Дякуємо Вам за покупку захищеного
мобільного телефону X-treme DZ67. Даний
посібник містить опис основних функцій
мобільного телефону.
Зміст даного посібника є правильним. Опис
деяких функцій може відрізнятися у зв'язку зі
змінами програмного забезпечення чи послуг
провайдера. Компанія зберігає за собою право
вносити зміни в технічні характеристики без
попереднього повідомлення.
Примітка. Даний телефон захищений від
проникнення вологи та пилу за стандартом
IP67. Це означає, що пил та вода не проникає в
середину корпусу телефону. Це досягається
шляхом використання силіконових прокладок і
герметизації в уразливих місцях
корпусу
телефону. Стандарт IP67 не припускає
протиударних ознак, однак, завдяки більш
щільному корпусу і використання силіконових
прокладок, корпус більш міцний та стійкий до
вібрацій, ніж корпуси інших телефонів.
Закривайте
завжди
щільно
кришку
батарейного відсіку та заглушки! У разі, якщо
вода потрапляє у середину пристрою завдяки
нещільно закритим заглушкам, кришки
батарейного
відсіку
або
механічними

ушкодженнями корпусу телефону, гарантійний
ремонт не проводиться.
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Важливі зауваження з техніки безпеки
Даний телефон призначений для
мобільного
використання. Нижченаведені
вказівки щодо обслуговування призначені для
того, щоб допомогти Вам правильно
використовувати телефон, без загрози для
безпеки людей та матеріальних цінностей, і
зберігати пристрій у робочому стані. Уважно
ознайомтеся з цим розділом і строго
дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.
- Зарядні пристрої та акумуляторні батареї
(АКБ) слід використовувати лише за прямим
призначенням;
- Забороняється розбирати, модифікувати або
нагрівати сумісний зарядний пристрій (ЗП) і
акумулятор, а також створювати коротке
замикання на їх контактах;
- Не допускається різати, пошкоджувати,
модифікувати кабель ЗП або USB-кабель, а
також затискати їх або ставити на них важкі
предмети. Будь-які подібні дії можуть
викликати коротке замикання і призвести до
пожежі або ураження електричним струмом;
- Використовуйте лише сумісні з Вашим
телефоном
акумулятори
та
зарядні
пристрої. Використання
будь-яких
інших
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комплектуючих, аксесуарів і приладдя, крім
рекомендованих для даного обладнання його
виробником, може призвести до поломки
пристрою, травми і представляти загрозу для
безпеки самого пристрою і його власника;
- Для зарядки пристрою не використовуйте
пошкоджені кабелі живлення або штепселя, а
також пошкоджені розетки;
- Забороняється використання АКБ і ЗП в
умовах підвищеної вологості, торкатися до
обладнання вологими руками або занурювати
у воду;
- Забороняється відключати телефон з розетки,
тягнучи за кабель живлення;
- Уникайте перегинання та пошкодження
кабелю;
- Уникайте впливу прямого сонячного світла на
АКБ;
- Не використовуйте пошкоджені літій-іонні
акумулятори. У
випадку
протікання
акумулятора
не
допускайте
попадання
електроліту на шкіру та в очі. Якщо попадання
відбулося, промийте ушкоджене місце великою
кількістю води та зверніться до лікаря;
- Не кладіть акумулятори та телефони на
нагрівальні прилади або всередину таких
7

приладів (радіаторів, кухонних плит і
мікрохвильових
печей). При
сильному
нагріванні акумулятор може вибухнути;
Акумулятори
мають
найкращу
продуктивність в умовах нормальної кімнатної
температури (20 ± 5) ° С.
- Не допускайте падіння АКБ, а також не
піддавайте механічним і силовим впливів на
АКБ, які можуть призвести до пошкодження
його корпусу. Це може викликати витік
електроліту і привести до травм, псування або
вибуху пристрою;
- Звертайте увагу на маркування полярності на
акумуляторі і виробі, щоб забезпечити
правильне використання;
- Протирайте виводи акумуляторів чистою
сухою ганчіркою, якщо вони забруднилися;
Не
залишайте
невикористовуванні
акумулятори в режимі тривалого заряду;
- Зберігайте акумулятор при температурі від 0 °
C до 40 ° C.
- Після тривалого зберігання може знадобитися
багаторазовий заряд і розряд акумуляторів,
щоб досягти максимальної продуктивності;
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- Виймайте акумулятори з виробу, коли не
використовуєте його, і зберігайте їх у чистому,
сухому і недоступному для дітей місці;
- Утилізація АКБ здійснюється відповідно до
вимог місцевого законодавства та інструкціями
виготовлювача АКБ. Забороняється знищувати
АКБ
шляхом
спалювання.
Обов'язково
утилізуйте АКБ. Відомості про безпечну
утилізації літій-іонних акумуляторів можна
отримати в найближчому спеціалізованому
сервісному центрі.
Примітка: Виробник пристрою залишає за
собою право комплектувати пристрій АКБ з
відмінними
від
зазначених
характеристиками.
Правила
користування
телефонним
апаратом:
- Вимикайте телефон в тих місцях, де його
використання
заборонено
або
не
рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які
обмежують використання мобільного телефону
у певних місцях;
- Не використовуйте телефон поблизу з
електронними
приладами.
Більшість
електронних
пристроїв
використовують
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радіочастотні
сигнали.
Телефон
може
створювати перешкоди у їх роботі;
- Щоб уникнути перешкод у роботі медичних
приладів
забороняється
використовувати
телефон в лікарнях;
- Дотримуйтесь усіх правил і використання
мобільних телефонів під час керування
автомобілем. По можливості, утримуйтесь від
розмов у той час, коли ви за кермом;
- Мобільний телефон повинен бути вимкнений
протягом усього часу польоту в літаку;
Уникайте
потрапляння
рідин
на
телефон. Вологість і попадання рідини можуть
призвести до пошкодження електронних схем
телефону або інших важливих компонентів;
- Не використовуйте та не зберігайте телефон у
запилених чи брудних місцях. Пил може
призвести до збоїв у роботі телефону;
- Не кладіть телефон на похилі поверхні або
полиці, що високо розташовані. При падінні
телефон може пошкодитися;
- Уникайте прямого попадання сонячного
проміння на телефон;
- Не зберігайте телефон у присутності
магнітного поля. Вплив магнітних полів може
призвести до збоїв у роботі телефону або
10

розрядки акумулятора, а також виходу з ладу
електросхем;
- Обережно поводьтеся з SIM-картами і
картами пам'яті. Не виймайте картку під час
розмови, передачі та отриманні даних. Це може
призвести до пошкодження картки або
пристрою;
- Не намагайтеся самостійно розбирати,
ремонтувати і модифікувати телефон. Будь-які
зміни в конструкції апарату призведуть до
припинення дії гарантії виробника. При
порушенні нормальної роботи телефону
зверніться до авторизованого сервісного
центру.
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1.

