
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Керівництво користувача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910100144    REV1.0.0 

 

 



 
 
 
 

Зміст 
 

Про це керівництво ....................................................................................................................... 5 

1. Початок роботи....................................................................................................................... 6 

1.1. Огляд ......................................................................................................................................... 6 

1.2. Кнопки ....................................................................................................................................... 7 

1.3. Вставте картки .......................................................................................................................... 9 

1.4. Початкові налаштування ......................................................................................................... 9 

1.5. Зарядіть телефон .................................................................................................................... 10 

2. Основне .................................................................................................................................. 12 

2.1. Жести для сенсорного екрану ............................................................................................... 12 

2.2. Головний екран ...................................................................................................................... 15 

2.3. Застосування додатків ........................................................................................................... 19 

2.4. Рядок стану ............................................................................................................................. 21 

2.5. Панель сповіщень................................................................................................................... 22 

2.6. Панель швидких налаштувань .............................................................................................. 23 

2.7. Введення тексту ..................................................................................................................... 24 

2.8. Як зробити скріншот .............................................................................................................. 25 

2.9. Налаштування відбитка пальця ............................................................................................ 26 

2.10. Налаштуйте дані розпізнавання обличчя ......................................................................... 28 

2.11. Режим розділення екрану .................................................................................................. 29 

3. Мережа та загальний доступ ............................................................................................. 31 

3.1. WLAN ...................................................................................................................................... 31 

3.2. Мобільні дані .......................................................................................................................... 33 

3.3. Підключення до комп'ютера ................................................................................................. 33 

3.4. Bluetooth .................................................................................................................................. 34 

3.5. Спільний доступ до мобільних даних .................................................................................. 35 

3.6. Smart WLAN ........................................................................................................................... 36 

4. Дзвінки ................................................................................................................................... 39 

4.1. Як здійснити дзвінок.............................................................................................................. 39 

4.2. Відповідь або відхилення дзвінка ........................................................................................ 41 

4.3. Опції під час дзвінка .............................................................................................................. 42 

4.5. Журнал дзвінків ..................................................................................................................... 43 

4.6. Керування контактами ........................................................................................................... 45 

4.7. Фільтр надокучливих дзвінків .............................................................................................. 46 

4.8. Налаштування дзвінків .......................................................................................................... 47 

4.9. Додаткові налаштування ....................................................................................................... 48 

4.10. Контакти .............................................................................................................................. 49 

5. Повідомлення ........................................................................................................................ 52 

5.1. Тип повідомлень .................................................................................................................... 52 

5.2. Надішліть повідомлення та відповідь на нього .................................................................. 52 

5.3. Пошук повідомлень ............................................................................................................... 53 



5.4. Керуйте повідомленнями ...................................................................................................... 54 

6. Камера та фотографії .......................................................................................................... 56 

6.1. Перший огляд камери ............................................................................................................ 56 

6.2. Зробіть фотографію ............................................................................................................... 57 

6.3. Запишіть відео ........................................................................................................................ 57 

6.4. Режими зйомки ....................................................................................................................... 58 

6.5. Налаштування камери та відео ............................................................................................. 60 

6.6. Фотографії .............................................................................................................................. 61 

7.1. Відтворити відео .................................................................................................................... 63 

7.2. Керування відео ...................................................................................................................... 63 

8. Годинник ................................................................................................................................ 65 

8.1. Будильник ............................................................................................................................... 65 

8.2. Світовий час ........................................................................................................................... 66 

8.3. Секундомір ............................................................................................................................. 67 

8.4. Таймер ..................................................................................................................................... 67 

8.5. Налаштування ......................................................................................................................... 68 

9. Браузер ................................................................................................................................... 69 

9.1. Перейдіть на веб-сторінку ..................................................................................................... 69 

9.2. Вкладки браузера ................................................................................................................... 70 

10. Google Play Store ............................................................................................................... 71 

10.1. Додайте обліковий запис до свого Google Play ............................................................... 71 

10.2. Завантажуйте та встановлюйте додатки .......................................................................... 71 

11. Теми .................................................................................................................................... 73 

11.1. Змінити тему ....................................................................................................................... 73 

11.2. Змінити шпалери ................................................................................................................ 73 

11.3. Змінити стиль екрана блокування .................................................................................... 74 

11.4. Змінити стиль піктограми .................................................................................................. 75 

12. Погода ................................................................................................................................. 76 

12.1. Перевірте погоду ................................................................................................................ 76 

12.2. Налаштування  погоди ....................................................................................................... 76 

13. Календар ............................................................................................................................ 78 

13.1. Використовуйте календар .................................................................................................. 78 

13.2. Налаштування календаря ................................................................................................... 79 

14. Нотатки .............................................................................................................................. 80 

14.1. Створення нової нотатки ................................................................................................... 80 

14.2. Параметри нотаток ............................................................................................................. 80 

14.3. Керування нотатками ......................................................................................................... 82 

15. Файловий менеджер ......................................................................................................... 84 

15.1. Створіть папку .................................................................................................................... 84 

15.2. Перегляд файлів.................................................................................................................. 84 

15.3. Керування файлами ............................................................................................................ 85 

15.4. Обмін файлами ................................................................................................................... 86 

16. Інструменти ....................................................................................................................... 87 

16.1. Диктофон ............................................................................................................................. 87 

16.2. FM-радіо .............................................................................................................................. 88 

16.3. Компас ................................................................................................................................. 88 



16.4. Завантаження ...................................................................................................................... 89 

16.5. Інструменти SIM................................................................................................................. 89 

16.6. Зворотній зв'язок ................................................................................................................ 90 

16.7. Калькулятор ........................................................................................................................ 90 

17. Налаштування .................................................................................................................. 92 

17.1. Застосування налаштувань ................................................................................................ 92 

17.2. Параметри пошуку ............................................................................................................. 92 

17.3. Dual SIM та мережа ............................................................................................................ 93 

17.4. Використання даних ........................................................................................................... 93 

17.5. Інші налаштування з’єднання ........................................................................................... 95 

17.6. Звуки, вібрація та режим «Не турбувати» ....................................................................... 96 

17.7. Екран .................................................................................................................................... 96 

17.8. Сповіщення ......................................................................................................................... 98 

17.9. Додатки ................................................................................................................................ 98 

17.10. Дозволи ................................................................................................................................ 99 

17.11. App Cloner (Клонування додатків) ................................................................................. 100 

17.12. Блокування екрану, відбитки пальців та захист ............................................................ 100 

17.13. Система навігації .............................................................................................................. 102 

17.14. Жести та розумна допомога ............................................................................................ 105 

17.15. Акумулятор ....................................................................................................................... 106 

17.16. Сховище ............................................................................................................................ 108 

17.17. Користувачі ....................................................................................................................... 108 

17.18. Облікові записи ................................................................................................................ 110 

17.19. Геолокація ......................................................................................................................... 111 

17.20. Мова та введення тексту .................................................................................................. 112 

17.21. Дата і час ........................................................................................................................... 113 

17.22. Резервне копіювання та скидання................................................................................... 113 

17.23. Оновлення системи .......................................................................................................... 114 

17.24. Про телефон ...................................................................................................................... 115 

Додаток A: Технічні характеристики ................................................................................... 116 

Додаток B: Технічна підтримка ............................................................................................. 117 

Додаток C: Пояснення символів на етикетці пристрою ................................................... 122 

Додаток D: Автентифікація .................................................................................................... 123 

 

 



Про це керівництво 
Це керівництво є доповненням до Керівництва зі швидкого налаштування. Керівництва зі 

швидкого налаштування надає інструкції для швидкого налаштування, а цей посібник містить 

деталі стосовно кожної функції та надає пояснення/зображення, як налаштувати смартфон 

відповідно до ваших потреб. 

Використовуючи цей посібник, зверніть увагу, що функції пристрою можуть дещо 

відрізнятися залежно від моделі та версії програмного забезпечення, а також від 

місцезнаходження, мови та постачальника послуг Інтернету. Усі скріншоти, зображення, 

параметри та описи у даному керівництві, використовуються лише для демонстрації. 

 

 

Умовні позначення 
У цьому керівництві використовуються такі умовні позначення: 

 

 

познаПояснення  

Умовні позначення Пояснення  

Смартфон/телефон Інструкція для Neffos C9A без будь-яких пояснень. 

Параметри
 

Параметри, наведені на скріншотах, є лише посиланнями для 

налаштування смартфона, який може відрізнятися від фактичної 

ситуації. Ви можете встановити параметри відповідно до ваших 

потреб
 

Підкреслені Слова або фрази, які підкреслені або надруковані курсивом є 

гіперпосиланнями. Ви можете натиснути, щоб перейти до певного 

розділу і отримати більш детальну інформацію.   

Скріншоти
 Наведені скріншоти можуть відрізнятись від фактичного інтерфейсу 

вашого смартфона, в залежності від версії прошивки. Налаштуйте свій 

телефон відповідно до фактичного інтерфейсу користувача. 

-> Структура меню, яка показує шлях для переходу на відповідну 

сторінку. Наприклад, Параметри -> WLAN означає, що інформація 

про функції WLAN знаходиться в меню Параметри. 

Примітка: Ігнорування приміток у посібнику може призвести до несправності 

або пошкодження пристрою. 



1. Початок роботи 

У цій главі представлено інформацію про апаратне забезпечення смартфона та надано 

інформацію про перші кроки, як почати користуватись новим телефоном.  

 

• Огляд  

• Кнопки  

• Встановити карти  

• Початкове налаштування  

• Зарядіть телефон  

 
 

1.1. Огляд 

 

1. Основна камера  

2. Спалах  

3. Роз'єм для навушників  

4. Кнопки гучності 

5. Кнопка живлення 

6. Датчик відбитків пальців 

7. Слот SIM/SD-карти  

8. М’яка підсвітка 

9. Датчик навколишнього освітлення 

10. Динамік 

11. Динамік 

12. Світлодіодний індикатор  

13. Порт для заряджання/передачі 

даних 

 

 



 

1.2. Кнопки 

Кнопки, які ви використовуєте на смартфоні Neffos можуть бути віртуальними та фізичними.  
 
 

Кнопка живлення  

• Блокування Neffos. Блокування телефону переводить дисплей у сплячий режим, 

зберігає акумулятор і запобігає випадковому натисканню. У цьому стані телефон буде 

отримувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, сигнали та сповіщення, а також 

ви зможете прослуховувати музику та регулювати гучність. Натисніть кнопку 

живлення, щоб вручну заблокувати екран. Neffos також можна налаштувати на 

автоматичне блокування екран за умови певного періоду бездіяльності. 

• Розблокування Neffos. Натисніть кнопку живлення, щоб розблокувати екран.  

• Увімкнення Neffos. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки телефон не 

завібрує,а екран увімкнеться. 

 

Примітка: 

Якщо на екрані пристрою з’явилось повідомлення про вимкнення після спроби увімкнути екран, це 

означає, що акумулятор порожній. Підключіть телефон до зарядного пристрою, щоб трохи його 

підзарядити, інакше ваш телефон вимкнеться протягом 30 секунд.  

 

• Вимкнення Neffos. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, а потім торкніться . 

• Перезавантаження Neffos. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, потім 

натисніть .  

 
 

Кнопка гучності  

• Натисніть кнопку "Збільшити або зменшити гучність", щоб налаштувати гучність 

звуку, коли ви телефонуєте, слухаєте музику, переглядаєте фільми або використовуєте 

інші функції медіа.  

• Натисніть кнопку гучності, щоб зробити знімок або записати відео. За більш детальною 

інформацією, див. розділ «Зробити фотографію» та «Записати відео». 

• Натисніть кнопку живлення та кнопку зменшення гучності одночасно, щоб зробити 

знімок екрана.  

