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КОМПЛЕКТАЦIЯ

Смартфон – 1 шт 
Аккумулятор к смартфону – 1 шт
Зарядний пристрiй– 1 шт
Навушники– 1 шт
USB кабель – 1 шт
OTG кабель – 1 шт
Захисна плiвка– 1 шт
Iнструкцiя з експлуатації– 1 шт
Гарантiйний талон– 1 шт

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ 
ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 
489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007
Гарантiйний строк - 12 мiсяцiв. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні 
строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для 
проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до 
подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики 
виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не 
рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення 
його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як  в цьому 
випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров’я або майна споживача.
Виробник: MABO TECHNOLOGY CO., LIMITED. OFFICE3A-9,12/F, KAISER CENTRE, NO.18 
CENTRE STREET, SAI YING PUN, HONGKONG, CHINA. (Мабо Технолоджi  Ко., Лiмiтед. Офiс 
– 9,12/Ф Кайзер Центр, 18 Центр Стрiт, Сай Йiнг Пун, Гонконг, Китай). Уповноважений 
представник виробника  в  Україні: ТOB «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева, буд. 44, 
тел.: 0444670859.
Дата виготовлення: 15.10.2015.
Серiйний номер вказано на виробi.
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1. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
1.1. ОГЛЯД
Дякуємо за те, що ви вибрали смартфон Bravis Nova. Після того, як ви прочитаєте цю інструкцію
ви в повній мірі володітимете інформацією про те, як використовувати телефон і всі його функції і
вам буде легко користуватися ним.
Цей смартфон забезпечує не тільки базові функції дзвінків, такі як реєстр викликів, але й багато
інших практичних функцій і сервісів, які покращать проведення вами часу роботи та ігор. Кольоровий
дисплей смартфону відповідає технології GSM/GPRS і схвалений органами сертифікації в
країні і за кордоном.
Наша компанія залишає за собою право змінювати зміст цієї інструкції без попереднього
сповіщення.

1.2. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
Коли ви зв’язуєтеся з органами регулювання телекомунікацій або з агентом з продажу, їм

буде необхідно знати код IMEI вашого телефону (щоб побачити код, який знаходиться на наклейці
ззаду телефону, необхідно витягнути батарею). Запишіть цей номер і зберігайте його в безпечному
місці на випадок, якщо він буде потрібний у майбутньому.

З метою запобігання несанкціонованого використання вашого мобільного телефону,
вживайте таких застережних заходів:

Встановіть PIN-код на SIM-карту свого телефону і негайно змінюйте його, якщо він став
відомий третій особі.

1.3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИМІТКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Перш ніж почати використовувати свій телефон, прочитайте і зрозумійте вказані застереження,
щоб гарантувати його безпечне і правильне використання.

1.3.1. УВАГА
Слід використовувати тільки ту батарею та зарядний пристрій, які вказані виробником.

Використання іншої батареї та зарядного пристрою може призвести до пошкодження батареї,
перегрівання, загоряння або вибуху.

З метою уникнути поломки або загоряння телефону, не вдаряйте і не кидайте телефоном.
Не кладіть батарею, мобільний телефон або зарядний пристрій у мікрохвильову піч або в

інші пристрої, оскільки це може призвести до неочікуваних інцидентів.
Забороняється використовувати телефон поблизу легкозаймистих або вибухових газів,

оскільки в результаті може статися поломка телефону та пожежа.
Запобігайте впливу на телефон високих температур, вологості та сильного пилу, оскільки

це може призвести до поломки телефону.
Щоб не допустити падіння і поломки телефону, не кладіть його на нерівні та нестійкі

поверхні.

1.3.2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ
Батарея має обмежений термін служби. Термін служби батареї скорочується з кожним

циклом зарядження. Якщо батарея залишається слабкою навіть після зарядження, то це вказує на
те, що термін її служби закінчується і слід придбати нову батарею.

Утилізуйте стару батарею належним чином.
Забороняється кидати батарею у вогонь, оскільки це може призвести до вибуху.
Під час установки батареї забороняється використовувати силу і тиск, оскільки в результаті

цього батарея може протекти, перегрітися або тріснути.
Забороняється з’єднувати контакти батареї.
Якщо рідина з батареї потрапила в око, негайно промийте його водою і зверніться до

лікаря.
Забороняється розбирати або змінювати батарею, оскільки це може призвести до

пошкодження і травми.
Якщо під час використання батарея перегрівається, змінює колір або форму, то припиніть її

використання.
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1.3.4. ЗАРЯДЖЕННЯ ТЕЛЕФОНУ
Підключіть зарядний пристрій до телефону. На дисплеї засвітиться індикатор рівня заряду

батареї. Навіть якщо телефон вимкнений, зображення процесу зарядження все одно з’явиться,
вказуючи, що процес зарядження триває. Якщо рівень заряду батареї надто низький, то індикатор
процесу зарядження може з’явитися дещо пізніше після початку процесу.

