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Дякуємо Вам за покупку захищеного 
мобільного телефону X-treme DR68. Даний 

посібник містить опис основних функцій 

мобільного телефону. 
Зміст даного посібника є правильним. Опис 

деяких функцій може відрізнятися у зв'язку із 

змінами програмного забезпечення чи послуг 

провайдера. Компанія зберігає за собою право 

вносити зміни в технічні характеристики без 

попереднього повідомлення. 
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Важливі зауваження з техніки 
безпеки 

Даний телефон призначений для здійснення та 

прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, 

виходу в Інтернет (якщо передбачено) та 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 

чітко 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. 

◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, 

такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач. 
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◆ 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 призначені для даної 
моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або 

зарядний пристрій. 

◆ Не допускайте короткого замикання 

акумулятора. 

◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь 

персональні медичні пристрої, уточніть у 

виробника, чи має пристрій достатній захист від 

випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте 
телефон   у лікувальних установах, якщо це 

вимагається правилами внутрішнього 

розпорядку.  

◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під 

час водіння. Дотримуйтеся правил користування 
мобільними телефонами під час керування 

транспортним засобом. 

◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та 

аксесуари в місці, недоступному для дітей і 

домашніх тварин. Вони можуть випадково 
пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними 
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деталями. 

◆ Не мийте телефон під час зарядки. Це може 

призвести до ураження електричним струмом. 

Перед використанням телефону переконайтеся в 
тому, що кабель зарядного пристрою або USB-

кабель відключено. 

◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, 

розчинники або відбілювачі для очищення 

телефону. Протріть його м'якою тканиною, 
злегка змоченою в слабкому мильному розчині. 

◆ Не піддавайте пристрій дії прямого 

сонячного проміння. 

◆ 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 утилізацію 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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УВАГА!  

Даний телефон захищений від вологи та пилу 

за стандартом IP68. 

Це означає водонепроникність та захист від 

проникнення пилу. 

Стандарт не передбачує протиударність. 

Телефон, за рахунок додаткових 

ущільнювачів та міцних кріплень має 

підвищені показники вібростійкості, але 

потребує обережності у використанні. 

Будьте уважними із заглушками телефону, а 

також дотримуйтесь загальної техніки 

безпеки. 

У разі, якщо проникнення вологи у Ваш 

телефон викликано не заводськими 

дефектами, а механічними пошкодженнями 

чи нещільно закритими заглушками - 

гарантійний ремонт пристрою  

здійснюватися не буде. 
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  Початок роботи 

Перед тим, як почати користуватися телефоном, 

зарядіть батарею та вставте SIM-карту. 

Користування акумулятором 

Для продовження терміну служби акумулятора: 
1. Використовуйте стандартний зарядний 

пристрій для першої зарядки акумулятора. 

2.   Заряджайте акумулятор повністю, не менше 
8 годин, в перші 3-5 циклів заряду\розряду. 

3. Уникайте часткової зарядки. Намагайтеся 

заряджати акумулятор після повного розряду. 
4. Заряджайте телефон за допомогою USB 

кабелю, тільки якщо стандартний зарядний 

пристрій недоступний. 

Встановлення акумулятора 
1. Відкрутіть фіксуючі задню кришку гвинти і 
відкрийте кришку. 

2. Встановіть батарею. Слідкуйте за правильним 

суміщенням контактів батареї та пристрою. 

Зарядіть акумулятор 
Для того щоб зарядити акумулятор пристрою: 
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1. Візьміть USB кабель, що постачається разом з 
пристроєм і підключіть його до зарядного 

пристрою. Підключіть зарядний пристрій до 

джерела перемінного струму. 
2. Підключіть роз'єм мікро-USB до відповідного 

порту телефону. Індикатор рівня заряду батареї 

на екрані пристрою зміниться, показуючи, що 

йде зарядка. 

3. Після того, як батарея буде повністю 

заряджена, індикатор рівня заряду батареї на 
екрані пристрою зупиниться, показуючи повний 

заряд. 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 

можна пошкодити роз'єм або конектор. 

Якщо акумулятор розряджений повністю, то 

індикація процесу зарядки може з'явитися не 

відразу.  
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Встановлення SIM-карт та карти 
пам’яті 

 
Вставте SIM-карти в відповідні слоти телефону. 

Переконайтеся, що 

контактні площадки 
SIM-карт збігаються з 

контактами слота. 

