
Мобільний телефон 

Comfort 50 Shell Duo 
Посібник користувача 

 
Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону 
Comfort 50 Shell Duo. 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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Безпека та засоби безпеки 
Даний телефон призначений для мобільного 

використання, здійснення та прийому дзвінків, 
відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет 
(якщо передбачено) та ін. Вимикайте телефон, 
якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, 
автозаправочних станцій та інших місць, де 
можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. 

Зберігайте телефон в недоступних для дітей 
місцях. 

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 
обладнаяння, 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.  
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Заряджати телефон слід в добре провітренному 
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 

аккумулятор та звернутись в сервісний центр.   
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.  

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 стані, так як це вказано в інструкції. 

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. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)
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Примітка: Виробник пристрою залишає за 
собою право комплектувати пристрій АКБ з 
відмінними від зазначених  
характеристиками. 
 

Вмикання / Вимикання телефону 

Для вмикання/вимикання телефону натисніть 
та утримуйте деякий час кнопку 
«Відбій»  до увімкнення / вимкнення 
телефону. 

Призначення кнопок 
Кнопка Назва Функції 

 
Виклик/ 
Відправити 

Прийняти або 
зробити виклик.  
Перегляд журналу 
дзвінків.  

 Завершити 

Тривале натискання 
увімкнення/вимкнен
ня телефону. 
Завершити виклик. 
Для повернення у 
режим очікування.  

 
Права та ліва 
софт-клавіші 

Ліва софт-клавіша-
для входу у меню та 
виконання функції, 
позначеної у лівому 
нижньому кутку 
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екрана.  
Права софт-клавіша-
для входу у тел.книгу 
та для виконання 
функції, позначеної у 
нижньому правому 
кутку; для 
повернення у 
попереднє меню.  

 

Клавіші ОК 
(центральна)/ 
Вгору/ 
Вниз/Вправо/Влів
о 

Для прокрутки 
варіантів в меню або 
елементів в 
телефонній книзі. В 
режимі редагування, 
переміщує курсор 
вверх або вниз. В ході 
бесіди для 
регулювання 
гучності. Центральна 
клавіша-для вибору 
дії, в режимі 
очікування натисніть 
для доступу в меню. 

 

Клавіша SOS 

Натискання та 
утримання 
призводить до 
увімкнення функції 
SOS (виклики та 
надсилання SMS по 
встановленим 
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номерам 

 

Клавіатура 

Для вводу цифрЮ 
літер та спец 
символів. # для 
перемикання методу 
вводу. * для вводу *, + 

 

Ліхтарик 
Для 
увімкнення/вимкнен
ня ліхтарика 

 

Значення іконок 

 
Індикатор мережі 

 
Непрочитане SMS повідомлення 

 

Гарнітура 
Гарнітура підключена. 

 

Будильник 
Встановлено будильник. 
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Увімкнено Загальний профіль 

 
Увімкнено профіль Тиша 

 
Увімкнено Bluetooth 

 Батарея 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ 

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.  

Впевніться, що телефон вимкнено, зарядний 
пристрій та інші аксесуари відключені.  
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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: 

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 SIM-картки». 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.  

Використання кодів 

Мобільний телефон і SIM-карти підтримують 
різноманітні паролі, щоб запобігти зловживання 
у використанні телефону і SIM-карт. У відповідь 
на запит на введення будь-який з кодів, 
зазначених нижче, просто введіть правильний код, 
а потім натисніть кнопку ОК. Якщо ви вводите 
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невірний код, натисніть праву функціональну 
клавішу, щоб очистити його, а потім ввести 
правильний код. 

PIN 
PIN-код (персональний ідентифікаційний 

номер, від 4 до 8 цифр) захищає SIM-карту від 
використання сторонніми особами. Загалом, PIN-
код постачається разом з SIM-картою за 
допомогою оператора мережі. Якщо перевірку 
PIN-коду ввімкнено, потрібно вводити PIN-код 
кожного разу при включенні живлення 
мобільного телефона. SIM-карта буде 
заблокована при введенні неправильного PIN-
коду три рази. 