Коли індикатор рівня заряду батареї не світиться і вказує на повний заряд батареї, то це
означає, що зарядження завершене. Якщо під час зарядження телефон вимкнений, то зображення
про завершення зарядження також з’являється на дисплеї. Процес зарядження зазвичай триває 3-4
години. Нормальним явищем є нагрівання телефону і зарядного пристрою під час зарядження.

Після завершення зарядження від’єднайте зарядний пристрій від розетки і від телефону.

1.3.5. ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ
Мобільний телефон, батарея і зарядний пристрій не є водонепроникними. Не кладіть їх у

ванній кімнаті або в інших занадто вологих приміщеннях, а також не допускайте, щоб вони мокли під
дощем.

Для чищення мобільного телефону, батареї та зарядного пристрою використовуйте м’яку і
суху ганчірку.

2 ПОЧАТОК РОБОТИ
2.1 НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ І ПОЯСНЕННЯ ДО НИХ
2.1.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телефонна трубка
Модель
Розміри
Вага
Літій-іонна батарея
Модель
Номінальна напруга
Максимальна напруга заряду
Ємність
Час роботи в режимі очікування
Зарядний пристрій
Модель

2.1.2 ІКОНКИ
В режимі очікування на дисплеї можуть з’явитися такі іконки.
Іконка Опис

Іконка відображення сили сигналу
Іконка відображення пропущених викликів
Іконка відображення місцезнаходження за супутником

Отримано нове повідомлення
Іконка відображення завантаження додатку
Завантаження завершене
Встановлено і активовано будильник
Іконка відображення дзвінка, що триває
Іконка відображення відтворення пісні
Іконка відображення рівня заряду батареї

Активовано USB
Доступ заблоковано
Підключення до безпровідної мережі
Увімкнено Bluetooth
У телефоні не встановлено SIM-карти
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Активовано підключення передачі даних GPRS

2.2 ПОЯСНЕННЯ ДО КНОПОК
Іконка Пояснення
Кнопка
повернен
ня

Повернення до попереднього меню

Кнопка меню Кнопка відображення опцій поточного меню
Кнопка
увімкненн
я

Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути телефон.
Просто натисніть на цю кнопку, щоб заблокувати телефон.

Бокові
кнопк

и регулювання
гучності

Під час розмови з допомогою цих кнопок можна регулювати гучність.
Під час відтворення аудіофайлів з допомогою цих кнопок можна

регулювати гучність

Примітка: В цій інструкції термін "натисніть кнопку" означає натиснути і відпустити кнопку. "Натисніть і
утримуйте кнопку" означає, що необхідно натиснути кнопку і утримувати її натиснутою протягом 2
секунд і більше.
Опис і функції кнопок залежать від моделі телефону.

2.3 ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЮ
В головному екрані вашого телефону може з’являтися багато сенсорних кнопок. Щоб правильно
використовувати ці кнопки, слід попередньо калібрувати сенсорний дисплей (див. Калібрування):
Дотримуйтеся таких вказівок:

Не доторкайтеся до дисплею мокрими руками
При доторканні до сенсорного дисплею не застосовуйте надмірної сили
Не доторкайтеся до дисплею металевими або іншими предметами, що проводять струм

2.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ
2.4.1 УСТАНОВКА І ВИЙМАННЯ SIM-КАРТИ

Вимкніть телефон, витягніть батарею та відключіть інше зовнішнє живлення. Вставте SIM-
карту в призначений для неї відсік, як показано на телефоні.

Коли вам потрібно вийняти SIM-карту, вимкніть телефон, вийміть батарею і витягніть
SIM-карту з відсіку.
Увага: вимикайте телефон перед тим, як витягнути SIM-карту. Ніколи не виймайте і не вставляйте
SIM-карту, якщо телефон підключений до зовнішнього джерела живлення, оскільки внаслідок
цього SIM-карта може пошкодитися.

2.4.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ
Після розблокування SIM-карти телефон автоматично виконує пошук доступних мереж (на

дисплеї буде відображатися процес пошуку мережі). Якщо телефон знайшов доступну мережу, то
на дисплеї з’явиться назва провайдера мережі.

Примітка: Здійснення екстреного виклику. Примітка: Якщо на дисплеї з’являється фраза
"тільки екстрені виклики", то це означає, що ви перебуваєте поза межами зони покриття і що ви
можете здійснити екстрений виклик залежно від сили сигналу.

2.4.3 ВИКЛИК
Коли на дисплеї з’являється логотип оператора мережі, ви можете здійснювати або

приймати виклики. Поділки в лівому верхньому куті дисплею показують силу сигналу мережі.
Сила сигналу мережі суттєво впливає на якість виклику.

2.4.4 ВИКЛИК ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ
В Меню набору наберіть номер і натисніть кнопку Набір, щоб почати виклик. Щоб змінити

номер, видаліть введені вам цифри. Під час набору номера на дисплеї з’являється анімація. Після
відповіді на виклик, на дисплеї починає висвітлюватися інформація про статус. Якщо встановлено
сигнал з’єднання, то телефон видасть сигнал сповіщення (залежно від мережі).

