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ЗНАЙОМСТВО З ТЕЛЕФОНОМ 
 
 

Інформація про клавіші, екран та ярлики вашого телефону 
 
 

Клавіші 
 
Передня панель телефону складається з наступних елементів: 

(Див. 1.1 – Ст. 1) 
 

У наступній таблиці подано стислий опис функцій клавіш 
телефону: 
 

№ Клавіша Функція 

1 
Клавіша 

живлення 
Дозволяє увімкнути/вимкнути телефон 

та заблокувати екран. 

2 Гучність 

Дозволяє встановити гучність дзвінка 
та повідомлень. Також дозволяє 

регулювати гучність мультимедіа-
контенту. 

3 
Клавіша 
"Назад" 

Дозволяє повернутися до попереднього 
меню чи екрана. Також дозволяє 

закрити деякі програми.  

4 
Головний 

екран 
 Повертає до головного екрану, 

дозволяє вийти з будь-якої програми. 

5 Меню 
Відкриває меню функцій програми або 

активного екрану. 
 

 



Екран 
 

Екран вашого мобільного телефону виглядає наступним 
чином: 

 
(Див. 1.2 – Ст. 1) 

 
Ярлики 

 
Інформація про ярлики, розташовані у верхній частині екрана, 
що відображають статус телефону: 
 

 Сила сигналу  Підключення Wi-Fi 

 Bluetooth  Підключення USB 

 Заряд акумулятора  Нове повідомлення 

 Режим "Вібрація"  Новий лист 

 Значок роумінгу  Будильник 

 
Підключена 
гарнітура  Режим "Без звуку" 

 
 

  



   
ПІДГОТОВКА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ 
 
 

  
Почніть налаштування свого мобільного телефону для його 

першого використання. 
 
 

 
Всстановлення SIM-карти та акумулятора 

 
При підключенні послуг стільникового звязку ви отримуєте 
модуль ідентифікації абонента (SIM-карту), яка містить 
відомості про передплату, такі як ваш особистий 
ідентифікаційний номер (PIN) та додаткові послуги. 
 
Щоб встановити SIM-карту та акумулятор: 
 
1. Зніміть кришку акумулятора. 
 

(Див 2.1 – Ст. 2) 
 

2. Вставте SIM-карту. 
 
У телефоні наявні слоти для 2 SIM-карт, ви можете 
користуватися 2 SIM-картами та перемикатися між ними. 

 
(Див. 2.2 – Ст. 2) 

 
 
• Вставте SIM-карту в телефон контактною стороною 

донизу.  
 

• За відсутності SIM-карти ви можете користуватися 



позамережевими послугами телефону та деякими меню 
функцій. 
 

3. Вставте акумулятор. 
 

(Див. 2.3 – Ст. 2) 
 

4. Приєднайте кришку акумулятора. 
 
 

Встановлення карти пам'яті (за бажанням) 
 

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід 
встановити карту пам'яті.  
 
• Форматування карти пам'яті на ПК може призвести до її 

несумісності з телефоном. Форматуйте картку пам'яті 
лише на телефоні. 

 
1. Зніміть кришку акумулятора. 
 

(Див. 3.1 – Ст. 3) 
 
 

2. Вставте карту пам'яті лицьовою стороною догори. 
(Див. 3.2 – Ст. 3) 

 
 
 

  



   
 

ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ 
 

Інформація про використання основних можливостей 
мобільного телефону. 

 
 

 
Увімкнення та вимкнення телефону 

 
Щоб увімкнути телефон: 
1. Натисніть та утримуйте клавішу живлення. 
2. Введіть PIN-код та натисніть OK (якщо необхідно). 
 
Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1. 
 

Робота з меню та мобільними додатками 
 
Щоб розпочати роботу з меню та додатками: 

1. Натисніть кнопку  на головному екрані, щоб побачити 
список встановлених додатків у вашому телефоні. 
 
2. Проведіть пальцем вправо або вліво, щоб переглянути інші 
розділи мобільного додатку. 
 
3. Торкніться будь-якого ярлика, щоб запустити додаток. 
 
4. Щоб вийти з додатку, натисніть клавішу "Назад" або 
"Головний екран" в нижній частині екрана. 
 