№
1

2
12

Зовнішній вигляд телефону

Назва
Кнопка ОК

Ліва

софт-

Опис
Клавіша
підтвердження.
Клавіша входу у
головне меню.
Натисніть для входу

клавіша(ЛСК)

3
Права
софтклавіша (ПСК)

4

PTT

5

Камера

6

Клавіша
виклику

7

Відбій

13

в головне меню в
режимі очікування,
підтвердження
функцій.
Тривале натискання
включає ліхтарик.
Натисніть у режимі
очікування,
щоб
увійти в телефонну
книгу.
Натисніть,
щоб повернутися на
попередню сторінку
або скасувати.
Кнопка увімкнення
режиму радіозв’язку
Швидкий доступ до
камери
Натисніть,
щоб
зробити дзвінок.
Утримуйте
для
повторного набору
останнього
набраного номера
Завершити дзвінок
при
розмові.

8
9

10

11
12
13

Цифрова
клавіатура
USB-порт/
роз’єм
під
навушники
З’ємна радіоантена
Ліхтарик
Камера
Динамік

Увімкнути/вимкнути
телефон.
Повернутися
в
режим очікування.
Цифрова клавіатура
USB-порт/
роз’єм
під навушники
Використовується
для
прийому/передачі
радіосигналу.
Ліхтарик
Камера
Динамік

2.Значення іконок
Вертикальні смужки показують
рівень сигналу мережі GSM. П’ять
смужок відповідають найкращій
якості прийому.
14

Телефон заблоковано
Відтворення музичного файлу
Встановлений будильник
Підключені служби мережі
Включений режим гарнітури
Пропущений дзвінок
Нове SMS повідомлення
Нове MMS повідомлення
Ввімкнено
оповіщення

звуковий

режим

Звуки оповіщення відключені
Переадресування виклику
Рівень заряду батареї
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Ввімкнено Bluetooth
3.Підготовка до використання
Перед тим,як почати користуватися телефоном,
зарядіть батарею та вставте SIM-карту.
3.1 Встановлення SIM-карт
SIM-карта містить вашу особисту інформацію,
ваш номер телефону, PIN-код (персональний
ідентифікаційний код), PIN2, PUK-код (PINкод розблокування), PUK2 (PIN2 код
розблокування)
і
IMSI
(міжнародний
ідентифікатор
мобільного
абонента),
інформацію про мережу, дані телефонної книги
та ін.
Слот SIM-карти розташований всередині
телефону. Встановлюючи SIM-карти необхідно
вимкнути телефон, відкрити задню кришку та
обережно вийняти акумулятор.
Вставте SIM-карти у відповідні слоти
телефону. Переконайтеся, що контактні
площадки SIM-карти збігаються з контактами
слота.
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Будь ласка, будьте уважними при роботі із
SIM-картою, вона є вразливою до пошкоджень.
Зберігайте
мобільний
телефон,аксесуари,
дрібні деталі (таких як SIM-карта) в місцях,
недоступних для дітей.
3.2 Встановлення карти пам'яті
Вимкніть телефон, відкрийте задню кришку,
вийміть акумулятор та знайдіть слот для карти
пам’яті. Обережно вставте карту пам’яті
металевими контактами донизу у слот, згідно із
малюнком над слотом.
Примітка: пам'ять телефону є обмеженою,
тому для зберігання файлів рекомендовано
обирати карту пам’яті.
3.3 Використання USB
Даний мобільний телефон оснащений
портом USB1.0. Ви можете підключити
телефон до комп'ютера через USB-кабель для
копіювання \ переміщення файлів та інших
операцій. Ви також можете переглядати на
комп'ютері фотографії \ записи \ відео, що
збережені на телефоні. Використання USBкабелю: вставте одну сторону USB кабелю у
відповідний роз’єм комп’ютера, а іншою
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стороною у роз’єм USB, що знаходиться на
правій боковій стороні телефону.
3.4 Коди доступу
Ваш мобільний телефон і SIM-карта
мають кілька паролів. Ці паролі можуть
допомогти
запобігти
несанкціонованому
використанню Вашого мобільного телефону і
SIM-карти. При появі повідомлення із запитом
такого коду, необхідно ввести його і натиснути
ОК. Якщо було помилково введено невірний
код, натисніть «Очистити», а потім введіть
правильний код. Ви можете використовувати
меню «Установки>Безпека» для налаштування
PIN-коду, PIN2-коду та паролю телефону.
Пароль телефону:
Пароль телефону допоможе захистити ваш
телефон
від
несанкціонованого
використання. Пароль телефону надається
виробником телефону. В даному телефоні
встановлений за замовчуванням пароль:
1122. Якщо
мобільний
телефон
був
заблокований, при увімкненні необхідно буде
ввести пароль доступу.
PIN-код:
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PIN-код (персональний ідентифікаційний
код)
захищає
вашу
SIM-карту
від
несанкціонованого використання. PIN-код
постачається разом з SIM-карткою, див.
інструкцію до SIM-карти. Якщо ви активуєте
функцію перевірки PIN-коду, при кожному
увімкненні телефону його необхідно буде
вводити.
Якщо ви введете неправильний PIN-код
три рази поспіль, SIM-карта буде заблокована,
доки ви не активуєте його знову, ввівши PUКкод:
При появі повідомленні із запитом введіть
PUK-код і натисніть ОК.
Введіть новий PIN-код (на свій вибір) і
натисніть OK.
Підтвердить новий PIN-код, ввівши його
повторно в новому вікні, та натисніть ОК.
PUK-код:
PUK-код (8-значний персональний ключ
розблокування) вводиться для активації
відключеного PIN-коду. PUK-код також
надається із SIM-картою. Якщо ж його не
було, або ви його загубили, зверніться до
оператора вашої мережі. Будьте уважними,
19

1.

2.

