Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону Comfort 50
Slim. 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.
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1.БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Даний телефон призначений для мобільного використання,
здійснення та прийом дзвінків, відправки SMS повідомлень, та
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ін. 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.
Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних
заводів, автозаправних станцій та інших місць, де можуть
знаходитись вибухонебезпечні предмети.
Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
Перебуваючи за кермом, використовуйте HandsFree. Якщо Вам
необхідно зробити виклик, припаркуйтеся.
Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не
використовуйте телефон під час польоту.
Вимикайте телефон під час присутності таких приладів, як
кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може
вплинути робота мобільного телефону.
Гарантія не розповсюджується на неоригінальні запчастини.
Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У
випадку необхідності зв’яжіться з сервісною службою.
Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї.
Заряджати телефон слід в добре провітреному місці та на
відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.
Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі
від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.
Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина
потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та
звернутись в сервісну службу.
Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже
низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під
впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або
пилу.
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Не мийте телефон водою і не використовуйте їдкі миючі
засоби.
Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може
відобразитися на роботі приладу.
Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари
та акумулятори.
Використовуйте прилад лише в нормальному робочому
положенні, так як це вказано в інструкції.
2. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

АКУМУЛЯТОР
Даний прилад розрахований на живлення від акумулятора.
При зниженні рівня заряду потрібно його перезарядити.
Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного
пристрою,
якщо
акумулятор
повністю
заряджений.
Надлишковий заряд може скоротити строк служби акумулятора.
Екстремальні температури можуть вплинути на ємність
акумулятора. Оптимальна робота батареї забезпечується при
кімнатній температурі (від 15 до 25 ° С). Акумулятор може не
заряджатись або навіть дати збій, під час дії занадто високої або
низької температури.
Використовуйте акумулятори лише за призначенням.
Ніколи не використовуйте не оригінальні чи пошкоджені
зарядні пристрої або акумулятори.
Не допускайте короткого замикання акумулятора. Випадкове
коротке замикання може виникнути, якщо металевий предмет,
такий як монета, скріпка або ручка, замикає полюси: (+) і (-)
акумулятора. Коротке замикання може стати причиною
пошкодження акумулятора або роз’ємів.
Не залишайте батарею в дуже теплих або холодних місцях,
наприклад в таких, як закритий автомобіль взимку чи влітку.
Наведені вище рекомендації відносяться до телефону,
акумулятору, зарядному пристрою та до всіх аксесуарів. Якщо
телефон або комплектуючі приладу не працюють, звертайтесь в
сертифіковану сервісну службу.
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Не використовуйте телефон якийсь проміжок часу, при різкій
зміні температури повітря – волога, що осідає на внутрішній
частині апарату, може призвести до пошкодження телефону.
Не намагайтесь відкрити телефон або аксесуари способом, що
відрізняється від описаного в даному посібнику.
Необережне використання телефону (падіння апарату,
тряска…) може привести до поломки внутрішніх плат та інших
частин.
Не використовуйте хімічні речовини, розчинники або миючі
засоби для чистки телефону або аксесуарів.
Користуйтесь лише оригінальними запасними частинами та
аксесуарами. Використання неоригінальних частин може
призвести до пошкодження телефону, а також є порушенням
правил використання радіообладнання.
Не кидайте батарею в вогонь!
Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у
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.
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.
ОБСЛУГОВУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Зберігайте пристрій в сухому місці. Якщо на пристрій
потрапила рідина, видаліть батарею та дайте пристрою повністю
висохнути перед повторною установкою акумулятора.
Не користуйтесь мобільним телефоном під час зарядки. Якщо
Ви хочете зробити виклик, будь ласка, спочатку вимкніть апарат
від зарядного пристрою.
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Прилад та аксесуари можуть мати дрібні деталі.
Зберігайте їх в недоступному для дітей місці.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Не забувайте дотримуватись правил використання в місцях, де
використання телефону може призвести до небажаних наслідків
(медичні заклади, аеропорти і т.д.)
Частини апарату володіють магнітними властивостями,
прилад може залучитись металевими предметами. Не зберігайте
кредитні картки та інші магнітні носії поряд с апаратом, так як
це може призвести до втрати інформації, що зберігається на них.
СУМІСНІСТЬ З МЕДИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ
Використання приладів, яке передає радіосигнали (наприклад
мобільні телефони), може заважати роботі медичного
обладнання. Проконсультуйтесь з лікарем або виробником
медичного приладу для розуміння, чи має цей апарат адекватний
захист від зовнішніх сигналів радіо. Вимикайте телефон в
медичних закладах, якщо там є спеціальні повідомлення. Лікарні
та інші заклади охорони здоров’я іноді використовують
обладнання, що може бути чутливим до зовнішніх сигналів
радіо.
Кардіостимулятор
Відповідно рекомендаціям виробників, щоб мобільний
телефон не заважав роботі кардіостимулятора, відстань між
мобільним телефоном та кардіостимулятором має бути не
менше 15 см (6 дюймів). Ця рекомендація розроблена в
відповідності з незалежними дослідженнями та рекомендаціями
Інституту досліджень безпровідних технологій. Людям з
кардіостимуляторами необхідно дотримуватись:
Завжди тримайте телефон на відстані не менш 15 см від
кардіостимулятора
Не тримайте пристрій в нагрудній кишені
Тримайте телефон поряд з вухом на протилежній стороні від
кардіостимулятора, щоб зменшити ризик втручання
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Не використовуйте телефон, якщо вважаєте, що він може
заважати нормальній роботі кардіостимулятора.
Слухові апарати
Деякі цифрові бездротові прилади можуть створювати
перешкоди в роботі слухових апаратів.
Транспорт
Радіосигнали можуть впливати на електронні системи
автомобіля(наприклад, електронні системи вприскування
пального, гальма з АБС, автоматичний круїз-контроль, системи
управління подушками безпеки), якщо ці прилади не мають
необхідного захисту або були неправильно встановлені.
Не зберігайте та не транспортуйте телефон та його частини
разом з легкозаймистими газами та вибухонебезпечними
речовинами.
Не тримайте телефон або його частини в області
спрацьовування подушок безпеки.
Забороняється використовувати прилад під час перельоту.
Вимкніть пристрій, перед тим як сісти в літак. Використання
бездротових телекомунікаційних приладів в середині літака
може піддати ризику безпеки повітряного руху, а також заважає
зв’язку.
ЗНАХОДЖЕННЯ В ПОТЕНЦІЙНО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ
МІСЦЯХ

