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ЗНАЙОМСТВО З ТЕЛЕФОНОМ  
 
 

Інформація про клавіші, екран та ярлики вашого 
телефону 

 
Клавіші 

У наступній таблиці подано стислий опис функцій клавіш 
телефону: 
 

  

№ Клавіша Функція 

1 Функціональна 
клавіша 

Дозволяє виконувати дію, 
відображену внизу екрана 

2 Навігація 

У режимі очікування дозволяє 
отримати доступ до 

персоналізованих функцій, у режимі 
меню – прокручувати пункти меню. 

3 Виклик 

Дозволяє переглянути список 
останніх викликів або здійснити 
виклик за номером. Дозволяє 
відповісти на вхідний дзвінок. 

4 Завершення 
розмови 

Дозволяє завершити дзвінок або 
відхилити вхідний виклик. Для 

увімкнення / вимкнення телефону 
утримуйте клавішу протягом 3 

секунд. 

5 (1……0) Дозволяють вводити цифри, 
текстові і / або спеціальні символи. 



Екран 
 

Екран вашого мобільного телефону виглядає наступним 
чином: 

 
(Див. 1.2 – Стор. 2) 

 
Ярлики 

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

Icon Опис функції 

 
Відображення поточної сили сигналу мережі. 
Чим більше поділок, тим сильніший сигнал. 

 
Рівень заряду акумулятора. Кількість поділок 

відповідає рівню заряду. 

 Нове SMS-повідомлення. 

 Налаштування будильника. 

 Активація функції Bluetooth. 

 
Налаштування профілю на «Беззвучний 

режим». 

 
Налаштування профілю на режим «Зустріч». 

 
Налаштування профілю на режим «На 

вулиці». 

 Підключена гарнітура. 

 Значок роумінгу. 

 
  



   ПІДГОТОВКА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ  

 
 

Почніть налаштування свого мобільного телефону для 
його першого використання. 
 

 
Встановлення 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 – Стор. 3) 

 
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 – Стор. 3) 
 
• 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 – Стор. 3) 
 

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 – Стор. 4) 
 

 
2. Вставте карту пам'яті лицьовою стороною догори. 

 
(Див.  3.2 – Стор. 4) 

  



   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 свій PIN-код та натисніть OK (якщо необхідно). 
 
Для вимкнення телефону повторіть крок 1. 
 

Робота з меню та мобільними додатками 
 
Щоб розпочати роботу з меню телефону та мобільними 
додатками: 
 
1. У режимі очікування натисніть ліву функціональну 
клавішу <«Меню»>, щоб перейти до режиму «Меню». 
 
2. Використовуйте клавішу «Навігація», щоб перейти до 
меню або опції. 
 
3. Натисніть клавішу <«Вибрати»>, <«OK»> або клавішу 
підтвердження, щоб підтвердити вибрану опцію. 
 
4. Натисніть клавішу <«Назад»>, щоб перейти на рівень 
вище, натисніть клавішу [ ], щоб повернутись до 
режиму очікування. 
 
  



Використання основних функцій викликів 
 
Даний розділ містить інформацію про те, як здійснювати 
та приймати виклики. 
 
Здійснення виклику: 
 
1. У режимі очікування введіть код регіону та номер 
телефону. 
 
2. Натисніть [ ], щоб здійснити виклик. 
 
3. Для завершення виклику натисніть [  ]. 
 
Приймання виклику: 
1. Щоб прийняти виклик, натисніть [ ]. 
 
2. Щоб завершити виклик, натисніть [   ]. 
 

Надсилання та перегляд повідомлень 
 
У даному розділі подається інформація про те, як 
надсилати та переглядати текстові повідомлення (SMS). 
 
Щоб надіслати текстове повідомлення: 
 
1. У режимі «Меню» виберіть «Повідомлення» → 
«Написати повідомлення» → «Текстове повідомлення». 
 
2. Введіть текст повідомлення.  
 
3. Натисніть <«Опції»> → «Надіслати». 
 
4. Введіть номер отримувача або виберіть номер із списку 
контактів. 