 

Основні функції викликів 
 
Даний розділ містить інформацію про те, як здійснювати та 
приймати виклики. 



Здійснення виклику: 
 

1. Торкніться ярлика телефону  на головному екрані чи в 
меню додатків. 
 
2. Введіть код міста та номер телефону. 
 

3. Натисніть , щоб почати виклик. 
 

4. Щоб завершити виклик, натисніть . 
 
Приймання виклику: 
 
1. Коли вам телефонують, проведіть пальцем вправо, щоб 
прийняти виклик, або вліво – щоб відхилити його 

 . 
 

2. Для завершення виклику натисніть . 
 

Надсилання та перегляд повідомлень 
Даний розділ надає інформацію про те, як надсилати та 
отримувати: 
 
- Текстові повідомлення (SMS). 
 
- Мультимедійні повідомлення (MMS). 
 
  



Щоб надіслати текстове або мультимедійне 
повідомлення, дотримуйтесь наступних кроків: 
 

1. Натисніть ярлик  "Повідомлення" у списку додатків, далі 

торкніться  у кутку. 
 
2. Введіть номер телефону чи ім'я контакту в полі або 

торкніться  , щоб перейти до Контактів. 
 
3. Напишіть повідомлення.  
 
Якщо ви хочете надіслати текстове повідомлення, переходьте 
до кроку 5. 
 
Щоб прикріпити мультимедійний файл (аудіо, зображення 
тощо), переходьте до кроку 4. 

4. Натисніть  зліва від поля для введення тексту, оберіть 
тип файлу та прикріпіть його. 
 

5. Натисніть  , щоб відправити повідомлення. 
 

Додавання контактів 
 
Інформація про використання основних можливостей 
телефонної книги. 
 
  



Додавання нового контакту: 
 

1. Торкніться ярлика "Контакти"   у списку додатків, далі 

натисніть в нижній частині екрана, щоб додати новий 
контакт. 
 
2. Додайте інформацію про контакт (прізвище, ім'я та номер 
телефону. Також ви можете додати більше полів, наприклад, 
емейл, адресу. 

3. Натисніть  у верхній частині екрану, щоб зберегти 
контакт. 
 
Пошук контакту 
 

1. Натисніть ярлик "Контакти" у списку додатків.  
 
2. Проведіть пальцем по екрану знизу догори, щоб прокрутити 

список або торкніться клавіші пошуку  та введіть перші 
літери імені або прізвища. 
 
3. Щоб переглянути контактні дані, натисніть на ім'я чи 
зображення котакту. 
 
Якщо ви хочете здійснити виклик контакту, натисніть на його 
номер телефону. 
 

Відтворення музики 
Інформація про те, як програвати музику за допомогою 
аудіоплеєру чи FM-радіо. 
 
  



Підключення до FM-радіо: 
 
1. Приднайте гарнітуру до телефону. 

2.  Торкніться ярлика "FM-радіо"  у списку додатків. 
 
3. Застосовуйте панель інструментів внизу екрана, щоб 
переключити радіо-станцію. 
 

Відтворення музичних файлів 
 
Перш за все, скопіюйте музичні файли у внутрішню пам'ять 
телефону або на картку MicroSD. 
 

1. Натисніть ярлик "Музика"  у списку додатків. 
 
2. Виберіть порядок відображення у верхній частині екрана та 
торкніться пісні, яку хочете прослухати. 
 
3. Ви можете призупиняти, повторювати програвання або 
змінювати пісню за допомогою панелі інструментів в нижній 
частині екрана. 
 

 
РОБОТА З БРАУЗЕРОМ 

 
Інформація про те, як отримати доступ до улюблених веб-
сайтів. 
 

1. Натисніть ярлик "Браузер"  у списку додатків. 
 
2. Торкніться адресного рядка та введіть адресу веб-сайту, на 
який ви хочете перейти. 
 
  



   
 

ВИКОРИСТАННЯ КАМЕРИ 
 
 

Інформація про основи створення та перегляду фотографій 
 
 
 

 
Створення фотографій 

 

1. Натисніть на ярлик "Камера"  в списку додатків. 
 
2. Наведіть камеру на об'єкт зйомки та встановіть бажані 

параметри, натиснувши на клавішу налаштувань . 
 

