◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як

◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у

мікрохвильова піч, плита або обігрівач.

воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому
середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після
закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог
закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію
настає юридична відповідальність.

◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або
будь-який з аксесуарів не працюють належним чином,
зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що

X-treme 3GSM

призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні
кабелі або ЗУ.

Відомості про безпечну утилізації літій-іонних акумуляторів
можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному
центрі.

◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні

Даний телефон призначений для здійснення та прийому
дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо
передбачено) та ін.
Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся
наведених у ньому інструкцій.
Телефон не містить шкідливих для здоров’я речовин.
◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.
◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур,
вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону
може спричинити перешкоди або становити небезпеку.

пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній
захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте
телефон
у лікувальних установах, якщо це вимагається
правилами внутрішнього розпорядку.

Загальні характеристики моделі
Телефон

3 активні SIM (mini-SIM)
GSM: 850/900/1800/1900 MHZ(x2)

Повідомлення

SMS

◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння.

Моб. інтернет

GPRS

Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами
під час керування транспортним засобом.

Bluetooth

V2.1

Дисплей

2,4’’, кольоровий ЖК, 240x320 пікс

◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці,

Камера

1,3 Мп

недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть
випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними
деталями.

Підтримка
форматів

MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG

FM-радіо

87,5-108,0 МГц (вбудована антена)

◆ Уникайте попадання рідини на телефон.

Micro-SD

До 32 Гб

Батарея

Li-Ion, 3000мАг

◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або
підбілювачі для очищення телефону
◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.

Комплект постачання:
1)

Мобільний телефон

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Акумуляторна батарея
Зарядний пристрій (x-style тип:C1000\01)
USB-micro-USB кабель
Провілна гарнітура
Посібник користувача
Гарантійний талон
Ключ для гвинтів задньої кришки
Функціональні клавіші телефону

16
1
14
2

13
12

3

9
4

8

2

Дисплей

Індикатор заряду батареї

3

Ліва функціональна клавіша

Нове повідомлення

4

Виклик\прийом виклику

Вхідний виклик

5

Цифро-літерна клавіатура

Активований режим «Без звуку»

6

Мікрофон

7

Micro-USB роз’єм, USB роз’єм системи Powerbank

8

Кнопки навігації

9

Права функціональна клавіша

Bluetooth увімкнений

10

Відбій\відміна\вимикання екрану (довге натискання
- для вмикання або вимикання телефону)

GPRS інтернет активний

11

Отвір для полегшення відкривання задньої кришки

12

Задня кришка

13

Камера

14

Зовнішній динамік

15

Гвинти задньої кришки

16

Інформаційний індикатор (сигналізує про вхідні
дзвінки, повідомлення, стан батареї)

Активований режим «Вібро»
Є активні будильники

Клавіатура блокована

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.
Встановіть батарею, пильнуючи,
відповідали контактам телефону.

щоб

контакти

Вмикання\вимикання пристрою
батареї

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї
призводять до виходу пристрою з ладу та скасуванню
гарантії.

Перше вмикання

Закрийте задню кришку та зафіксуйте її гвинтами.

Відкрийте задню кришку, викрутивши гвинти за допомогою
комплектного ключа.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу 10 (червона
трубка).

Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим
використанням.

1

10
1

5

11

6

7
1

Передній динамік

1

Умовні позначки екрану телефону
Немає сигналу мережі
Сигнал мережі

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку
скидання до активації екрану пристрою.
Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання до
вимкнення пристрою.
Блокування пристрою відбувається автоматично, або під час
вимикання екрану кнопкою скидання. Розблокування послідовним натисканням правої софт-клавіши та кнопки «*».
Виклик
Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі
у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі
списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть,
з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику –
натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим
голосного зв’язку, почати запис розмови, додати абонента для
конференц-зв’язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.
Меню пристрою
Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути
ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.
Меню має наступні розділи:
Виклики: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;
Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;
Повідомлення: для відправлення SMS\MMS повідомлень та
читання вхідних повідомлень;

Контакти
Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені
контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам’ять
телефону розрахована для зберігання 1000 контактів.
Контакти можна продивлятися у алфавітному порядку,
по
групах та найбільш популярні (вигляд перемикається кнопками
навігації вправо\вліво)

Для внесення контакту у групу, оберіть групу через меню
редагування контакту. У групу можна додати тільки контакт із
пам’яті телефону.
До одного контакту можна додати наступні дані: Ім’я,
зображення, мобільний, домашній, офісний телефони, номер
факсу, email, URL, нотатку та призначити індивідуальний рінгтон.
Повідомлення

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть
центральну клавішу навігації.

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання,
перегляду та видалення SMS та MMS повідомлень.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Нове SMS\MMS: оберіть для написання та відправлення (або
збереження) нового повідомлення.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Налаштування: налаштування профілів звуку, екрану, телефону,
SIM-карток, безпеки, мови та часу;

Новий: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати
місце зберігання контакту.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Медіа: В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: відеофотокамера, відео плеєр, диктофон, фотоальбом, FM радіо;

Написати: створити та надіслати текстове повідомлення
контакту.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Аудіоплеєр: виведений в окреме меню програвач mp3 файлів.

