
Дякуємо Вам   за покупку   мобільного   телефону X-style 

S3500. Даний посібник містить опис основних функцій 

мобільного телефону. 

Телефон X-style S3500 дозволяє використовувати 2 SIM картки 

стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі 

очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна 

картка працює в активному режимі, друга - недоступна. 

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.  

 Важливі зауваження з техніки безпеки 

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, 

відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет та ін. 

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у 

ньому інструкцій. 

Телефон не містить шкідливих для здоров’я речовин (згідно з ДСТУ 

EN50581). 

 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.  

 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 ЗУ. 

 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 деталями. 

 Уникайте попадання рідини на телефон.  

 Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або відбілювачі 

для очищення телефону 

 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. 

Загальні характеристики моделі 

Операційна 
система 

KaiOS 

Екран 2,4” розподільча здатність 240*320 

Процесор MTK6572, 2 ядра до 1,1ГГц* 

Пам’ять 
Оперативна – 512МБ, вбудована – 4ГБ**. 
Можливо розширення об’єму для зберігання 
за рахунок microSD карт об’ємом до 32ГБ 

Камера Основна - 2 Мпікс, фронтальна - 0,3 Мпікс 

DualSIM, 3G 
2 SIM карти з підтримкою технології 3G – з 
можливістю здійснювати дзвінки та для 
користування мобільним інтернетом  

WI-FI 802.11 B/G 
Інтерфейс підключення до безпровідної 
мережі 

GPS 
Можливість визначати своє місце 
розташування та використовувати додатки для 
навігації 

Батарея 2000 мАг 

Телефон, смуги 
частот 

GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) 
GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx) 
WCDMA uplink: 1920-1980 МГц, 880-915МГц 
WCDMA downlink: 2110-2170 МГц, 925-960 
МГц 



Bluetooth, версія, 
смуга частот 

V4.0 
2402-2480 МГц 

WI-FI смуги 
частот 

2412-2472 МГц 

Макс потужність 
випромінювання 
в смугах частот, 
на яких працює 
радіообладнання 

Bluetooth: 3,7 dBm (2,3 мВт) 
GSM900: 31,17 dBm (1.31 Вт) 
GSM1800: 31,92 dBm (1,56 Вт) 
WCDMA: 22,52 dBm (178 мВт) 
WiFi: 15,06 dBm (32 мВт) 

*Частота процесора може бути обмежена програмно до менших значень 
**Фактичний розмір пам’яті може бути меншим за рахунок попередньо 
встановленої операційної системи та додатків 

 

Комплект постачання: 

 Мобільний телефон 
 Акумуляторна батарея 
 Зарядний пристрій  
 USB-micro-USB кабель 
 Навушники провідні 
 Посібник користувача 
 Гарантійний талон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зовнішній вигляд телефону 

 

1 Голосовий динамік 

2 Центральна клавіша 
3 Ліва софт клавіша (ЛСК) 

4 Виклик\прийом виклику 
5 Фронтальна камера 

6 Кнопки навігації 
7 Права софт клавіша (ПСК) 

8 Відбій\відміна\назад (довге натискання -  для вмикання або 
вимикання телефону 

9 Динамік гучного зв’язку 
10 Камера  

11 Спалах/ліхтарик 
12 Micro-USB роз’єм 

13 Аудіо роз’єм 

 



Призначення клавіш 

Клавіші 0-
9 

Для набору номеру. Натискання та 
утримання клавіш 2-9 – для швидкого 
набору попередньо встановлених номерів. 
Натискання та утримання клавіші 0 – для 
увімкнення/вимкнення ліхтарика. 

Клавіша * Для введення символів *, +, w, p. 
Натискання та утримання * - для 
блокування/розблокування клавіатури 

Клавіша # Для введення символу #. Натискання та 
утримання – для перемикання режиму 
сповіщень Загальний/Вібро 

ЛСК 

 

В режимі очікування – перехід до 
Сповіщення. В Налаштуваннях виконання 
призначеної функції 

ПСК 

 

В режимі очікування перехід до адресної 
книги. В Налаштуваннях виконання 
призначеної функції  

Виклик 

 

Виклик, перегляд журналу викликів 

Відбій

 