Розблокування проводиться наступним чином: 
- Введіть правильний PUK відповідно до 

екранних підказок, щоб розблокувати SIM-карту. 
- Введіть Новий PIN-код і натисніть кнопку ОК. 
- Введіть Новий PIN-код ще раз, а потім 

натиснути кнопку ОК. 
-Якщо Введення PUK правильно, то SIM-карта 

буде розблокована і PIN-код буде скинутий. 
Примітка: SIM-карта буде заблокована, якщо ви 

вводите невірний PIN-код три рази. Щоб 
розблокувати SIM-карту, необхідно ввести PUK-
код. У загальному випадку, PUK-код може бути 
отриманий від оператора мережі. 
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PUK 
Код PUK (персональний Розблокування ключ) 

потрібний для зміни заблокованого PIN-коду. Він 
поставляється з SIM-картою. Якщо його немає, 
необхідно звернутися до оператора мережі. Якщо 
ви ввели невірний код PUK 10 разів, SIM-карта 
стане недійсною. В цьому випадку необхідно 
звернутися до свого оператора мережі для заміни 
SIM-карти. 

Код заборони викликів (Barring code)  
Цей код необхідний для настройки 

встановленої заборони викликів. Ви можете 
отримати цей код від оператора мережі, щоб 
встановити функцію заборони викликів. 

Встановлення microSD картки 

MicroSD картка-це мобільна додаткова карта 
пам'яті всередині мобільного телефону. 

Для установки вставте карту в слот для карти. 
Для видалення - вийміть карту. 

Примітка: 

1. Для правильної ідентифікації та роботи 

картки необхідно вимкнути телефон, 

вставити картку та увімкнути телефон знову 

2. Карта пам'яті являє собою мініатюрний 

об'єкт. Зберігайте в недоступному для дітей 

місці через небезпеку, що діти можуть її 
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проковтнути! 

Використання акумулятора  

 Акуратно вставте батарею у відсік, контактами 
в сторону роз’ємів корпусу.  

 Вставте і щільно притисніть кришку 
акумуляторного відсіку.  

Заряджання аккумулятора 
 Підключіть зарядний пристрій в зарядний отвір, 

переконайтесь, що Ви використовуєте 
оригінальний зарядний пристрій.  

 Підключіть другий кінець зарядного пристрою 
до джерела живлення.  

 Після завершення живлення, спочатку 
витягніть вилку з розетки, а потім вимкніть 
зарядний пристрій від телефону.  

Примітка:  

 Якщо залишкового заряду в телефоні не 
вистачає для ввімкнення телефону, 
повідомлення про процес заряду на екрані 
з’явиться не одразу.  

 Переконайтеся, що напруга та потужність 
мережі відповідають напруженню та 
технічним характеристикам зарядного 
пристрою.  

 Під час зарядки акумулятора, телефон краще 
вимикати.  
Ніколи не використовуйте несправні зарядні 

пристрої та акумулятори. 
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Функції виклику 

Набір номеру 

Щоб набрати номер в режимі очікування 
введіть номер телефону та натисніть кнопку 
виклику. Натисніть на кнопку завершення 
виклику, щоб завершити виклик.  

Натисніть клавішу виклику, щоб подзвонити, 
ліву софт-клавішу для вибору додаткових Опцій: 
подзвонити або зберегти в телефонній книзі.  

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).  

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.  

Додаткові опціі під час виклику 
Під час розмови натисніть ліву софт-клавішу 

(Опції), щоб побачити список усіх дій, які можна 
виконати. Серед них такі, як утримання, 
завершення виклику, новий виклик, перехід до 
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телефонної книги, перегляд історії викликів, 
перехід до повідомлень, включення функції 
запису розмови, надсилання DTMF коду. 

Швидкий набір 

В головному меню зайдіть в Органайзер---
Швидкий набір.  

Стан. Увімкнення/вимкнення функції 
Встановлення номерів. Для клавіш 2-9 можна 

призначити номери телефонів. Виклик почнеться 
при довгому натисканні відповідної клавіші. 

SOS виклик 

Ви можете зберегти 5 номерів для екстреного 
виклику. Довге натискання кнопки 

SOS, що знаходиться на задній панелі 
телефону, призведе до автоматичного надсилання 
короткого повідомлення на задані номери, та 
здійснення почергових дзвінків поки виклик не 
буде прийнятий. Для налаштування перейдіть в 
Головне меню—Налаштування SOS. 

 

Використання меню 

Повідомлення 

Телефон підтримує службу коротких 
повідомлень (SMS). Ви можете відправляти 
текстові повідомлення і керувати 
повідомленнями. 



14 

 

В повідомленнях, виберіть Опції, щоб перейти 
до нового меню. 

