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Загальна інформація 

Дякуємо Вам за вибір нашого мобільного телефону. Цей посібник користувача надасть вам 

загальну інформацію та інструкції з експлуатації пристрою. 

Примітка: 

Для забезпечення безпеки, використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником 
телефона. Недотримання цих рекомендацій є порушенням умов гарантії. 
 
Ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від реального пристрою. 
 
Ми залишаємо за собою право вносити зміни в пристрій або у зміст цього посібника без 
попереднього повідомлення. 
 
Цей посібник може бути змінено без попереднього повідомлення. 
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Функції кнопок 

Кнопки Функции 

1 Права 

програмна 

клавіша 

Натисніть цю клавішу, призначену для вибору номера з телефонної 

книги і переведення його в режим очікування; 

Натисніть цю клавішу, щоб повернутися до попереднього меню; 

Натисніть цю клавішу, щоб відхилити виклик. 

2 Клавіша набору 

номера 

Натисніть цю клавішу для вибору SIM1 або SIM 2; 

Натисніть для з'єднання під час вхідного дзвінка; 

Натисніть для входу в журнали викликів (в режимі очікування) 

3 Відбій 
Вимкнення живлення: Тривале натискання для виключення 

живлення в режимі очікування; 

        

Динамік
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Включення живлення: Тривале натискання для включення 

живлення, якщо телефон вимкнений; 

Натисніть цю клавішу, щоб повернутися до екрана режиму 

очікування. 

4 Клавіші 

навігації 

Натискайте клавіші, щоб прокрутити опції під час перегляду списку 

функцій. У стані редагування, натисніть клавіші зі стрілками для 

переміщення. У режимі очікування натисніть напрямки, щоб увійти в 

зазначену функцію сторінки. Крім того, можна налаштувати клавіші, 

для їх відповідності потрібних функцій. У режимі розмови натисніть 

вгору або вниз, щоб збільшити гучність звуку. 

5 Клавіша ОК Натисніть кнопку OK для підтвердження і входу в головне меню. 

6 Цифрові 

клавіші 

Набір номера в режимі очікування і введення цифр або символів в 

режимі редагування. 

Клавіша 7 *  

У режимі очікування натисніть * двічі, щоб відобразити "+" для 

набору міжнародних номерів; У режимі програвача і режимі FM, 

натисніть клавішу * для зменшення гучності. 

Клавіша 8 # 

У режимі очікування натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб перейти 

між поточним профілем і профілем «без звуку». У режимі 

програвача і режимі FM, натисніть клавішу #, щоб збільшити 

гучність. 

Клавіша 9 0  
Включення ліхтарика: Тривале натискання, щоб включити ліхтарик; 

Вимкнення ліхтарика: Тривале натискання, щоб вимкнути ліхтарик; 
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Початок роботи 

Встановлення SIM картки та акумулятора 

1. Зніміть задню кришку (1), вийміть акумулятор (2), вставте SIM картку (3) 

2. Вставте акумулятор і закрийте кришку 
           

Увага:  

(1) Встановлення не передбаченого для даного пристрою типу акумулятора несе загрозу вибуху . 

(2) Утилізовуйте непридатні до використання акумулятор и відповідно до вказівок . 

Встановлення T-Flash картки (карти зовнішньої пам'яті) 

Вимкніть мобільний телефон і вийміть акумулятор. 

Візьміть SIM-карту золотистими контактами донизу і вставте її акуратно в потрібне місце. 

1. Вимкніть мобільний телефон і вийміть акумулятор або будь-який інше джерело електроживлення. 

Візьміть карту пам'яті золотистими контактами вниз і обережно, злегка натискаючи, вставте в слот. 

2. Перед тем как извлечь карту памяти, убедитесь, что мобильный телефон выключен, затем, в первую 
очередь, извлеките аккумулятор. 
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Увімкнення мобильного телефона 

Зарядка акумулятора 

Переконайтеся, що батарею вставлено в телефон. Для того, щоб зарядити акумулятор, підключіть зарядний 

пристрій до гнізда в нижній частині телефону (інтерфейс USB), а потім підключіть інший кінець до розетки. 