 



Кнопки навігації  
 

 
 

• Кнопка "Додому" 

Натисніть кнопку "Додому", щоб повернутися на початковий екран пристрою. 

Натисніть і утримуйте кнопку "Додому", щоб відкрити пошук Google.  

• Кнопка "Назад"  

Натисніть кнопку “Назад”, щоб повернутися до попереднього екрана або закрити 

додаток. Якщо ви вводите текст, то натиск кнопки “Назад” закриє екранну клавіатуру.  

• Кнопка "Нещодавні"  

Натисніть кнопку “Нещодавні”, щоб відобразити нещодавно додатки, які 

використовувались останніми. Двічі натисніть кнопку “Нещодавні”, щоб перейти до 

попереднього додатку.  

 



 

1.3. Вставте картки 

 

Вставте Nano SIM-карти та карту microSD (додатково) 

 

1. Вийміть слот SIM-картки, вставивши в отвір біля слота SIM-виштовхувач.  

2. Вставте карту (карти) в слот золотими контактами донизу. Слот підтримує дві Nano-SIM-

карти та карту mircoSD.  

3. Вставте слот назад у телефон.  

 
 

1.4. Початкові налаштування 

Рекомендується вставити SIM-карту перед початком процесу встановлення налаштувань.  

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути телефон дотримуйтесь вказівок на 

екрані, щоб завершити процес початкового налаштування.  

 
Примітка: 

З метою уникнення розряджання акумулятора, телефон автоматично вимкнеться, якщо не 

відбуватиметься жодних дій на екрані Початкового налаштування протягом 30 хвилин.  

 

1. Виберіть мову та місце розташування, а потім натисніть  . 

2. Перейдіть до пункту Підключення до мобільної мережі.  

Якщо ви встановили дві SIM-картки, виконайте вказівки на екрані, щоб завершити 

налаштування для обох SIM-карт. Ви завжди можете налаштувати параметри з двома 

SIM-картами у  Налаштування -> Dual-SIM та мережа 

Телефон автоматично створить список доступних мереж WLAN. Виберіть відповідну 

мережу, до якої потрібно підключитися (якщо потрібно переглянути більше мереж Wi-

Fi, натисніть Переглянути всі мережі Wi-Fi), введіть пароль для доступу до Інтернету 

(процес підключення може тривати до 2 хвилин). Якщо ви увімнкули функцію мобільної 

передачі даних, то ви можете натиснути Використовувати стільникову мережу для 



налаштування. Або якщо ви не хочете підключатися до мережі, просто натисніть 

SKIP (ПРОПУСТИТИ) -> CONTINUE (ПРОДОВЖИТИ), щоб пропустити цей крок.  
 

Примітка: 

Використання стільникової мережі для налаштування може призвести до додаткової оплати. 

Зв’яжіться зі своїм оператором, щоб дізнатися про умови вашого тарифного плану.  
 

3. Якщо ви не під’єднані до жодної мережі, пристрій перейде до налаштування дати та 

часу. Встановіть дату та час і натисніть ДАЛІ. Також, ви можете одразу натиснути 

ДАЛІ, щоб пропустити цей крок. Ви завжди можете повернутись до налаштування дати 

та часу у меню  Налаштування->Більше загальних налаштувань ->Дата та час. 

4. Перейдіть до пункту Ім'я. Додайте своє ім'я, щоб дозволити телефону персоналізувати 

деякі додатки. Ваше ім'я буде збережено як ME у  Контактах. Після завершення 

налаштування імені натисніть ДАЛІ. Якщо ви не бажаєте встановлювати ім’я зараз, 

торкніться кнопки ДАЛІ. Ви завжди можете вказати своє ім'я у меню   Контакти -> 

Налаштування мого профілю.  

5. Перейдіть у розділ Захист телефону. Виберіть функцію захисту пристрою та виконайте 

вказівки на екрані. Якщо ви не бажаєте встановлювати захист зараз, виберіть "Ні, 

дякую" і торкніться кнопки Далі -> Пропустити у будь-якому випадку. Ви завжди 

можете повернутись до налаштування захисту свого пристрою у  Налаштування -> 

Безпека -> Блокування екрана.  

6. Перейдіть до екрану Зареєструвати відбитки пальців. Виберіть Зареєструвати 

відбиток, та виконайте вказівки на екрані. Якщо ви не бажаєте встановлювати відбитки 

пальців зараз, виберіть "Ні, дякую" і торкніться кнопки Далі, щоб пропустити цей крок.  

7. Перейдіть до екрана Реєструвати дані для розпізнавання обличчя. Виберіть 

Зареєструвати відбиток, а потім виконайте вказівки на екрані. Якщо ви не бажаєте 

встановлювати дані для розпізнавання обличчя зараз, виберіть "Ні, дякую" і торкніться 

кнопки Далі, щоб пропустити цей крок. 

8. Перейдіть на екран служб Google. Прочитайте загальні положення та умови 

використання від Google, а потім торкніться Я погоджуюсь.  

9. Перейдіть до екрана Інше. Ви можете налаштувати ще кілька необхідних для вас 

пунктів, або просто пропустити процес налаштування, натиснувши  НІ, ДЯКУЮ.  

10. Перейдіть до "Положення та умови використання". Уважно ознайомтесь з 

інформацією, а потім торкніться Я погоджуюсь.  

11. Налаштування завершено. Натисніть ПОЧАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕЛЕФОН, 

щоб почати користуватися телефоном.  

 

 

1.5. Зарядіть телефон 

Коли акумулятор майже порожній, на дисплеї пристрою з'явиться попередження про 

низький заряд акумулятора. Необхідно терміново зарядити пристрій, щоб уникнути його 

автоматичного вимикання.  

 
 

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою  



Підключіть пристрій до розетки за допомогою USB-кабелю та адаптера живлення.  

 
 

Використовуйте порт USB для заряджання пристрою  

Якщо у вас немає доступу до зарядного пристрою, ви можете зарядити пристрій 

підключивши його до комп'ютера за допомогою кабелю USB.  

Якщо для підключення пристрою до комп'ютера або іншого пристрою використовується 

кабель USB, у спливаючому діалоговому вікні відобразиться пункт Дозволити доступ до 

даних пристрою. Натисніть Заборонити.  

Якщо вибрано інший режим USB-підключення, проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб 

відкрити панель сповіщень. Торкніться сповіщення про режим USB-підключення та виберіть 

Заряджання цього пристрою.  

 
Примітка:  

• Батарея не з’ємна. Не намагайтесь витягти акумулятор самостійно.  

• Під час заряджання телефону використовуйте лише оригінальні акумулятори, зарядні пристрої 

та кабелі USB від Neffos. Аксесуари сторонніх виробників можуть стати потенційною загрозою 

для безпеки та\або погіршити роботу телефону.  

• Уникайте використання телефону під час заряджання. Не накривайте телефон або адаптер 

живлення у процесі зараджання.  

• Цілком нормально, якщо Ваш телефон нагрівається після тривалого використання або при 

високих температурах навколишнього середовища. Якщо телефон гарячий на дотик, припиніть 

процес зарядження та вимкніть фонові функції на пристрої. Розмістіть телефон у 

прохолодному місці та дайте йому охолонути до кімнатної температури. Уникайте тривалого 

контакту з поверхнею телефону, якщо він нагрівається.  

• Коли рівень заряду акумулятора низький, відображається попередження про низький заряд 

акумулятора. Телефон майже автоматично вимкнеться, якщо акумулятор буде майже 

порожнім.  



 

2. Основне 
Дізнайтеся про основні функції вашого смартфона.  

• Жести для сенсорного екрану 

• Головний екран 

• Застосування додатків  

• Рядок стану 

• Панель сповіщень 

• Панель швидких налаштувань 

• Введення тексту 

• Як зробити скріншот 

• Налаштування відбитків пальців  

• Налаштування даних розпізнавання обличчя  

• Режим розділення екрану  

 

 

2.1. Жести для сенсорного екрану 

Використовуйте прості рухи з сенсорним екраном для виконання різноманітних завдань, 

таких як відкриття програм, перегляд списків і масштабування зображень.  

 

Один натиск: Просто натисніть один раз на елемент. Наприклад, натисніть, щоб вибрати 

опцію або запустити додаток.  

Подвійне натискання: двічі швидко натисніть на обрану область екрана. Наприклад, двічі 

торкніться зображення в повноекранному режимі, щоб збільшити або зменшити маштаб. 



Торкніться та утримуйте: натисніть і залиште палець на екрані на 2 секунди або більше, 

щоб активувати елементи на екрані. Наприклад, натисніть та утримуйте віджет на головному 

екрані, щоб перемістити його.  

 

Проведіть пальцем по екрану у необхідному напрямку. Наприклад, по головному екрану або 

списку.  

 

Перетягування: натисніть і утримуйте елемент, а потім перемістіть його в інше положення. 

Наприклад, можна змінити розположення додатока та\або віджета на головному екрані.  

 

 
 



Зведіть пальці разом: зведіть два пальці разом на екрані. Ви можете використовувати цей 

жест, щоб зменшити зображення. 

 

Розведіть пальці: розведіть два пальці на екрані. Ви можете використовувати цей жест, щоб 

збільшити зображення. 

 

Жест трьома пальцями: проведіть трьома пальцями по екрану, щоб зробити скріншот.  
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2.2. Головний екран 

На головному екрані ви знайдете  улюблені віджети та встановлені додатки.  

 

 
 

 

Упорядкування віджетів на головному екрані  

• Додайте віджет на головний екран  

Ви можете додати віджети, які використовуєте найчастіше, на головний екрна для 

швидкого доступу до них:  

1. На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область (або зведіть два 

пальці разом) на екрані, щоб отримати доступ до головного редактора екрана.  

2. Натисніть  Віджети та виберіть необхідний вам. Торкніться йього віджета і 

перетягніть його до потрібного місця на головному екрані. Або просто натисніть і 

утримуйте віджет, щоб перетягнути його до необхідного місця.  

3. Натисніть пусту область на головному екрані (або натисніть кнопку 

Додому/Назад), щоб вийти з редактора головного екрана.  
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Примітка 

Ви повинні мати достатньо місця на головному екрані, щоб додавати віджети. Якщо місця не вистачає, 

додайте інший головний екран (див. Додати робочий стіл ) або звільніть місце. 

• Перемістити віджет  

На головному екрані натисніть і утримуйте віджет, а потім перетягніть його до 

потрібного місця.  

• Видалення віджета  

На головному екрані натисніть і утримуйте віджет, який потрібно видалити, а потім 

перемістіть його на пункт Видалити у рядку стану.  

 
 

Упорядкування папок на головному екрані  

• Створення папки  

Створюйте папки  на Головному екрані, щоб розміщати свої додатки відповідно до 

ваших потреб або бажань. Наприклад, можна створити папку "Камера", у якій будуть 

знаходитись всі додатки, які мають відношення до камери.  

1. На головному екрані перетягніть піктограму додатку на іншу піктограму, щоб 

створити папку з обома додатками.  

2. Щоб Переіменувати або назвати нову папку, відкрийте її, натисніть Невідома 

папка і введіть назву.  

• Перейменування папки 

На головному екрані відкрийте папку і торкніться її назви, після цього введіть нову 

назву.  

• Додавайте додатки до папки  

На головному екрані натисніть і утримуйте піктограму додатка та перетягніть її до 

папки у яку хочете його додати.  

• Видалення додатків з папки  

1. На головному екрані відкрийте папку.  

2. Торкніться й утримуйте піктограму додатка, який потрібно видалити, а потім 

перетягніть її з папки.  

• Видалення папки  

Папку можна видалити двома способами:  

• На головному екрані відкрийте папку. Видаліть з неї всі додатки, після цього 

папка автоматично видалиться.  