Перший слот 
призначений для 

SIM-картки формату 

micro-SIM, слот №2 
призначений для 

картки формату mini-
SIM. 

Вставте сумісну 

картку пам'яті, згідно 
з інструкціями на 

малюнку. Даний 

пристрій підтримує 
картки пам’яті 

формату micro-SD 

ємністю до 32 Гб. 



12 
 

Коди доступу 

Існує кілька паролів, що захищають SIM-картку 

від несанкціонованого доступу.  
При появі повідомлення із запитом такого коду, 

необхідно ввести його і натиснути ОК. 

 PIN-код 

Персональний ідентифікаційний номер або PIN-

код (4-8 цифр) захищає вашу SIM-карту від 
несанкціонованого використання. PIN-код 

постачається разом з SIM-карткою. (див. 

інструкції до SIM-картки.) 

Якщо ви введете неправильний PIN-код три 

рази поспіль, код буде блокований, доки ви не 

активуєте його знову, через введення PUK коду. 

  PUK-код 

8-значний код PUK (персональний ключ 

розблокування) вводиться для активації 

відключеного PIN-коду. PUK також зазвичай 
надається з SIM-картою. Якщо ж його не було 

або ви його загубили, зверніться до оператора 

вашої мережі. 
Процедура активації блокованого PIN-коду 

наступна: 
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1. Введіть PUK-код і натисніть ОК. 
2.Введіть новий PIN-код (на свій вибір) і 

натисніть ОК. 

3. Підтвердіть новий PIN-код, вводячи його 
повторно в новому вікні, та натисніть ОК. 

Будьте уважні, при 10-кратному неправильному 

введенні PUK-коду SIM-карта буде остаточно 

блокована. У такому разі зверніться до 

оператора для отримання нової SIM-карти.  
 

Навушники 

Підключіть навушники в призначений для них 
роз'єм. 

Режим очікування 

У режимі очікування на дисплеї відображається 

ряд іконок. Їх значення вказані нижче: 

 

Вертикальні смужки показують 
рівень сигналу мережі GSM. П'ять 

смужок відповідають найкращій 

якості прийому. 

 Обидві SIM-карти активні. 

 Надійшло нове повідомлення. 
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 Активована переадресація для SIM1 

 
Ввімкнено звуковий режим 

оповіщення. 

 Звуки оповіщення відключені. 

 Телефон заблокований. 

 Включений режим гарнітури. 

 Встановлений будильник. 

 Рівень заряду акумулятора. 

 Bluetooth активований 
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Зовнішній вигляд телефону 

 

1 Ліхтарик 8 Права софт 

клавіша (ПСК) 

2 Гучність 9 Клавіші керування 

3 Ліва софт 
клавіша (ЛСК) 

10 Динамік 

4 Виклик 11 Гучномовець 

5 Мікрофон 12 Камера 
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6 microUSB 13 Кришка 

батарейного 

відсіку 

7 Відбій   

 

 

Введення тексту 

Методи введення тексту. 

Введення тексту в різних додатках, таких як 
контакти, текстові повідомлення, календар, 

проводиться за допомогою таких режимів, як 

АБВ (символьний ввід), 123 (цифровий ввід) і їх 
різновидів. 

Текст вводиться за допомогою буквено-

цифрової клавіатури. 

 Параметри введення тексту: 

У режимі введення тексту, софт-клавіші 
приймають значення [опції] і [очист.].  

[Опції] дозволяють зберегти набраний текст або 

вибрати метод введення тексту. [Очист.] - 
дозволяє стерти останній введений символ. 

Метод вводу за замовчуванням можна змінити. 
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Щоб встановити бажаний метод введення, 
перейдіть в налаштування телефону в меню 

Установки. Потім оберіть бажаний спосіб 

введення. Після цього, при введенні тексту буде 
використовуватися встановлений вами метод 

введення. 

Якщо ви хочете змінити метод введення тексту 

тимчасово, в режимі введення тексту, натисніть 

софт-клавішу [Опції], і виберіть пункт "Метод 

введення" зі списку. 
1. зміну методів введення можна провести 

також за допомогою клавіші [#] в режимі 

введення тексту. 

2. Спеціальні символи вводяться за допомогою 

клавіші [*]. 

3. Використовуйте клавішу [0], щоб вставити 
пробіл. 