Завжди вимикайте прилад, коли Ви знаходитесь в області, де
є небезпека вибуху. Дотримуйте всі відповідні вказівки та
інструкції. Ризик вибуху існує в таких місцях, де зазвичай Вас
просять вимикати двигун автомобіля. В таких областях іскра
може викликати пожежу або вибух, які можуть стати причиною
травм або навіть смерті.
Вимикайте прилад на автозаправних станціях, тобто біля
бензоколонок, гаражів.
Додержуйтеся правил, які обмежують використання
мобільного телефону поблизу місць, де використовується
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радіообладнання, де зберігається та продається паливо, біля
хімічних заводів, а також місць, де ведуться вибухові роботи.
Потенційно вибухонебезпечні області, як правило – але не
завжди – чітко позначені. Вказані вище правила також
відносяться до роботи телефону на палубах суден, в місцях
транспортування
або
зберігання
хімічних
речовин,
транспортних засобів, що використовують рідке паливо (пропан,
бутан), приміщень та зон з забрудненим повітрям.
ВИКЛИК СЛУЖБИ ЕКСТРЕННОЇ ДОПОМОГИ.
ВАЖЛИВО!
Мобільні телефони використовують радіосигнали мобільної
телефонної мережі. Ви не зможете зробити або прийняти виклик
в місцях, де мобільний зв’язок відсутній.
У разі, якщо телефон знаходиться у межах будь-якої
телефонної мережі, екстрений виклик на номер 112 ви можете
зробити у будь-яких обставинах, навіть якщо у телефоні
відсутня SIM карта.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФИКАЦІЮ (SAR)

Ця модель відповідає міжнародним вимогам до рівня
випромінювання в радіочастотному діапазоні. Даний мобільний
прилад містить передатчик та приймач радіосигналів. Робота
апарату не перевищує граничні рівні випромінювання в
радіочастотному діапазоні, що встановлені міжнародними
директивами.
Даний пристрій сертифікований для використання на
території України згідно міжнародних стандартів та санітарногігієнічних норм.
3. КЛАВІШІ

Кнопка Назва
Функції
Виклик/ Прийняти або зробити виклик.
Відправити Перегляд журналу дзвінків.
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Тривале натискання увімкнення/
вимкнення телефону. Завершити
Завершити
виклик. Для повернення у режим
очікування.
Ліва софт-клавіша-для входу у меню
та виконання функції, позначеної у
лівому нижньому кутку екрана.
Права софт-клавіша-для входу у
Права та ліва тел.книгу та для виконання функції,
софт-клавіші позначеної у нижньому правому
кутку; для повернення у попереднє
меню.
Натисніть
кнопку
«Завершити» та ліву софт-клавішу
для блокування клавіатури.
Клавіші
«Вверх/
Вниз»

SOS

Для прокрутки варіантів в меню або
елементів в телефонній книзі. В
режимі редагування, переміщує
курсор вверх або вниз. В ході бесіди
для регулювання гучності.