• Натисніть і утримуйте папку,  перетягніть її на панель стану до пункту 

Видалити. Папка та додакти, які в ній знаходяться будуть видалені.   
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Упорядкування додатків на головному екрані  
 

 
 

• Спливаюі підказки про додаток 

На головному екрані натисніть і утримуйте піктограму додатка, щоб відкрити 

спливаючі підказки. Ви можете:  

• Переглянути інформацію про додаток:  

Натисніть інформація про додаток або  . 

• Скористатись клавішею швидкого доступу, щоб перейти на необхідний вам екран: 

натисніть ярлик.  

• Додати віджет на головний екран:  

Натисніть Віджети або . Натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. 

• Додати ярлик на головний екран:  

Натисніть і утримуйте ярлик, щоб додати його на головний екран.  

 

Примітка:  

Віджет і ярлик з'являються лише тоді, коли додаток містить необхідне наповнення. 

  

• Сповіщення-точка 

Торкніться й утримуйте додаток за допомогою точки сповіщень, щоб переглянути сповіщення. 

Натисніть, щоб відкрити та проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб видалити  

• «Шторка» додатку 

На головному екрані натисніть    або проведіть пальцем вгору на панелі компонентів 

док-станції, щоб розкрити список додатків. Всі вони відсортовані за назвою. Ви можете 

натиснути  пошуку потрібного вам додатку. 

• Перемістити додаток 

На головному екрані натисніть і утримуйте піктграму додатка, а потім перетягніть її на 

потрібне місце.  

• Додати піктограму додатка на головний екран   
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1. На головному екрані натисніть  або проведіть пальцем вгору на панелі 

компонентів док-станції, щоб розкрити список додатків. 

2. Торкніться й утримуйте піктограму додатка та перетягніть її до потрібного місця.  

• Видалити додаток  

На головному екрані натисніть і утримуйте піктограму додатка, який потрібно 

видалити, а потім перетягніть її до пункту Видалити в рядку стану.  

 
Примітка:  

Деякі попередньо встановлені системні програми не можуть бути видалені.  

 

• Групове переміщення піктограм 

1. На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область (або зведіть два 

пальці разом), щоб отримати доступ до редактора головного екрана.  

2. Натисніть  Редагування. Виберіть або перетягніть іконки, щоб помістити їх у 

налаштування внизу. 

3. Проведіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати потрібний головний екран.  

4. Натисніть або перетягніть іконки в налаштуваннях, щоб додати їх на відповідний 

головний екран.   

5. Натисніть пусту область на головному екрані (або натисніть кнопку 

Додому/Назад), щоб вийти з редактора головного екрану.  

 
 

Керування головним екраном  

На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область (або зведіть два пальці разом), 

щоб відкрити редактор головного екрана. Ви можете:  

 

• Додати робочий стіл  

Проведіть ліворучі торкніться зправа, щоб додати новий робочий стіл. 

• Видалити робочий стіл  

Натисніть на           на робочому столі, щоб видалити його. 

 
Примітка:  

Робочий стіл можна видалити лише, якщо він порожній. 

 

• Налаштування порядку робочих столів 

Натисніть та утримуйте екран, який потрібно перемістити, і перетягніть його ліворуч 

або праворуч, щоб налаштувати порядок появи робочих столів.  

• Встановіть головний робочий стіл  

Натисніть      у верхній частині головного екрана, щоб встановити вибраний робочий 

стіл у якості головного. На початковому екрані за умовчанням  буде відображатися у 

його верхній частині. 
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Встановіть шпалери на робочому столі 

1. На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область (або зведіть разом два 

пальці), щоб відкрити редактор головного екрана.  

2. Натисніть  Шпалери, виконайте вказівки на екрані, щоб встановити зображення як 

робочий стіл або у якості екрану блокування (або обидва варіанти). 

Ви також можете встановити шпалери робочого столу у   Теми (див Змінити шпалери), 

або перейдіть у   Налаштування-> Екран -> Шпалери. 

 
 

Налаштування головного робочого стола 

На головному екрані натисніть і утримуйте порожню область (або зведіть два пальці разом) 

на екрані, щоб відкрити редактор головного екрана. Потім натисніть  Налаштування, ви 

можете: 

• Керувати точками оповіщення:  

Натисніть Сповіщення.  Увімкнувши перемикач, ви можете обрати стиль сповіщеня-

точка. 

• Увімкнення або вимкнення «шторки» додатків:  

Натисніть на «шторку» , щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.  

• Автоматичне додавайте піктограми на головний екран:  

якщо ви увімкнули цю функцію піктограми додатків, які ви завантажуєете з Google 

Play Store, будуть автоматично додані на головний екран.  

 

 

2.3. Застосування додатків 
 
 

Запуск та переключення між додатками 

• На головному екрані: торкніться піктограми додатку, щоб його запустити  

• Якщо екран заблоковано: Проведіть пальцем вгору  щоб запустити додаток камери. 

Проведіть пальцем вгору  щоб вікдрити інструменти. 
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• Щоб переключитись на інший додаток: Поверніться на головний робочий стіл, а 

потім натисніть піктограму додатка, який ви хочете запустити. Або ви можете 

натиснути кнопку Нещодавні, щоб переглянути додатки які ви нещодавно запускали, зі 

списку оберіть необхідний вам додаток.  Двічі натисніть кнопку Нещодаві, щоб перейти 

до додатку, який ви використовували останім.  

 
 

Перегляд нещодавно використаних додатків  

Натисніть кнопку Нещодавні, щоб відобразити список нещодавно використаних додатків. 

• Розгорнутий список додатків: Проведіть пальцем вгору або вниз на екрані, щоб 

переглянути останні використані додатки.  

• Запустити додаток: торкніться, щоб відкрити відповідний додаток.  

• Закрити додаток: Проведіть ліворуч або праворуч по зменьшеному зображеню 

додатка, щоб його закрити. Ви можете закрити додаток також торкнувшись 

• Закрити всі додатки: Натисніть , щоб закрити всі додатки.  
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2.4. Рядок стану 

Використовуйте рядок стану для доступу до панелі швидких налаштувань, панелі сповіщень 

та перевірки стану телефону.  

 
 
Значки стану  

Піктограми стану відображаються у правій частині рядка та інформують вас про стан вашого 

телефону, наприклад, про  підключення до мережі, потужність сигналу, стан акумулятора та 

час.  

 

 

Значки 

стану  

Пояснення 

 

 
Низький заряд батареї 

 

 
Заряджання 

 

 
Акумулятор заряджений 

 

 
Увімкнено функцію економії заряду 

 

 
Сила сигналу  

 

 
Сигнал відсутній 

E Підключено через GPRS  

3G Підключено через 3G  

4G Підключено через LTE  
 

 
Підключено гарнітуру 

 

 
WLAN з’єдання 

 

 
Увімкнено режим вібрації  

 

 
Увімкнено Bluetooth  

 

 
Увімкнено функцію точки доступу 

 

 
SIM-карта не виявлена 

 

 
Увімкнений режим «Не турбувати»  

 

 
Увімкнений режим «У літаку»  

 

 
Увімкнено функцію збереження даних  

 

 
Увімкнений будильник 

 
 

Значки сповіщень  

Ви можете побачити значки сповіщень у лівій частині рядка стану, коли ви отримуєте нове 

повідомлення та інші сповіщення.  

 

Значки 

сповіщень 

Пояснення 

 

 
Стан завантаження 
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Стан вивантаження 

 

 
Завантаження завершено 

 

 
Активний виклик 

 

 
Пропущені виклики 

 

 
Нові повідомлення 

 

 
Увімнена функція точки доступу 

 

 
Підключено до ПК за допомогою кабелю USB 

 
 

2.5. Панель сповіщень 

На панелі сповіщень зібрані все повідомлення та сповіщення, щоб ви могли переглянути їх, 

коли ви захочете.  

• Відкрити панель сповіщень: Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити 

панель сповіщень.  

• Перегляд сповіщення: торкніться елемента, щоб переглянути деталі. На екрані 

блокування відображаються нові сповіщення, наприклад,  пропущені дзвінки та 

повідомлення. На екрані блокування двічі торкніться сповіщення, щоб переглянути 

деталі. Такожи ви моежет провести пальцем ліворуч або праворуч, щоб видалити 

сповіщення.  

• Очистити сповіщення: Біля сповіщення  проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб 

видалити його зі списку. Ви також можете натиснути  щоб одночасно видалити всі 

сповіщення. 

• Швидке керування сповіщеннями: Торкніться й утримуйте детальну інформацію, щоб 

відкрити екран швидких налаштувань. Натисніть Більше налаштувань  , щоб перейти 

на сторінку керування сповіщеннями. Для більш детальної інформації дви. Розділ 

Сповіщення. 

• Закрити панель сповіщень: Проведіть пальцем вгору або натисніть кнопку 

Додому/Назад.  
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2.6. Панель швидких налаштувань 

Використовуйте клавіші швидкого доступу на панелі швидких налаштувань, щоб увімкнути 

або вимкнути функції швидко без використання загального меню налаштувань.  

 

• Відкрийте панель швидких налаштувань: Проведіть пальцем вниз з рядка стануабо 

проведіть пальцем вниз і натисніть     , щоб відкрити панель швидких налаштувань.  



24  

• Використовуйте ярлики: торкніться перемикачів на панелі швидких налаштувань, щоб 

увімкнути або вимкнути функції. Натисніть і утримуйте піктограму швидкого доступу, 

щоб відкрити сторінку налаштувань функції.  

• Закрийте Панель швидких налаштувань: Проведіть пальцем вгору або натисніть кнопку 

ДодомуНазад.  

 
 

Відрегулюйте положення додатків  

Відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться  , щоб увійти на сторінку редагування. 

Ви можете: 

• Переміщати додатки: Натисніть і утримуйте клавішу швидкого доступу, а потім 

перетягніть піктограму додатка на потрібну позицію.  

• Додати яклик до швидкого доступу: Перетягніть ярлик додатку  з нижньої частини панелі 

на верхню частину.  

• Видалення ярлика: Перетягніть ярлик додатку у швидкому доступі з верхньої частини 

панелі до нижньої частини.  

• Скинути налаштування панелі швидкого доступу: Натисніть   -> Скинути, щоб скинути 

налаштування панелі швидкого доступу до стандартних значень.  

 
 

2.7. Введення тексту 
 

 

Введення тексту 

Клавіатура дозволяє вводити текст, коли це необхідно. Ваш телефон за умовчанням 

використовує клавіатуру Touchpal. Натисніть і утримуйте літеру, щоб ввести номер або 

символ поруч з ним.  
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Перевірка орфографії  

Ви можете увімкнути функцію перевірки правопису, який допоможе вам перевірити 

правильність написання слів.  

1. Перейдіть у   Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Мова та введення 

тексту ->Перевірка орфографії  

2. Увімкніть перемикач.  

 
 

Переключити метод введення  

1. На головному екрані торкніться  Налаштування -> Інші загальні налаштування -> 

Мова та введення тексту ->Віртуальна клавіатура. 

2. Виберіть потрібний метод введення. За замовчуванням можна вибрати Touchpal, 

клавіатуру AndroidTM або Google Voice Typing.  

 
 

2.8. Як зробити скріншот 
 

Зробіть скріншот всього екрану 

Ви можете захопити весь екран наступними способами:  

• Одночасно натисніть кнопку живлення та кнопку зменшення гучності.  

• Відкрийте панель швидких налаштувань, потім натисніть  Скріншот. 

• Проведіть трьома пільцями по екрану. 

• Якщо ви увімкнули плаваючу кнопку (див Плаваюча кнопка), натисніть  ->  Скріншот. 
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Зв’яжіть скріншоти 

Використовуйте скріншоти, щоб робити більш довгі скріншоти, якщо це неохідно, наприклад, 

розмови.  