Нове повідомлення.  
В цьому меню можна вибрати вид 

повідомлення: Текстове (SMS) або 
мультимедійне (MMS), написати та відправити 
повідомлення. Під час написання повідомлення, 
натисніть ліву софтклавішу «Опції» для 
виконання наступних дій:  

Надіслати: введіть номер або виберіть контакт 
із телефонної книги.  

Клавіатура: оберіть відповідний метод 
введення.  

Додатково:Вставити номер: додайте номер 
контакту з телефонної книги в повідомлення.  

Додатково:Вставити ім'я: додайте ім'я 
контакту з телефонної книги в повідомлення.  

Зберегти: збережіть повідомлення в чернетках, 
щоб мати можливість повернутися до нього 
пізніше.  

Після редагування повідомлення натисніть ліву 
софт-клавішу, щоб відправити повідомлення на 
обрані номери.  

Вхідні. Тут зберігаються всі отримані текстові 
повідомлення, список буде відображати імена 
відправників. У разі, якщо відправник не входять 
в телефонну книгу, буде відображатися номер 
телефону відправника. 

Чернетки. Тут зберігаються повідомлення, які 
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редагуються.  
Вихідні. Тут зберігаються всі повідомлення, які 

не вдалось відправити  
Надіслані. Це меню містить відправлені 

повідомлення.  

Налаштування повідомлень.  
Дане меню дозволяє встановити основні 

налаштування повідомлень.  

Контакти 

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 250 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.  

В Опціях є можливість для обраного контакту: 
переглянути, редагувати, видалити, надіслати 
SMS/MMS, скопіювати з/на SIM, додати до 
чорного списку. 
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Виклики 

Журнал викликів. 

Пропущені 

Це меню дозволяє переглядати пропущені 
виклики. З номерами у списку можна 
здійснювати наступні операції: переглядати, 
зателефонувати, відправити SMS, зберегти в 
телефонній книзі, редагувати перед викликом або 
видалити.  

Вихідні 

Це меню дозволяє переглядати набрані номери.  

Вхідні 

Це меню дозволяє переглядати останні 
отримані виклики.  

Очистити 

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

Налаштування викликів 

Дане меню слугує для налаштовування таких 
опцій, як утримання виклику, переадресація, 
заборона виклику.  
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SIM 1 та SIM 2 налаштування викликів 

Очікування виклика. Увімкнення та вимкнення; 
перевірка стану. 
Переадресація викликів. Налаштування 
переадресації у випадках: переадресація всіх 
голосвих викликів, Переадресація, якщо 
недоступний, Переадресація, якщо нема 
відповіді, Переадресація, якщо зайнято, 
Переадресація усіх викликів з даними; Відміна 
усіх переадресацій 
Заборона викликів: Заборона набору номерів 
вхідних та вихідних викликів. 

Додатково 

Чорний список: Увімкнення/вимкнення 
прийому викликів від номерів з чорного списку 
та перегляд номерів, що занесені в чорний список 
Автодозвон: При увімкненні цієї функції 
телефон буде набирати номер автоматично 
кожний раз, якщо виклик було відхилено або не 
вдалось з'єднатися.  
Сигнал щохвилини: Ви можете встановити 
режим нагадування про час виклику однократний 
або періодичний; виберіть Вимк, щоб скасувати 
цю функцію. 
Режим відповіді: Встановлення режиму 
відповіді. Відповідь відкриттям телефона, 
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натисканням будь якої клавіші або автовідповідь 
в режимі підключеної гарнітури.  

Увага. Частина цих функції може 
потребувати підтримку оператора зв'язку. 

Мультимедія 

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, навігаційні клавіші Вліво/Вправо для 
корекції експозиції.  

Натисніть ліву софт-клавішу «Опції» для 
доступу до:  

Альбом: дозволяє переглядати зображення, що 
були раніше створені.  

Налаштування камери: дозволяє налаштувати 
основні характеристики камери.  

Налаштування зображення: дозволяє 
налаштувати основні характеристики зображення.  

Баланс білого: дозволяє налаштувати баланс 
білого.  

Режим сюжетів: дозволяє налаштувати режим 
сюжетів: автоматично або нічний режим.  

Місце зберігання: дозволяє вибрати пам'ять де 
зерігати зображення-в телефоні, а бо на карті 
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пам'яті 
Відновлення заводських налаштувань 

Галерея 

Це меню дозволяє переглядати зображення, що 
були раніше створені. Натисніть на ліву софт-
клавішу для виконання наступних операцій: 
переглянути зображення, надіслати зображення, 
використати зображення як шпалери, 
перейменувати зображення або видалити 
зображення, місце збереження, інформація про 
зображення. 