якщо ви введете неправильний PUK-код десять
разів поспіль, SIM-карта буде остаточно
блокована. У такому випадку зверніться до
оператора для отримання нової SIM-карти.
3.5 Підключення до мережі
Після успішного розблокування сімкарти і (або) мобільного телефону, телефон
автоматично здійснить пошук мережі. Після
визначення мережі телефон переходить у стан
очікування і ви можете здійснювати і приймати
виклики та здійснювати інші операції:
Натисніть ліву софт-клавішу (ЛСК),
щоб увійти до головного меню.
Натисніть праву софт-клавішу (ПСК),
щоб увійти у телефонну книгу.
Натисніть клавішу виклику для входу
в журнал викликів.
3.6 Користування акумулятором
Для продовження терміну служби
акумулятора
використовуйте
стандартний
зарядний
пристрій для зарядки акумулятора.
Заряджайте акумулятор повністю в перші 3-5
циклів заряду \ розряду.
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Уникайте часткової зарядки. Намагайтеся
заряджати акумулятор після повного розряду.
Заряджайте телефон за допомогою USB кабелю
тільки якщо стандартний зарядний пристрій
недоступний.
- У правому верхньому кутку екрану іконка
індикатора рівня заряду батареї відображає
рівень зарядки акумулятора.
- При низькому заряді акумулятора на екрані
з’явиться повідомлення «Низький рівень
зарядки».
- При підключенні телефону до джерела
змінного струму, індикатор заряду батареї на
екрані пристрою зміниться, показуючи, що йде
зарядка. Після того, як батарея буде повністю
заряджена, індикатор рівня заряду батареї на
екрані пристрою зупиниться, показуючи
повний заряд.
Для того, щоб зарядити акумулятор
пристрою:
1. Підключіть зарядний пристрій в роз’єм
мікро-USB телефону.
2. Підключіть зарядний пристрій до джерела
змінного струму.
- У процесі зарядки індикатор рівня зарядку
показуватиме, що йде зарядка.
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- Після закінчення зарядки-індикатор рівня
зарядки зупиниться, показуючи, що процес
зарядки зупинився.
Примітка: після завершення зарядження
від’єднайте зарядний пристрій від телефону,
а потім від розетки.
Примітка: Будьте дуже обережні при
підключенні
зарядного
пристрою
до
телефону. При неакуратному підключенні ви
можете пошкодити роз’єм або коннектор.
Якщо акумулятор розряджений повністю,
то індикація процесу зарядки може
з’явитися не відразу.
3.7 Вмикання/вимикання телефону
Натисніть і утримуйте кнопку завершення
виклику до моменту появи анімації на екрані
телефону.
Якщо на дисплеї з'явився запит на введення
паролю телефону, введіть пароль і натисніть
кнопку "OK" За замовчуванням пароль
телефону 1122.
Якщо телефон запитує PIN-код, введіть PINкод і натисніть "OK"
По завершенні завантаження та пошуку мережі,
телефон перейде у режим очікування, на
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робочому столі відображатиметься час, дата та
ін.; ви зможете здійснювати та приймати
виклики та виконувати інші операції.
Для вимкнення телефону натисніть та
утримуйте кнопку завершення виклику.
3.8 Навушники
Підключіть навушники в USB роз’єм, що
знаходиться під заглушкою з лівої сторони
телефону. Гарнітура має навушники та
мікрофон.
4. Основні функції
4.1 Виклики
Для набору номера, в режимі
очікування наберіть на цифровій клавіатурі
номер абонента, включаючи код міста або код
оператора мобільного зв’язку, та натисніть
кнопку виклику. Натисніть кнопку завершення
виклику для завершення виклику.
- Міжнародний дзвінок: Натисніть кнопку «*»
двічі для вводу символу «+» (префікс
міжнародного зв’язку). Введіть код країни, код
міста та номер телефону. Натисніть кнопку
виклику.
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- Виправлення помилки набору. Натисніть
праву софт-клавішу для видалення останнього
символу на екрані. Для очищення всіх вхідних довге натискання на праву софт-клавішу, або
натисніть клавішу завершення виклику.
- Здійснення дзвінка з телефонної книги. У
режимі очікування натисніть праву софтклавішу (ПСК) для входу в телефонну книгу.
Перейдіть до потрібного імені контакту або
введіть ім’я в поле пошуку, а потім натисніть
клавішу виклику для здійснення дзвінка.
- Повторний набір набраного номера.
У режимі очікування, натисніть кнопку
виклику, щоб увійти в журнал викликів. На
дисплеї телефону відображатимуться набрані
номери, натисніть кнопку вгору або вниз, щоб
вибрати номер і натисніть кнопку виклику.
Швидкий набір.
Налаштування функцій швидкого набору на
клавіші 1, 2, 3 проводиться через меню
«Органайзер».
4.2 Регулювання гучності під час розмови
Під час розмови натисніть кнопку «вгору» або
«вниз» для регулювання гучності дзвінка.
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4.3 Вхідний виклик
- При вхідному виклику натисніть кнопку
виклику або ліву софт-кнопку, щоб відповісти.
- Для завершення, натисніть кнопку
завершення виклику.
- Для відхилення вхідного дзвінка натисніть
кнопку завершення виклику або праву софтклавішу.
Примітка: Якщо номер телефону абонента
збережений у телефонній книзі, на дисплеї
відображатиметься ім’я абонента та його
номер. Якщо номер абонента в телефонній
книзі
не
збережено,
на
дисплеї
відображатиметься тільки номер абонента.
4.4 Опції дзвінка
При натисканні "Опції" під час розмови
доступні такі функції:
Гол. зв’язок (ПСК)
Утримати
Завершити
Контакти
Виклики
Повідомлення
Диктофон
Без звуку
Гучність
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- Гол. зв’язок: активування функцїї голосного
зв’язку.
- Утримати: поставити виклик на утримання.
Якщо дана функція підтримується мережею,
ви можете здійснювати виклики іншим
абонентам, утримуючи перший виклик.
Після підключення, один абонент знаходиться
в стані виклику, інший перебуває на утриманні.
Ви можете змінити статус між цими двома
абонентами, натиснувши на перемикання.
- Завершити: завершити поточний виклик.
- Виклики: дивитися журнал дзвінків.
- Контакти: перегляд телефонної книги під час
дзвінка.
- Повідомлення: переглянути або надіслати
повідомлення під час розмови.
- Диктофон: активувати запис телефонної
розмови.
- Без звуку: включити/виключити звук під час
розмови.
- Гучність: регулювання гучності
5. Головне меню
Для переходу у головне меню,
натисніть ліву софт-клавішу (ЛСК) або кнопку
ОК.
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5.1 Контакти
Швидкий пошук: пошук імен та
номерів, збережених в телефонній книзі. У
режимі пошуку, клавіша # дозволяє змінити
метод введення. Натисніть клавішу «#» для
переключення «АБВ» або «123» у телефонному
справочнику інтерфейсу для переключення
методу вводу. Натисніть ліву-софт клавішу,
виберіть «Пошук», телефону книгу, щоб