1. Спочатку зробіть повний знімок екрана.  

2. Щоб зняти скріншот, переконайтеся, що ви торкнулися мініатюри зображення протягом 3 

секунд після знімка екрана. Торкніться піктограми       розташованої нижче, у місці де 

знаходится прокрутка. Екран буде прокручуватися вниз і захоплювати весь вміст на 

одному скріншоті. Торкніться екрана, щоб зупинити прокручування та об’єднати 

скріншот. 

 

 
 

 

Редагувати/Поділитися/Видалити знімок екрана  

 Торкніться піктограми після зйомки екрана, щоб:  

• Відредагуйте знімок екрана: натисніть . 

• Поділіться скріншотом: натисніть  . 

• Видалити знімок екрана: натисніть   . 

 

 

2.9. Налаштування відбитка пальця 

Використовуйте датчик відбитків пальців, щоб розблокувати екран, робити фотографії та 

запускати додатки.  

 
 

Як вперше зареєструвати відбиток пальця  
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Щоб забезпечити додаткову безпеку та отримати доступ до даних, якщо ваш телефон не 

розпізнає ваш відбиток, вам провсяк випадок необхідно буде  налаштувати додатковий метод 

розблокування екрана під час налаштування розблокування відбитків пальців.  

 
Примітка:  

Під час запису відбитків пальців переконайтеся, що датчик відбитків пальців, так само як і самі  

пальці сухі та чисті.  

 

1. Перейдіть у   Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>Керування відбитками пальців. 

2. Виберіть Шаблон або PIN-код або Пароль, а потім дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб 

встановити додатковий метод розблокування екрана.  

3. Після налаштування пароля торкніться Додати відбиток.  

4. Поставте палец на датчик відбитків пальців. Злегка натисніть на датчик, доки телефон не 

завібрує. Повторіть цей крок, використовуючи різні частини кінчика пальця, доки 

телефон не додасть ваш відбиток пальця.  

5. Після додавання відбитка пальця натисніть OK.  

 
Примітка:  

Додаткові параметри безпеки див. У розділі Блокування екрана, відбитки пальців та захист  

 

 

Додайте, видаліть або перейменуйте ваш відбиток  

Додайте кілька відбитків пальців, щоб зробити процес розблокування телефону більш 

простим. Ви також можете видалити або перейменувати відбитки пальців.  

1. Перейдіть у  Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>Керування відбитками пальців. 

2. Введіть шаблон блокування екрана/пароль/PIN-код.  

3. У розділі "Список відбитків пальців" можна:  

• Додати  відбиток пальця: натисніть Додати відбиток, щоб додати новий відбиток 

пальця. Всього можна додати до п'яти відбитків.  

• Перейменувати/видалити відбитки пальців: натисніть на попередньо доданий 

відбиток, щоб перейменувати його або торкнутися  , щоб видалити його. 

4. Після введення декількох відбитків пальців з'являється список всіх записаних відбитків 

пальців. Коли ви розміщуєте кінчик пальця на датчику відбитків пальців, відповідне місце 

стає сірим, що допоможе вам легко знайти відбиток відповідного пальця.  

 
 

Використовуйте відбитки пальців для фотографування або запису відео  

• Під час використання камери натисніть сенсор відбитків пальців, щоб зробити знімок або 

записати відео. Якщо ви не хочете використовувати цю функцію:  

• Перейдіть у   Налаштування -> Жести та смарт помічник -> Знімок за допомогою 

відбитка пальця, і змініть положення перемикача, щоб вимкнути функцію. 



28  

• Перейдіть у  Камеру, проведіть праворуч і торкніться  , та вимкніть функцію Знімок 

за допомогою відбитка пальця. 

 

Захист додатків за допомогою відбитка пальця 

1. Перейдіть у  Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>Керування відбитками пальців, та використайте метод розблокування, який ви 

встановили. 

2. Натисніть Заблок.  

• Якщо ви раніше увімкнули функцію захисту додатків, просто увімкніть функцію 

доступ до захисту додатка, а потім скористайтеся відбитком пальців для доступу.  

• Якщо ви не ввімкнули захисту додатку, спочатку потрібно встановити шаблон, 

PIN-код або пароль. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб увімкнути 

блокування додатку.  

3. Перейдіть у  Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>захист додатків. Розташуйте палець на датчику, щоб увійти до захищених додатків.  

4. У списку Незашифровані додатки ввімкніть перемикачі поруч із додатками, які потрібно 

зашифрувати.  

 
Примітка:  

Ви також можете зайти  Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>захист додатків. ->  щоб увімкнути Перевірку відбитків пальців.  

 

 

2.10. Налаштуйте дані розпізнавання обличчя 

Використовуйте функцію  розпізнавання обличчя для розблокування телефону.  

Після активації екрана телефону можна розблокувати його, дивлячись на екран.  

 

Додайте особисті дані вперше  

Щоб забезпечити додатковий захист і забезпечити доступ до даних, якщо ваш телефон не 

розпізнає ваше обличчя, потрібно налаштувати метод блокування екрана під час 

налаштування функції розблокування відбитком пальців.  

 

1. Перейдіть у   Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>Розпізнавання обличчя, та оберіть відповідний метод, перед тим як додати дані 

розпізнавання обличчя. 

• Якщо ви встановили шаблон, PIN-код або пароль як метод скрін-скрин, введіть 

дані цього методу розблокування.  

• Якщо ви не встановили шаблон, PIN-код або пароль як метод екранового екрану, 

виберіть його та дотримуйтесь вказівок на екрані.  

2. Натисніть Додати дані обличчя, дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб зареєструвати 

особисті дані та увімкнути функцію розпізнавання обличчя. Після завершення процесу 

налаштування ви зможете використовувати цю функцію, щоб розблокувати телефон.  
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Видаліть дані розпізнавання обличчя  

1. Перейдіть у  Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист-

>Розпізнавання обличчя. 

2. Розблокуйте екран  і натисніть Вилучити дані особи -> ВИДАЛИТИ.  

 
 

2.11. Режим розділення екрану 

Використовуйте режим розділеного екрана, щоб використовувати два додатки одночасно.  

 
 

Увімкнути режим розділення екрану  

1. Запустіть додаток та торкніться кнопки Нещодавні, щоб відкрити список додатків, які 

незодавно використовувались.  

2. Торкніться й утримуйте додаток, а потім перетягніть його вгору. Потім ви можете 

відкрити інший додаток, і він буде відображатися в нижній частині екрана. 

Примітка:  

Режим розділення екрана підтримується не всіма додатками. Деякі додатки можуть не працювати 

належним чином у режимі розділеного екрана.  

 
 

 

Повернутись у повноекранний режим 
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Торкніться та утримуйте       , потім проведіть пальцем вгору або вниз, щоб повернутись в 

повноекраний режим. 
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3. Мережа та загальний доступ 
Обмінюйтеся даними з іншими телефонами використовуючи різні типи підключень.  

 

• WLAN 

• Мобільні дані  

• Підключення до комп’ютера  

• Bluetooth 

• Загальний доступ до мобільних даних  

• Smart WLAN 

 

 

3.1. WLAN 

Підключіться до мережі WLAN, щоб отримати доступ до Інтернету та зменшити 

використання мобільних даних.  

 
Примітка:  

Ваші особисті дані та фінансова інформація можуть бути під загрозою, якщо ви підключитесь до 

незахищенних громадских мереж WLAN.  

 

 

Підключення до мережі WLAN  

Увімкніть WLAN для підключення до Інтернету використовуючи  точку доступу WLAN або 

мобільну точку доступу. Якщо  відображається в рядку стану,ви підключились до мережі 

WLAN. 

1. Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань.  

2. Торкніться та утримуйте  WLAN щоб відкрити екран налаштувань WLAN.  

3. Увімкніть перемикач. Перед вами з’явиться список доступних мереж.  

• Оновити список: Натисніть , щоб оновити список доступних WLAN. 

• Додати мережу WLAN, яка не відображається у списку: Проведіть пальцем у 

самий низ списку та торкніться Додати мережу. Дотримуйтесь вказівок на екрані, 

щоб налаштувати параметри WLAN і пароль. 

4. Виберіть мережу WLAN, до якої потрібно підключитися і введіть пароль, якщо потрібно. 

(Ви також можете увімкнути бездротову локальну мережу в меню  Налаштування -> 

WLAN) Ваш телефон запам’ятає мережі WLAN, які ви використовували раніше, і буде 

автоматично підключаються до них, коли ввімкнено WLAN. 

 
 

Підключайтеся до мережі WLAN через WPS  
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Підключення до маршрутизатора з підтримкою WPS дозволяє швидко підключитися до 

мережі без введення пароля. Перейдіть до   Налаштування -> WLAN, тут ви можете 

підключитися до маршрутизатора двома способами: 

• Натисніть три крапкове меню -> натиснувши кнопку WPS та натисніть кнопку 

WPS маршрутизатора 

• Натисніть три крапкове меню   -> WPS вхід за допомогою PIN для створення 

PIN-коду, потім введіть цей PIN-код на маршрутизаторі. 

 
 

Розширені налаштування WLAN  

Перейдіть до   Налаштування  -> WLAN ->Три крапкове меню -> Додатково, ви можете 

налаштувати наступні пункти:  

• Збережені мережі:  

Натисніть Збережені мережі, щоб переглянути мережі, що запамятав ваш пристрій. 

Щоб видалити мережу з цього списку торкніться її назви, а потім натисніть Забути.  

• Сповіщення мережі:  

Увімкніть перемикач, і ваш телефон сповістить вас про появу загальнодоступної 

мережі.  

• Сповіщення про відкриту мережу:  

Увімкніть перемикач, щоб дозволити сповіщення про доступність високоякісної 

загальнодоступної мережі.  

• Виберіть постачальника рейтингу мережі:  

Натисніть, щоб вибрати постачальника рейтингу мережі. Google - постачальник за 

умовчанням. Ви також можете вибрати Жоден у цьому полі.  

• Встановити сертифікати:  

Натисніть Встановити сертифікати та виконайте інструкції на екрані, щоб завершити 

процес.  

• Переглянути MAC- і IP-адрес: 

У меню Додатково ви можете переглядати ваш MAC і IP-адресу.  

 
 

WLAN direct 

Використовуйте WLAN direct  для передачі файлів між телефоном та іншим пристроєм без 

підключення до мережі WLAN. Бездротова мережа WLAN подібна до технології Bluetooth, 

але забезпечує більш високу швидкість передачі даних, що робить її придатною для передачі 

великих файлів, таких як відео.  

 
Примітка:  

• Використання WLAN direct для передачі файлів потребує підтримки додатків сторонніх 

виробників.  

• Перед використанням цієї функції переконайтеся, що обидва пристрої, які потрібно 

підключити, підтримують WLAN direct.  

 

• З’єднайте два пристрої за допомогою WLAN:  
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1. Увімкніть WLAN на обох пристроях.  

2. Ідіть  WLAN -> -> WLAN direct, ваш телефон почне автоматичний пошук 

пристроїв. Після цього відкрийте екран пошуку WLAN direct на обох пристроях. 

3. Коли телефон виявить інший пристрій, виберіть його. Дотримуйтесь інструкцій 

на екрані, щоб встановити WLAN direct з’єднання між пристроями.  

 

• Перейменуйте пристрій: 

На екрані WLAN direct  натисніть Назва пристрою. Введіть потрібне ім'я пристрою та 

натисніть OK, щоб зберегти.  

• Керувати одноранговим пристроєм і запам'ятовувати групи:  

На екрані WLAN direct можна переглядати Пір-пристрої та групи, що були збережені. 