Щоб завершити виклик, натисніть кнопку Завершення.
Зональний код + Телефонний номер + Кнопка виклику.
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2.4.5 МІЖНАРОДНИЙ ВИКЛИК
Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть і утримуйте цифру 0 в Меню набору, доки не

з’явиться префікс міжнародного виклику "+". Це дозволяє вам здійснити виклик міжнародного номеру.
Після префіксу міжнародного виклику введіть код країни і повний номер телефону. Коди

країн закріплені в міжнародних конвенціях, наприклад 49 для Німеччини, 44 – для Великобританії,
46 – для Швеції.

При здійсненні міжнародного виклику по телефону слід випускати "0" перед кодом міста.
Наприклад, щоб подзвонити на нашу гарячу лінію з іншої країни, набирайте +86 21 114 +

код країни + повний номер телефону + Кнопка виклику.

2.4.6 ВИКЛИК НОМЕРА ЗІ СПИСКУ
Всі набрані та прийняті виклики зберігаються в списку журналу дзвінків. Останні виклики

відображуються вверху списку (див. "Журнал викликів"). Всі номери сортуються по Вихідні виклики,
Отримані виклики і Пропущені виклики. Телефон дозволяє також переглянути всі виклики. Коли
журнал викликів заповнений, старі номери видаляються автоматично. Щоб переглянути список,
виконайте такі дії:

Щоб переглянути Вихідні виклики, натисніть кнопку набору.
Ви можете набрати будь-який номер зі списку, натиснувши на кнопку виклику.
Коли з’явився список викликів, натисніть ОК, щоб побачити детальну інформацію про

виклик, або перейдіть в меню Опції > Зберегти, щоб записати номер в список контактів.

2.4.7 ЕКСТРЕНИЙ ВИКЛИК
Якщо ви знаходитеся поза зоною покриття (див. поділки сили сигналу мережі в верхньому

лівому куті сенсорного дисплею), ви все ще можете здійснити екстрений виклик. Якщо оператор
мережі не надає послуг роумінгу, то на дисплеї з’явиться напис "тільки екстрені виклики", який
попереджає вас, що ви можете здійснити тільки такі виклики. Якщо ви перебуваєте в межах зони
покриття, то ви можете здійснити екстрений виклик навіть без SIM-карти.

2.4.8 МЕНЮ ВИКЛИКУ
Меню викликів з’являється на дисплеї тільки під час активного виклику, а такі опції меню як

Очікування виклику, Переадресація виклику, Конференц-виклик залежать від мережі.
Зв’яжіться зі своїм оператором мережі.

Опції виклику можуть включати таке:
Вимкнути звук – не передавати звук
Вільні руки – увімкнути динамік для підсилення гучності
Утримувати – перевести поточний виклик у режим очікування
Завершити виклик – закінчити поточний виклик

БІЛЬШЕ
Почати запис голосу – почати запис розмови
Увімкнути Bluetooth – дозволяє використати пристрій Bluetooth у разі наявності
Новий виклик – здійснити інший виклик

3.ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МЕНЮ
(*ці функції залежать від конкретної моделі)

3.1 ФАЙЛОВИЙ МЕНЕДЖЕР
Система управління файлами складається із карти SD card та SD card 2, коли SD card – це пам'ять
телефону. SD card 2 служить як зовнішня пам'ять карти пам’яті. Менеджер файлів дозволяє
виконувати пошук файлів, видалення і редагування.
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3.2 НАБІР
Меню набору на дисплеї забезпечує швидкий доступ до журналу викликів, контактів і клавіатури
цифрового набору (використовується для ручного набору).

3.3 3G ВІДЕОДЗВІНОК
Натисніть на номер в телефонній книжці і ви відразу зможете виконати такі операції: набрати,
відправити повідомлення та здійснити відео дзвінок. Під час відео дзвінка існує можливість
вибрати додатки, такі як вимкнення мікрофона, перемикання в автоматичне зображення,
вимкнення динаміка, збереження фотографій в пам'ять телефону.

3.4 НАЛАШТУВАННЯ
Вхід в меню і налаштування телефону для своєї зручності. Управління SIM-картою:

можливість управління SIM-картою та інші розширені налаштування.
WLAN: можливість увімкнення і вимкнення WLAN та інші розширені налаштування.
Використання пам’яті: висвітлення інформації про використання пам’яті.
Аудіо-профіль: Загальний, без звуку, зустріч, надворі, інший. Додатково існує можливість

налаштування певних режимів роботи дисплею.
Вибрати режим і увійти в звичайні налаштування: вібрація, гучність, рингтон, сповіщення,

звук клавіатури і т.д.
Дисплей: Налаштування яскравості дисплею, шпалер, інтервалу згасання дисплею та

розміру шрифту.
Пам'ять: Відображення внутрішньої пам’яті телефону та карти пам’яті.
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Батарея: Відображення інформації про використання батареї.
Додатки: Функція перегляду, управління та видалення додатків на телефоні.
Облікові записи і синхронізація: Функція синхронізації вашого облікового запису з

телефоном.
Служба локалізації: Функція визначення місцезнаходження.
Безпека: Установка шаблону розблокування телефону; блокування SIM-карти; блокування

карти пам’яті.
Мова і клавіатура: Функція вибору мови і методу вводу.
Резервне копіювання і скидання: Скидання налаштувань DRM "керування цифровими

правами" і відновлення заводських налаштувань, щоб видалити всі особисті дані з телефону.
Дата і час: Встановити поточний час і дату.
Налаштувати час увімкнення/вимкнення: Функція установки часу, коли телефон повинен

вимкнутися або увімкнутися.
Додаткові функції: Можливість налаштування деяких додаткових функцій.
Опції розробника: Встановити деякі опції, що використовуються розробниками.
Про телефон: Відображення інформації про модель, стан, мобільне ПЗ та технічні

характеристики.