В режимі очікування, натисніть
клавішу для доступу до головного
меню.
OK/Кнопка Вона також використовується для
меню/Кнопка того, щоб підтвердити дію. Тривале
натискання кнопки призведе до
SOS
спрацювання
функції
SOS
(автоматичної відправки SMS та
набору на заздалегідь збережені
номери)
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Клавіатура для введення цифр, букв
та деяких спеціальних символів. У
вікні редагування, натисніть# для
Клавіатура
зміни методу вводу\мови, натисніть
клавішу *, щоб перейти до вибору
спеціальних символів.
Ліхтарик

На
лівій
боковій
стороні
Увімкнення/ знаходиться
кнопка
Вимкнення увімкнення/вимкнення ліхтарика.

Клавіша
*

Під час набору натисніть *, щоб
ввести символ "*".
У режимі очікування ця клавіша
служить для перемикання між "*",
"+", "Р", "W".
Натисніть ліву софтклавішу, а потім
* для розблокування клавіатури.

Клавіша
#

У режимі очікування натисніть і
утримуйте кнопку #, щоб включити
або виключити режим Без звуку.

4. ПОЗНАЧКИ

Значок

Функція
Потужність сигналу мережі
Чим більше поділок, тим
стільниковий сигнал.
Повідомлення
Отримано нове СМС.
Блокування клавіш
Клавіатура телефону заблокована.
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сильніше

Гарнітура
Гарнітура підключена.
Будильник
Встановлено будильник.
Позначення
профілів
користувача
“Дзвінок”.
“Вібро”.
“Дзвінок і вібро”.
“Спочатку вібро, потім дзвінок”.
Батарея
Чим більше поділок, тим більше заряд
батареї.
5. ПОЧАТОК РОБОТИ
5.1. Встановлення SIM-картки

SIM-картка телефону несе наступну інформацію: телефонні
номери, PIN-код (особистий ідентифікаційний номер), PIN2,
PUK-код (PIN-код розблокування телефону ключ), PUK2 (PIN2
ключ розблокування), IMSI (міжнародний ідентифікатор
мобільного) коди інформаційної мережі, а також телефонну
книгу, SMS и т. д.
Установка SIM-картки
Впевніться, що телефон вимкнено, зарядний пристрій та інші
аксесуари відключені.
1. Покладіть телефон екраном вниз, відкрийте задню кришку,
витягніть акумулятор.
2. Обережно вставте SIM-картку в слот, металевою стороною
вниз.
3. Будь ласка, впевніться, що зрізаний кут картки лягає на своє
місце.
Заходи безпеки при використанні SIM-картки:
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1. Перед тим як вставити та витягти SIM-картку, вимкніть
телефон і зачекайте декілька секунд.
2. Переміщуйте SIM-картку з обережністю, оскільки тертя або
згинання можуть пошкодити картку.
3. Якщо картка пошкоджена або була вставлена не коректно,
після включення на екрані з’явиться надпис «Немає SIMкартки». Витягніть картку, переконайтеся, що картка не
пошкоджена та вкладіть картку правильно.
4. Якщо на екрані відображається: "SIM-картка пошкоджена",
будь-ласка, зверніться з карткою до свого оператора для
заміни.
5.2. Використання акумулятора

1. Акуратно вставте батарею у відсік, контактами в сторону
роз’ємів корпусу.
2. Вставте і щільно притисніть кришку акумуляторного відсіку.
5.2.1.Зарядження батареї

1. Підключіть зарядний пристрій в зарядний отвір,
переконайтесь, що Ви використовуєте оригінальний зарядний
пристрій.
2. Підключіть другий кінець зарядного пристрою до джерела
живлення.
3. Після завершення живлення, спочатку витягніть вилку з
розетки, а потім вимкніть зарядний пристрій від телефону.
Примітка:
1) Якщо залишкового заряду в телефоні не вистачає для
ввімкнення телефону, повідомлення про процес заряду на екрані
з’явиться не одразу.
2)Переконайтеся, що напруга та потужність мережі
відповідають напруженню та технічним характеристикам
зарядного пристрою.
3) Під час зарядки акумулятора, телефон краще вимикати.
4)Ніколи не використовуйте несправні зарядні пристрої та
акумулятори.
5.2.2.Контроль рівня заряду

При низькому рівні заряду акумулятора або батарея майже
розряджена:
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1. Відображається повідомлення про низький рівень заряду
акумулятора.
2. З'являється іконка пустої батареї та телефон вимикається.
Нагадування про заряд батареї