3. Натисніть клавішу зйомки  на екрані,щоб зробити 
фотографію. Зображення буде збережене автоматично. 
 

Перегляд створених фотографій 

Натисніть  на ярлик "Галерея" та оберіть папку "Камера" 

, щоб переглянути всі створені вами фотографії. 
  



   
 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Інформація про основи налаштування телефону і підключення 
до Інтернету. 

 
 
 

 
Додавання нового підключення 

 

1. Натисніть ярлик "Налаштування" , щоб перейти до 
налаштувань пристрою. 
2. Виберіть опцію "Більше...", натисніть на "Мобільні мережі" та 
"Назви точок доступу". Далі оберіть SIM-карту, яку ви бажаєте 
налаштувати. 
 
3. Натисніть клавішу "Меню", виберіть "Нова APN" та введіть 
дані що відповідають вашому Оператору. 
Основні дані - це: 
 

• Назва 
• APN 
• Ім'я користувача 
• Пароль 

 
Деякі оператори використовують проксі-сервери, для 
отримання додаткової інформації ознайомтеся з настройками 
вашого оператора. 
 
4. Після завершення вводу необхідних даних, натисніть "Меню" 
та "Зберегти". 
  



Якщо у вас є декілька налаштувань APN для тієї ж SIM-картки, 
виберіть, які з них ви хочете використовувати, натиснвши 

командну клавішу  справа від назви. 
Щоб додати підключення, повторіть всі кроки, починаючи з 3. 
 

Перемикання між операторами зв'язку 
(SIM-карами) 

 
Якщо ви використовуєте кілька SIM-карт і хочете перемкнутися 
між ними, виконайте наступні кроки: 

1. Натисніть ярлик "Налаштування"  у списку додатків, щоб 
перейти до настройок пристрою. 
2. Натисніть ярлик 
 
3. Оберіть опцію "Передача даних" та виберіть SIM-карту, яку 
ви бажаєте використовувати. 
 
  



   
 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ Wi-Fi 
 
 

Інформація про можливості бездротового зв'язку телефону для 
підключення до будь-якої бездротової локальної мережі. 

 
 

 
Підключення до бездротової мережі 

 

1. Натисніть ярлик "Налаштування"  у списку додатків, щоб 
перейти до настройок пристрою. 
 

2. Оберіть опцію Wi-Fi  . 
 

3. Щоб підключитися до Wi-Fi, натисніть клавішу  у 
верхньому правому куті екрану. 
 
4. Оберіть бездротову мережу та введіть пароль доступу, якщо 
необхідно. 
 

Відключення від бездротової мережі 
 

1.Натисніть ярлик "Налаштування"  у списку додатків, щоб 
перейти до налаштувань пристрою. 

2. Оберіть опцію Wi-Fi . 
 

3. Щоб відключитися від Wi-Fi, натисніть клавішу  у 
верхньому правому куті екрану. 
 
 
 



Перегляд технічної інформації про бездротову мережу 
 

1. Натисніть ярлик "Налаштування"  у списку додатків, щоб 
перейти до налаштувань пристрою. 
 
 

2. Оберіть опцію Wi-Fi . 
 
3. Оберіть активну безпровідну мережу, щоб переглянути 
інформацію про неї (швидкість з'єднання, сила сигналу та 
інше). 
  



   
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ 
 

Дотримуйтесь відповідних правил та норм під час 
використання телефону. Таким чином, ви уникнете негативних 

наслідків для себе та навколишнього середовища. 
 
 

Загальні вимоги безпеки 
 

 

Не використовуйте навушники і гарнітуру 
під час водіння, їзди на велосипеді чи 
пішої прогулянки. Це може спричинити 
відвернення вашої уваги, і як наслідок – 
призвести до нещасного випадку, а крім 

того, суперечити вимогам закону у 
певних географічних регіонах. З 

міркувань безпеки, не застосовуйте 
телефон під час водіння автомобіля, 

завжди пам'ятайте про оточуючих вас 
людей. Дотримуйтесь усіх інструкцій та 
правил техніки безпеки, пов'язаних із 

використанням вашого пристрою під час 
керування транспортним засобом. 