Набрати: здійснити виклик обраному контакту.

NB! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою
антеною. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на
зовнішній динамік та дротову гарнітуру. Bluetooth гарнітура
працює із голосовими викликами та MP3 програвачем.

Видалити: видалити обраний контакт.

Сейф: розділ для зберігання повідомлень із важливими даними.
Для входу введіть пароль – 1234.

Органайзер: браузер, календар, E-reader,
налаштування Bluetooth та файловий менеджер.

будильник,

Виклики
Меню «Виклики» містить реєстр вхідних, вихідних та
пропущених викликів, лічильник GPRS трафіку та дозволяє:
набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати
новий номер до контактів, додати номер до чорного списку,
видалити інформацію про виклик та інше.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.
Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Обрати й видалити: обрати з переліку контактів контакти для
видалення.

Шаблони: шаблонні тексти для повідомлень.

Імпорт\експорт: дозволяє скопіювати контакти між SIMкартками та телефоном, а також експортувати або імпортувати
контакти у форматі VCF.

Для входу у налаштування SMS натисніть праву софт-клавішу,
знаходячись у меню «Повідомлення».

Також є можливість: перегляд стану пам'яті, додавання до
швидкого набору та відправки V-card.
Додавання нового контакту: оберіть «Новий» у опціях, оберіть
місце збереження контакту, введіть ім’я та номер телефону,
натисніть «опції-зберегти»

Номер голосової пошти: для введення номеру голосової пошти.

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS
центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення,
налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати
параметри збереження повідомлень, вимкнути або увімкнути
push-повідомлення.
Налаштування

Профілі: меню призначене для налаштування профілів звуку,
тобто параметрів гучності, рінгтонів, вібро-режиму, звуку клавіш
та системи для різних умов використання телефону, таких як: на
вулиці, у приміщенні, тиша та інше.
Можна як редагувати вбудовані налаштування, так і додавати
свої.
Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню
та натиснути центральну кнопку.
Дзвінки: меню дозволяє налаштувати кількість активних SIM
карток, опції переадресації та інше.
Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу,
установки
клавіш
швидкого
доступу,
налаштування
вмикання\вимикання за розкладом та дозволяє керувати
роботою інформаційного світлодіоду. Також це меню дозволяє
зробити скидання на заводські налаштування.
Екран: налаштування фонових малюнків, блокування екрану,
яскравості та часу підсвітлення.
Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток,
блокування телефону та блокування окремих функцій телефону.
В цьому меню також знаходиться меню керування функцією
«чорний список».
Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для
передачі даних за замовчуванням, налаштувати облікові записи
мережі.
Медіа
У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та
звуком.
Фотокамера – для фотографування.

Відеокамера – для запису відео.

Можливі проблеми та способи вирішення

Радіо – для прослуховування радіостанцій (працює тільки через
зовнішній динамік).

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі
виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі
виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за
наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена,
зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Диктофон – для запису звуку.
Фото – для перегляду зображень.
Інструменти
В цьому меню доступні наступні програми:
Календар – для перегляду календаря.
Калькулятор – для арифметичних обчислень.
E-book – для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE).
Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.
Bluetooth – дозволяє налаштувати з’єднання з іншими
пристроями через Bluetooth.
Файли: Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у
пам’яті телефону та на карті пам’яті. Доступні такі операції, як
копіювання, переміщення, видалення, створення папок, або
призначення мелодій у якості рінгтонів телефону.
Також є можливість форматувати картку пам’яті. Будьте
обережні, під час форматування будуть видалені всі файли на
карті пам’яті.
Заряджання
Це меню призначене для вмикання та вимикання живлення
системи Powerbank. Підключіть пристрій, що треба зарядити, до
USB виходу телефону, та в цьому меню увімкніть живлення.
Зарядження почнеться. Для уникання можливих замикань,
вимикайте живлення після закінчення зарядження.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи
проблема після перезавантаження пристрою.

зберігається

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань
через меню «Налаштування – телефон – скидання
налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)
Проблеми з карткою пам’яті, зазвичай, виникають у разі виходу
картки пам’яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних
окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку
пам’яті в роз’єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у
роз’єм, перезавантажте телефон.
Паролі:
При завантаженні телефону та під час використання, можуть
виникати запити на введення наступних паролей:
Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це
пароль загального блокування.
Пароль анти-злодій: виникає під час завантаження, якщо
функція увімкнена та була змінена SIM картка.
PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба
ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.
PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність
увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації
блокованих функцій.
Код приватних повідомлень: запитується під час входу у папку
приватних повідомлень (SMS) (за замовчуванням – 1234)
Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо
паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо
тільки у сервісному центрі.
Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно
під’єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин.
Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд.
Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.
Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати
заряду можуть бути: низька температура повітря, активне
використання медіа-програм, велика відстань до стільникових
веж оператора зв’язку.
Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру
живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний
адаптер живлення та кабель.
Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути
викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням
мережі, невірно введеним номером абонента, активованою
функцією
заборони
виклику.
Спробуйте
змінити
місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть
телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.
Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку
«вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час
розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