1. Якщо акумулятор не використовується на протязі довгого часу,
будь-ласка, перед тим як ввімкнути, зарядіть акумулятор
повністю.
2. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів,
однак при цьому його ресурс зменшується. Якщо після повної
розрядки, рівень заряду швидко падає, потрібно замінити
акумулятор.
3. Якщо акумулятор розряджений повністю, необхідно декілька
хвилин заряду для того, щоб з’явилось зображення, або для
того, щоб Ви могли здійснювати \ приймати виклики.
4. Даний пристрій розрахований на живлення від акумулятора.
Робочі характеристики нового акумулятора досягаються
тільки після двох або трьох повних циклів заряду \ розряду.
5. Якщо замінений акумулятор використовується вперше або
акумулятор не використовувався на протязі довгого періоду,
то необхідно буде підключити зарядний пристрій, потім
відключити і знов підключити зарядний пристрій.
5.3. Увімкнення/ вимкнення телефону

1. Утримуйте натиснутою кнопку «Завершити» декілька секунд,
поки телефон не ввімкнеться, та на екрані не з’явиться
зображення.
2. Якщо буде запит – введіть пароль та натисніть кнопку ОК для
підтвердження пароля.
3. При необхідності – введіть Ваш PIN-код, та натисніть кнопку
ОК для підтвердження пароля
4. Для вимкнення телефону утримуйте кнопку «Завершити»
Примітка:
PIN-код надається постачальником послуг разом із SIMкарткою
та
використовується
для
запобігання
несанкціонованого використання SIMкарти. Якщо PIN-код
введено неправильно три рази поспіль, SIM-карта блокується.
У такому випадку необхідно ввести PUK-код, який
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постачається з SIMкартою або зберігається у оператора
мережі.
1. PUK-код (пароль, що використовується для обходу коду PIN,
8 цифр) використовується для розблокування картки із
заблокованим PIN- кодом. PUK-код надається разом із SIMкарткою оператором мережі. Якщо Ви не маєте цього коду,
зверніться до оператора стільникової мережі. У випадку
введення PUK-коду невірно 10 разів поспіль, SIM-карта
заблокується остаточно.
2. Якщо телефон запитує код розблокування телефону при
увімкненні, введіть код розблокування і натисніть ліву софтклавішу.
5.4. Перенесення файлів на карту пам'яті MicroSD

Вставте карту MicroSD у відповідний слот, що знаходиться під
акумуляторною батареєю та підключіть телефон до ПК за
допомогою USB-кабелю. ПК автоматично розпізнає карту як
зовнішній накопичувач. Тепер Ви маєте доступ до карти
MicroSD і можете переносити файли як на карту, так і з неї в
пам'ять ПК.
Переглядати контент, що знаходиться на карті пам’яті можна,
зайшовши в Меню-МультимедіаМенеджер файлів.
6. ФУНКЦІЇ ВИКЛИКУ
6.1 Набір номеру

Щоб набрати номер в режимі очікування введіть номер
телефону та натисніть кнопку виклику. Натисніть на кнопку
завершення виклику, щоб завершити виклик.
Якщо Ви бажаєте здійснити міжнародний дзвінок, натисніть
два рази на клавішу *, доки не з’явиться «+». Цей значок
використовується для активації коду міжнародного виклику.
Наберіть код країни та абонента, натисніть кнопку виклику, щоб
здійснити виклик.
6.2 Відповідь на виклик

При виклику телефон починає дзвонити. Якщо абонент може
бути ідентифікований, відображається номер телефону абонента
(або ім'я, якщо контакт збережений в телефонній книзі) .
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При надходженні виклику, щоб відповісти на виклик ,
натисніть клавішу виклику.
Пропущені вхідні дзвінки відображаються на дисплеї.
Натисніть ліву-софт клавішу, щоб перевірити інформацію про
пропущені виклики.
Натисніть клавішу завершення виклику для завершення
виклику.
6.3 Утримання виклику

Ви можете відповісти на інший вхідний дзвінок під час
розмови по телефону, якщо така послуга підтримується
мережею і опція утримання активована в телефоні. Ви будете
повідомлені про вхідний виклик звуковим сигналом.
6.4 Дії під час виклику

Під час розмови натисніть ліву софт-клавішу, щоб побачити
список усіх дій, які можна виконати. Серед них такі, як
утримання, завершення виклику, новий виклик, перехід до
телефонної книги, включення функції запису розмови
(диктофон), вимкнення мікрофону, налаштування гучності і т.ін.
7.ТЕЛЕФОННА КНИГА