3.5 ПОШУК

Можливість виконання локального пошуку інформації, яка вам потрібна.

3.6 КОНТАКТИ

Меню контактів дозволяє легко дзвонити, відправляти електронні листи або
текстові повідомлення колегам і друзям. Ви можете додати контакт безпосередньо зі свого
телефону або синхронізувати контакти з будь-яким додатком на вашому комп’ютері. Ви можете

відкрити меню контактів безпосередньо з головного меню або з меню набору.

3.7 МЕНЮ СПОВІЩЕНЬ

Потягніть пальцем вниз в головному меню, після чого відкриється меню
сповіщень, де також можна вибрати варіанти увімкнути або вимкнути WiFi, Bluetooth, GPS та
режим в літаку. Протягніть пальцем навколо і відкриється вікно профілю для вашої зручності.

3.8 ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕНТУ
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З допомогою браузера існує можливість завантажувати файли і зображення та
зберігати їх в списку меню завантаженого контенту.

3.9 ВІДЖЕТИ

Меню віджетів розміщене справа від меню додатків в головному меню.
Натиснувши і утримуючи відмет ви можете перетягнути на будь-яке місце в головному меню.

3.10 ВИБІР ШПАЛЕР

Натисніть і утримуйте палець на головному меню – з’являться опції вибору
джерела шпалер, після чого ви зможете встановити шпалери за своїм бажанням.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО SD-КАРТУ
Ваш мобільний телефон підтримує можливість використання SD-карти для збільшення

пам’яті. Встановіть SD-карту згідно з вказівкою.
Як один із каталогів пам'яті, згідно із заводськими налаштуваннями пам'ять телефону

встановлена як пам'ять за замовчуванням. Ви можете використовувати її без будь-яких
налаштувань.

Використання флеш-пам'яті: якщо підключено "телефон – кабель передачі даних – ПК", на
ПК з’явиться сповіщення про ідентифікацію нового обладнання та необхідність установки
телефону MT65xx Android. Див. рисунок внизу:
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Перевірте, чи в телефоні відкриті або закриті відповідні меню і почергово вибирайте таке:

Головне меню – налаштування – додатки – опції розробника – налагодження USB. Заберіть
мітку у вікні мітки "Налагодження USB".

Після перевірки та підтвердження знову підключіть "телефон – кабель передачі даних –
ПК" і потягніть вниз меню сповіщень у вікні очікування:

Виберіть пункт меню "Використати як накопичувач USB". Тоді з’явиться наступне вікно.

Виберіть пункт меню "Накопичувач USB". Тоді з’явиться таке вікно:
Ви можете синхронізувати файли на комп’ютері з файлами на телефонів за вашими

потребами або ви можете виконувати операції на карті пам’яті.
Ви можете обрати опцію "MTP storage" (карта пам’яті MTP), щоб телефон працював як

диск даних. Якщо ваш комп’ютер не підтримує Windows7, то вам потрібно встановити драйвер
MTP (ви можете безпосередньо оновити програвач Windows до останнього wmp11, який має драйвер
MTP).
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Виконуйте вказівки, що будуть з’являтися в телефоні, і тоді ви зможете завантажувати дані
на диск і з диска.

Функція "Camera PTP" дозволяє експортувати фотографії з телефону на комп’ютер.
Примітка: Ваш телефон підтримує функцію плагін. Однак якщо не вимкнути телефон, то

він не буде підтримувати підключення або видалення зовнішньої карти пам’яті. Як правило, не
рекомендується багаторазово виймати і вставляти SD-карту пам’яті.

5 ЗАПИТАННЯ І ВИРІШЕННЯ
Якщо у вас виникли будь-які запитання стосовно телефону, шукайте вирішення в цій

таблиці:
Запитання Причини Вирішення
Слабий прийом Ви користуєтеся телефоном у зонах

слабкого прийому сигналу,
наприклад, біля високих будівель або
в підвалі, де
радіохвилі не можуть ефективно
передаватися. Коли ви
користуєтеся телефоном у
заторах, це також може стати
причиною слабкого прийому.
Прийом залежить від віддаленості
базової станції.

Намагайтеся уникати цього.
Ви можете попросити у
оператора мережі надати
вам
карту покриття.

Луна або шуми Магістральна лінія зв’язку не є
достатньо якісною. Це
регіональна проблема.
В деяких районах телефонні лінії
перебувають в поганому стані.