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 

Відеоплеєр 

Дана функція дозволяє переглядати відео 
файли за допомогою телефону.  

Аудіоплеєр 

Дана функція дозволяє прослуховувати аудіо 
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файли за допомогою телефону.  
Використоуючи клавіші напрямків, Ви можете 

керувати процесом відтворення аудіо: 
відтворення/пауза (центральна клавіша), 
перемкнути на попередню/наступну пісню 
(клавіша вліво або вправо). Ви можете натиснути 
клавіша * # або кнопки збоку для регулювання 
гучності; натисніть клавішу вгору, щоб змінити 
послідовність відтворення. 

Диктофон 

За допомогою цієї функції мобільний пристрій 
можна використовувати як диктофон. Записи 
можна встановлювати в якості рингтонів або 
звуків повідомлень. Натисніть ліву софт- клавішу 
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. Натискання на праву софт 
клавішу зупинить запис та збереже його. Записи 
зберігаються у форматі AMR.  

FM- радіо 

Використовуйте цей додаток для 
прослуховування FM радіо з автоматичним 
налаштуванням та збереженням каналів. В 
інтерфейсі FM радіо використовуйте клавіші: 
центральна - для відтворення/паузи, ліво або 
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право - для автопошуку станцій, * # або кнопки 
збоку для регулювання гучності, вверх/вниз - для 
ручного пошуку станцій. Натискання на ліву 
софт-клавішу (Опції) дозволить виконати 
наступні операції: 

Переглянути список каналів (станцій) 
Ручне введення частоти каналу 
Автопошук каналів 
Налашування: увімкнення/вимкнення 

фонового відтворення 

SOS 

Налаштування функції SOS 
Стан: увімкнення/вимкнення 
Номери SOS: встановлення номерів 
Надсилати SMS: увімкнення/вимкнення 

відправки SOS SMS 
SOS SMS: редагування тексту екстреного 

повідомлення 

Налаштування 

Підсилення звуку 

Увімкніть або вимкніть підсилення. Це 
рівнозначно натисканню клавіші Підсилення. 

Профілі користувача  

Можливо встановити декілька користувацьких 
профілів, в яких будуть зроблені деякі 
налаштування у відповідності до умов 
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оточуючого середовища. 
Налаштуйте профілі користувача відповідно до 

Ваших побажань, а потім активувуйте 
необхідний профіль. Є чотири сценарію для 
налаштування профілів: Загальний, Тиша, 
Зустріч, Вулиця.  

Налаштування SIM (DUAL SIM) 

Встановлення порядку роботи SIM карт: 
увімкнути лише SIM1 або лише SIM2 або разом 
SIM1 та SIM2 

Телефон. 

Час та дата.  

Встановлення рідного міста, часу і дати, 
встановлення формату відображення часу і дати.  

Увага. У разі від'єднання батареї, або якщо 
батарея була розряджена деякий час, Вам буде 
необхідно знову встановити час та дату після 
встановлення або зарядки батареї. 

Мова.  

Оберіть мову для відображення. 

Блокування зовнішніх клавіш 

Увімкнення/вимкнення блокування натискання 
зовнішніх клавіш. 
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Дисплей.  

В цьому меню Ви можете налаштувати 
шпалери (фон), яскравість дисплею та час 
підсвітлювання. 

Режим польоту.  

При увімкненні цього режиму повністю 
припиняються функції телефону, які 
відповідають за передачу/прийом даних та 
повідомлень та надсилання/отримання викликів. 
В той же час інші функції, які не вимагають 
передачу сигналу, дозволяються (наприклад, ігри, 
вбудований камера, MP3-плеєр.) 

Стиль годинника зовнішнього дисплея 

Вибір виду годинника: аналоговий чи 
Цифровий 

Джойстік 

Налаштування дій при натисканні клавіш Вгору, 
Вниз, Вліво, Вправо. У режимі очікування Ви 
можете натискати клавішу для запуску функції, 
яка відповідає цій клавіші. 

Підключення 

Для SIM1 та SIM2: вибір мережі - 
автоматичний або в ручному режимі 



24 

 

Безпека 

SIM1 та SIM2 захист 

Дане меню призначено для захисту телефону 
від несанкціонованого використання третіми 
особами. 