Дана функція дозволяє зберігати телефонні номери і
відповідні контакти в пам'яті SIM-карти або в пам'яті телефону.
У пам’яті телефону можна зберігати до 100 контактів
Використовуйте навігаційні клавіші, щоб обрати функцію
«Додати новий контакт», потім оберіть місце його збереження
(SIM - карта або пам'ять телефону) . Після цього введіть ім'я та
номер телефону нового контакту Ви можете виконувати пошук
контактів по імені або номеру за допомогою цифрової
клавіатури .
Ви можете виконувати різні дії з номерами за допомогою лівої
софт-клавіші:
 Переглянути детальну інформацію
 Надіслати СМС на обраний номер
 Набрати номер
 Змінити номер
 Видалити номер
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 Копіювати номер з SIM-карти до пам’яті телефону або з SIM1карти до SIM2-карти
 Додати номер в чорний список ( цей абонент не зможе Вам
зателефонувати).
Швидкий набір: Це меню активується при наявності в
телефоні SIM картки. У даному меню можна зберегти шість
номерів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 4-9
на клавіатурі телефону. Довге натискання клавіш 4-9 призведе
до виклику заданого номера.
Призначення цифр 1-3 для швидкого набору - див.ст.25
8.ПОВІДОМЛЕННЯ

Дана функція телефону дозволяє відправляти та приймати
текстові повідомлення.
Значок
на стрічці стану означає про отримане та
непрочитане нове повідомлення. Можна встановлювати різні
звукові сигнали оповіщення надходження нових повідомлень.
Якщо протягом довгого часу не видаляти вхідні повідомлення,
пам'ять може заповнитися, в такому випадку нові повідомлення
не надходитимуть. Слідкуйте, щоб пам'ять не заповнювалась до
кінця.
8.1 Написання повідомлення

Під час написання повідомлення, натисніть ліву софтклавішу
«Опції» для виконання наступних дій:
 Надіслати за номером: введіть номер або виберіть контакт із
телефонної книги. Ви можете додавати кілька номерів, щоб
здійснити масову розсилку.
 Метод введення: оберіть відповідний метод введення.
 Додатково—Додати номер: додайте номер контакту з
телефонної книги в повідомлення.
 Зберегти в чернетках: збережіть повідомлення в чернетках,
щоб мати можливість повернутися до нього пізніше.
Після редагування повідомлення натисніть ліву софт-клавішу,
щоб відправити повідомлення на обрані номери.
8.2 Вхідні повідомлення

Це меню містить отримані SMS повідомлення.
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8.3 Чернетки

Оберіть повідомлення, яке зберігається в чернетках, натисніть
ліву софт-клавішу, щоб продовжувати роботу с повідомленням.
8.4 Вихідні повідомлення

Тут зберігаються всі повідомлення, які не вдалось відправити
8.5 Надіслані повідомлення

Це меню містить відправлені повідомлення.
8.6 Налаштування повідомлень

Дане меню дозволяє встановити основні налаштування
повідомлень.
Налаштування SIM1/SIM2
 SMS: задайте номер SMS-центру
 Звіт про доставку: інформує Вас про успішну доставку
повідомлень, а також про помилки доставки, які можуть
виникнути.
 Шлях відповіді: дозволяє одержувачу Вашого повідомлення
відповідати через Ваш SMS-центр, якщо Ваша мережа
підтримує дану функцію.
 Сервер голосової пошти.
Послуга голосової пошти: дана послуга може надаватися
Вашим провайдером. Ця послуга допомагає не пропустити
жодного дзвінка та Ви можете перевірити повідомлення в будьякий час.
Примітка: у даному телефоні номер голосової пошти не
прив’язаний до кнопки «1», як у інших, у зв’язку із функціоналом
SOS виклику. Для прослуховування голосових повідомлень,
з'ясуйте номер голосової пошті у вашого оператора зв'язку.
Перед використанням цієї послуги, будь ласка, зверніться до
Вашого провайдера.
Стан пам’яті: дозволяє переглянути стан наповненості пам’яті
на SIM1/SIM2 та телефону.
Збереження надісланих повідомлень: дозволяє увімкнути або
вимкнути функцію збереження надісланих повідомлень.
Місце зберігання: дозволяє обрати місце зберігання
повідомлень: пам'ять телефону чи SIM1/SIM2.
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9.Журнал

У цьому меню можна переглянути пропущені виклики,
набрані та отримані, а також подивитися тривалість розмов.
9.1 Журнал викликів
9.1.1 Пропущені виклики

Це меню дозволяє переглядати пропущені виклики (останні
20). З номерами у списку можна здійснювати наступні операції:
переглядати, зателефонувати, відправити SMS, зберегти в
телефонній книзі, додати до чорного списку, редагувати перед
викликом або видалити.
9.1.2 Вихідні дзвінки

Це меню дозволяє переглядати набрані номери (останні 20). З
номерами у списку можна здійснювати наступні операції:
переглядати, зателефонувати, відправити SMS, зберегти в
телефонній книзі, додати до чорного списку, редагувати перед
викликом та видалити.
9.1.3 Вхідні дзвінки