 
5. В залежності від дій на попередньому кроці, натисніть 
<«OK»> або додайте номер. 
 
6. Натисніть <«Опції»> → «Надіслати». 
 

Додавання контактів 
 
Інформація про основні можливості телефонної книги. 
 
Додавання нового контакту: 
 
1. Виберіть «Меню». 
 
2. Натисніть на ярлик «Телефонна книга» → «Додати 
новий контакт». 
 
3. Оберіть місце збереження контакту (телефон, SIM1 чи 
SIM2). 
 
4. Вкажіть контактні дані. 
 
5. Натисніть <«Опції»> → «Зберегти», щоб зберегти 
контакт до пам’яті телефону. 
 
Пошук контакту 
 
1. У режимі «Меню» оберіть ярлик «Телефонна книга». 
 
2. Введіть перші кілька літер імені контакту, який Ви 
бажаєте знайти. 
 
3. Оберіть ім’я контакту із пошукового списку. 
 
Після того, як Ви знайшли контакт, Ви можете 



зателефонувати, натиснувши на клавішу [   ] 
 
 

Відтворення музики 
 
Інформація про те, як програвати музику за допомогою 
аудіоплеєру чи FM-радіо. 
 
Прослуховування FM-радіо: 
 
1. Підключіть оригінальну гарнітуру до 
багатофункціональого роз’єму телефону. 
 
2. У режимі «Меню» виберіть «Мультимедіа» → «FM-
радіо». 
 
3. Натисніть нижню навігаційну клавішу, щоб розпочати 
прослуховування радіо. 
 
4. Керуйте FM-радіо за допомогою навігаційних клавіш. 
 
Відтворення музичних файлів: 
 
Після переносу музичних файлів до папки «Моя музика» 
на телефоні чи карті пам’яті: 
 
1. В режимі «Меню» оберіть ярлик «Мультимедіа» → 
«Аудіоплеєр». 
 
2. Виберіть категорію музики → музичний файл. 
 
3. Керуйте відтворенням музики за допомогою 
навігаційних клавіш. 
 
 



   ВИКОРИСТАННЯ КАМЕРИ 
 

Інформація про основи створення та перегляду 
фотографій. 

 
 

Створення фотографій 
 
1. У режимі «Меню» оберіть ярлик «Камера», щоб 
увімкнути камеру. 
 
2. Наведіть камеру на об’єкт зйомки та налаштуйте 
бажані параметри. 
 
3. Натисніть на підтверджувальну клавішу, щоб зробити 
фотографію. Зображення буде збережене автоматично. 
 
4. Натисніть <«Назад»>, щоб створити наступне фото 
(крок 2). 
 

Перегляд створених фотографій 
 
Натисніть на ліву функціональну клавішу, оберіть «Фото», 
щоб швидко перейти до фото-галереї. 
 

Параметри камери 
 
Увійшовши до меню «Параметри камери», Ви зможете 
зробити наступне: 
 
Налаштування камери: 
 
Встановити звук об’єктива при створенні фотографій. 
 
Змінити експозицію, щоб встановити яскравість фото. 



 
Налаштувати контраст для виділення темних та світлих 
частин зображення. 
 
Змінити значення параметру «анти-мерехтіння», щоб 
позбавитись від ефекту флуоресценції на фото. 
 
Встановити таймер затримки для створення селфі-
фотографій. 
 
Вказати кількість фотографій для безперервної зйомки, 
щоб створити серію фотографій.  
 
Налаштування зображення: 
 
Функція зміни розміру зображення. 
 
Функція налаштування якості зображення. 
 
Баланс білого: 
 
Вибір схеми кольорів  в залежності від умов 
навколишнього середовища. 
 
Режим сцени: 
 
Дозволяє встановити режим нічної зйомки (додаткове 
освітлення), також присутня функція автоматичного 
налаштування. 
 
Налаштування ефектів: 
 
Дозволяє додавати кольорові ефекти до створених 
фотографій. 
 



Зберігання: 
 
Можливість вибору місця зберігання створених 
фотографій. 
  



   ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH 
 

 
Learn about your phone’s ability to connect to other wireless 

devices for exchanging data. 
 
Увімкнення функції бездротового з’єднання Bluetooth 
 
1. В режимі «Меню» оберіть «Налаштування» → 
«З’єднання»→ Bluetooth. 
 
2. Виберіть опцію «Живлення». 
 
3. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб увімкнути. 
 
4. Щоб дозволити іншим пристроям віднаходити Ваш 
телефон, виберіть опцію «Видимість» та натисніть ліву 
функціональну клавішу, щоб увімкнути її. 
 
  



Пошук та з’єднання з іншими пристроями за 
допомогою Bluetooth 

 
1. У режимі «Меню» оберіть «Налаштування» → 
«З’єднання» → Bluetooth → «Мій пристрій» → «Пошук 
нового пристрою». 
 
2. Перегляньте пристрої та натисніть <«Вибрати»>. 
 
3. Введіть PIN-код для включення функції бездротового 
з’єднання Bluetooth або PIN-код з’єднання Bluetooth 
іншого пристрою, якщо необхідно, та натисніть <«ОK»>. 
 
Коли користувач іншого пристрою вводить такий самий 
код чи приймає підключення, це означає, що з’єднання 
встановлено. 
 
Надсилання даних за допомогою бездротової функції 
Bluetooth. 
 
1. Виберіть файл чи документ з додатку телефону, який 
Ви бажаєте надіслати. 
 
2. Натисніть <«Опції»> → «Надіслати» → «Через 
Bluetooth» → оберіть ім’я пристрою та підтвердіть прийом 
файлу. 
 
Отримання даних за допомогою бездротової функції 

Bluetooth 
 

1. Введіть або прийміть PIN-код для бездротового 
підключення Bluetooth і натисніть <«OK»> (за 
необхідності). 
 



2. Натисніть <«Так»>, щоб підтвердити, що Ви бажаєте 
отримувати дані з пристрою (за необхідності). 
 

Зміна імені пристрою Bluetooth 
 
1. У режимі «Меню» оберіть «Налаштування» → 
«З’єднання» → Bluetooth → «Моє ім’я». 
 
2. Вкажіть бажане ім’я, після чого натисніть «Опції» → 
«Зберегти». 

Вибір місця зберігання 
 
1. У режимі «Меню» оберіть «Налаштування»→ 
«З’єднання» → Bluetooth → «Додатково» → «Зберігання». 
 
2. Оберіть «Карта пам’яті», за її наявності, або оберіть 
«Телефон». 
 

 
  



   CE  

  
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, 
FRANCE) 
Наступним заявляємо, що:  
 
ENERGIZER відповідає стандартам і нормативам, зазначеним 
у положеннях директив ЄС. Процедура отримання 
Сертифікату відповідності, яка визначена в Статті IV 
2014/53/EU, проводилася 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 Сертифікату відповідності для даного пристрою 
можна отримати за запитом поштою, надіславши листа на 
адресу: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 
13581 Marseille Cedex 20, France. 
 
 
 

2017/09/07  Жан-Даніель Берньє (Jean-Daniel 
BEURNIER) / Генеральний директор 

(Дата)  (Ім’я та підпис уповноваженої особи) 
 

Гранично допустиме значення питомого коефіцієнта поглинання (SAR) 
для даної моделі і умови, за яких був відзначений даний рівень: 

GSM 900 0,586 Вт/кг 10 г Голова SAR | 0,731 Вт/кг 10 г Тіло SAR 

DCS 1800 0,441 Вт/кг 10 г Голова SAR | 0,946 Вт/кг 10 г Тіло SAR 
 
Під час використання фактичні показники рівня SAR для даного пристрою 
зазвичай набагато нижчі від вищевказаних значень. Це пояснюється тим, 
що з метою ефективності системи і мінімізації перешкод під час роботи 
мережі, робоча потужність Вашого мобільного пристрою автоматично 
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зменшується, якщо для виклику і телефонної розмови не потрібно повна 
потужність. Чим нижче рівень вихідної потужності пристрою, тим нижче 
рівень SAR. 
 