Блокування PIN: Для активування блокування 
PIN необхідно ввести правильний PIN код. При 
увімкненні функції необхідно буде вводити PIN 
код кожний раз при увімкненні телефона. Якщо 
ТРИЧІ поспіль буде введено некорректний PIN 
код, необхідно буде ввести PUK код. PUK код 
використовується для розблокування та зміни 
заблокованого PIN. Для отримання PUK 
зверніться до Вашого оператора 

Змінити PIN: Для зміни PIN кода SIM карти. 
Змінити PIN2: Для зміни PIN2 кода SIM карти. 

Телефон.  

Блокування телефону. Ця функція дозволяє 
блокувати/розблокувати телефон. Для 
розблокування телефону необхідно ввести 
пароль (4-8 символів) 

Змінити пароль. Для зміни пароля телефона 

Відновлення заводських налаштувань. 

Це меню дозволяє повернути телефон до 
заводських налаштувань. При цьому  
видаляється уся збережена в телефоні інформація: 
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телефонна книга, повідомлення, журнал викликів 
тощо. Для скидання на заводські установки 
необхідно ввести пароль. Початковий пароль - 
1122. 

Менеджер файлів.  

Файловий менеджер дозволяє управляти 
зображеннями, аудіо, відео файлами та іншим 
контентом, завантаженим на телефон та картку 
пам'яті. При першому включенні телефона ви 
можете передивлятися лише папки за 
замовченням. Надалі можна створювати нові 
папки для Ваших файлів.  

Увага. Будьте обережні при використанні 
функції Формат. Вона призводить до 
форматування носія інформації, усі дані будуть 
видалені та відновлена структура папок за 
замовченням. 

Органайзер 

Швидкий набір. 

Стан. Увімкнення/вимкнення функції 
Встановлення номерів. Для клавіш 2-9 можна 

призначити номери телефонів. Виклик почнеться 
при довгому натисканні відповідної клавіші. 

Календар. 

При перегляді календаря можна: перейти до 
необхідної дати, повернтутися до поточної дати, 
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переглядати календарь на місяць або тиждень. 
Для створення нової події перейдіть Опції-Нова 
задача, задайте Тему, час початку, час 
закінченення та тип. 

Калькулятор. 

Для додавання, віднімання, множення та 
ділення  

Будильник. 

Можна встановити 5 будильників, які можна 
вмикати за необхідності: один або декілька. Для 
кожного будильника можна налаштувати час, 
повторення, мелодію та тип сповіщення 

Ліхтарик.  

Увімкнення/вимкнення ліхтарика 

Bluetooth 

Bluetooth з'єднання може бути використано для 
прослуховування музики, передачі зображень, 
відео, текстової інформації і візитних карток. 

Живлення: увімкнення / вимикання Bluetooth. 
Видимість: установка видимості пристрою 

іншими 
Пристрої: список пристроїв. Якщо список 

пустий, натисніть кнопку ОК, для пошуку нових 
пристроїв. Натисніть Відміна для перегляду 
списку знайдених пристроїв, виберіть пристрій зі 
списку, натисніть середню клавішу для доступу 
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до нього 
Аудіопристрої: при увімкненні виконується 

пошук бездротових аудіопристроїв. 
Мій пристрій: дозволяє переглянути та 

встановити назву вашого 
пристрою                                

Додатково: дозволяє встановити наступні 
параметри: шлях для відтворення аудіо - телефон 
або перенаправаити на Bluetooth гарнітуру, шлях 
для збереження отриманих даних, адресу 
пристрою. 
 

Можливі проблеми та шляхи їх 

вирішення 
У разі виникнення проблем при використанні 

телефону , спробуйте знайти рішення в цьому 
пункті.  

Проблема  Причини та вирішення  

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.  



28 

 

Не 
 вдаєтьс
я 
підключитися 
до мережі  

Знайдіть зону кращого покриття 
мереж. Ви знаходитесь поза зоною 
покриття мереж.  
Зверніться до постачальника 
послуг мобільного зв’язку, якщо 
Ваша SIM- карта недійсна  

Погана якість 
звуку 
 при  
розмові  

Під час виклику натисніть на 
навігаційну клавішу «Вверх» для 
збільшення гучності. Перевірте 
індикатор рівня сигналу на 
дисплеї.  

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.  

Помилка SIM 
карти  

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

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.  

Неможливо 
прийняти 
дзвінок  

Переконайтеся, що ваш телефон 
підключений до мережі.  
Переконайтеся, що SIM- карта 
дійсна. Перевірте налаштування 
переадресації викликів та 
заборони вихідних дзвінків.  

Акумулятор 
не 
заряджається  

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

  