 

Не користуйтеся телефоном на 
автозаправних станціях. 

 

Під час здійснення дзвінків тримайте 
телефон на відстані щонайменше 15 мм 

від вуха або тіла. 

 

У телефоні передбачена функція 
кишенькового ліхтарика з яскравим 

світлом. 



 

Маленькі деталі можуть викликати 
задушення. 

 
Уникайте контакту телефону з вогнем 

 

Щоб уникнути пошкодження слуху, не 
застосовуйте телефон на високих рівнях 

гучності. Надмірний акустичний тиск 
навушників та гарнітури може 

спричинити втрату слуху. 

 

Уникайте контакту пристрою з 
магнітними матеріалами. 

 

Тримайте телефон подалі від 
кардіостимуляторів та інших електронних 

медичних пристроїв. 

 

Оберігайте пристрій від екстремальних 
температур. 

 

За відповідної вимоги, вимикайте 
телефон у лікарнях та медичних 

установах. 

 

Уникайте контакту пристрою з рідинами. 
Тримайте телефон у сухому місці. 



 

За відповідної вимоги, вимикайте 
телефон у літаках та аеропортах. 

 
Не розбирайте телефон. 

 

Вимикайте пристрій під час перебування 
поблизу вибухових речовин чи рідин. 

 

Використовуйте лише оригінальні 
аксесуари від виробника. 

 

Не покладайтеся виключно на свій 
телефон для виклику екстрених служб. 

Для виявлення пошкоджень регулярно оглядайте 
адаптер зарядного пристрою, особливо в зонах 

штекеру та покриття. Якщо адаптер пошкоджений, 
не використовуйте його, доки проблема не буде 

усунена. 
 

Підключіть адаптер джерела живлення до розетки, 
розміщеної у легкодоступному місці. Завжди 

від'єднуйте адаптер від електромережі після його 
використання. 

 
Застосовуйте лише той адаптер, який постачаться у 

комплекті з телефоном. 
 



 

Безпечне використання пристрою 
Щоб уникнути серйозних травм, не 

торкайтесь вилки зарядного пристрою! 
 

Від'єднайте зарядний пристрій від мережі, 
якщо ви його не використовуєте. 

 
Щоб від'єднати зарядний пристрій або 

аксесуар, слід витягнути вилку, а не кабель 
живлення. 

 
Блок живлення – це блок, який дозволяє 

відключати пристрій. 
 

Роз'єм електричного живлення (вилка) має 
залишатися в межах легкої доступності. 

е розміщуйте пристрій під прямим сонячним 
промінням (наприклад, на панелі приладів вашого 

автомобіля). 
 

Не користуйтеся пристроєм у випадку його 
перегріву. 

 
Будьте обережні, коли використовуєте пристрій під 

час пішої ходьби. 
 

Не вдаряйте і не кидайте пристрій, це може 
спричинити пошкодження та несправності.  

 
Не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте 

пристрій самостійно. 
 

Для очищення пристрою використовуйте чисту та 
м'яку тканину. 

Забороняється використовувати хімічні речовини чи 
миючі засоби. 



      EU WEEE 
 
 

Інформація для користувачів щодо застосування 
Директиви ЄС про утилізацію електричного та 

електронного обладнання. 
 
 

 

 
Якщо термін експлуатації телефону 

закінчився, будь ласка, вийміть акумулятор, 
перш ніж викидати телефон. 

 
Використання даного пристрою регулюється 
положеннями Європейського Союзу, які  
передбачають повторне використання та утилізацію 
використаного електричного та електронного 
обладнання. Створення даного пристрою вимагало 
видобування та використання природних ресурсів, 
він може містити небезпечні речовини. 
Вищенаведений знак, який знаходиться на пристрої 
чи його упаковці, означає, що такий пристрій не слід 
викидати разом із іншими побутовими відходами. 
Натомість, необхідно утилізувати обладнання, 
звернувшись до певного пункту збору для переробки 
відходів електричного та електронного обладнання. 
 
Належний збір та переробка обладнання сприятиме 
збереженню природних ресурсів та забезпечить 
утилізацію, безпечну для людського здоров'я та 
навколишнього середовища.  
 