дізнатися усі записи, які задовольняють
вимогам в телефонній книзі. Натисніть вгору
або вниз, щоб переглянути записи, натисніть
кнопку виклику, щоб дзвонити.
5.1.1 Новий контакт
Дозволяє додати новий контакт в память
телефону або однієї з SIM-карт.
Для
додавання номеру в пам’ять телефонної книги,
оберіть пункт «Додати новий контакт» та
оберіть куди слід зберегти номер: у пам’ять
телефону або SIM.
5.1.2 Опції
Зі знайденим номером можна проробити
декілька операцій. Обравши бажаний номер,
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натисніть ліву софт-клавішу та оберіть
запропоновану функцію:
Огляд: продивитися данні контакту.
Відправити SMS: відправка SMS з обраним
контактом.
Надіслати MMS: відправити MMS з обраним
контактом.
Набрати:
зателефонувати
за
вибраним
контактом.
Редагувати: зміна вибраного контакту.
Видалити: видалення обраного контакту.
Копіювати: дозволяє копіювати записи на
телефон, SIM1 або SIM2.
Надіслати мій номер: відправити інформацію
про контакт за допомогою SMS.
Група:
дозволяє
налаштовувати
групи
контактів.
5.1.3 Налаштування телефонної книги
- Місце зберігання: дозволяє обрати місце
зберігання контактів: пам’ять телефону, SIM1
або SIM2.
- Швидкий набір: дозволяє встановити номери
швидкого набору.
- Додаткові номери: дозволяє встановити або
змінити фіксовані номери оператора для обох
SIM-карт.
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- Стан пам’яті: показує зайняту пам’ять і
загальний обсяг пам’яті телефону і SIM-карт.
- Копіювати контакти: дозволяє копіювати
записи між SIM-картами та телефоном.
- Перемістити контакти: дозволяє перемістити
всі контакти між SIM-картами і телефоном.
- Видалити всі контактии: ви можете видалити
всі записи з пам’яті телефону або SIM-карт.
5.2 Мультимедіа
5.2.1 Камера
Фотографії будуть зберігатися в папці
«Photos». Камера генерує фотографії у форматі
JPG.
Для початку/зупинки запису натисніть ОК.
У режимі очікування камери доступні опції, що
дозволяють уточнити налаштування камери:
Перемикання
на
відеокамеру:
дозволяє
переключитися з фотокамери на відеокамеру.
Альбом: для перегляду зображень.
Установки камери: дозволяє налаштовувати
опції камери.
Установки
зображеннядозволяє
налаштовувати опції зображень.
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Баланс білого: дозволяє налаштувати методи
передачі кольору.
Режим
сюжетів:
налаштування
режиму
сюжету: авто чи ніч.
Установки ефектів: налаштування ефекту при
зйомці.
Пам'ять: дозволяє обрати місце зберігання
файлів:пам’ять телефону чи карти пам’яті.
Відновити налаштування: дозволяє скинути усі
налаштування.
5.2.2 Галерея
Цей додаток дозволяє переглядати зображення
в пам’яті телефону та карти пам’яті. Можна
використовувати наступні функції:
Огляд: дозволяє переглядати зображення у
фотоальбомі.
Дані зображення: докладна інформація про
зображення.
Стиль перегляду: дозволяє обрати спосіб
відображення
зображень:
списком
або
табличним.
Надіслати: дозволяє надіслати зображення
через Bluetooth або MMS.
Використати як: зображення можуть бути
встановлені як фон головного екрану.
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Перейменувати: змінити ім'я зображення.
Видалити: видалення зображення.
Пам’ять: дозволяє обрати місце зберігання
зображень, у пам’ять телефону чи до карти
пам’яті.
5.2.3 Відеокамера
Для початку/зупинки запису натисніть ОК. У
режимі очікування камери доступні опції, що
дозволяють
уточнити
налаштування
відеокамери:
Перемикання
на
фотокамеру:
дозволяє
переключитися з відеокамери на фотокамеру.
Налаштування
відеокамери:
дозволяє
встановити параметри відеокамери.
Налаштування відео: дозволяє встановити
параметри відео.
Баланс білого: дозволяє налаштувати методи
передачі кольору.
Налаштування ефекту: дозволяє встановити
ефекти при зніманні відео.
Пам’ять: дозволяє обрати місце зберігання
файлів: пам’ять телефону чи карти пам’яті.
Відновити налаштування: дозволяє скинути усі
налаштування.
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Для регулювання фокусу відео натисніть
клавішу Вгору чи Вниз.
5.2.4 Відеопрогравач
Телефон відтворює відеозаписи з телефону або
карти пам’яті. Підтримуються формати 3GP,
MP4 та AVI . Увійдіть в опції для додаткових
налаштувань відеоплеєра.
В цьому режимі ви також можете:
Відтворення: програвати вказаний відеофайл.
Надіслати: надсилання файлу через MMS або
Bluetooth.
Перейменувати: змінити ім'я відео.
Видалити: видалити відео.
Сортування: сортувати відео по параметрам
якості, імені, типу, часу та розміром.
Пам’ять: дозволяє обрати місце зберігання
відео: пам’ять телефону або на карті пам'яті.
Повторне відтворення: включити/ виключити
повторне відтворення
5.2.5 Аудіоплеєр
Аудіоплеєр доступний, як через основне меню,
так
і
через
навігаційну
клавішу
«вверх». Музичний текст повинен бути
збережений в папці My music.
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Натисніть ліву програмну клавішу, щоб увійти
до списку відтворення, натисніть кнопку
«Налаштування»,
щоб виконати наступні
операції:
- Грати: програвати вказаний файл музики.
- Відомості: натисніть цю опцію, щоб
подивитися, ім'я файлу, канал, якість звуку,
розмір файлу, час пісні та іншу відповідну
інформацію
- Оновити список: оновлення списку з карти
пам'яті або телефону.
- Налаштування: дозволяє налаштувати опції
аудіоплеєра.
У меню Налаштування можливі функції:
- Власний список: дозволяє обрати список
програвання: з телефону чи карти пам’яті.
- Автосписок: дозволяє створити автосписок
програвання.
-Повторити:
використовується
для
повторювання програвання.
- Врозкид: випадкове відтворення.
Фонове
програвання:
програвання
аудіофайлів у фоновому режимі.
- Візуалізація: дозволяє обрати стиль
відображення діапазону.
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Примітка: Натискайте клавіші " *" та " # " для
регулювання гучності.
5.2.6 Диктофон
Записаний звуковий файл за замовчуванням
зберігається в кореневій папці "Аудіо" на карті
пам’яті.
У режимі очікування диктофону натисніть ліву
софт-клавішу для здійснення наступної
операції:
- Новий запис: дозволяє записати новий запис.
- Список: дозволяє перейти до списку записів. - Налаштування: дозволяє налаштувати якість
аудіо та обрати місце зберігання запису.
Оберіть бажаний звукозапис зі списку та
натисніть ліву софт-клавішу "Опції" для
доступу до наступних налаштувань:
-Грати: включити відтворення.
- Перейменувати: змінити ім'я файлу.
- Видалити: видалення обраного запису звуку.
- Використати як: дозволяє використовувати
звукозапис як мелодію вхідного дзвінка.
- Надіслати: надіслати звукозапис через
Bluetooth.