Це меню дозволяє переглядати останні 20 номерів, які ви
отримали. З номерами у списку можна здійснювати наступні
операції: переглядати, зателефонувати, відправити SMS,
зберегти в телефонній книзі, додати до чорного списку,
редагувати перед викликом, видалити.
9.1.4 Видалення журналу викликів

Це меню дозволяє видаляти пропущені виклики, набрані
виклики, отримані виклики, або ж всі виклики.
9.2. Налаштування викликів

Дане меню слугує для налаштовування таких опцій, як
утримання виклику, переадресація, заборона виклику.
9.2.1 Додаткові налаштування

Тут Ви можете керувати чорним списком номерів (додавати /
видаляти номера з нього), включати і вимикати функцію
автоматичного набору номера, звукового оповіщення про час
розмови, і т.д.
10 . НАЛАШТУВАННЯ

Дане меню дозволяє встановити основні налаштування
телефону.
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10.1 Профілі користувача

Це меню дозволяє вибрати та настроїти мелодії для вхідних
викликів та ін.
Оберіть тип профілю, який Ви хочете встановити:
«Звичайний», «Тихий», «На вулиці», «Без звуку».
Оберіть «Увімкнути», та натисніть ОК для вибору.
10.2. Налаштування телефону

В цьому меню можна налаштовувати наступні параметри:
Дата і час: дозволяє встановлювати дату і час, а також формат
їх відображення.
 Автоматичне увімкнення/вимкнення телефону: дозволяє
встановлювати таймер увімкнення і вимкнення Вашого
мобільного пристрою.
 Мова: дозволяє обирати мову інтерфейсу.
 Метод введення: дозволяє міняти метод введення.
 Екран: дозволяє налаштовувати параметри дисплея в режимі
очікування (фонове зображення , анімацію при включенні і
виключенні пристрою , а також відображення дати і часу) .
 Різні налаштування: Підсвітка дисплею: дозволяє
налаштувати підсвічування екрану телефону.
10.3 Безпека

Це меню дозволяє захистити Ваш телефон і SIM-карту від
доступу сторонніх осіб шляхом установки PIN-коду та коду
телефону.
10.3.1 Захист SIM-карти

PIN-код
PIN-код (4-8 цифр), використовується для запобігання
несанкціонованого використання SIM-картки. Код PIN зазвичай
надається оператором мережі разом із SIM-карткою.
Завжди при ввімкненні телефону, або якщо Ви підключили
SIM-картку, Вам необхідно ввести PIN-код для активації SIMкартки.
Попередження:
Якщо Ви ввели неправильний PIN-код тричі, SIM-картку буде
заблоковано. У такому випадку необхідно ввести PUK-код, який
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постачається з SIM-карткою або зберігається у оператора мережі.
PUK-код
Код PUK (пароль, що використовується для обходу коду PIN,
8 цифр) використовується для розблокування карток с
заблокованим PIN-кодом. Код PUK надається разом з SIMкарткою оператором мережі. Якщо ви не маєте цього коду,
зверніться до оператора стільникової мережі. У випадку, коли
Ви ввели PUK-код невірно 10 разів, SIM-картка заблокується
остаточно. У такому випадку, будь-ласка, зверніться до
оператора стільникової мережі для заміни SIM-картки.
PIN2-код
PIN2-код (4-8 цифр) надається разом з SIM-карткою, та
використовується для встановлення таких функцій, як «Вартість
виклику», «Фіксований набір» і т.д.
Зверніться до Вашого оператора стільникової мережі для того
щоб, дізнатись чи підтримує вказані функції Ваша SIM-картка.
Якщо Ви 3 рази ввели неправильний PIN2-код, Ваш PIN2-код
буде заблоковано та може бути зламаний тільки лише за
допомогою коду PUK2.
PUK2-код
Код PUK2 надається разом із SIM-карткою оператором мережі.
Якщо його немає, будь-ласка, зверніться до оператора
стільникової мережі. Якщо Ви ввели неправильний код PUK2 10
разів, Ви не зможете використовувати функції, що активуються
при активації коду PIN2. Для активації вказаних функцій
зверніться до оператора стільникової мережі та змініть SIMкарточку на нову.
10.3.2 Блокування телефону

Пароль блокування телефону використовується для
запобігання несанкціонованого використання телефону. За
замовчуванням, пароль блокування 1122.
При вмиканні, для активації телефону необхідно ввести
пароль.
10.4 Налаштування мережі