Телефонні функції 

Виклик 

У даному розділі викладена інформація про 

функції телефонних дзвінків, які підтримуються 
пристроєм. 

Для набору номера, в режимі очікування 

наберіть на цифровій клавіатурі номер абонента, 
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включаючи код міста або код оператора 
мобільного зв'язку, натисніть клавішу виклику.  

Для здійснення міжнародного 
дзвінка 
1. Натисніть і утримуйте кнопку [*] для 

введення префіксу міжнародного зв'язку 

(символ +). 

2. Введіть код країни, код міста та номер 
телефону. 

3. Натисніть кнопку виклик. 

Для здійснення дзвінка з 
телефонної книги 
1. У режимі очікування натисніть праву софт-

клавішу (ПСК) для входу в телефонну книгу. 
Перейдіть до потрібного імені контакту або 

введіть ім'я в полі пошуку, а потім натисніть 

клавішу виклику, щоб зробити дзвінок. 
2. В контакти можна перейти також через 

основне меню, підменю "Контакти",можна 

вибрати абонента за допомогою кнопок 
навігації, або знайти його через строку 

пошуку. 
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Очікування виклику 

Телефон дозволяє відповісти на вхідний дзвінок 

під час іншоі телефонної розмови.  
Під час розмови натисніть ліву софт-клавішу 

(ЛСК), щоб увійти в меню Опції для утримання 

поточного виклику та переходу до нового 
вхідного виклику. Можна так само 

переключитися назад в будь-який час, 

натиснувши ліву софт-клавішу (ЛСК) і 
вибравши опцію Перекл. 

Опції дзвінка 

При натисканні Опції під час розмови, 

відкриваються наступні функції: 

1. Утримати: поставити виклик на утримання 
2. Завершити: завершення виклику 

3. Новий виклик 
4. Контакти: швидкий доступ до Контактів. 

5. Журнал викликів 
6. Повідомлення: швидкий доступ до меню 

Повідомлення, для написання нового 
текстового повідомлення. 

7. Диктофон: активувати запис телефонної 

розмови. 
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8. Вимк. мікрофон: включити\відключити звук 
під час розмови. 

Головне меню 

Для переходу в меню, натисніть [Меню] у 

режимі очікування. 
Деякі пункти меню можуть змінюватися в 

залежності від послуг мережі і опцій оператора 

зв'язку. 

Виклики 

Для входу в дане меню, в режимі очікування 
натисніть [Меню], увійдіть у меню Виклики. 

Пропущені виклики 

У меню Журнал викликів, виберіть 

Пропущені, і натисніть кнопку OK, щоб 
переглянути записи. У цьому меню 

відображаються останні виклики, на які ви не 

відповіли. 

Набрані 

У цьому меню відображаються останні вихідні 
виклики. 
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Вхідні  

У цьому меню відображаються останні отримані 

дзвінки. 

Очистити журнал дзвінків 

Це меню призначене для очищення всіх 
журналів, а так само дозволяє очищати журнали 

дзвінків вибірково. 

  

Налаштування викликів 

Налаштування SIM 1/2 

Це меню дозволяє встановити загальні 
налаштування викликів в телефоні. 

У цьому меню налаштовуються параметри для 

кожної з SIM-карт. Доступні такі налаштування: 
1. Очікування виклику: Ви можете активувати 

цю функцію або відключити її, а також 

переглянути поточні параметри за допомогою 
запиту. 

2. Переадресація виклику: ви можете 

налаштувати переадресацію вхідних дзвінків 

в різних умовах, і дозволяє активувати / 
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деактивувати переадресацію викликів, або 
перевірити стан послуги переадресації. 

3. Сервіс заборони дзвінків: активація цієї 

послуги вимагає наявності цієї послуги у 
оператора мобільного зв’язку. При зміні 

даних налаштувань потрібне введення 

пароля. 

4. Зміна лінії: дозволяє перемикати лінію 

прийому з першої на другу і назад. 

Додаткові налаштування 

Чорний список 

Дозволяє додати або змінити телефонні номери 

в чорному списку. 

Автодозвон 

Дозволяє включити автоматичний перенабор 
номера, якщо абонент не взяв трубку. 