Торкніться пристрою та виберіть OK, щоб від'єднатися. Торкніться групи, яка була 

збережена, і натисніть OK, щоб видалити її.  

 

 

3.2. Мобільні дані 

Перед використанням мобільних даних переконайтеся, що ви ознайомлені з тарифним 

планом оператора на використання мобільного інтернету, з метою уникнення надмірних 

витрат на передачу даних.  

 
 

Підключення до мобільних даних  

Можна підключитися до мобільних даних наступними способами:  

• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити Панель швидких налаштувань і 

торкніться . Коли піктограма засвітиться це означатиме, що функція мобільних даних 

увімкнена.  

• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань. 

Торкніться та утримуйте  , щоб ввести налаштування мобільних даних. Увімкніть 

перемикач мобільних даних.  

• Перейдіть  у   Налаштування -> Dual-SIM та мережа і увімкніть Мобільні Дані.  

 
Примітка:  

1. Якщо з'єднання WLAN з Інтернетом не доступне, додатки  та служби можуть передавати дані 

через стільникову мережу оператора, що може призвести до додаткових платежів. Зверніться 

до свого оператора для отримання інформації про тарифний план мобільного зв'язку.  

2. Якщо у вас немає необхідності мати доступ  до Інтернету, вимкніть функцію мобільних даних, 

щоб заощадити заряд акумулятора та зменшити використання даних.  

 

 

3.3. Підключення до комп'ютера  

Переносьте дані з телефону на комп'ютер або навпаки з комп'ютера на телефон.  

Якщо для підключення телефону до комп'ютера або іншого пристрою використовується 

кабель USB, у спливаючому діалоговому вікні відобразиться пункт Дозволити доступ до 



34  

даних пристрою. Натисніть УВІМКНУТИ, щоб дозволити передачу файлів між телефоном 

і комп'ютером. Натисніть ВІДХИЛИТИ, щоб заборонити передачу даних.  

 
 
Виберіть режим з'єднання USB  

Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, а потім натисніть на 

повідомлення про стан з'єднання USB. Ви можете вибрати один з наступних режимів 

з'єднання USB:  

• Заряджання пристрою: Тільки зарядка телефона.  

• Передача файлів: Передача файлів між телефоном та комп'ютером.  

• Передача фотографій (PTP): Передача зображень між телефоном і комп'ютером.  

• Використовувати пристрій як MIDI: Використовуйте свій телефон як пристрій MIDI 

та відтворюйте MIDI-файли на комп'ютері.  

 

 

3.4. Bluetooth 

Ви можете обмінюватися даними на телефоні з іншими пристроями за допомогою Bluetooth. 

Ви також можете використовувати Bluetooth для підключення телефону до Bluetooth-

гарнітур і Bluetooth-пристроїв у автомобілі для навігації або прослуховування музики під 

час керування. Ви також можете підключити телефон до носіїв Bluetooth для запису та 

керування фітнес-даними.  

 
 
Увімкніть Bluetooth і з'єднайте телефон з іншим пристроєм  

1. Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань.  

2. Торкніться та утримуйте  Bluetooth щоб виконати налаштування Bluetooth. Натисніть 

перемикач, щоб увімкнути його. (Ви також можете увімкнути Bluetooth у  

Налаштування -> Bluetooth). Телефон автоматично знайде та продемонструє наявні 

пристрої. Якщо пристрій, з яким потрібно з'єднатися, не відображається, перевірте 

налаштування цього пристрою та чи можливо його виявити. 

3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з’єднатись, та дотримуйтеся вказівок на екрані.  

 
 

Надсилайте та отримуйте файли за допомогою Bluetooth  

Переконайтеся, що обидва пристрої з’єднані, перш ніж почати передачу файлів.  

1. Надіслати файли: торкніться файлу, який потрібно надіслати, і торкніться  > Bluetooth. 

Ваш пристрій автоматично шукатиме найближчі пристрої. Виберіть  пристрій, на який 

необхідно надіслати файл.  

2. Отримання файлів: Коли інший пристрій намагається надіслати вам файли за 

допомогою Bluetooth, виберіть Прийняти у діалоговому вікні, яке з'явиться у момент 

запиту на прийняття файлу. Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути прогрес 

передачі файлів. За замовчуванням отримані файли зберігаються у Менеджер файлів -

> Внутрішня пам'ять -> папка bluetooth.  



35  

 
 
Відключити пристрої Bluetooth  

Перейдіть   Налаштування -> Bluetooth. Натисніть кнопку   поруч із парним пристроєм, 

а потім торкніться Забути. 

 

Перейменуйте свій телефон  

1. На головному екрані торкніться  Налаштування -> Bluetooth і увімкніть перемикач. 

2. Натисніть Назва пристрою.  

3. Відредагуйте назву пристрою та натисніть OK, щоб завершити налаштування.  

 

 

3.5. Спільний доступ до мобільних даних 

Ви можете користуватись мобільним Інтернетом свого телефону за допомогою інших 

пристроїв (таких як телефони, планшети або комп'ютери). Можна використовувати такі 

способи обміну в Інтернеті:  

 

Використовуйте мобільну точку доступу WLAN  

Налаштуйте портативну точку доступу WLAN для спільного використання мобільного 

Інтернету телефону з іншими пристроями. У порівнянні з Bluetooth tethering, портативна 

WLAN точка доступу забезпечує більш швидкі та довші діапазони підключень, але в 

одночас зростає споживання енергії пристрою.  

• На головному екрані перейдіть до  Налаштування -> Більше налаштувань 

підключення -> Точка доступу  та tethering. 

• Увімкніть протокол мобільна точка доступу WLAN. Після ввімкнення портативної 

точки доступу WLAN   відображатиметься у рядку стану. 

• Натисніть Налаштування точки доступу WLAN, щоб налаштувати наступні параметри:  

• Змініть ім’я точки доступу: Ім'я - це назва точки доступу. За замовчуванням це назва 

моделі телефону. Ви можете вручну змінити ім'я на будь-яке на ваш розсуд ( бажано, 

таке, що буде легше запам’ятати). Натисніть Назва, щоб змінити назву своєї точки 

доступу, і торкніться Зберегти.  

• Змініть параметри безпеки: Натисніть Безпека, щоб налаштувати параметри безпеки. 

Типове налаштування, яке використовує телефон- шифрування WPA2 PSK. Для інших 

пристроїв буде необхідно ввести пароль для підключення до точки доступу. Якщо 

вибрати "Без захисту", для підключення до точки доступу не потрібно буде вводити 

пароль. 

• Налаштуйте пароль, який легко запам'ятати: пароль для точки доступу свторюється  

випадковим чином вашим телефоном. З міркувань безпеки свторіть пароль, який буде 

складно вгадати. Натисніть Пароль і введіть новий пароль (пароль повинен містити 

принаймні 8 символів), а потім натисніть ЗБЕРЕГТИ.  

• Встановіть максималу кількість з'єднань: Торкніться Максимальна кількість 

з'єднань і виберіть максимальне число.  
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• Встановіть максимальний час роботи у випадку простою або неактивності: 

Натисніть Залишати точку доступу WLAN увімкненою та оберіть 

Завжди/Вимкнути, якщо він не працює протягом 5 хв/ Вимкнути, якщо він не 

працює протягом 10 хв. 

 
Примітка:  

Ваш пристрій не зможе отримати доступ до Інтернету використовуючи бездротову локальну 

мережу, якщо увімкнено функцію портативної точки доступу WLAN.  

 

 

Використовуйте прив'язку через USB  

Використовуйте USB-кабель для спільного використання мобільного Інтернету телефону з 

комп'ютером. Це корисно, якщо з'єднання з Інтернетом перестає працювати. Щоб увімкнути 

мобільні дані, див. Підключення до мобільних даних.  

1. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.  

2. На головному екрані перейдіть до  Налаштування -> Більше налаштувань 

підключення -> Точка доступу  та tethering. 

3. Увімкніть USB прив’язку. Після ввімкнення прив'язки через USB на вашому телефоні 

відобразиться значок  в рядку стану. Після цього можна використовувати комп'ютер для 

доступу до Інтернету. 

 
Примітка:  

В залежності від операційної системи комп'ютера, можливо, знадобиться встановити драйвери 

телефона на комп'ютері або налаштувати мережеве підключення, щоб використовувати прив'язку 

через USB. Будь ласка, прочитайте інструкції для вашої операційної системи.  

 
 

Використовуйте технологію Bluetooth прив’язка  

Використовуйте Bluetooth-прив'язку, щоб перетворити свій телефон на бездротовий 

маршрутизатор і поділитися доступом до свого мобільного Інтернету з іншими пристроями. 

У порівнянні з портативною точкою доступу, прив'язка Bluetooth забезпечує більш повільне 

підключення до Інтернету, але споживає менше енергії.  

1. Встановіть з'єднання Bluetooth між двома пристроями та переконайтеся, що вони з'єднані 

належним чином. Для отримання додаткових відомостей див. Розділ Увімкнення Bluetooth 

і підключення телефону до іншого пристрою.  

2. На головному екрані перейдіть до  Налаштування -> Більше налаштувань 

підключення -> Точка доступу  та tethering. 

3. Увімкніть Bluetooth-прив'язку, щоб надати загальний доступ до мобільного Інтернету. 

4. Перейдіть до   Налаштування ->Bluetooth і торкніться пристрою, який потрібно 

підключити. Інші пристрої тепер можуть підключатись та використовувати мобільні дані. 

 

3.6. Smart WLAN 

Використовуйте Smart WLAN для спільного використання пароля WLAN, підключення до 

маршрутизатора та розширення WLAN.  
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Поділитись паролем WLAN  

При підключенні до мережі WLAN можна поділитися паролем з іншими пристроями.  

На головному екрані торкніться   Smart WLAN ->   Поділитись паролем WLAN щоб 

перейти до екрана QR-коду (для переходу на екран QR-коду можна також торкнутися 

підключеної мережі WLAN у списку мереж WLAN). Пароль можна надати двома 

способами: 

• Показати QR-код: Для іншого пристрою див. Підключення до WLAN за допомогою 

сканування QR-коду.  

• Натисніть і утримуйте Пароль і виберіть Копіювати або Надіслати, щоб поділитися 

паролем.  

 

Примітка:  

Ця функція наразі підтримується лише для Neffos та деяких програм сторонніх розробників.  

 
 

Підключіться до WLAN за допомогою сканування QR-коду  

1.  На головному екрані перейдіть  Smart WLAN->  Сканувати. 

2. Сфокусуйтесь на QR-коді у кадрі або торкніться  щоб вибрати фотографію для 

сканування. Після цього пристрій автоматично підключиться до загальної мережі WLAN. 

 

Примітка:  

Якщо освітлення недостатньо, можна натиснути  увімкнути ліхтарик.  

 

 

Підключіться до маршрутизатора через WPS  

WPS дозволяє телефону підключатися до маршрутизатора з підтримкою WPS без 

необхідності запам'ятовувати/вводити пароль. На головному екрані торкніться  Smart 

WLAN->   WPS і натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі. 

Ви також можете перейти у  Налаштування -> WLAN для підключення. Додаткову 

інформацію див. У розділі Підключення до мережі WLAN через . 

 

 
Підсилювач WLAN  

Використовуйте функцію підсилювача WLAN, щоб мати змогу збільшити площу покриття 

мовлення сигнала WLAN.  

• Розширення WLAN  

Перш ніж користуватися цією функцією, переконайтеся, що підключені до мережі 

WLAN.  

На головному екрані торкніться  Smart WLAN ->   Посилювач  WLAN і 

увімкніть перемикач. Коли підсилювач WLAN увімкнено це буде відображено у рядку 

стану   такою піктограмою.   