34

5.2.7 FM-радіо
Перед використанням FM-радіо, будь ласка,
підключіть гарнітуру. Зверніть увагу, що якість
радіотрансляції залежить від охоплення
радіостанції в певній області. Натисніть ліву
софт-клавішу для вибору опції:
- Список каналів: дозволяє переглянути весь
список радіоканалів.
- Ручне введення: ручне введення каналів.
-Автопошук: увімкніть автоматичний пошук
каналів, натисніть "ТАК" для підтвердження
списку по завершенні пошуку.
- Налаштування: настройки радіо:
- Фонове програвання: включити/виключити
функцію фонового програвання.
-Гучномовець: дозволяє включити програвання
радіо через динамік телефону.
Примітка: Натискайте кнопки " * " та "#"
для регулювання гучності програвання радіо.
5.3 Дзвінки
5.3.1 Журнал викликів (виклики)
Пропущені дзвінки:
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Ви можете переглянути останні 20 пропущених
викликів. Натисніть ліву функціональну
клавішу, щоб виконати наступні дії:
- Огляд: перегляд інформації про номер
телефону.
-Набрати:
зателефонувати
за
номером
телефону.
-Відправити SMS: відправити SMS на номер
телефону.
-Відправити мультимедійне повідомлення:
відправити MMS повідомлення на номер
телефону.
- Зберегти в контактах: збереження номера в
телефонну книгу.
- Змінити перед викликом: змінити номер
телефону, перш ніж викликати.
- Видалити: видалити номер телефону.
Вихідні дзвінки:
Ви можете переглянути останні 20 набраних
номерів. Обраний номер можна переглядати,
дзвонити, відправляти SMS, MMS, зберігати в
телефонній книзі, редагувати перед викликом і
видаляти.
Вхідні дзвінки:
Ви можете переглянути 20 останніх прийнятих
дзвінків. Обраний вхідний номер можна
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переглядати, дзвонити на цей номер,
відправляти SMS, MMS,зберігати в телефонній
книзі, редагувати перед викликом і видаляти.
Очистити журнал дзвінків:
Це меню призначене для очищення як всіх
журналів викликів, так і вибірково.
Примітка: при зміні SIM-карти, журнал
викликів автоматично очищується.
5.3.2 Налаштування
Налаштування SIM1/2
Очікування виклику
Ви можете активувати цю функцію або
відключити її, а також переглянути поточні
параметри за допомогою запиту.
Переадресація виклику
Ця функція дозволяє переадресовувати вхідний
виклик на номер, що ви вкажете при різних
умовах:
- Всі голосові дзвінки: переадресація усіх
викликів
- Якщо недоступний: переадресація виклику
коли телефон вимкнений або знаходиться не в
зоні обслуговування мобільним оператором.
- Якщо немає відповіді: переадресація виклику
якщо немає відповіді на виклик.
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- Якщо зайнято: переадресація виклику, якщо
зайнято.
Усі
інфодзінки:
переадресація
усіх
інфодзінків.
Відміна
переадресації:
ця
функція
використовується для скасування встановленої
переадресації викликів.
Заборона дзвінків. Використовується для
встановлення заборони вихідних, вхідних
дзвінків. Активація цієї послуги вимагає
наявності цієї послуги у оператора мобільного
зв’язку. При зміні даних налаштувань потрібне
введення пароля.
- Заборона вихідних дзвінків:
1.Всі дзвінки: встановлюється для заборони
здійснення усіх вихідних дзвінків.
2.Міжнародні голосові дзвінки: встановлюється
для заборони вихідних міжнародних дзвінків.
3. Міжнародні дзвінки крім внутрішніх: якщо
активовано - за кордоном можна дзвонити на
місцеві номера чи "додому" (тобто на номери
країни, якій належить мережа "рідного"
провайдера)
- Заборона вхідних дзвінків
1.Всі голосові дзвінки: встановлюється для
заборони усіх вхідних дзвінків.
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2.Голосові
виклики
в
роумінгу.
Встановлюється для заборони вхідних дзвінків
при використанні телефону за межами зони
обслуговування вашого мобільного оператора.
- Відмінити всі
Ця функція використовується для скасовування
усіх обмежень щодо заборони дзвінків.
- Змінити пароль
Ця функція використовується для зміни пароля
заборони.
- Переключення ліній
Дозволяє перемикати лінію прийому з першої
на другу і назад.
5.3.3 Додаткові налаштування
- Автоматичний набір: дозволяє включити
автоматичний повторний набір номера, якщо
абонент не відповів на дзвінок. Автоматичний
повторний набір не може перевищувати 10
разів поспіль.
- Сигнал під час розмови: дозволяє включити і
налаштувати одноразове або періодичне
повідомлення про час розмови через вказаний
проміжок часу.
-Нагадування
часу
виклику:
дозволяє
встановити час подачі сигналу під час розмови.
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- Повідомлення про з’єднаня: при активації
даної функції буде подавати сигнал про
успішне з’єднання.
- Режим відповіді: включення режиму прийому
дзвінка:прийом при натисканні будь-якої
клавіші, включення автоматичного прийому в
режимі гарнітури.
5.4 Органайзер
5.4.1 Функція SOS
Стан: дозволяє активувати або деактивувати
дану функцію.
SOS номера: можна встановити три номери,на
які здійснюватимуться екстрені виклики.
SOS текст : дозволяє редагувати текст
екстреного SMS ( макс.69 символів).
Допомога:
містить
інструкцію
щодо
налаштування параметрів екстреного виклику.
Примітка: для входу у функцію SOS натисніть
та утримайте кнопку "ОК" ( у разі, коли на
телефоні активована функція швидкого набору
номерів). У випадку якщо функція швидкого
набору не активована на вашому телефоніподзвонити на номери SOS можна також при
натисканні кнопок 1-3.
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5.4.2 Bluetooth
Bluetooth з’єднання може бути використано для
прослуховування музики, передачі зображень,
відео, текстової інформації і візитних карток.
Стан: вмикання/вимикання.
Видимість: установка видимості пристрою
іншими.
Мій пристрій: дозволяє проглянути список
пристроїв, з якими раніше встановлювалось
з’єднання.
Пошук пристрою: пошук нового пристрою.
Змінити назву пристрою: дозволяє встановити
ім’я вашого пристрою.
Додатково:
дозволяє встановити додаткові
налаштування
5.4.3 Календар
Ви можете переглядати дати з січня 1970 року
по грудень 2030 року.
Календар підтримує наступні функції:
Огляд: щоб переглянути нотатку до певної
дати.
Дивитися всі: щоб переглянути всі замітки до
певної дати.
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Додати завдання: додавання нової події на
певну дату.
Видалити подію: видалення події, декількох
або всіх подій.
Перейти до дати: для переходу до певної дати.
Перейти до сьогоднішньої дати: перейти до
актуальної дати
5.4.4 Будильник
Ця функція дозволяє встановити будильник на
певний час. Максимально можна встановити 5
будильників на різний час в залежності від
потреб.
Для увімкнення будильника натисніть ліву
софт-клавішу:
Встановіть бажаний час.
Задайте параметри повтору (один раз, щодня
або по дням).
Оберіть тип сигналу (вібро та мелодія, тільки
мелодія або тільки вібро).
Натисніть «Увімкнути».
Примітка: будильник програє через кожні 5
хвилин у разі його не вимикання. Повторно
будильник може програвати 11 разів.
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Мелодія
будильника
налаштуваннях профілів.