Сигнал під час розмови 

Ця функція дозволяє включити і налаштувати 

одноразове або періодичне повідомлення про 

час розмови через вказаний проміжок часу. 
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Режим відповіді 

Включення режиму прийому дзвінка: прийом 

при натисканні будь-якої клавіші, включення 
автоматичного прийому в режимі гарнітури. 

 

Запис телефонної розмови 

Ця функція дозволяє автоматично здійснювати 

запис телефонної розмови при вихідному чи 
вхідному дзвінку. 

Запис зберігається на карті пам’яті.  

 

Контакти 

Номери телефонів можуть зберігатися як в 
пам'яті телефону, так і на SIM-картці. Пам'ять 

SIM-карти і пам'ять телефону фізично розділені, 
але вони використовуються як єдине сховище 

для телефонних номерів.  

Пам’ять телефону розрахована на збереження 
600 номерів. Для входу в меню Контакти, 

увійдіть в основне меню в режимі очікування за 

допомогою клавіші ОК, або скористайтеся 
правою софт-клавішею для прямого доступу в 

меню Контакти. 
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Новий контакт 

Дозволяє додати новий контакт в пам'ять 

телефону або однієї з SIM карт. Меню телефону 
дозволяє зберегти два номери для одного 

контакту, email адресу, налаштовувати  

персональну мелодію для вхідного дзвінка. 
 

Пошук 

Пошук імен та номерів, збережених в 

телефонній книзі. 

У режимі пошуку, клавіша # дозволяє змінити 

метод введення. 

Зі знайденим номером можна здійснити такі 

операції:  
Перегляд: перегляд докладної інформації про 

контакт. 

Надіслати СМС: відправити текстове 

повідомлення на вибраний номер. 

Надіслати MMS: відправити мультимедійне 

повідомлення на вибраний номер. 
Виклик: подзвонити на обраний номер. 

Редагувати: редагувати вибраний номер. 

Видалити: видалити вибраний контакт. 



25 
 

Копіювати: копіювати вибраний номер з SIM-
карти на телефон або з однієї SIM-карти на 

іншу. 

Чорний список: додати вибраний номер до 
чорного списку. 

Група: змінити групу абонентів, призначити 

мелодію дзвінка для групи. 

  

Налаштування  

Налаштування параметрів контактів. 

Збереження контактів: дозволяє вказати 

бажане місце зберігання контактів: пам'ять 
телефону, SIM1 або SIM2, усі. 

Відображення контактів: дозволяє вказати з 

якого джерела відображати контакти: пам'ять 
телефону, SIM1 або SIM2. 

Швидкий набір: при призначенні на одну з 

клавіш швидкого набору номера телефону з 
контактів, з'являється можливість набору цього 

номера тривалим натисканням на цю клавішу. 

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: дозволяє копіювати записи між 

SIM-картами і телефоном 
Перемістити: дозволяє перемістити всі 

контакти між SIM-картами і телефоном. 

Видалити всі: дозволяє видалити всі записи з 

пам'яті телефону або SIM-карт. 

Резервне копіювання та Відновлення 

контактів: Дозволяє зберегти контакти на 
карту пам’яті в універсальному форматі а також 

відновити контакти з карти пам’яті у телефон. 

Примітка: Всі контакти зберігаються по 

одному у форматі *.VCF. Для одностайного 

внесення всіх контактів створюється 

додатковий системний файл ~vcard.vcf. Для 

імпорту контактів з другого телефону їх 

також необхідно перевести  у цей формат. 

Файли 

Файловий менеджер дозволяє управляти 

зображеннями, аудіо, відео файлами та іншим 
контентом, завантаженим на телефон. 
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Органайзер 

 

Календар 

Додаток Календар дозволяє стежити за 

розкладом справ і подій. Є також нагадування зі 
звуковим сигналом. 

Календар підтримує наступні функції: 

Перегляд: щоб переглянути події певної дати. 
Показати все: щоб переглянути всі події 

Нова подія: додавання нової події на певну 

дату. 

Видалити подію: видалення події, декількох 

або всіх подій. 

Перейти до дати: для переходу до певної дати. 
Поточна дата: перейти до актуальної дати.  

 

Задачі 

Дане меню дозволяє створювати та  слідкувати 
за розкладом задач. 
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Нотатки 

Дане меню дозволяє створювати, редагувати на 

видаляти нотатки. 

Будильник 

Ця функція дозволяє вам встановити будильник 
на певний час. Будильник працює навіть при 

вимкненому телефоні. 