Значок батареї відображає стан зарядки. Під час зарядки індикатори заряду будуть прокручуватися. Коли всі 

риски індикатору рівня заряду стануть нерухомими, акумулятор повністю заряжено. Відключіть зарядний 

пристрій від телефона. Відключіть адаптер від розетки змінного струму. 

Увага: Якщо акумулятор розряджений, значок батареї з'явиться через кілька хвилин після 

початку зарядки. 

 Розетка повинна знаходитися поряд із обладнанням і має бути легкодосяжною 

Попередження: Допустимий діапазон температур для заряджання акумулятора від -5 ℃ до 55 ℃, 

використовуйте зарядне обладнання виключно в цих допустимих межах. Використовуйте зарядний 

пристрій, що надається постачальником. Використання інших зарядних пристроїв може бути 

небезпечним і стати причиною порушення офіційного гарантійного терміну придатності виробу. 

 

Опції меню 

Контакти 

В Контактах можна зберігати список контактів в пам'яті телефона, ємність SIM-карти для 

зберігання списку контактів залежить від оператора мережі. Для уточнення, будь ласка, 

зверніться до місцевого оператора. 

Журнал викликів 
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У цьому меню можна переглядати списки вихідних викликів / пропущених викликів / прийнятих 

викликів / видалення журналів викликів /.час викликів 

Інструменти 

Ця функція пропонує різні додатки, в тому числі Ліхтарик, Будильник, Bluetooth, Калькулятор, 

Світовий час та інші. Додатки дуже зручні і покликані зробити кожен ваш день впорядкованим, 

легким і комфортним.  

Мультимедіа 

Камера: Додаток Камера підтримує функцію фотографування. Ви можете робити знімки за 

допомогою вбудованої камери і налаштовувати потрібні параметри. Об'єктив камери 

знаходиться на тильній стороні мобільного телефону, дисплей виконує роль видошукача. 

Зображення відтворюються у форматі JPG.  

Перегляд зображень: За допомогою цієї функції ви можете вибрати будь-яке зображення і 

скористатися опціями для наступних операцій: Переслати, Слайд шоу, Видалити, Встановити 

зображення в якості шпалер, Перейменувати, Деталі, Налаштування перегляду. 

Відеозапис: Натисніть кнопку OK, щоб почати запис відео. Тривалість відеозапису залежить від 

ємності карти пам'яті. Використовуйте параметри для виконання таких налаштувань: 

Налаштування відео та Зберігання. 

Відео: Увійдіть в меню Програвач відео. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб отримати 

доступ до таких опцій: список відтворення, відтворення на весь екран, атрибут файлу. 

Аудіо: Увійдіть в меню Аудіоплеєр. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб отримати доступ 

до таких опцій: Список відтворень, Маркування треку, Додати, Встановити в якості мелодії 
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дзвінка, Режим відтворення, Налаштування та Вихід. 

FM радіо: Для запуску програми FM-радіо і прослуховування радіостанцій необхідно вставити 

навушники в роз'єм на пристрої. У цьому додатку доступні наступні функції: Список каналів, 

Ручне введення, Автоматичний пошук та Список файлів. 

Диктофон: Увійдіть в додаток Диктофон, натисніть ліву функціональну клавішу для доступу до 

таких функцій: Новий запис, Відтворення, Видалити, Надіслати, Список записаних файлів. 

Повідомлення 

Увійдіть в це меню для доступу до таких функцій: Написати повідомлення, Вхідні, Чернетки, 

Вихідні, Відправлені повідомлення і шаблони SMS. Кількість повідомлень залежить від ємності 

пам'яті телефону і зовнішніх SIM-карт. Ви можете перевіряти стан пам'яті SIM-карт або 

мобільного телефону.  

Диспетчер файлів 

Диспетчер файлів призначений для роботи із файлами в телефоні у зовнішній карті пам'яті. У 

цьому меню ви можете керувати фотографіями, MP3-файлами та іншими папками.  

Інтернет 

Інтернет: Цю функцію Ви можете використовувати для перегляду веб-сторінок і пошуку інформації в Інтернет. 

При відкритті Інтернет відкривається ваша домашня сторінка. Веб-адреса (URL) поточної сторінки 

відображається у верхній частині вікна. 