• Встановіть посилювач WLAN  
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На головному екрані торкніться  Smart  WLAN  ->    Посилювач WLAN -> 

Встановити посилювач WLAN. Ви можете налаштувати такі пункти: 

• Зміна імені мережі:  

Торкніться Ім’я, щоб встановити ім'я netword, а потім натисніть Зберегти. Назва мережі 

- це назва посилювача WLAN. За замовчуванням це назва моделі телефону. Ви можете 

вручну змінити ім'я на будь-яке за вашим бажанням. 

• Безпека:  

Ваш телефон за замовчуванням використовує шифрування WPA2 PSK. 

• Налаштувати пароль, який легко запам'ятати:  

Пароль мережі створюється випадковим чином. З міркувань безпеки встановіть пароль, 

який буде складно вгадати.  

• Виберіть діапазон ТД:  

Натисніть Вибрати діапазон ТД, щоб вибрати 2,4 ГГц або 5 ГГц.  

• Встановити максимальне число з'єднань:  

Натисніть Максимальне число з'єднань.  

• Встановити тривалість роботи посилювача WLAN:  

Встановіть час роботи WLAN під час неактивності\простою. Натисніть Утримувати 

розширювач WLAN увімкненим, щоб вибрати тривалість роботи.  

• Керуйте користувачами  

На головному екрані перейдіть до  Smart WLAN ->  Посилювач  WLAN. 

Підключені та заблоковані пристрої відображатимуться у списку. 

• Переглядайте інформвцію про підключений пристрою:  

Торкніться підключеного пристрою, щоб побачити його MAC та IP-адресу.  

• Блокуйте пристрої:  

Торкніться підключеного пристрою, який потрібно заблокувати, і натисніть 

Заблокувати. Заблокований пристрій не зможе шукати або використовувати сигнал 

WLAN.  

• Розблоковайте пристрої:  

Натисніть на заблокований пристрій, який потрібно розблокувати, і торкніться 

Розблокувати.  
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4. Дзвінки 

Здійснюйте дзвінки за допомогою телефона.  

• Як здійснити дзвінок  

• Відповідь або відхилення дзвінка  

• Дії під час дзвінка 

• Журнал викликів 

• Керування контактами  

• Фільтр надокучливих дзвінків 

• Налаштування викликів 

• Додаткові налаштування  

• Контакти  

 

4.1. Як здійснити дзвінок 
 
 

 Набирайте номер безпосередньо з набору 

1.  На головному екрані торкніться  Телефон –> . 

2. Введіть номер контакту у рядку для номера телефону. Ваш телефон автоматично виконає 

пошук номеру у контактах та журналі викликів та надасть всі результати перед дзвінком.  

3. Виберіть контакт, якому потрібно зателефонувати (або торкніться  Виберіть контакт, 

якому потрібно зателефонувати (або торкніться  /  Після введення номера). 

 
Примітка:  

Ви можете налаштувати ваші SIM. Наприклад,  Завжди використовуйте цю карту для дзвінків і 

натисніть SIM1/SIM2, щоб зробити SIM1 або SIM 2 стандартною SIM-картою для здійснення 

дзвінків. Якщо ви бажаєте змінити стандартну SIM-картку, або якщо ви хочете вимкнути одну з 

них, перейдіть до  Налаштування -> Dual-SIM та мережа для налаштування. Для більш 

детальної інформації див  Dual SIM та мережа. 

 

 

Виклик останніх набраних номер зі списку Недащодавні дзвінки  

Всі вхідні, вихідні та пропущені дзвінки знаходяться у списку Нещодавні дзвінки.  

1. На головному екрані торкніться  Телефон -> Нещодавні дзвінки, відобразиться 

список останніх дзвінків. 

2. Натисніть номер або контакт, на який потрібно зателефонувати.  

 
 

Виклик номеру зі списку контактів  

1. На головному екрані торкніться   Телефон -> Контакти. 
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2. Торкніться контакту, який потрібно викликати.  

 
 

Наберіть зі списку контактів і результатів пошуку журналу викликів  

1. На головному екрані торкніться  Телефон. 

2. Натисніть  та введіть ім'я, ініціали або номер контакту в рядку набору.  

3. Торкніться контакту або номера для виклика.  

 
Примітка: 

Якщо результати не відображаються, можна натиснути  щоб виконати виклик введеного 

номеру або торкніться  Надіслати SMS щоб надіслати повідомлення на номер. 

 

Зробити міжнародний дзвінок  

Перш ніж здійснювати міжміський/міжнародні дзвіноки, зв’яжіться зі своїм оператором, щоб 

активувати послуги міжнародних дзвінків або роумінгу.  

1. На головному екрані торкніться  Телефон -> . 

2. Натисніть і утримуйте 0, щоб ввести +, потім введіть код країни, регіону та номер 

телефону.  

3. Натисніть . 

 
 

Екстрений дзвінок  

У разі виникнення надзвичайної ситуації Ви можете здійснювати екстрені дзвінки з вашого 

пристрою, навіть без SIM-картки.  

• Зробити екстрений виклик на розблокованому екрані:  

1. На головному екрані торкніться  Телефон-> . 

2. Введіть номер екстреної допомоги, який діє у вашій місцевості  та торкніться . 

• Зробити екстрений виклик із екрана блокування:  

Якщо ви ввімкнули захист пристрою (відбиток пальця, малюнок, PIN-код або пароль), 

можна виконати екстрений дзвінок з екрана блокування, виконавши наступні дії:  

1. Увімкніть екран і проведіть пальцем вгору.  

2. Натисніть ЕКСТРЕНИЙ ВИКЛИК. 

3. Введіть екстрений номер який діє у вашій місцевості  та торкніться . 

 
Примітка:  

1. Ви повинні перебувати в зоні покриття стільникового зв'язку, коли потрібно виконати 

екстрений дзвінок.  

2. Можливість здійснювати екстрені дзвінки залежить від місцевих правил та умов у вашому 

регіоні.  
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3. Низький рівень сигналу стільникової мережі або перешкоди можуть завадити здійсненю 

дзвінка. Ніколи не покладайтеся виключно на пристрій для виконання екстрених викликів у 

разі надзвичайних ситуацій.  

 

 

4.2. Відповідь або відхилення дзвінка  
 

На екрані вхідних викликів:  

При Вхідному дзвінку можна натиснути кнопку гучності (або кнопку живлення), щоб 

вимкнути звук.  

 

Коли екран заблоковано  

 

• Перетягніть    праворуч, щоб відповісти на дзвінок.  

• Перетягніть                  ліворуч, щоб відхилити дзвінок.  

•  Ковзніть на  повідомлення, щоб відхилити дзвінок і надіслати SMS.  Ви можете 

використовувати швидку відповідь або надіслати     нове повідомлення, торкніться  

щоб відправити його. 

 
Примітка: 

Перейдіть у  Телефон    -> Додаткові налаштування-> Швидкі відповіді для редагування 

попередньо створених текстових повідомлень.  

 

Коли екран розблоковано 

 

• Натисніть      , щоб відповісти на дзвінок. 
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• Натисніть    , щоб відхилити дзвінок. 

 
Ковзніть на  повідомлення, щоб відхилити дзвінок і надіслати SMS.  Ви можете 

використовувати швидку відповідь або надіслати     нове повідомлення, торкніться  щоб 

відправити його. 

 

4.3. Опції під час дзвінка 
Ваш телефон підтримує різноманітні функції, які можна використовувати під час дзвінка 

 

Меню виклику  

Під час дзвінка на екрані телефону з'явиться меню виклику.  

 

 
 

 

Приховати меню виклику  

Натисніть кнопку Додому або кнопку Назад, щоб приховати меню виклику. Щоб 

повернутися до меню виклику:  

• Натисніть на зелену панель зверху екрана.  
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• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, і торкніться 

елемента виклику.  

Щоб завершити дзвінок, поверніться до меню виклику під час розмови і торкніться. . Ви 

також можете натиснути  на панелі сповіщень.  

 
 

Відрегулюйте гучність викликів  

За допомогою кнопок гучності ви можете збільшити її або зменьшити в заможеності від 

вашої потреби.  

 
 

Відповідь на дзвінок по другій лінії  

Якщо вам надійшов виклик, коли ви уже розмовляєте по теоефону натисніть  щоб 

відповісти на другий дзвінок. Попередній виклик буде утримуватися автоматично. 
 

Примітка:  

Перш ніж користуватися цією функцією, переконайтеся, що ви увімкнули очікування дзвінка на 

вашому телефоні, а  ваш оператор надає можливіть  утримання виклику. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до свого оператора.  

 
 

Користуйтесь додатками  під час дзвінка  

Щоб скористатися додатком під час дзвінка, натисніть кнопку Нещодавні, щоб відкрити 

список нещодавно використаних додатків, виберіть необхідний додаток (Або натисніть 

кнопку Головна, щоб перейти на головний екран, потім натисніть на необхідний додаток). 

Додаток Набору номера продовжуватиме працювати у фоновому режимі.  

 
 

4.5. Журнал дзвінків  
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Всі вхідні, вихідні та пропущені дзвінки записуються в журнал дзвінків. Пропущені дзвінки 

відображаються червоним кольором.  

 

 
 

Примітка:  

Якщо контакт (або номер) має більше одного запису у журналі, торкніться  щоб перейти до 

сторінки з детальною інформацією. Проведіть пальцем до самого низу  сторінки та торкніться 

Більше, тут ви зможете переглянути всю історію викликів цього номера. 

 
 
Додайте номер з журналу викликів  

Перейдіть у   Телефон -> Нещодавні виклики щоб вибрати номер з журналу дзвінків і 

зберегти його у своїх контактах. 

1. Натисніть  поруч із номером, який потрібно додати, а потім торкніться        . 

2. Щоб зберегти номер як новий контакт, натисніть Створити новий контакт. Якщо 

потрібно додати номер до існуючого контакту, торкніться до необхідного контакту, а 

потім натисніть OK.  

 
 

Очистіть журнал дзвінків  

• Очистити історію викликів:  

Перейдіть у   Телефон -> Нещодавні дзвінки, натисніть і утримуйте номер або 

контакт, який потрібно видалити, а потім торкніться Видалити. 

• Видалити історію викликів по групах:  

Перейти до  Телефон -> Нещодавні дзвінки, натисніть і утримуйте номер або 

контакт, потім натисніть Група. Перевірте журнали дзвінків, які потрібно видалити, і 

торкніться   -> ВИДАЛИТИ. 

• Очистити весь журнал викликів номера (або контакту): Виберіть номер, який 

потрібно видалити, потім торкніться  ->    ->Видалити історію дзвінків. 

 
 

Додайте номер до чорного списку з журналу викликів  

1. Перейдіть у  Телефон -> Нещодавні дзвінки, натисніть номер, який потрібно додати 

до чорного списку. 

2. Натисніть ->   -> Додати до чорного списку ( Або просто натисніть і утримуйте 

номер і торкніться Додати до чорного списку). Після цього ви не будете отримувати 

дзвінки з цього номера. 
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Виконайте інші налаштування журналу дзвінків  

Перейдіть у   Телефон -> Нещодавні дзвінки, натисніть і утримуйте номер, і ви зможете: 

• Надіслати повідомлення: Надіслати повідомлення безпосередньо на цей номер.  

• Копіювати номер: Скопіюйте номер і вставте в інше місце, наприклад у нотатках.  

• Новий контакт (для незнайомих номерів) : додайте номер, щоб створити новий 

контакт.  

• Надіслати контакти (для контактів): Надішліть номер іншим контактам.  

• Додати до чорного списку: додайте номер до чорного списку, і ви більше не будете 

отримувати дзвінки з цього номера.  

• Видалити: Видалити журнал дзвінків.  

• Група: Одночасно виберіть кілька номерів.  