Відбій виклику. Натискання та утримання – 
увімкнення/вимкнення телефону. В меню та 
налаштуваннях – перехід до попереднього 
пункту 

Клавіша  Меню/ОК. Натискання та утримання – 
запуск Google™ Assistant (українська та 
російська мови не підтримуються) 

Клавіші 

керування 

Клавіші Вгору/Вниз/Вправо/Вліво. Опис 
функціоналу нижче по тексту 

 
  



Перше вмикання 

Відкрийте задню кришку, 
вийміть акумулятор. 
Встановіть SIM картки 
(використовуються картки 
формату microSIM)  у слоти 
пристрою.  
Встановіть також micro-SD 
картку, якщо необхідно. 
Встановіть батарею, 
пильнуючи, щоб контакти 
батареї відповідали контактам 
телефону.  
Будьте обережні, зламані 
контакти карток або 
батареї призводять до 
виходу пристрою з ладу та 
скасуванню гарантії. 
 Закрийте задню кришку. 
Рекомендуємо провести 
повну зарядку батареї перед 
першим використанням.  
Увімкніть телефон довгим 
натисканням на клавішу Відбій. 
Для початкових налаштувань 

слідуйте підказкам на телефоні 

Умовні позначки екрану телефону 

 Сигнал мережі 

 Індикатор заряду батареї 

 Передача даних HSPA+ 

 Увімкнено GPS 

 Увімкнено режим «В літаку» 



 Увімкнено будильник 

 Активовано режим «Тиша» 

 Активовано режим «Вібро» 

 Є нові (3) сповіщення 

 Bluetooth увімкнений 

 Телефон підключено по USB 

Вмикання\вимикання пристрою 

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку 
скидання до активації екрану пристрою. 
Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання, в 
меню оберіть Вимкнути для вимкнення пристрою. 
Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо 
увімкнено автоматичне блокування), або натисканням та 
утриманням кнопки «*». Розблокування -  натисканням та 
утриманням кнопки «*».  

Підключення до ПК. 

Для перегляду та переносу файлів між ПК та телефоном 
під'єднайте телефон к ПК за допомогою USB—microUSB кабелю. 
Перейдіть до Налаштування—Накопичувач—USB накопичувач 
та оберіть пункт Увімкнено. 

Методи введення тексту 

Для вибору метода введення тексту натискайте клавішу #. 
Можливі варіанти: всі великі літери, всі маленькі, перша велика, 
цифри, прогнозування (якщо увімкнено в налаштуваннях) 
Для вибору мови введення тексту натискайте та утримуйте 
клавішу #. Для увімкнення необхідних мов введення тексту 
перейдіть до Налаштування—Персоналізація—Методи 
введення. Під час введення тексту натисніть * для введення 
символів. 

Здійснення виклику 

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі 
у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі 



списку контактів телефону, та натисніть кнопку Виклик . 
Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування 

виклику – натисніть кнопку Відбій . 
Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим 
голосного зв’язку (центральна клавіша), додати абонента для 
конференц-зв’язку, вимкнути\увімкнути мікрофон, утримати 
виклик та інше. 

Домашній екран 

Для переходу до програм зліва 
натисніть клавішу Вліво, для 
переходу до Меню натисніть 
центральну клавішу, для переходу 
до часто використовуваних 
налаштувань натисніть Вгору.  
Сповіщення 
Інформація про неприйняті виклики, 
непрочитані СМС, зроблені 
скрішоти, зміну деяких 
налаштувань тощо відображається 
в списку Сповіщень. При наявності 
непрочитаних сповіщень у 
верхньому лівому куті екрану 
з’являється позначка , цифра 

відображає кількість непрочитаних сповіщень. Для перегляду 
сповіщень натисніть Сповіщення (ЛСК). Для перегляду 
сповіщення перейдіть за допомогою клавіш Вгору/Вниз на 
необхідне сповіщення та натисніть центральну клавішу, для 
видалення сповіщення натисніть ЛСК, для видалення усіх 
сповіщень натисніть ПСК. 