Завершіть дзвінок і повторіть
набір. Виберіть іншу кращу
за якістю лінію.

Коротший час роботи в
режимі очікування

Час роботи в режимі очікування
залежить від налаштувань мережі.
Замініть батарею. У зонах, де
відсутній сигнал, телефон
продовжує
шукати базову станцію,
споживаючи внаслідок цього
велику кількість
енергії, що призводить до
скорочення часу роботи в режимі
очікування.

У зонах, де слабкий прийом
сигналу, рекомендується
вимикати телефон.
Замініть батарею на нову.
Використовуйте телефон у
районах, де сильний
сигнал,
або тимчасово
вимикайте телефон.

Телефон не
вмикається

Заряд батареї повністю використаний. Перевірте рівень заряду
батареї
або зарядіть батарею.

Помилка читання SIM-
карти

SIM-карта пошкоджена. SIM-карта
вставлена неправильно. Сторона
SIM- карти з металевою схемою
забруднена.

Зв’яжіться з оператором
мережі. Переконайтеся, що
SIM-карта вставлена
правильно. Протріть
лицеву
сторону SIM-карти чистою
ганчіркою.

Неможливо
підключитися
до мережі

SIM-карта неактивна.
Ви перебуваєте поза зоною
покриття. Слабкий сигнал.

Зв’яжіться з оператором
мережі.

Неможливо здійснити
виклик

Активована функція заборони
викликів.

Скасуйте заборону викликів.

Активована функція фіксованого
набору.

Скасуйте функцію фіксованого
набору.

Помилка введення
PIN-
коду

Введений неправильний PIN-код три
рази поспіль

Зв’яжіться з оператором
мережі.

UA
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1 БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ОБЗОР
Спасибо за то, что вы выбрали смартфон Bravis Nova. После того, как вы прочитаете эту инструкцию,
вы в полной мере получите информацию о том, как использовать телефон и все его
функции и вам будет легко им пользоваться.
Данный смартфон обеспечивает не только базовые функции звонков, такие как реестр вызовов, но
и многие другие практические функции и сервисы, которые улучшат проведения вами времени
работы и игр.
Цветной дисплей смартфона соответствует технологии GSM / GPRS и одобрен органами
сертификации в стране и за рубежом.
Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без
предварительного уведомления.

1.2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Когда вы связываетесь с органами регулирования телекоммуникаций или агентом по

продаже, им необходимо знать код IMEI телефона (чтобы увидеть код, который находится на
наклейке сзади телефона, необходимо извлечь батарею). Запишите этот номер и храните его в
безопасном месте на случай, если он потребуется в будущем.

С целью предотвращения несанкционированного использования вашего мобильного
телефона, принимайте следующие меры:

Установите PIN-код SIM-карты телефона и немедленно меняйте его, если он стал известен
третьему лицу.

1.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем начать использовать телефон, прочитайте и поймите указанные предостережения,
чтобы гарантировать его безопасное и правильное использование.

1.3.1. ВНИМАНИЕ
Используйте только ту батарею и зарядное устройство, которые указаны производителем.

Использование другой батареи и зарядного устройства может привести к повреждению батареи,
перегреву, возгоранию или взрыву.

С целью избежать поломки или возгорания телефона, не наносите ударов и не бросайте
телефон.

Не кладите батарею, мобильный телефон и зарядное устройство в микроволновую
печь или в другие устройства, поскольку это может привести к неожиданным инцидентам.

Запрещается использовать телефон вблизи легковоспламеняющихся или взрывчатых газов,
поскольку в результате может произойти поломка телефона и пожар.

Не допускайте воздействия на телефон высоких температур, влажности и сильной пыли,
поскольку это может привести к поломке телефона.

Чтобы не допустить падения и поломки телефона, не кладите его на неровные
и неустойчивые поверхности.

1.3.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕИ
Батарея имеет ограниченный срок службы. Срок службы батареи сокращается с каждым

циклом зарядки. Если батарея остается слабой даже после зарядки, то это указывает на то, что
срок ее службы заканчивается и следует приобрести новую батарею.

Утилизируйте старую батарею надлежащим образом.
Запрещается бросать батарею в огонь, так как это может привести к взрыву.
Во время установки батареи запрещается использовать силу и давление, поскольку

в результате этого батарея может протечь, перегреться или треснуть.
Запрещается соединять контакты батареи.
Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте его водой и обратитесь к

врачу.
Запрещается разбирать или изменять батарею, так как это может привести к повреждению

и травме.
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Если при использовании батарея перегревается, меняет цвет или форму, то прекратите его
использование.

1.3.3. ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА
Подключите зарядное устройство к телефону. На дисплее загорится индикатор уровня

заряда батареи. Даже если телефон выключен, изображение процесса зарядки все равно появится,
указывая, что процесс зарядки продолжается. Если уровень заряда батареи слишком низкий, то
индикатор процесса зарядки может появиться несколько позже после начала процесса.

Когда индикатор уровня заряда батареи не светится и указывает на полный заряд батареи,
то это означает, что зарядка завершена. Если во время зарядки телефон выключен, то изображение
о завершении зарядки также появляется на дисплее. Процесс зарядки обычно длится 3-4 часа.
Нормальным явлением является нагрев телефона и зарядного устройства зарядки.

