо е да се отбележат следните раздели на функция МРЕЖА. 

 Тип на модема 

Дадения раздел позволява да се настрои типа на модема за взаимодействие 
на телефона в криптиран режим. В разделът са доступни три настройки: протокол 
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V.32, протокол V.110, или Авто (препоръчва се). За потвърждаване на избора 
натиснете бутон «ОК». В някои мрежи, особенно при взаимодействие на различни 
типове мрежи, могат да възникнат проблеми при установяването на криптиран 
режим на предаване на гласова информации по протокола V.110. В този случай е 
необходимо да се превключи типа на модема на V.32.  

Забележка: Протоколът на работа V.110 има предимство пред протокола V.32 
в частта на съществено съкращаване на времето за установяване на канала на 
свръзка, т.е. времето за проверка и влизане във връзка между телефоните. 

Режимът «Авто» подразбира работа без явно посочване на типа на модема. В 
този случай предпочтителния тип на протокола ще се избира автоматично. 

 Диапазони GSM  

Телефонът позволява работа в четири диапазона на стандарта GSM 
(850MHz, 1900MHz, 900MHz и 1800MHz).  

Даденият раздел позволява ръчно избиране на честотна двойка 850/1900MHz 
или 900/1800MHz. Избора на работната честота в двойката се осъществява 
автоматично. Активирането на необходимата двойка честоти се извършва чрез 
бутони «▼» или «▲» - за избор, и натискане на бутон «Избери». 

Внимание! След избора на честотна двойка телефона автоматично се 
рестартира и се включва режим «Търсене на мрежа» в зададения диапазон на GSM 
мрежата. 

 

6 RESET НА ТЕЛЕФОНА 

С цел осигуряване на аварийно (апаратно) рестартиране на софтуера на 
телефона е предвиден бутон «RESET», достъпът до котойто е през малък КРЪГЪЛ 
отвор на дясната страна на корпуса на телефона (достъп с тел от кламер). 

Използването на АПАРАТНОТО РЕСТАРТИРАНЕ е необходимо само в 
случаите, когато има неправилно функциониране на телефона (например, 
«зависване» на телефона). 

Натиснете за кратко бутона «RESET» с тънък и твърд предмет (тел от кламер) - 
телефонът ще се изключи.  