STK: STK - це засіб роботи із SIM-картами. Даний телефон підтримує функцію обслуговування. Конкретні умови 

обслуговування залежать від SIM-карти і мережі. Сервісне меню буде автоматично додано в меню телефону, 

якщо ця послуга підтримується мережею SIM-картами. 
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Ігри 

У цьому телефоні Вам пропонується гра Дудл джамп. 

Налаштування 

 Профілі: Цей стільниковий телефон забезпечено декількома профілями. Ви можете 

налаштувати мелодію відповідно до навколишніх обставин. Ви можете налаштувати 

профіль відповідно до власних вимог і активувати його. Доступні варіанти: Звичайний, Без 

звуку, Навушники, В приміщенні і Bluetooth. 

 Налаштування телефону: В цьому меню можна вибрати: Час і дата; Вибір мови; 

Налаштування швидкого доступу; вмикання / вимикання за розкладом; Дисплей; 

Мобільний телефон підтримує три мови системи: хінді, англійську та пенджабі. Англійська 

мова встановлюється за замовчуванням. 

 Мережеві налаштування: Ви можете встановити налаштування мережі для SIM1 та SIM2.  

 Параметри безпеки: Для захисту особистих даних Ви можете встановити налаштування 

безпеки для SIM1 / SIM2; налаштування безпеки для Телефону; Екран автоматичного 

блокування; підтримка технології Mobile tracker і Захист даних.  

 Для скидання всіх налаштувань і повернення до заводських параметрів введіть, будь 

ласка, пароль'1122'. 
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Заходи безпеки 

Запобіжні заходи 

Будь ласка, уважно прочитайте і дотримуйтесь наступних умов: 

Безпека при увімкненні  

Не користуйтеся своїм мобільним телефоном там, де це заборонено. Це може призвести до 

пошкоджень або завдати шкоди. 

 

Безпека дорожнього руху насамперед. 

Дотримуйтесь всіх відповідних місцевих законів та правил. Ніколи не користуйтесь телефоном 

під час водіння. 

В першу чергу, необхідно приділяти увагу безпеці на дорозі. 

 

Вимикайте мобільний телефон у медичних установах. 

Дотримуйтесь відповідних обмежень. 

Вимикайте свій мобільний телефон поблизу медичної апаратури. 

 

Вимикайте мобільний телефон в літаках 
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Дотримуйтесь відповідних обмежень. 

Ніколи не користуйтесь телефоном в літаку. 

 

Вимикайте мобільний телефон на автозаправках 

Ніколи не користуйтесь телефоном на автозаправках, поруч з місцями зберігання палива і 

хімікатів. 

 

Вимикайте мобільний телефон в місцях проведення вибухових робіт. 

Слідкуйте за обмеженнями і завжди дотримуйтесь приписів та нормативів 

Використовуйте телефон належним чином 

 

Як описано в цьому посібнику, стільниковим телефоном можна користуватися тільки в належних 

місцях. 

По можливості, будь ласка, не торкайтеся антени телефона. 

Користуйтеся послугами кваліфікованого післяпродажного сервісу 

Тільки кваліфікований фахівець може налаштувати або відремонтувати ваш стільниковий 

телефон.  

Будь ласка, в разі несправностей звертайтеся тільки в авторизований сервісний центр. 
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Аксесуари та акумулятори 

Використовуйте тільки офіційні аксесуари та акумулятори і не підключайте до пристрою 

несумісну продукцію від інших виробників. 

Водостійкість 

 

Ваш стільниковий телефон не є водонепроникним. Будь ласка, тримайте його подалі від води. 

Резервне копіювання 

 

Не забувайте робити резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються в стільниковому 

телефоні. 

Підключення до інших пристроїв. 

 

Будь ласка, прочитайте посібник користувача для більш детального ознайомлення з 

інструкціями безпеки перед підключенням до інших пристроїв. Уникайте підключення несумісних 

пристроїв до продукту. 

Екстрені виклики 
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Переконайтеся, що ваш мобільний телефон увімкнений і знаходиться в зоні обслуговування. У 

режимі очікування введіть номер SOS, а потім натисніть клавішу дзвінка. Повідомте своє 

місцезнаходження і не вішайте трубку без подальших інструкцій. 

 

 