Це меню дозволяє встановити основні налаштування мережі.
У цьому меню доступні наступні операції:
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Новий пошук: пошук нової мережі.
Обрання мережі: для пошук нової
мережі та обрання із запропонованого списку мережі.
Вибір режиму: можна встановити "Автоматичний вибір" або
"Вибір вручну".
10.5. DUAL SIM налаштування

Це меню дозволяє налаштувати обидві SIM- карти, або будьяку з них окремо. Крім того в цьому меню можна активувати
режим польоту , в якому Вам будуть доступні всі функції
телефону, крім стільникового зв'язку .
10.6 Скинути налаштування

Дане меню дозволяє повернути налаштування телефону до
заводських. Код за замовчуванням-1122.
11. МУЛЬТИМЕДІА
11.1 Камера

Увійдіть в меню камери, на дисплеї відобразиться зображення
попереднього перегляду.
Натисніть на центральну кнопку для того, щоб
сфотографувати. Використовуйте навігаційні клавіші Вгору /
Вниз для регулювання фокусної відстані.
Натисніть ліву софт-клавішу «Опції» для доступу до :
1. Відеокамера. Для перемикання в режим зйомки відео
2. Альбом: дозволяє переглядати зображення, що були раніше
створені.
3. Налаштування камери : дозволяє налаштувати основні
характеристики камери.
Режим сюжетів: дозволяє налаштувати режим сюжетів:
автоматично або нічний режим
Баланс білого: дозволяє налаштувати баланс білого.
4. Налаштування зображення: дозволяє налаштувати основні
характеристики зображення.
5. Пам’ять: вибір місця збереження.
11.2 Фотоальбом

Це меню дозволяє переглядати зображення, що були раніше
створені. Натисніть на ліву софт-клавішу для виконання
наступних операцій: переглянути зображення, переглянути
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інформацію про зображення, встановити стиль перегляду,
використати зображення як, перейменувати зображення або
видалити зображення.
11.3 Відеокамера

Дана функція дозволяє знімати відео за допомогою камери
телефону.
Натисніть на середню клавішу щоб розпочати запис. Під час
запису натисніть на ліву софт-клавішу, щоб відкрити опції, де
Ви зможете змінити налаштування відеокамери та ін.
Для того, щоб призупинити запис відео-натисніть на середню
клавішу, а для завершення запису - на праву софтклавішу
Файл буде збережений в форматі avi.
11.4 Відеоплеєр

Дана функція дозволяє переглядати відео файли за допомогою
телефону.
Коли список файлів порожній, виберіть шлях до папки з
відеофайлами. Список оновиться, виберіть один файл і
натисніть середню клавішу для відтворення. Пристрій
підтримує формати 3GPі MP4. Ви також можете
перейменовувати і видаляти відеофайли.
11.5 Аудіоплеєр

Дана функція дозволяє прослуховувати аудіо файли за
допомогою телефону.
Можна налаштовувати такі функції відтворення аудіофайлів,
як повтор, відтворення врозкид, фонове відтворення та ін.
 Використовуйте навігаційні клавіші Вгору / Вниз для
регулювання звуку.
 Натисніть середню клавішу для відтворення / паузи.
 Натисніть клавішу 0 для зупинки відтворення.
 Використовуйте клавіші 4/6 для переходу до попередньої /
наступної композиції.
 Затисніть клавіші 4/6 для швидкого перемотування назад /
вперед.
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11.6 Диктофон

За допомогою цієї функції мобільний пристрій можна
використовувати як диктофон . Записи можна встановлювати в
якості рингтонів або звуків повідомлень. Натисніть ліву софтклавішу для доступу до функцій та налаштувань диктофону.
Під час запису на дисплеї буде відображатися час запису.
Натисніть ліву софт-клавішу, щоб призупинити запис. Надалі
Ви зможете зберегти її при необхідності. Записи зберігаються у
форматі AMR . Ви можете також почати новий запис з будьякого місця вже існуючого запису , щоб вони збереглися одним
файлом.
11.7. FM- радіо

Зайдіть в дане меню та висуньте радіо-антену в правому
верхньому куті пристрою, щоб увімкнути радіо.
Використовуйте навігаційні клавіші Вгору/Вниз для
регулювання гучності. Натисніть центральну клавішу, для
відтворення / паузи; праву софт-клавішу - для виходу; ліву софтклавішу для виведення наступних опцій:
 Список каналів: показує всі збережені радіостанції. Натисніть
ліву софт-клавішу для зміни частот, діапазон встановлюється
між 87,5 мГц і 108 мГц .
 Введення вручну: можна вводити частоту станцій вручну.
 Автопошук: для автоматичного пошуку та збереження станцій.
Можливо запрограмувати 30 станцій
11.8 Менеджер файлів