После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки и от
телефона.
1.3.4. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мобильный телефон, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми.
Не ставьте их в ванной комнате или в других слишком влажных помещениях, а также не допускайте,
чтобы они мокли под дождем.

Для чистки мобильного телефона, батареи и зарядного устройства используйте мягкую и
сухую тряпку.

2 НАЧАЛО РАБОТЫ
2.1 НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
2.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телефоннаятрубка
Модель
Размеры
Вес
Литий-ионная батарея
Модель
Номинальное напряжение
Максимальное напряжение заряда
Емкость
Время работы в режиме ожидания
Зарядное устройство
Модель

2.1.2 ИКОНКИ
В режиме ожидания на дисплее могут появиться следующие иконки.
Иконка Описание

Иконка отображения силы сигнала
Иконка отображения пропущенных вызовов
Иконка отображения местоположения по спутнику

Получено новое сообщение
Иконка отображения загрузки приложения
Загрузка завершена
Установлено время и активирован будильник
Иконка отображения текущего звонка
Иконка отображения воспроизведения песни
Иконка отображения уровня заряда батареи

Включено USB
Доступ заблокирован
Подключение к беспроводной сети
Включен Bluetooth
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В телефоне не установлена SIM-карта
Активировано подключение передачи данных GPRS

2.2 ПОЯСНЕНИЯ К КНОПКАМ
Иконка Пояснения
Кнопка возврата Возврат в предыдущее меню
Кнопка меню Кнопка отображения опций текущего меню
Кнопка
включен
ия

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить телефон.
Просто нажмите на эту кнопку, чтобы заблокировать телефон.

Боковые
кнопк

и регулировки
громкости

Во время разговора с помощью этих кнопок можно
регулировать громкость.

Во время воспроизведения аудиофайлов с помощью этих
кнопок можно регулировать громкость

Примечание: В данной инструкции термин "нажмите кнопку" означает нажать и отпустить кнопку.
"Нажмите и удерживайте кнопку" означает, что необходимо нажать кнопку и удерживать ее нажатой
в течение 2 секунд и более.
Описание и функции кнопок зависят от модели телефона.

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ
В главном экране телефона может появляться много сенсорных кнопок. Чтобы правильно
использовать эти кнопки, следует предварительно калибровать сенсорный дисплей (см. Калибровка):
Выполните следующие действия:

Не касайтесь дисплея мокрымируками
При прикосновении к сенсорному дисплею не применять чрезмерной силы
Не касайтесь дисплея металлическими или другими предметами, проводящими ток

2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
2.4.1 УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM-карты

Выключите телефон, извлеките батарею и отсоедините другое внешнее питание. Вставьте
SIM-карту в предназначенный для нее отсек, как показано на телефоне.

Когда вам нужно извлечь SIM-карту, выключите телефон, извлеките батарею и извлеките
SIM-карту из отсека.
Внимание: выключите телефон перед тем, как извлечь SIM-карту. Никогда не извлекайте и не
вставляйте SIM-карту, если телефон подключен к внешнему источнику питания, поскольку
вследствие этого SIM-карта может повредиться.

2.4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
После разблокировки SIM-карты телефон автоматически выполняет поиск доступных

сетей (на дисплее будет отображаться процесс поиска сети). Если телефон нашел доступную сеть,
то на дисплее появится название провайдера сети.

Примечание: Осуществление экстренного вызова. Примечание: Если на
дисплее появляется фраза "только экстренные вызовы", то это означает, что вы находитесь вне
зоны обслуживания, и вы можете осуществить экстренный вызов в зависимости от силы сигнала.

2.4.3 ВЫЗОВ
Когда на дисплее появляется логотип оператора сети, вы можете совершать или принимать

вызовы. Деления в левом верхнем углу дисплея показывают силу сигнала сети.
Уровень сигнала сети существенно влияет на качество вызова.

2.4.4 ВЫЗОВ ВНУТРИ СТРАНЫ
В Меню набора наберите номер и нажмите кнопку Набор, чтобы начать вызов. Для

изменения, удалите введенные вами цифры. При наборе номера на дисплее появляется анимация.
После ответа на вызов, на дисплее начинает высвечиваться информация о статусе. Если
установлено сигнал соединения, то телефон выдаст сигнал оповещения (в зависимости от сети).
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Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку Завершение.
Зональный код + Телефонный номер + Кнопка вызова.

2.4.5 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫЗОВ
Чтобы совершить международный вызов, нажмите и удерживайте цифру 0 в Меню набора,

пока не появится префикс международного вызова "+". Это позволяет осуществить вызов
международного номера.

После префикса международного вызова введите код страны и полный номер телефона.
Коды стран закреплены в международных конвенциях, например 49 для Германии, 44 – для
Великобритании, 46 – для Швеции.

При осуществлении международного вызова по телефону следует выпускать "0" перед
кодом города.