Щоб дізнатися, де можна залишити устаткування для 
подальшої переробки, зверніться до місцевих органів 
влади,  служби з вивозу та утилізації відходів або в 
пункт продажу, де був придбаний пристрій. 

 
Рекомендації: 

 
• Не розбирайте, не відкривайте та не розкручуйте 

пристрій або акумулятори. 
 

• Тримайте пристрій на відстані від джерела тепла 
та від вогню. Не тримайте пристрій під прямим 
сонячним промінням. 

 
• Не допускайте короткого замикання 

акумулятора. Не зберігайте акумулятори у 
місцях, де існує загроза короткого замикання між 
ними чи можливість контакту з іншими 
металевими об'єктами.   

 
• Не вдаряйте акумулятори. 

 
• Якщо акумулятор телефону протік, уникайте 

контакту електроліту з вашими очима чи шкірою. 
Якщо це сталося, промийте вражене місце 
чистою водою та зверніться до лікаря. 

 
• Керуйтеся позначками плюс (+) та мінус (-) на 

акумуляторі та впевніться, що застосовуєте його 
правильно. 

 
• Не використовуйте аксесуари чи акумулятори, не 

придатні до застосування з даним пристроєм. 
 

• Слідкуйте за застосуванням акумуляторів дітьми.  
 



• Негайно зверніться до лікаря у випадку 
потрапляння елементів пристрою або батареї 
всередину тіла. 

 
• Завжди купуйте акумулятор, рекомендований 

виробником пристрою. 
 

• Завжди тримайте пристрій та акумулятор чистим 
та сухим. 

 
• Протирайте клеми пристрою або акумулятора, 

якщо він забруднився, чистою та сухою 
тканиною. 

 
• Необхідно зарядити акумулятор перед 

використанням. Завжди застосовуйте зарядний 
пристрій та ознайомтесь з інструкціями 
виробника або посібником з експлуатації 
пристрою щодо заряджання. 

 
• Не заряджайте акумулятор, коли не збираєтесь 

його використовувати. 
 

• Після тривалого періоду невикористання 
пристрою необхідно декілька разів зарядити та 
розрядити акумулятор, щоб досягти 
максимальної продуктивності. 

 
• Завжди зберігайте оригінальну супровідну 

документацію пристрою, в майбутньому вона 
може вам знадобитися. 

 
• Якщо можливо, виймайте акумулятор телефону, 

коли не користуєтеся ним. 
 

• Не тримайте пристрій в місцях з екстремально 



високою чи низькою температурою, наприклад, в 
автомобілі влітку. Це може пошкодити пристрій 
та спричинити вибух акумулятора. 
Рекомендується користуватись телефоном за 
температури діапазоном від 5°C до 35°C. 
  



Запобігання втраті слуху 
 
Існують незворотні ризики втрати слуху, якщо 
приймач, навушники, динамік чи комплект гучного 
зв'язку застосовується за високої гучності. Встановіть 
безпечний рівень гучності. З часом ви можете 
звикнути до високого рівня гучності, проте, це може 
спричинити пошкодження слуху. Якщо у вас з'явився 
шум у вухах або ви перестали чути тихі звукі, 
припиніть використання пристроїв та 
проконсультуйтесь зі спеціалістом. 
Чим вище рівень гучності, тим швидше ваш слух 
може постраждати. 
 
 
 
Спеціалісти рекомендують наступне: 
 

- Зменшіть високу гучність в навушниках, динаміках чи 
гарнітурі. 
- Не збільшуйте гучність, щоб перебити шум 
навколишнього середовища. 
- Зменшіть гучність, якщо ви не чуєте людей, які розмовляють 
поряд з вами. 

 
  



   
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАТИ (SAR) 
 
 

Будь ласка, обов'язково ознайомтесь з важливою  інформацією 
в даному розділі. 

 
 

 
РАДІОХВИЛІ 
 
Перш ніж моделі мобільних телефонів будуть запущені на 
ринок, слід підтвердити їх відповідність вимогам міжнародних 
стандартів (ICNIRP) або Європейської директиви 2014/53/ЄС 
(RED). Захист здоров'я та безпеки користувача чи будь-якої 
іншої особи є важливою вимогою цих стандартів і  Директиви. 
 
ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ 
ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ 
 
Ваш мобільний пристрій виконує функції передавача та 
приймача радіохвиль. Він розроблений відповідно до 
міжнародних вимог щодо допустимого рівня випромінювання 
радіохвиль (радіочастотні електромагнітні поля). Вимоги та 
стандарти були розроблені незалежною науковою організацією 
(ICNIRP – Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого 
випромінювання) та включають допустимі рівні безпечного 
опромінювання всіх людей, незалежно від їх віку та стану 
здоров'я. 
 
В стандартах випромінювання радіохвиль рівень 
випромінювання визначається за допомогою одиниці 
вимірювання SAR (Specific Absorption Rate - питомий коефіцієнт 
поглинання). Для мобільних пристроїв допустиме значення 
SAR складає 2 Вт/кг. 
 



Вимірювання SAR проводяться при стандартному робочому 
режимі телефону, з найвищим рівнем потужності та у всіх 
випробуваних діапазонах частот. 
Вимірювання SAR в умовах знаходження пристрою поблизу від 
тіла проводилося на відстані 1,5 см. В цілях відповідності 
вимогам щодо впливу радіоактивних опромінювань під час 
застосування пристрою поблизу від тіла, його слід 
розташовувати щонайменше на цій відстані від тіла. Якщо ви 
не використовуєте аксесуар від виробника, переконайтесь, що 
він позбавлений металевих елементів і що ви тримаєте  
телефон на зазначеній відстані від тіла.  
Для отримання додаткової інформації ви можете перейти на 
веб-сайт  www.energizeyourdevice.com 
 
 
Додаткову інформацію про електромагнітні поля та охорону 
здоров'я можна знайти на наступному сайті: 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Ваш телефон оснащений вбудованою антеною. Для 
оптимальної роботи пристрою не торкайтесь її і не змінюйте її 
положення.  
Оскільки мобільні пристрої пропонують ряд різноманітних 
функцій, їх можна використовувати іншими способами, а не 
лише тримати коло вуха. Пристрій має відповідати вимогам 
при використанні гарнітури або USB-кабелю. Якщо ви 
користуєтесь іншим аксесуаром, переконайтеся, що він не 
містить будь-яких металів і що телефон розташований на 
відстані щонайменше 1,5 см від тіла. 
 
 
 
 
 
 
  



   Інформація про сертифікати CE (Рада Європи) 
 
 

Будь ласка, обов'язково ознайомтесь з важливою 
інформацією в даному розділі. 

 
 
РАДІОХВИЛІ 
 

Перш, ніж моделі мобільних телефонів будуть запущені на 
ринок, слід підтвердити їх відповідність вимогам міжнародних 
стандартів (ICNIRP) або Європейської директиви 2014/53/ЄС 
(RED). Захист здоров'я та безпеки користувача чи будь-якої 
іншої особи є важливою вимогою цих стандартів і  Директиви. 
 
ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ 
ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ 
 
Ваш мобільний пристрій виконує функції передавача та 
приймача радіохвиль. Він розроблений відповідно до 
міжнародних вимог щодо допустимого рівня випромінювання 
радіохвиль (радіочастотні електромагнітні поля). Вимоги та 
стандарти були розроблені незалежною науковою організацією 
(ICNIRP - Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого 
випромінювання) та включають допустимі рівні безпечного 
опромінювання всіх людей, незалежно від їх віку та стану 
здоров'я. 
  



Відповідність стандартам ЄС 
 
Таким чином, цей пристрій відповідає основним 
вимогам та іншим відповідним положенням 
Директиви 2014/53/ЄС. 
 
Щоб переглянути декларацію відповідності, зайдіть  
на веб-сайт www.energizeyourdevice.com 
 
 
 
Увага: ознайомтесь з державними нормами тієї 
країни, де ви збираєтесь застосовувати пристрій. 
Даний пристрій може бути заборонений для 
використання в деяких або всіх країнах-членах 
Європейського Союзу (ЄС). 
 
Примітки: 
 
- Завдяки використаному матеріалу корпусу, 
мобільний телефон повинен бути підключений лише 
до USB версії 2.0 або вище. Підключення USB 
стандарту "power" заборонено. 
 