Менеджер файлів допоможе Вам управляти даними в пам'яті
телефону і на карті пам'яті. Коли Ви відкриєте менеджер файлів ,
Ви побачите доступні сховища.
1. Натисніть ліву софт- клавішу для входу в опції :
a. Відкрити: відкрити папку та покати список файлів.
b. Форматувати : форматує пам'ять телефону.
c. Стан пам'яті : показує обсяг вільної та використаної
пам'яті.
2. Оберіть папку і натисніть ліву софт-клавішу для входу в опції:
a. Відкрити: відкриває папку й показує список файлів.
b. Нова папка: створює нову папку в поточному каталозі .
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c. Перейменувати: дозволяє змінити ім'я обраної папки.
d. Видалити: видаляє обрану папку.
e. Сортувати: сортує обрану папку.
3. Виберіть файл в папці , і натисніть ліву софтклавішу для
входу в опції:
a. Переглянути: дозволяє переглянути файл.
b. Відтворити: відтворює вибраний відеофайл.
c. Використовувати: дозволяє використовувати файл у
якості рингтону / шпалер.
d. Подробиці: показує детальну інформацію про файл.
e. Перейменувати: дозволяє перейменувати вибраний файл .
f. Копіювати: копіює файл в будь-яку папку за Вашим
бажанням.
g. Перемістити: переміщує файл в будь-яку папку за Вашим
бажанням.
h. Видалити: видаляє вибраний файл.
ВАЖЛИВО: Після форматування всі дані , що були на карті
пам'яті, будуть видалені.
12. ОРГАНАЙЗЕР
12.1 SOS налаштування

Кнопка SOS – унікальна риса телефону. Ця кнопка, що
розташована на передній поверхні телефону в центрі,
призначена для здійснення аварійного виклику допомоги.
Затисніть центральну клавішу, і задані Вами екстрені номери
будуть набиратися по черзі, а також будуть відправлятися
текстові повідомлення. Ви можете задати 3 екстрених номера.
У режимі очікування просто затисніть 1,2,3, щоб викликати
відповідні екстрені номери.
Стан: дозволяє активувати чи деактивувати дану функцію.
SOS номери: дозволяє зберегти три номери, на які, при
увімкненні функції SOS, почергово здійснюватимуться дзвінки.
Довідка: коротка інструкція-опис функції SOS.
12.2 Календар

Натисніть ліву софт-клавішу, щоб мати можливість
переходити до будь-якої потрібної датою і повертатися до
поточної
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12.3 Калькулятор

В меню калькулятора використовуйте цифрову клавіатуру і
навігаційні клавіші для набору чисел, і клавіші прийому й
скасування виклику для переміщення між діями
+/-/х/÷
12.4 Будильник

Ви можете встановлювати будильник на спрацьовування в
необхідний для Вас час.
Можна налаштовувати будильник на повторення щодня або в
конкретні дні . Також можна вибирати звук будильника і тип
оповіщення
12.5.Озвучування

Дане меню призначене для активування функції проговорення
голосом номеру контакту в телефонній книзі, кнопок клавіатури
та номеру вхідного дзвінку.
13. Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону ,
спробуйте знайти рішення в цьому пункті.

Телефон не
вмикається

Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на
дисплеї не з'явиться зображення.
Перевірте контакти батареї . Зніміть і вставте батарею та
увімкніть телефон знову.
Перевірте рівень заряду акумулятора.

Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь
Не вдається
поза зоною покриття мереж.
підключитися
Зверніться до постачальника послуг мобільного зв’язку,
до мережі
якщо Ваша SIM- карта недійсна
Погана якість Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу
звуку при
«Вверх» для збільшення гучності. Перевірте індикатор
розмові
рівня сигналу на дисплеї.
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Батарея
швидко
розряджаєтьс
я

За відсутності підключення до мережі, телефон буде
продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій
споживає багато батареї і скорочує час очікування.
Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте
телефон тимчасово Встановіть новий акумулятор.

Переконайтеся , що SIM- карта не пошкоджена.
Помилка SIM Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно.
карти
Зверніться до постачальника послуг мобільного зв’язку,
якщо Ваша SIM- карта недійсна

Неможливо
здійснити
виклик

Неможливо
прийняти
дзвінок

Переконайтеся, що набраний номер доступний і була
натиснута клавіша виклику .
Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на
рахунку.
Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Впевніться, що
не включена функція фіксованого набору або заборони
виклику.
Якщо це так, відключить ці функції.
Переконайтеся, що ваш телефон підключений до
мережі.
Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Перевірте
налаштування переадресації викликів та заборони
вихідних дзвінків.

Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена
правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до
Акумулятор телефону.
Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура
не
заряджається не опускається нижче 10 ℃ або не підіймається вище
55 ℃ .
Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.
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