У меню виберіть Будильник і натисніть OK. 
Натисніть Редагувати, щоб встановити час 

будильника. 

Повтор: виберіть режим дзвінка: Один раз, 

Щоденно, по днях тижня. 

Мелодія будильника: виберіть одну з 

попередньо встановлених мелодій або 
призначте свою (меню: Файл) 

Калькулятор 

Калькулятор виконує прості арифметичні дії: 

додавання, віднімання, множення і ділення. 

Електронна книга 

Програма дозволяє відкривати електронні книги 

в форматі TXT. Скопіюйте книгу в папку 

[eBook] на карті пам'яті, і запустіть додаток, або, 
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з меню програми, "Відкрити ел. Книгу" 
відкрийте файл. При цьому файл буде 

скопійований в папку [eBook].  Для коректного 

відображення кирилиці зберігайте файл у 
форматі UNICODE або UTF-8. 

Повідомлення 

Дане меню призначено для відправки та 

отримання текстових і мультимедійних 

повідомлень. Так само доступні голосова пошта 
та широкомовні повідомлення. Для доступу до 

цього меню, з режиму очікування натисніть 

кнопку із зображенням конверту. Доступність 

деяких функцій повідомлень залежить від 

послуг оператора мережі, і може бути обмежена 

або вимагати додаткових налаштувань.  

SMS 

Використовуйте це меню, щоб створити і 
відправити текстове повідомлення.  

MMS 

Використовуйте це меню, для створення і 

надсилання мультимедійних повідомлень.  
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Служба MMS призначена для відправки 
комбінованих повідомлень з тексту, зображень 

та аудіо. 

Максимальний розмір повідомлення 
обмежується оператором мережі. 

Вхідні 

У цій папці зберігаються всі отримані 

повідомлення. 

Чернетки 

У цій папці зберігаються повідомлення, 

збережені для подальшої відправки. 

Вихідні 

У цій папці знаходяться повідомлення, які не 
вдалося надіслати. 

Надіслані 

У цій папці зберігаються надіслані 

повідомлення. 

Широкомовні повідомлення 

Ця послуга мережі дозволяє отримувати 

широкомовні повідомлення на різні теми, такі 
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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. 

Налаштування повідомлень 

В даному меню знаходяться налаштування для 

всіх видів повідомлень.  

Мультимедіа 

Камера 

Доступні параметри: 

Фото: Перейти в фотоальбом 

Налаштування камери: Установка анти-

мерехтіння, режиму сюжетів, балансу білого, 

таймер затримки. 

Налаштування зображення: Установка 
розміру зображення та якості зйомки. 

Відновити стандартні: Це меню дозволяє 

відновити налаштування за замовчуванням. 
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Альбом 

Цей додаток дозволяє переглядати зображення в 

пам'яті телефону і карти пам’яті. Можна також 
вибрати параметри відображення - списком або 

табличний. 

Є також такі опції: 
Перегляд: дозволяє переглянути всі зображення 

у фотоальбомі. 

Інформація: докладна інформація про 
зображення. 

Вид: дозволяє вибрати спосіб відображення 

зображень: списком або табличний. 

Відправити: дозволяє відправити зображення 

через MMS або Bluetooth. 

Використовувати: встановити зображення як 
фоновий малюнок, при увімкненні чи вимкненні 

телефону. 

Перейменувати: дозволяє перейменувати файл 

Видалити: дозволяє видалити зображення з 

фотоальбому. 

Відеокамера 

Для початку запису натисніть ОК, щоб 

зупинити запис натисніть праву софт-клавішу. 
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У режимі очікування камери доступні опції, що 

дозволяють уточнити настроювання камери.   

Відеоплеєр 

Відтворює відеозаписи з телефону або карти 

пам'яті. Підтримуються формати 3GP і 

AVI.Увійдіть в опції для додаткових 

налаштувань відеоплеєра. 

Аудіоплеєр 

Аудіоплеєр доступний як через основне меню, 

так і через навігаційну клавішу "вверх". 

Доступні формати аудіо - Mp3,MID,ACC, AMR. 
Музичні записи необхідно зберігати в папці My 

music, тоді вони автоматично визначаються 

плеєром і додаються в плей-лист за 
замовчанням. Аудіофайли можна 

прослуховувати як через навушники, так і через 

гучномовець. Зручний інтерфейс дозволяє 
відтворювати, зупиняти, і переміщатися по 

композиціям простим і природним чином. 
При включенні плеєр автоматично сканує папку 

з музикою і додає нові композиції в плей-лист.  