Використання клавіш керування в режимі очікування 

В режимі очікування клавішам Вгору/Вниз/Вправо/Вліво 
призначені наступні дії: 
Вгору – перехід до часто використовуваних налаштувань: 
увімкнення/вимкнення ліхтарика, регулювання яскравості, 
увімкнення/вимкнення WiFi, режима «В літаку», мобільної 
передачі даних, Bluetooth, регулювання гучності. 
Вправо – увімкнення камери 
Вліво – перехід до бічного меню  
Вниз – натискання та утримання – допомога по використанню 
клавіш керування 
 



Меню пристрою (екран програм) 

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути 
центральну клавішу навігації. 

На екрані програм розташовані 
ярлики для запуска усіх програм, 
встановлених в телефоні та для 
переходу до Налаштувань.  
Попередньо встановлені програми: 
Журнал викликів, Контакти, 
Магазин, Повідомлення, Google 
пошук, Камера, Інтернет браузер, 
Галерея, Годинник, Музика, FM 
радіо, Календар, Калькулятор, Відео, 
Налаштування, Файловий 
менеджер, E-mail, Нотатки, 
Диктофон, Google Assistant, Google 
Maps, Facebook, WhatsApp, YouTube. 
Для переміщення по екрану 

програм використовуйте клавіші керування. Для зміни вигляду 
екрану програм, для переміщення ярликів та видалення 
встановлених програм натисніть Опції. 

Налаштування 

На екрані програм оберіть Налаштування  та натисніть 
центральну клавішу. Доступні наступні налаштування: 
Мережа та підключення. 
 Увімкнення/вимкнення режима «В літаку» 
 Мобільна мережа та передача даних: вибір типу мережі (2G, 3G), вибір 

оператора, увімкнення передачі даних 
 Налаштування WiFi 
 Налаштування Bluetooth 
 Увімкнення/вимкнення GPS 
 Диспетчер SIM: налаштування сценаріїв використання SIM карт при 

одночасно встановлених двох SIM. 
 Налаштування викликів 
 Налаштування спільного доступу до Інтернет 
 Налаштування екстрених сповіщень 

Персоналізація 
 Налаштування звуку 
 Налаштування дисплею 
 Налаштування пошукової системи 
 Налаштування сповіщень 
 Налаштування дати та часу 
 Налаштування мови 
 Налаштування методів введення 

Конфіденційність та безпека 
 Налаштування блокування екрана 



 Налаштуванні дозволів додатків 
 Налаштування відстеження сайтами вашого інтернет серфінгу 
 Очищення історії перегляду 
Накопичувач 
 Очистка пам’яті 
 Увімкнення/вимкнення USB накопичувача  
 Встановлення місця збереження медіа файлів за замовченням 
 Перегляд використання пам’яті 

Пристрій 
 Інформація про пристрій 
 Перегляд завантажень 
 Інформація про батарею 
 Налаштування спеціальних можливостей: Інвертування кольорів, 

увімкнення/вимкнення підсвічування, зміна розміру шрифту та інше. 

Обліковий запис 
 Введення облікового запису KaiOS 
 Увімкнення/вимкнення функції Антизлодій 

Зв’язок. 

Телефон 
Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі 
у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі 
списку контактів телефону, та натисніть кнопку Виклик. Під час 
набору номера відбувається пошук контакту в адресній книзі за 
номером телефону. Є можливість (натисніть Опції) створити 
новий контакт або відредагувати існуючий. 
Контакти 
Для перегляду списку контактів натисніть ЛСК. Строка Пошуку 
допоможе знайти потрібний контакт, Для переходу до списку 
натисніть клавішу Вниз. Для створення нового контакту 
натисніть Створити. Для перегляду опцій натисніть Опції. Для 
переходу до налаштувань натисніть Опції--Налаштування. Є 
можливість увімкнути фільтр для показу контактів (телефон, SIM, 
телефон та SIM), налаштувати сортування списку, встановити 
номери швидкого та екстреного набору, зробити імпорт (з 
файлу, Gmail. Outlook) та експорт контактів (в файл та Bluetooth). 
Повідомлення 
На екрані програм оберіть Повідомлення, натисніть центральну 
клавішу. Усі повідомлення формують список у вигляді 
ланцюжків повідомлень, один ланцюжок-один абонент. Для 
створення нового повідомлення натисніть Створити, для 
переходу до опцій та Налаштувань натисніть Опції. 
Журнали викликів 
На екрані програм оберіть Виклики та натисніть центральну 
клавішу. Є можливість перегляду усіх викликів а також окремо 
переглянути списки пропущених, набраних та отриманих 
викликів. Для перегляду опцій натисніть Опції. 
 