 
 

4.6.  Керування контактами  
 

Перейдіть у   Телефон –>    -> Керувати контактами, щоб конфігорувати такі 

налаштування: 
 
 

Імпортувати або експортувати контакти  

Ваш телефон підтримує файли контактів .vcf. VCF - це стандартний формат файлу для 

зберігання контактної інформації, включно з іменами, адресами та телефонними номерами.  

Перейдіть до пункту Керування контактами -> Імпорт/експорт контактів. Ви можете:  

• Імпортувати контакти з запам'ятовуючого пристрію:  

1. Торкніться Імпортувати з пристрою 

2.  Виберіть файл vcf . 

• Імпортувати контакти з SIM-карти:  

1. Торкніться Імпортувати з SIM1 або Імпортувати з SIM2. 

2. Виберіть контакти, які потрібно імпортувати. 

• Експортувати контакти на запам'ятовуючий пристрій: Торкніться Експортувати на 

запам'ятовуючий пристрій. 

• Експортувати контакти на SIM-карту: Натисніть Експортувати на SIM1 або на 

SIM2. 

 
 

Керування обліковими записами  
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Перейдіть до пункту Керування контактами -> Керувати обліковими записами, щоб 

переглянути облікові записи.  

Якщо потрібно додати новий обліковий запис, натисніть Додати обліковий запис і 

дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб додати обліковий запис.  

 
 

4.7. Фільтр надокучливих дзвінків 

Фільтр надокучливих дзвінків автоматично блокує виклики та повідомлення з невідомих 

джерел або з номерів, які знаходяться у чорному списку. Перейдіть до  Телефон ->   -

> Фільтр надокучливих дзвінків, щоб переглянути заблоковані повідомлення та дзвінки. 

 
 

Додайте номери до чорного списку  

Перейдіть у Фільтр надокучливих дзвінків ->      , щоб додати номери у чорний список. 

• Додати номер телефону: натисніть Додати номер телефону, введіть номер, який 

потрібно заблокувати, і торкніться  .   

• Додати префікс: натисніть Додати префікс, введіть префікс номеру, якийпотрібно 

заблокувати, і торкніться  .  

• Додати номер з контактів/журналу викликів: натисніть Додати з контактів, виберіть 

номери, які потрібно заблокувати, з контакту або журналу викликів, а потім натисніть .  

Додати номер з повідомлень: натисніть Додати з повідомлень, виберіть номери, які 

потрібно заблокувати, у списку повідомлень, а потім натисніть  . 
 

Очистити номери чорного списку  

Перейдіть до фільтра надокучливих дзвінків, торкніться та утримуйте номер, виберіть 

номера, які потрібно видалити зі списку, а потім натисніть  -> Видалити. 
 
 

Редагування номерів у чорному списку  

Перейдіть до фільтра надокучливих дзвінків, натисніть номер, щоб його змінити. 

Натисніть    після завершення, щоб зберегти зміни.  

 
 

Перегляд заблокованих повідомлень і дзвінків  

Перейдіть до фільтра надокучливих дзвінків ->    -> Заблоковані номери, щоб 

переглянути заблоковані повідомлення та дзвінки. 

 
 

Параметри фільтра надокучливих дзвінків 

• Перейдіть до фільтра надокучливих дзвінків ->   -> Налаштування, щоб 

сконфігурувати такі налаштування:  
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• Блокувати невідомий номер: увімкніть перемикач, щоб заблокувати невідомі номери.  

• Блокувати сповіщення: увімкніть перемикач, щоб отримувати нагадування, коли ваш 

телефон перехоплює неприйнятний дзвінок або спам-повідомлення.  

 

 

4.8. Налаштування дзвінків 

Перейдіть у  Телефон ->   -> Налаштування дзвінків, щоб сконфігурувати такі 

налаштування: 

 
Примітка: 

1. Ціі функції можуть відрізнятися залежно від підтримки їх оператором.  

2. Якщо ви встановили дві SIM-картки і не вказали стандартну SIM-картку для дзвінків, у 

списку відобразиться Вибрати SIM для викликів. Можна вибрати SIM-картка для виклику 

або Запитувати кожного разу. 

 

 

Голосова пошта  

Переадресовуйте дзвінки на голосову пошту, коли телефон вимкнено або коли немає 

покриття стільникового зв'язку. Абоненти залишатимуть голосове повідомлення, яке ви 

можете прослухати пізніше у зручний для вас час.  

• Послуга: надається вашим оператором.  

• Налаштування: натисніть Налаштування-> Номер голосової пошти, введіть номер 

для голосової пошти, і натисніть OK.  

• Сповіщення: торкніться Сповіщення, налаштуйте звук, увімкнітьабо вимкніть 

вібрацію, а також встановіть інші налаштування.  

 
Примітка:  

Ваш оператор стільникового зв’язку має підтримувати послугу Голосової пошти. Переконайтеся, 

що ви підписалися на цю службу. Зв’яжіться зі своїм оператором для отримання інформації про 

службу голосової пошти.  

 
 

Номери фіксованого набору  

Використовуйте номери фіксованого набору, щоб обмежити вихідні дзвінки на номери з 

білого списку.  

• Увімкнути FDN: натисніть Увімкнути FDN, введіть PIN2 та натисніть OK.  

• Змінити PIN2: натисніть Змінити PIN2 і дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб змінити 

PIN2.  

• Список FDN: Торкніться списку FDN, щоб переглянути номери, які в ньому 

знаходяться. Натисніть      -> Додати контакт, щоб додати номер FDN. 

 

Примітка:  
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1. Ваш PIN2-код потрібен для включення номерів фіксованого набору. Щоб отримати PIN2-код, 

зверніться до свого оператора.  

2. Номери додаються до списку FDN, і, якщо функція увімкнена, FDN обмежує вихідні дзвінки 

лише на вказані номери або на номери з певними префіксами.  

3. PIN2 необхідно ввести перед початком роботи або при застосуванні налаштувань, які є 

унікальними для кожної картки та надаються оператором мережі.  

 
 

Переадресація викликів  

Якщо телефон не може прийняти або ви не бажаєте відповідати на дзвінок, ви можете 

перевести виклик на інший номер телефону.  

Торкніться Завжди переадресовувати/Коли зайнято/Коли не отримано відповіді/Якщо 

абонент недоступний, введіть номер телефону, до якого потрібно виконати переадресацію, 

і натисніть ВКЛ. Після цього виклики будуть переадресовуватись  на вказаний номер 

завжди, коли ваш номер зайнятий, без відповіді або недоступний.  

 
 

Заборона дзвінків  

Увімкніть перемикач, щоб заборонити всім або обраним номерам вхідні або вихідні дзінки 

з\на ваш телефон.  

• Скасувати всі заборони: Натисніть Скасувати все, введіть пароль заборони і натисніть 

OK.  

• Змінити пароль заборони: Натисніть Змінити пароль заборони, а потім 

дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процес.  

 

Додаткові налаштування  

• Caller ID: відображення вашого номера в вихідних дзвінках.  

• Очікування виклику: увімкніть перемикач, щоб активувати функцію очікування 

виклику, після цього ви будете отриувати сповіщення  про додаткові вхідні дзвінки під 

час виклику.  

 

4.9. Додаткові налаштування 

Перейдіть у  Телефон ->   -> Додаткові налаштування, щоб налаштувати такі параметри: 

 

Параметри відображення  

• Порядок сортування: натисніть Сортувати за, щоб вибрати сортування за ім'ям або 

прізвищем.  

• Формат імені: натисніть Формат імені, щоб спочатку вибрати Ім'я  або Прізвище.  

 

Звуки та вібрація  

• Мелодія дзвінка: натисніть рингтон SIM1 та SIM2, щоб вибрати потрібну мелодію.  
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• Вібросигнал для дзвінків: якщо увімкнено Вібрувати для дзвінків, телефон буде 

вібрувати під час отримання вхідних дзвінків.  

• Звуки під час дотику на панелі набору: увімкніть або вимкніть перемикач, щоб 

увімкнути або вимкнути тональні сигнали при дотику до сенсорної панелі.  

 
 

Швидкі відповіді  

Натисніть швидку відповідь, яку потрібно змінити. Натисніть OK після завершення.  

 
 

Допоміжні функції  

• Режим TTY: натисніть режим TTY, щоб налаштувати його.Натисніть  об переглянути 

інформацію про режим TTY. 

• Закінчити виклик кнопкою живлення: Якщо увімкнений параметр Кнопка живлення 

закінчує виклик, ви можете використовувати її для завершення дзвінків. 

 

4.10. Контакти 
 

Додати контакти  

У вас є чотири способи, щоб додати нові контакти:  

• Додати нові контакти за допомогою додатка "Контакти":  

1. Перейдіть до  Контакти та торкніться   (Ви також можете натиснути кнопку 

Додати контакт, якщо ви додаєте контакт вперше). Натисніть   , щоб зберегти 

контакт у телефоні, або натисніть Додати новий обліковий запис і дотримуйтесь 

вказівок на екрані, щоб зберегти контакт на особистому обліковому записі, щоб 

завжди отримувати контактну інформацію під час входу в обліковий запис. Тепер 

почнемо додавати нові контакти.  

2. Натисніть зображення профілю користувача, щоб вибрати фотографію. Введіть 

ім'я контакту, компанію, назву, номер телефону та іншу контактну інформацію, а 

потім натисніть     .  

• Додати контакти з журналу дзвінків: Див. Додати номер з журналу дзвінків.  

• Додати контакти з телефону:  

1. На головному екрані натисніть  Телефон-> Нещодавні дзвінки ->      , щоб 

ввести номер телефону. 

2. Ви можете додати номер до контактів натиснувши  -> Створити новий 

контакт та ввівши необхідну інформацію натисніть        ; також ви можете 

додати номер до вже існуючого контакту, виберіть необхідний контакт да 

натисніть       . 

• Додати контакт з повідомлень 

1. Перейдіть на Головний екран, торкніться  та виберіть повідомлення, номер з якого 

потрібно додати до контактів. 
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2. Tap  -> Додати контакт-> Створити новий контакт,  введіть необхідну 

інформацію і  торкніться     ; Якщо необхідно, ви можете додати номер до вже 

існуючого контакту. Для цього виберіть контакт та  натисніть        . 

 
 
Налаштуйте свій профіль  

1. Після завершення процесу створення нових Контактів, натисніть Налаштувати мій 

профіль, щоб ввести особисту інформацію, а потім натисніть    , щоб зберегти. 

2. Після збереження інформації ви можете натиснути       -> Поділитись на сторінці, щоб 

поділитися нею як вашою візитною карткою. Або перейдіть у   Контакти -> Під 

ім’ям ME ->   -> Поділитись. 

 
 

Керування контактами  

Перейдіть у  Контакти, щоб: 

• Редагувати контакти: Після створення контакту ви можете редагувати його дані в 

будь-який час. Наприклад,  додавайте або видаляйте інформацію за 

умовчанням(телефонні номери або адреси електронної пошти). Можна також вибрати 

спеціальний сигнал дзвінка або виконати налаштування додаткових параметрів, а саме: 

день народження, псевдонім або фотографію. Торкніться контакту, який потрібно 

змінити потім натисніть  , щоб почати редагування,  - щоб зберегти. Можна 

також торкнутися і утримувати контакт, а потім вибрати Редагувати, щоб змінити 

інформацію. 

• Переглядати контактну інформацію: торкніться контакту, щоб переглянути детальну 

інформацію про нього. Також ви можете торкнутись та утримувати контакт, обрати 

Перегляд, щоб отримати детальну інформацію про контакт. 