обирається

в

5.4.5 Світовий годинник
Міста світу вибираються за допомогою клавіш
навігації. Покажчик у вигляді перетину прямих
вказує на певне місто і показується локальний
час для даного міста. Також можна через меню
Опції включити або відключити режим
літнього часу.
5.5 Повідомлення
SMS:
Використовуйте це меню, щоб створити і
відправити текстове повідомлення. Дана
послуга
являється
послугою
оператора
мобільного зв’язку, тому для налаштування
функцій SMS може виникнути необхідність
звернення до оператора. Максимальний розмір
повідомлення обмежується оператором мережі.
Під
час
написання
повідомлення
використовуйте кнопку «#» для зміни методу
вводу.
Для видалення символу перед
курсором-натисніть
праву
софт-клавішу
«Очистити». Натисніть вліво або вправо, щоб
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вибрати символ, натисніть «*» для вибору
символів.
MMS:
Використовуйте це меню, для створення і
надсилання мультимедійних повідомлень.
Служба MMS призначена для відправки
комбінованих повідомлень з тексту, зображень
та аудіо.
Максимальний
розмір
повідомлення
обмежується оператором мережі.
5.5.1 Написати повідомлення
SMS:
Під
час
написання
повідомлення
використовуйте кнопку "#" для зміни методу
вводу. Для видалення символу перед курсоромнатисніть праву софт-клавішу "Очистити".
Натисніть на "Опції" для здійснення таких
операцій:
Надіслати: надсилання SMS.
Вставити символ: дозволяє вставити символ у
текст.
Метод вводу: дозволяє обрати метод вводу
тексту.
Вставити шаблон: дозволяє вставити шаблон
повідомлення.
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Додатково:дозволяє вставити номер та ім’я у
тіло повідомлення.
Зберегти: дозволяє зберегти повідомлення в
чернетці
MMS:
Під час створення
мультимедійного
повідомлення
натисніть «Опції» для
здійснення таких операцій:
Надіслати: надсилання MMS/
Додати: додати отримувача MMS
Додати копію
Додати приховану копію
Змінити тему
Редагувати вміст
Дивитись
Зберегти:дозволяє зберегти повідомлення в
чернетці.
5.5.2 Вхідні
Усі повідомлення, що надходять, зберігаються
у Вхідних. У списку повідомлень натисніть
ліву софт-клавішу, щоб виконати наступні
операції:
Примітка:
При
надходженні
нового
повідомлення, на екрані зявиться відповідний
значок зображення конверту.
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У списку повідомлень натисніть ліву софтклавішу, щоб виконати наступні операції:
Огляд: дозволяє переглянути повідомлення.
Відповісти за допомогою SMS: відповідь по
SMS.
Відповісти за допомогою MMS: відповісти по
MMS.
Подзвонити на номер: використовується для
здійснення дзвінка на номер відправника
повідомлення.
Переадресування: дозволяє переслати текст
повідомлення на інший номер.
Видалити: дозволяє видаляти повідомлення.
Видалити все: дозволяє видалити всі
повідомлення.
Зберегти в контактах: дозволяє зберегти номер
відправника у телефонній книзі.
5.5.3 Чернетки
У цій папці зберігаються повідомлення,
збережені для подальшої відправки. У режимі
перегляду списку повідомлень ви можете
переглядати,
надсилати,
редагувати
та
видаляти
повідомлення,
збережених
як
чернетка, обравши функцію "Опції"
папці.
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5.5.4 Вихідні
У цій папці зберігаються повідомлення, які не
вдалося надіслати. У режимі перегляду списку
повідомлень ви можете переглядати, надсилати
повторно, редагувати та видаляти вихідні
повідомлення, обравши функцію "Опції".
5.5.5 Надіслані повідомлення
У цій папці зберігаються повідомлення, які не
вдалося надіслати. У режимі перегляду списку
повідомлень
ви
можете
переглядати,
пересилати та видаляти вихідні повідомлення,
обравши функцію "Опції".
5.5.6 Широкомовні повідомлення
Ця послуга мережі дозволяє отримувати
широкомовні повідомлення на різні теми, такі
як погода, транспорт, таксі або аптеки у
вашому
районі.
Для отримання додаткової інформації про теми
широкомовних повідомлень, будь ласка,
зверніться до постачальника послуг.
Примітка: Дана послуга може бути
недоступною в деяких мережах.
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5.5.7 Шаблон
Використовуйте це меню для створення та
використання
шаблонів
найуживаніших
повідомлень.
5.5.8 Налаштування повідомлень
В даному меню знаходяться налаштування для
всіх видів повідомлень.
5.6. Розваги та ігри
В даній папці містяться класичні ігри для цього
телефону (Пазл, Чарівні суші), а також меню їх
налаштування.
5.7 Служби
Дана функція забезпечується оператором
мобільного зв’язку, і в залежності від
різноманітності послуг, що надаються різними
операторами мобільного зв’язку, пункти меню
даного додатку можуть змінюватися.
Інтернет
Протокол WAP на вашому телефоні дозволяє
отримати доступ до бездротової мережі
інтернет. За допомогою веб-браузера, ви
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можете отримати доступ до актуальної
інформації і широкому вибору медіа-контенту.
Примітка: Щоб активувати послугу WAP,
слід звернутися до постачальника послуг.
Опції:
Домашня сторінка
Перехід на домашню сторінку. Для виходу з
браузера, натисніть клавішу завершення.
Закладки
Ви можете використовувати це меню для
збереження URL адреси та швидкого доступу
до веб-сайту.
Введіть адресу
Ручне введення адреси веб-сторінки.
Останні сторінки
Дозволяє переглянути останні відвідані
сторінки.
Налаштування
В даному меню можна встановити стартову
сторінку,
обліковий
запис,
параметри
підключення до інтернет.
Обліковий запис
Основні
облікові
записи
найбільших
операторів зв'язку передвстановлені.