- Адаптер блоку живлення має бути розташований 
поблизу обладнання у легкодоступному місці. 
 
- Не користуйтеся телефоном за надто високої або 
занадто низької температури, ніколи не піддавайте 
мобільний телефон впливу яскравого сонячного 
проміння або занадто вологого середовища. 
Прийнятна температура для телефону та аксесуарів 
становить -10  ℃ -55 .℃  
 
- Під час заряджання, будь-ласка, розмістіть телефон 
у приміщенні з нормальними температурними 



показниками та хорошою вентиляцією. 
Рекомендується заряджати телефон в умовах 
температури 5 ~25 . ℃ ℃ Будь ласка, переконайтесь, 
що використовується оригінальний зарядний 
пристрій від виробника. Використання 
несертифікованого зарядного пристрою може 
спричинити небезпеку та порушити сертифікацію 
телефону та анулювати гарантію. 
 

- ВАЖЛИВО! ВИКОРИСТАННЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ 
АКУМУЛЯТОРА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ 
ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ. 

 
- Надмірний акустичний тиск навушників чи 
гарнітури може спричинити втрату слуху. 

  
Для отримання додаткової інформації ви можете перейти на 
веб-сайт  www.energizeyourdevice.com 
 
 
Додаткову інформацію про електромагнітні поля та охорону 
здоров'я можна знайти на наступному сайті: 
http://www.who.int/peh-emf. 
 
Ваш телефон оснащений вбудованою антеною. Для 
оптимальної роботи пристрою не торкайтесь її і не змінюйте її 
положення.  
Оскільки мобільні пристрої пропонують ряд різноманітних 
функцій, їх можна використовувати іншими способами, а не 
лише тримати коло вуха. Пристрій має відповідати вимогам 
при використанні гарнітури або USB-кабелю. Якщо ви 
користуєтесь іншим аксесуаром, переконайтеся, що він не 
містить будь-яких металів і що телефон розташований на 
відстані щонайменше 1,5 см від тіла. 
 
 



Ми, AVENIR TELECOM, 
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, ФРАНЦІЯ) 
Цим заявляє, що: 
 
ENERGIZER складається зі стандартами та положеннями директив. 
Сертифікат відповідності, визначений у статті IV Директиви 2014/53 / ЄС, 
знаходиться під контролем наступної організації: 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
Повний текст сертифіката відповідності пристрою доступний за запитом 
поштою за адресою: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 
13581 Marseille Cedex 20, Франц 
 
 
2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Date)  (Name and signature of authorized person) 
 

Максимальний коефіцієнт питомого поглинання для цієї моделі та умови, за яких 
він був записаний: 

EGSM 900 0.209 W/kg 10g Голова SAR | 0.416 W/kg 10g Тіло SAR 

DCS 1800 0.408 W/kg 10g Голова SAR | 0.656 W/kg 10g Тіло SAR 

WCDMA Band 8 0.205 W/kg 10g Голова SAR | 0.283 W/kg 10g Тіло SAR 

WCDMA Band 1 0.040 W/kg 10g Голова SAR | 0,674 W/kg 10g Тіло SAR 

LTE Band 1 0.444 W/kg 10g Голова SAR | 0,760. W/kg 10g Тіло SAR 

LTE Band 3 0.440 W/kg 10g Голова SAR | 0.764 W/kg 10g Тіло SAR 

LTE Band 7 0.373 W/kg 10g Голова SAR |1,650 W/kg 10g Тіло SAR 

LTE Band 8 0.272 W/kg 10g Голова SAR | 0.313 W/kg 10g Тіло SAR 

LTE Band 20 0.359 W/kg 10g Голова SAR | 0.215 W/kg 10g Тіло SAR 

LTE Band 40 0.418 W/kg 10g Голова SAR | 0.224 W/kg 10g Тіло SAR 

 

 

 
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ. 

HARDCASE H500S 
 



Під час використання фактичні значення SAR для цього пристрою зазвичай 
значно нижчі за вказані вище значення. Це пов'язано з тим, що для цілей 
ефективності системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність 
Вашого мобільного пристрою автоматично зменшується, коли повна 
потужність не потрібна для дзвінка. Чим нижче вихідна потужність 
пристрою, тим нижче значення SAR. 



 