Налаштування плеєра (ліва софт-клавіша), 

дозволяють включати\відключати 
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автооновлення плей-листа, 
включати\відключати повтор, випадкове 

відтворення, відтворення у фоні. 

  

Диктофон 

За допомогою цього додатка можна записувати 

звук. 

У додатку доступні наступні налаштування: 

Відтворення.: Включити відтворення 
Перейменувати: дозволяє перейменувати запис 

Видалити: дозволяє видалити зроблений запис 

Надіслати: Дозволяє відправити файл за 
допомогою Bluetooth. 

Налаштування: Дозволяє налаштувати якість 

звуку. 

FM-радіо 

Для прослуховування FM-радіо підключіть 
дротову гарнітуру до відповідного роз'єму 

телефону. Зверніть увагу, що якість 
радіотрансляції залежить від охоплення 

радіостанції в певній області. 

1. Частота: якщо ви знаєте частоту радіоканалу, 

то можете ввести її вручну (87.5 - 108.0 MHz) 



35 
 

2. Список каналів: у цьому меню знаходиться 

список введених каналів 
3. Ручне введення: ручне введення каналів 

4. Автоматичний пошук: увімкніть 

автоматичний пошук каналів, натисніть ТАК 
для підтвердження списку по завершенні 

пошуку. 

5. Налаштування: налаштування радіо: 
Грати у фоні: Включити/виключити функцію 

програвання у фоні. 
Динамік: дозволяє включити програвання радіо 

через динамік телефону. 

Примітка: перш ніж використовувати FM-

радіо, підключіть дротову гарнітуру. 

  

Профілі 

Доступні наступні режими: Загальний, Без 

звуку, Тихий, На вулиці. Саме в профілях 
настроюються такі параметри, як мелодія 

дзвінка, гучність і так далі, для кожного зі 

стандартних профілів. Перемикання між 
профілями активує попередньо встановлені для 

кожного з профілів налаштування. 



36 
 

Служби 

Описані нижче функції залежать від оператора 

стільникового зв'язку. 
Якщо яка-небудь функція не працює, зверніться 

до свого оператора мобільного зв'язку.   

Інструменти SIM 

На додаток до стандартних функцій телефону, 

оператор може надавати додаткові функції, такі 
як інформація про погоду або курси валют. Ця 

функція підтримується тільки при наявності 

SIM-карти. 

Інтернет 

На вашому телефоні є мождивість отримати 
доступ до бездротової мережі інтернет. За 

допомогою веб-браузера, ви можете отримати 
доступ до актуальної інформації і широкому 

вибору медіа-контенту. 

Примітка: Щоб активувати послугу 

мобільного інтернету, слід звернутися до 

постачальника послуг. 

Опції: 
Домашня сторінка 
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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. 

Журнал 

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 попередньо встановлені. 

Налаштування 

В даному меню зібрані різні налаштування 

телефону. Всі налаштування можна скинути до 
заводських параметрів за замовчуванням.  
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Активні SIM 

Телефон підтримує використання двох SIM 

карт, перемикаючись між ними по необхідності. 
Це дозволяє використовувати послуги двох 

операторів зв'язку без використання другого 

телефону. 
Можна використовувати 3 режими: DUAL SIM, 

Тільки SIM1, тільки SIM2. 

Телефон 

В даному меню встановлюються наступні 

параметри: 

Час і дата: дозволяє встановити часовий пояс, 

час і дату, формат часу і дати і т.д. 

Увімкнення/вимкнення за розкладом 

Мова: вибір мови інтерфейсу 

Клавіатура: установка бажаних методів 

введення тексту. 

Екран: в даному меню можна налаштувати 

фонове зображення, автоблокування, 

зображення при увімкненні/вимкненні 
телефону, відображення на екрані дати і часу. 

Швидкий доступ: дане меню дозволяє 

налаштувати клавіші швидкого доступу для 

виклику певних програм або функцій телефону. 
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У літаку: активуйте режим польоту при 
знаходженні на борту літака. У режимі польоту 

відключаються всі функції, пов'язані з 

бездротовою передачею даних. 

Налаштування мережі 

Вибір 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.   