E-mail 
На екрані програм оберіть E-mail. При першому запуску 
програми необхідно налаштувати обліковий запис своєї 
електронної пошти. Є можливість налаштувати такі типи 
облікових записів: IMAP+SMTP, POP3+SMTP, ActiveSync. Після 
налаштувань можете використовувати повноцінно програму 
для електронного листування. Натисніть опції для налаштувань 

Браузер Інтернет 

На екрані програм оберіть 
Інтернет та натисніть центральну 
клавішу. Для перегляду сайтів 
введіть адресу в рядку пошуку, або 
виберіть її зі списку Топ сайтів або 
історії. Під час перегляду сторінок 
на екрані з’являється панель 
керування, що позначає дії для 
клавіш 1, 2 та 3. Клавіша 1 – 
масштабування зменшення, 
клавіша 3 – масштабування 
збільшення, клавіша 2 – 
увімкнення/вимкнення курсору. 
Для перегляду опцій натисніть Опції.  
 

Мультимедіа 

Камера 
На екрані програм оберіть Камера. За допомогою додатку 
Камера можна здійснювати зйомку Фото та Відео. Для 
перемикання між режимами використовуйте клавіші 
Вправо/Вліво, для зйомки натисніть центральну клавішу. Для 
переходу до керування спалахом, перемикання камери, до 
Галереї натисніть Опції. 
Галерея. 
На екрані програм оберіть Галерея. За допомогою Галереї 
можна переглядати фото та відео. Натисніть Опції для: 
редагування, видалення, надсилання файлів і т ін 
Аудіоплеєр 
Для увімкнення аудіоплеєра оберіть на екрані програм Музика. 
Для створення аудіо бібліотеки скопіюйте аудіо файли в пам’ять 
телефону або на картку пам’яті. Регулювання гучності: клавіші 
Вгору/Вниз.  
Відеоплеєр 
Для увімкнення відеоплеєра оберіть на екрані програм Відео. 
Для створення відео бібліотеки скопіюйте відео файли в пам’ять 
телефону або на картку пам’яті. Регулювання гучності: клавіші 
Вгору/Вниз. 



 
FM радіо 
Оберіть на екрані програм FM радіо. FM радіо працює з 
вбудованою антеною. За допомогою Опції можна: регулювати 
гучність, записати аудіо, сканувати радіостанції, додавати до 
списку улюблених і т ін. 
Диктофон 
Оберіть на екрані програм Диктофон. За допомогою цього 
додатка можна записувати звук та прослуховувати записи. 
Перехід до налаштувань та додаткових можливостей – 
натисніть Опції. 
YouTube. 
Оберіть на екрані програм YouTube. Увійшовши в свій обліковий 
запис, можна переглядати та керувати своєю YouTube 
бібліотекою.  Управління програмою відбувається за 
допомогою курсору. Для переходу до налаштувань при 
перегляді відео натисніть Опції. Натисніть курсором в будь 
якому місці відео при відтворенні для відкриття швидкого меню, 
яке містить кнопки: відтворення/пауза, повноекранний 
перегляд, гучність. Для керування гучністю використовуйте 
клавіші Вгору/Вниз. 

Інструменти 

Годинник 
Оберіть на екрані програм Годинник. За допомогою програми є 
можливість налаштувати декілька будильників, 
використовувати Таймер та Секундомір. 
Календар 
Додаток Календар дозволяє стежити за розкладом справ і подій. 
Є можливість додати свій календар Google та синхронізувати 
його з телефоном. 

Магазин 

Оберіть на екрані програм Магазин. В магазині KaiOs 
знаходяться інші програми для Вашого телефону, які можуть 
бути встановлені окремо. Натисніть Отримати для встановлення 
потрібного додатку. Натисніть Видалити-для видалення. 

Паролі 

При завантаженні телефону та під час використання, можуть 
виникати запити на введення наступних паролей: 
Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це 
пароль загального блокування. 
PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба 
ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою. 
PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою. 



Код блокування екрану: запитується, якщо він увімкнений та 
налаштований в налаштуваннях безпеки. 

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо 
паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо 
тільки у сервісному центрі. 