Например, чтобы позвонить на нашу горячую линию из другой страны, набирайте +86
21114 + код страны + полный номер телефона + Кнопка вызова.

2.4.6 ВЫЗОВ НОМЕРА ИЗ СПИСКА
Все набранные и принятые вызовы сохраняются в списке журнала звонков. Последние

вызовы отображаются вверху списка (см. "Журнал вызовов"). Все номера сортируются по
Исходящим, Принятым и Пропущенным вызовам. Телефон позволяет также просмотреть все вызовы.
Когда журнал вызовов заполнен, старые номера удаляются автоматически. Для просмотра,
выполните следующие действия:

Для просмотра Исходящие, нажмите кнопку набора.
Вы можете набрать любой номер из списка, нажав на кнопку вызова.

Когда появился список вызовов, нажмите ОК, чтобы увидеть подробную информацию о
вызове перейдите в меню Опции> Сохранить, чтобы записать номер в список контактов.

2.4.7 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Если вы находитесь вне зоны покрытия (см. Деления силы сигнала сети в верхнем левом

углу сенсорного дисплея), вы все еще можете осуществить экстренный вызов. Если оператор сети
не предоставляет услуг роуминга, то на дисплее появится надпись "только экстренные вызовы",
который предупреждает, что вы можете осуществить только такие вызовы. Если вы находитесь в
зоне действия, то вы можете осуществить экстренный вызов даже без SIM-карты.

2.4.8 МЕНЮ ВЫЗОВА
Меню вызовов появляется на дисплее только во время вызова, а такие опции меню как

Ожидание вызова, переадресация вызова, конференц-вызов зависят от сети. Свяжитесь со своим
оператором.

Опции вызова могут включать следующее:
Отключить звук – не передавать звук
Свободные руки – включить динамик для усиления громкости
Удерживать – перевести текущий вызов в режим ожидания
Завершить вызов – закончить текущий вызов

БОЛЬШЕ
Начать запись голоса – начать запись разговора
Включить Bluetooth – позволяет использовать устройство Bluetooth при его наличии
Новый вызов – осуществить другой вызов

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ
(* данные функции зависят от конкретной модели)

3.1 ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
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Система управления файлами состоит из карты SD card и SD card 2, когда SD card – это память
телефона. SD card 2 служит в качестве внешней памяти карты памяти. Менеджер файлов
позволяет выполнять поиск файлов, удаление и редактирование.

3.2 НАБОР
Меню набора на дисплее обеспечивает быстрый доступ к журналу вызовов, контактов и
клавиатуры цифрового набора (используется для ручного набора).

3.3 3G ВИДЕОЗВОНОК
Нажмите на номер в телефонной книге, и вы сразу сможете выполнить следующие операции:
набрать, отправить сообщение и осуществить видео звонок. При видео звонке существует
возможность выбрать приложения, такие как отключение микрофона, переключение в
автоматическое изображение, отключение динамика, сохранение фотографий в память телефона.

3.4 НАСТРОЙКИ
Вход в меню и настройки телефона для удобства. Управление SIM-картой: возможность

управления SIM-картой и другие расширенные настройки.
WLAN: возможность включения и выключения WLAN и другие расширенные настройки.
Использование памяти: освещение информации об использовании памяти.
Аудио-профиль: Общий, без звука, встреча, на улице, другой. Дополнительно существует

возможность настройки определенных режимов работы дисплея.
Выбрать режим и войти в обычные настройки: вибрация, громкость, рингтон, оповещения,

звук клавиатуры и т.д.
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Дисплей: настройка яркости дисплея, обоев, интервала угасания дисплея и размера шрифта.
Память: Отображение внутренней памяти телефона и карты памяти.
Батарея: Отображение информации об использовании батареи.
Приложения: Функция просмотра, управления и удаления приложений на телефоне.
Учетные записи и синхронизация: Функция синхронизации учетной записи с телефоном.
Служба локализации: Функция определения местоположения.
Безопасность: Установка шаблона разблокировки телефона; блокировки SIM-карты;

блокировка карты памяти.
Язык и клавиатура: Функция выбора языка и метода ввода.
Резервное копирование и сброс: Сброс настроек DRM "управления цифровыми правами" и

восстановление заводских настроек, чтобы удалить все личные данные с телефона.
Дата и время: Установить текущую время и дату.
Настроить время включения / выключения: Функция установки времени, когда телефон

должен выключиться или включиться.
Дополнительные функции: Возможность настройки некоторых дополнительных функций.
Опции разработчика: Установить некоторые опции, используемые разработчиками.
О телефоне: Отображение информации о модели, состоянии, мобильном ПО и технических

характеристиках.

3.5 ПОИСК

Возможность выполнения локального поиска нужной вам информации.

3.6 КОНТАКТЫ

Меню контактов позволяет легко звонить, отправлять электронные письма или
текстовые сообщения коллегам и друзьям. Вы можете добавить контакт непосредственно со
своего телефона и синхронизировать контакты с любым приложением на вашем компьютере. Вы
можете открыть меню контактов непосредственно из главного меню или из меню набора.