Безпека 

Дане 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: 
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Блокування PIN: дозволяє прив'язати SIM 
карту до телефону. Ця функція призначена для 

запобігання використанню вашої SIM-карти з 

іншим телефоном, якщо SIM-карта загублена. 
Дану функцію можна активувати або 

відключити. 

Захист телефону 

Активація та деактивація функції захисту 

телефону паролем при увімкненні. При 
увімкненні даної функції, необхідно ввести 

пароль. Пароль за замовчуванням "1122". 

Змінити пароль 
Дозволяє змінити пароль блокування телефону. 

Приватність 

Активація та деактивація функції захисту 

доступу до меню: Контакти, Повідомлення, 

Виклики, Файли. Пароль за замовчуванням 
"1122". 
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З’єднання 

Bluetooth 

Bluetooth з'єднання може бути використано для 

прослуховування музики, передачі зображень, 

відео, текстової інформації і візитних карток. 
Стан: увімкнення / вимкнення Bluetooth. 

Видимість: установка видимості пристрою 

іншими 
Мої пристрої: список пристроїв. Якщо список 

пустий, натисніть кнопку ОК, для пошуку нових 

пристроїв. Виберіть пристрій зі списку, 
натисніть середню клавішу для доступу до 

нього: 

Пошук аудіо пристрою: пошук бездротових 
аудіопристроїв. 

Ім'я: дозволяє встановити назву вашого 

пристрою                                

Налаштування: дозволяє встановити наступні 

параметри: шлях для збереження отриманих 

даних, адресу пристрою. 
Примітка: отримані файли зберігаються в папці 

Received. 
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Облікові записи 

Налаштування підключення до мережі інтернет, 

вибір облікового запису за замовчанням. 

Відновлення заводських 
налаштувань 

Це меню дозволяє повернути телефон до 

заводських налаштувань. При цьому не 
видаляються записи телефонної книги та 

завантажені файли.  

Для скидання на заводські налаштування 
необхідно ввести пароль. Початковий пароль - 

1122. 

Виявлення недоліків 

У разі виникнення проблем при використанні 

телефону, спробуйте знайти рішення тут. 

Проблема Причини та рішення 

Неможливо 
ввімкнути телефон 

Натисніть і утримуйте 

клавішу «Відбій» до появи 

зображення на екрані. 
Перевірте контакти 

акумулятора. Видаліть і 

вставте батарею та 
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увімкніть телефон знову. 

Перевірте рівень заряду 

акумулятора. 

Не вдається 

підключитися до 
мережі 

Перейдіть в зону із кращим 

покриттям. 
Зверніться до 

постачальника послуг, 

якщо ваша SIM-карта не 
працює. 

Погана якість 

звуку 

Збільшіть гучність за 

допомогою клавіш навігації 
в режимі розмови. 

Перевірте індикатор рівня 

сигналу на дисплеї. 
  

Велике 

споживання 
енергії в режимі 

очікування 

При відсутності 

підключення до мережі, 
телефон буде 

продовжувати шукати 

базову станцію. Це сильно 
скорочує час роботи. 

Перейдіть в область з 

сильним сигналом або 
тимчасово вимкніть 

телефон. 
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Замініть батарею. 

Помилка SIM-

карти 

Переконайтеся, що 

контакти SIM-картки не 
пошкоджені, 

використовуйте чисту 

тканину для очищення 

контактів. 

Переконайтеся, що SIM-

карта вставлена правильно. 
SIM-картка не працює. 

Зверніться до 

постачальника послуг. 
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Не можу зробити 
дзвінок 

Переконайтеся, що номер 

набраний правильно і 

клавіша набору номера 

була натиснута. 

Переконайтеся в тому, що 
на вашому рахунку 

достатньо коштів для 

здійснення дзвінка. 
Переконайтеся, що SIM-

карта активована. 

Ви не можете 
приймати дзвінки 

Переконайтеся, що ваш 
телефон підключений до 

мережі. 

Переконайтеся, що SIM-
карта дійсна. 

Перевірте налаштування 

переадресації і заборони 
вхідних дзвінків. 

Акумулятор не 
заряджається 

Переконайтеся, що батарея 
встановлена правильно. 

Надійно підключіть 

зарядний пристрій до 
телефону. 
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Не вдається 

використовувати 

деякі функції 

Провайдер мобільного 

зв'язку не підтримує дану 

функцію. 

 