49

5.8. Різне
5.8.1 Калькулятор
Калькулятор виконує прості арифметичні дії:
додавання, віднімання, множення та ділення.
5.8.2 Електронна книга
Програма дозволяє відкривати електронні
книги в форматі TXT. Скопіюйте книгу в папку
[eBook] на карті пам'яті, і запустіть додаток,
або, з меню додатка, "Відкрити ел. Книгу"
відкрийте файл. При цьому файл буде
скопійований в папку [eBook].
5.9. Менеджер файлів
Файловий менеджер дозволяє управляти
зображеннями, аудіо, відео файлами та ін.,
збереженим у пам’яті телефону або на карті
пам’яті.
5.10 Профілі
У даному меню налаштовуються такі
параметри, як мелодія дзвінка, гучність, сигнал
будильника і т.д. для кожного із стандартних
профілів.
Доступні
наступні
режими:
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Звичайний, Без звуку, Зустріч, Гучний.
Перемикання
між
профілями
активує
встановлені для кожного з профілів настройки.
Примітка: тривале натискання кнопки «#» у
режимі очікування дозволяє перемикати
профілі.
5.11 Інтерком
Натисніть на кнопку PTT для входу до режиму
Інтерком або виберіть іконку в головному
меню. Ви можете побачити різні інструкції на
екрані,
як
показано
нижче:
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Інструкції:
Значення кроку сітки частот
Шкала номіналу частоти
Індикатор стану режиму Інтерком
Регулювання гучності
Відображення частотного каналу
Час до завершення безперервної розмови
Шумозаглушення
Налаштування меню: натисніть кнопку ОК
для входу в налаштування
Фонове програвання: використовуйте цю
функцію, коли ви виходите з меню Інтерком, в
цей час ви можете прослуховувати сигнали
робочого частотного каналу.
Максимальна
тривалість
безперервної
розмови: вибрати 30 або 60сек, режим
автоматично
зупинеться,
коли
надійде
відповідний
час. Якщо вам потрібно
розмовляти знову, ви повинні натиснути
кнопку PTT знову.
Значення кроку сітки частот: натисніть ліву
чи праву кнопку для установки значення кроку
сітки частот одного з варіантів 5K, 6.25K, 12.5К
і 25K.
Шумозаглушення: після установки поточного
рівня шумозаглушення режиму Інтерком, в
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нижньому лівому куті екрану, є відповідні
сітки для відображення поточного рівня
шумозаглушення. На нижніх значеннях
шумоподавлювача приймач буде відкрито для
слабкого сигналу. Чим вище значення рівня,
тим більш сильний сигнал потрібен
щоб
відкрити шумоподавлювач. При зв’язку на
коротких відстанях встановлюйте більш високі
значення рівня шумоподавлювача що надасть
фільтрування більшої кількості перешкод
CTSS (Continuous Tone-Coded Squelch System)
(Система призначена розділяти користувачів,
що працюють в одному частотному діапазоні,
на групи. Користувачі з однієї групи можуть
чути один одного завдяки ідентифікаційному
коду)
В
режимі
Інтерком
можна
використоввати 38 груп CTCSS. Якщо додати
группу CTCSS, користувач не отримуватиме
сигнал з несучою частотою. Якщо приймається
сигнал з тим же кодом CTCSS, користувач чує
цей сигнал у той час як сигнали з іншим CTCSS
або без нього фільтруються. (Наприклад, якщо
вашому телефоні показник CTCSS 38, у
другому теж 38, тоді телефони налаштовані на
двосторонній зв'язок при цьому ви не чуєте
розмов інших пристроїв).
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Автоматичний пошук частоти: в режимі
Інтерком, Сканування відтворюється лівою
кнопкою "Сканування" в режимі Інтерком з
вибраним кроком сітки частот. Якщо в ефірі є
наявність сигналу пристрій автоматично
зафіксує частоту сигналу. Після сканування
натисніть кнопку "Налаштування частоти",
щоб встановити характеристики каналу. Після
сканування всіх частот якщо сигнал відсутній,
після
5
секунд
можна
повторити
сканування. Для зупинки сканування потрібно
натиснути кнопку «Вийти»
Список каналів: 10 частот які було
використовано буде записано до списку
каналів.
Довідка: про те, як користуватися режимом
Інтерком.
Початок роботи:
Встановлення каналів: Ви можете встановити
значення кроку з меню режиму Інтерком.
Натисніть ліву та праву клавіші навігації
виберіть
канал,
який
Ви
хочете
використовувати. Ви також можете вручну
ввести з меню режиму Інтерком набираючи
цифровий номінал частоти. Коли ви встановите
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канал розмови, інтерфейс буде показувати цей
номінал частоти.
Регулювання гучності: натисніть ліву бічну
клавішу для регулювання гучності розмови.
Запуск режиму Інтерком: натисніть кнопку
PTT для входу в режими Інтерком, створіть на
двох
або
більше
пристроях
однакові
характеристики каналів (частоту та код
CTCSS).Червона мітка на дисплеї означатиме
режим прийому сигналу. Після натиснення
кнопки PTT мітка буде зеленою і означатиме
режим передачі. В цей час ви можете казати
своє пвідомлення у радіоєфір. Використовуйте
нормальний тон мови. Мікрофон тримайте на
відстані 2,5-5см від роту. Відпустіть кнопку
РТТ,
щоб
повернутися
в
режим
приймача. Якщо ви встановите фоновий
режим, можна вийти з інтерфейсу режиму
Інтерком. Для повернення в в інтерфейс