3.7 МЕНЮ УВЕДОМЛЕНИЙ

Потяните пальцем вниз в главном меню, после чего откроется меню уведомлений, где можно
выбрать варианты включения и выключения WiFi, Bluetooth, GPS и режим в самолете. Протяните
пальцем вокруг, и откроется окно профиля для вашего удобства.

3.8 ЗАГРУЗКА КОНТЕНТА
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С помощью браузера существует возможность загружать файлы и изображения
и сохранять их в списке меню загруженного контента.

3.9 ВИДЖЕТЫ

Меню виджетов размещено справа от меню приложений в главном меню. Нажав
и удерживая виджет, вы можете перетащить его на любое место в главном меню.

3.10 ВЫБОР ОБОЕВ

Нажмите и удерживайте палец на главном меню – появятся опции выбора
источника обоев, после чего вы сможете установить обои по своему желанию.

4. ИНФОРМАЦИЯ О SD-КАРТЕ
Ваш мобильный телефон поддерживает возможность использования SD-карты для

расширения памяти. Установите SD-карту согласно указанию.
Как один из каталогов памяти, согласно с заводскими настройками память телефона

установлена как память по умолчанию. Вы можете использовать ее без каких-либо настроек.
Использование флэш-памяти: при подключении "телефон – кабель передачи данных – ПК",

на ПК появится оповещения об идентификации нового оборудования и необходимости установки
телефона MT65xx Android. См. рисунок внизу:
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Проверьте, что в телефоне открыты или закрыты соответствующие меню и поочередно
выбирайте следующее:

Главное меню – настройки – приложения – опции разработчика – отладка USB. Уберите
метку в окне метки "Отладка USB".

После проверки и подтверждения подключите "телефон – кабель передачи данных – ПК" и
потяните вниз меню уведомлений в окне ожидания:

Выберите пункт меню "Использовать как накопитель USB". Тогда появится следующее
окно.

Выберите пункт меню "Накопитель USB". Тогда появится следующее окно:
Вы можете синхронизировать файлы на компьютере с файлами на телефоне

согласно вашим потребностям или вы можете выполнять операции на карте памяти.
Вы можете выбрать опцию "MTP storage" (карта памяти MTP), чтобы телефон работал как

диск данных. Если ваш компьютер не поддерживает Windows7, то вам нужно установить драйвер
MTP (вы можете непосредственно обновить проигрыватель Windows до последнего wmp11,
имеющий драйвер MTP).

Следуйте инструкциям, которые будут появляться в телефоне, и тогда вы сможете
загружать данные на диск и с диска.

Функция "Camera PTP" позволяет экспортировать фотографии с телефона на компьютер.
Примечание: телефон поддерживает функцию плагин. Однако если не выключить телефон,

то он не будет поддерживать подключение или удаления внешней карты памяти. Как правило, не
рекомендуется многократно вынимать и вставлять SD-карту памяти.
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5 ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
Если у вас возникли какие-либо вопросы по телефону, ищите решения в данной таблице:

Вопросы Причины Решения
Слабый прием Вы пользуетесь телефоном в зонах

слабого приема сигнала, например,
около высоких зданий или в
подвале,
где радиоволны не могут эффективно
передаваться. Когда вы пользуетесь
телефоном в пробках, это также
может стать причиной слабого
приема.
Прием зависит от удаленности
базовой станции.

Вы можете попросить у
оператора сети
предоставить вам карту
покрытия.

Эхо или шумы Магистральная линия связи не
является достаточно
качественной. Это региональная
проблема. В
некоторых районах телефонные
линии
находятся в плохом состоянии.

Завершите звонок и повторите
набор. Выберите другую
лучшую по качеству
линию.

Короткое время
работы
в режиме ожидания

Время работы в режиме ожидания
зависит от настроек сети.
Замените батарею. В зонах, где
отсутствует сигнал, телефон
продолжает искать
базовую станцию, потребляя
вследствие этого большое
количество
энергии, что приводит к
сокращению времени работы в
режиме ожидания.

В зонах, где слабый прием
сигнала, рекомендуется
выключать телефон.
Замените батарею на
новую.
Используйте телефон в
районах, где сильный
сигнал,
или временно
выключайте телефон.

Телефон не
включается

Заряд батареи полностью
использован.

Проверьте уровень заряда
батареи или зарядите
батарею.

Ошибка чтения SIM-
карты

SIM-карта повреждена. SIM-карта
вставлена неправильно. Сторона
SIM- карты с металлической схемой
загрязнена.

Свяжитесь с оператором.
Убедитесь, что SIM-карта
вставлена правильно.
Протрите
лицевую сторону SIM-карты
чистой тряпкой.

Невозможно
подключиться к сети

SIM-карта неактивна.
Вы находитесь вне зоны
покрытия. Слабый сигнал.

Свяжитесь с оператором.

Невозможно
осуществить вызов

Активирована функция запрета
вызовов.

Отмените запрет вызовов.

Активирована функция
фиксированного набора.

Отмените функцию
фиксированного набора.

Ошибка ввода PIN-
кода

Введенный неправильный PIN-код три
раза подряд.

Свяжитесь с оператором.

RURU
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