режиму Інтерком потрібно натиснути кнопку
РТТ
Режим
приймача:потрібно
встановити
однакові частотні канали з іншими у групі,
мітка на екрані буде червоною. Якщо буде
встановлено фоновий режим, ви можете
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прослуховувати повідомлення з інтерфейсу
Інтерком або з інших режимів телефону.
Примітки:
Якщо ви не часто використовуєте режим
Інтерком, рекомендовано закрити фоновий
режим, щоб уникнути затримок у праці
інших режимів.
У режимі Інтерком, натисніть * та # для
регулювання гучності, натисніть 1 та 3 для
налаштування
порогового
значення
шумозаглушення.
5.12 Установки
В даному меню зібрані різні налаштування
телефону. Всі налаштування можна скинути до
заводських параметрів за замовчуванням.
5.12.1 Перемикання SIM-карт
Це меню дозволяє обрати метод перемикання
між SIM-картами: вручну чи автоматичо.
5.12.2 Активні SIM
Телефон підтримує використання двох SIM
карт. Це дозволяє використовувати послуги
двох операторів зв’язку без використання
другого телефону.
Можна використовувати 3 режими: DUAL SIM,
тільки SIM1, тільки SIM2.
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5.12.3Налаштування телефону
5.12.3.1 Час і дата
Час та дата: дозволяє встановити часовий
пояс,час і дату, формат часу і дати і т.д.
5.12.3.2 Енергозбереження
Розклад роботи: дозволяє встановити час
відключення і час включення телефону для
економії енергії в нічний час.
5.12.3.3 Мова
За допомогою даного меню можна змінювати
мову інтерфейсу.
5.12.3.4 Методи введення
За допомогою даного меню можна змінювати
способи введення тексту.
5.12.3.5 Екран
В даному меню можна налаштовувати фонове
зображення, відображення на екрані дати і часу
та ін.
5.12.3.6.Швидкий доступ
Дозволяє налаштувати клавіші швидкого
доступу (Вверх, Вниз, Праворуч, Ліворуч).
5.12.3.7. Режим польоту
Активуйте режим польоту при знаходженні на
борту літака. У режимі польоту відключаються
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усі функції, пов’язані з бездротовою передачею
даних.
5.12.3.8 Різні налаштування
Дозволяє налаштувати додаткові налаштування
телефону
5.12.4 Налаштування мережі
Функція вибору мережі дозволяє вибрати
мережу автоматично або вручну.
Примітка: вибрати мережу, відмінну від
мережі вашого оператора мобільного зв’язку,
можна тільки за наявності в цій мережі
роумінгу вашого оператора.
5.12.5 Налаштування безпеки
Це меню призначено для захисту телефону від
несанкціонованого використання третіми
особами. Є декілька рівнів безпеки, з різними
паролями.
- Захист SIM: ця функція дозволяє активувати
пароль для захисту телефону від
несанкціонованого використання. Доступні
наступні налаштування:
- блокування PIN: дозволяє прив’язати SIMкарту до телефону. Ця функція призначена для
запобігання використання вашої SIM-карти з
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іншим телефоном, якщо SIM-карта загублена.
Дану функцію можна активувати або
відключити;
- змінити PIN-код;
- змінити PIN2.
- Захист телефону: активація та деактивація
функції захисту телефону паролем при
включенні. При включенні даної функції,
необхідно ввести пароль. Пароль за
замовчуванням «1122».
- Захист приватних даних: дозволяє
налаштовувати захист приватних даних (дані
телефонної книги, повідомлення, журнал
дзвінків та файли). Пароль за замовчуванням
«1122».
5.12.6 Відновлення заводських установок
Це меню дозволяє повернути телефон до
заводських налаштувань. При цьому не
видаляються записи телефонної книги та
завантажені файли. Для скидання на заводські
установки необхідно ввести пароль 1122.
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5.13 Загальні проблеми та рішення
У разі виникнення проблем при використанні
телефону, спробуйте знайти рішення тут.
Проблема
Причини та рішення
Неможливо
Переконайтеся,
що
ввімкнути
батарея не розряджена.
телефон
Будь ласка, зарядіть
акумулятор.
Перевірте
контакти
акумулятора.
Витягніть
і вставте
батарею та увімкніть
телефон знову.
Перевірте рівень заряду
акумулятора.
Помилка
картки
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SIM-

Переконайтеся,
що
контакти SIM-картки не
пошкоджені.
Використовуйте чисту
тканину для очищення
контактів.
Якщо SIM-картка не
працює. Зверніться до
постачальника послуг.

Слабкий сигнал

Перевірте
рівень
сигналу на індикаторі,
що
знаходиться
у
правому
верхньому
кутку екрану.
5 смужок означають
сильний сигнал, менше
2- показують слабкий
сигнал.

Неможливо
встановити
з'єднання

Перемістіться в зону із
кращим покриттям.
Зверніться
до
постачальника послуг,
якщо ваша SIM-карта
не працює.
Слабкий сигнал, або
навколо
є
радіоперешкоди.
SIM-карта
недійсна.
Будь ласка, зв'яжіться з
вашим
оператором
мережі.
Ваша SIM-картка може
не
підтримувати

Неможливо
підключитися
до мережі

Неможливо
увійти
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в

сервісне меню
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сервісну функцію.
Параметри GPRS були
змінені.