• Надіслати контакти: 

1. Щоб надіслати контакт, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть Надіслати, 

виберіть метод поширення  та дотримуйтеся вказівок на екрані. Ви також можете 

торкнутися контакту, який потрібно поширити, потім -  - Поширити, вибрати 

метод поширення  та дотримувайтесь вказівок на екрані 

2. Щоб поширити кілька контактів, торкніться і утримуйте один з контактів, які 

необхідно поширити, і торкніться Група, виберіть контакти, які потрібно 

поширити, натисніть   , виберіть метод поширення  та дотримуйтеся вказівок на 

екрані. 

• Додати контакт до обраних: торкніться контакту, який потрібно додати до обраних, а 

потім торкніться . Щоб видалити контакт з обраних натисніть   (контакти, додані до 

обраних, відображатимуться у верхній частині списку контактів під ME).  

• Додати контакт до чорного списку: торкніться та утримуйте контакт, який потрібно 

заблокувати, а потім натисніть Додати до чорного списку; Ви також можете 

торкнутися контакту, а потім    ->Додати до чорного списку (Щоб видалити номер із 

чорного списку, торкніться контакту, а потім натисніть      -> Видалити з чорного 

списку. Або написніть та утримуйте контакт і виберіть пункт Видалити з чорного 

списку.) 
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• Видалити контакти:  

1. Щоб видалити один контакт, торкніться його та утримуйте,  потім натисніть 

Видалити -> OK. Ви також можете торкнутися контакту, який потрібно видалити, 

а потім виберіть   -> Delete -> DELETE. 

2. Щоб видалити кілька контактів, торкніться і утримуйте один з контактів, які 

потрібно видалити, і торкніться Група, виберіть та перевірте контакти, які 

потрібно видалити, а потім торкніться  -> OK. 

• Переадресація дзвінків на голосову пошту: торкніться контакту, потім торкніться    

та позначте переадресовувати всі дзвінки на голосову пошту, щоб переадресувати 

дзвінки з цього номеру на голосову пошту, якщо ваш телефон вимкнено або коли немає 

покриття стільникового зв'язку. Абоненти залишатимуть голосові повідомлення, яке ви 

можете  прослухати пізніше 

 
Примітка:  

Служба Голосової пошти повинна підтримуватися вашим оператором. Зв’яжіться зі своїм 

оператором для отримання інформації про службу голосової пошти.  

 

Групи контактів  

Після створення контактів перейдіть до розділу  Контакти, тут ви можете: 

• Створювати групи: Натисніть  Групи  ->     введіть назву групи, потім натисніть, щоб 

вибрати контакти, які потрібно додати до групи, і натисніть, щоб зберегти 

• Переглядати групи: Натисніть Групи, щоб переглянути всі групи контактів. На 

малюнку поруч із назвою групи показано кількість контактів у цій групі. Торкніться 

назви групи, щоб переглянути детальну інформацію.  

• Редагувати групи: Перейдіть у меню Групи,  виберіть необхідну групу, яку потрібно 

відредагувати, а потім торкніться  .Тут ви можете перейменувати групу, 

додати/видаляти контакти з групи. 

• Видалити групу: Перейдіть у Групи та виберіть групу, яку потрібно видалити, потім 

торкніться  -> OK. 
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5. Повідомлення  
Використовуйте Повідомлення, щоб залишатись на зв’язку з друзями. 

• Типи повідомлень  

• Надіслати та відповісти на повідомлення  

• Пошук повідомлення  

• Керування повідомленнями 

 

5.1. Тип повідомлень 
 

Текстові повідомлення (SMS)  

Служба коротких повідомлень (SMS) дозволяє надсилати та отримувати текстові 

повідомлення на інші мобільні телефони та з них.  

 

Мультимедійні повідомлення (MMS)  

Послуга мультимедійних повідомлень (MMS) дозволяє надсилати та отримувати 

мультимедійні повідомлення (наприклад, зображення, відео та аудіоповідомлення) на та з 

інших мобільних телефонів.  

 

5.2. Надішліть повідомлення та відповідь на нього 
 

Надіслати повідомлення  

Оживіть свої повідомлення, додаючи емоції, зображення, відео, музику, записи та багато 

іншого.  

1. На головному екрані відкрийте  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень натисніть          .  

3. У полі одержувача введіть ім'я або номер телефону. Ви також можете торкнутися  щоб 

відкрити список контактів та вибрати контакт або групу контактів. 

4. У текстовому полі  введіть своє повідомлення (Ви можете натиснути  Щоб додати 

смайли або   вкладення). 

5. Натисніть         , щоб надіслати повідолення 
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Відповісти на повідомлення 

Ви можете відповісти на повідомлення такими способами: 

•  На головному екрані торкніться  Повідомлення. У списку ланцюжків повідомлень 

торкніться імені контакту або номера телефону, щоб переглянути розмови. Виберіть 

текстове поле та введіть повідомлення, а потім натисніть     . 

• Нові повідомлення відображатимуться у спливаючому вікні у верхній частині екрана, 

щоб відкрити це вікно, проведіть пальцем з верхньої частини екрану до низу, натисніть 

Відповідсти у смс, введіть повідомлення в текстовому полі, або натисніть Позначити 

як прочитане, щоб позначити повідомлення як прочитане. Якщо натиснути нове 

повідомлення, весь ланцюжог розмови відкриється на екрані.  

 
Примітка:  

1. У списку повідомлень торкніться імені контакту або номера телефону, щоб відкрити 

ланцюжки розмов, ви можете відповісти на дзвінок, натиснувши  . 

2. Щоб зберегти вкладення повідомлень: торкніться вкладення, яке потрібно зберегти, і 

торкніться  , вкладення буде збережено до папки Альбом повідомлень. 

 

5.3. Пошук повідомлень 

1. Скористайтеся функцією пошуку повідомлень, щоб швидко знайти необхідне вам.  

2. На головному екрані торкніться  Повідомлення ->  . 

3. Введіть одне або кілька ключових слів. Результати пошуку відображатимуться під 

панеллю пошуку.  
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5.4. Керуйте повідомленнями 
 

Копіювати/пересилати/поширювати/видаляти повідомлення  

1. На головному екрані торкніться  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень торкніться імені контакту або номера телефону, щоб переглянути 

розмови.  

3. Натисніть і утримуйте повідомлення, натиснувши пункт Додатково ви можете 

копіювати, пересилати, надсилати або видаляти одне або кілька.  

 
 

Видалити бесіду  

1. На головному екрані торкніться  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень можна видалити бесіду двома способи:  

• Торкніться та утримуйте ланцюжок розмов, які потрібно видалити, і торкніться  -

>Видалити. 

• Торкніться імені контакту або номера телефону, щоб переглянути розмови, а потім 

натисніть  -> Видалити -> Видалити. 

 
 

Закріпити розмову 

Закріпіть важливі повідомлення у списку повідомлень, щоб швидко отримати доступ до них.  

1. На головному екрані торкніться  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень натисніть і утримуйте ім'я або телефонний номер контакту, щоб у 

режим вибору дії.  

3. Виберіть одну або кілька розмов і торкніться  щоб закріпити їх зверху списку. Щоб 

видалити повідомлення з закріплених натисніть    . 

 
 

Перегляньте деталі контакту та додайте контакт  

1. На головному екрані торкніться  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень натисніть на ім'я контакту або номер телефону, щоб переглянути 

ланцюжок розмови.  

3. Натисніть    -> Деталі контакту, щоб переглянути дані про контакт. Якщо контакт ще не 

було збережено, ви можете натиснути      -> Додати до контакту, щоб додати номер до 

списку контактів 

 
 

Додати до чорного списку  

1. На головному екрані торкніться  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень натисніть на ім'я контакту або номер телефону, щоб переглянути 

ланцюжки розмови.  
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3. Натисніть     -> Додати до чорного списку, тоді ви не отримаєте повідомлення від 

цього контакту або номеру телефона. Ви можете перейти до   -> Фільтр надокучливих 

дзвінків, щоб побачити всі заблоковані вхідні дзвінки та повідомлення. 

 
 

Позначити всі розмови як прочитані  

Позначте небажані повідомлення як прочитані, щоб ваша поштова скринька була 

упорядкована. 

1. На головному екрані торкніться  Повідомлення. 

2. У списку повідомлень натисніть    -> Позначити все, як прочитане.  

 
 

Cell Broadcast 

Одне повідомлення стільникового мовлення може досягти великої кількості терміналів 

одночасно. Перейдіть у  Повідомлення   ->    -> Налаштування -> Cell broadcast, щоб 

переглянути Сповіщення про надзвичайні ситуації.. 

 
 

SMS-центр 

Номер у SMS-центрі використовується для надсилання та отримання повідомлень 

оператора. Як правило, один оператор фіксує номер SMS-центру. Неправильні 

налаштування призведуть до неможливості надсилання SMS-повідомлень. Номер центру 

SMS можна змінити наступним чином:  

1. Зверніться до оператора, щоб отримати правильний номер SMS-центру.  

2. Перейдіть у   Повідомлення->     -> Налаштування -> SMS-центр. 

3. Натисніть номер SMS-центру, введіть той, що ви отримали від оператора  в спливаючому 

вікні та натисніть OK.  

 
 

Звіти про доставку SMS-повідомлень  

Перейдіть у  Повідомлення ->      -> Налаштування -> Звіти про доставку SMS, 

увімкніть перемикач, після цього ви бачитимите Доставлено поруч із успішно надісланими 

повідомленнями.. 

 



56  

 

6. Камера та фотографії  
Використовуйте декілька функцій камери, щоб зафіксувати свої дорогоцінні моменти.  

 

• Перший огляд камери 

• Зробіть фотографію 

• Запишіть відео  

• Режим зйомки 

• Налаштування камери та відео 

• Фотографії 

 

6.1. Перший огляд камери 
 

Запустіть додаток камера 

• На головному екрані: натисніть  Камера. 

• На екрані блокування: просто проведіть пальцем   вгору. 

• При вимкненому екрані: двічі натисніть кнопку зменшення гучності, щоб зробити 

знімок.  

 

Екран камери 
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1. Натисніть , щоб побачити можливі режими спалаху: 

•  Автоматично увімкнути або вимкнути спалах в залежності від остітлення 

навколишнього середовища. 

•  Увімкнути спалах. 

•  Вимкнути спалах. 

2. Торкніться видошукача, щоб вручну сфокусувати камеру. Натисніть і утримуйте 

область видошукача, щоб зупинити фокус, коли з'являється AE/AF Lock.  

3. Проведіть пальцем вгору або вниз видошукач, щоб перемкнути режим основної та 

фронтальної камери.  

4. Проведіть вправо на видошукачі, щоб побачити  список режимів зйомки. 

5. Проведіть ліворуч у видошукачі, щоб отримати доступ до налаштувань фільтрів.  

 

6.2. Зробіть фотографію 

1. Запустіть додаток  Камера. 

2. Натисніть  щоб вибрати режим камери, оберіть об’єкт для зйомки, торкніться будь-

якої частини видошукача, щоб сфокусуватись на відповідній області, і зафіксуйте 

експозицію та фокус, торкнувшись і утримуючи екран. Щоб відрегулювати фокусну 

відстань, з'єднайте два пальці або розведіть їх на видошукачі. 

3. Натисніть  для переключенням між фронтальною та основною камерами  

4. Натисніть  чи кнопку гучності або натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, 

щоб зробити фотографію. Якщо ви не можете використовувати датчик відбитків 

пальців, перейдіть у меню Налаштування -> Жести та розумний помічник,  

увімкніть зробити фото за допомогою відбитка пальця. 

 

 

6.3. Запишіть відео 

1. Відкрийте  Камеру. 

2. Натисніть  щоб переключитися в режим відеозйомки, виберіть об’єкт, натисніть будь-

яку частину видошукача, щоб сфокусуватись на відповідній області, і зафіксуйте 

експозицію та фокус, торкнувшись і утримуючи екран. Щоб відрегулювати фокусну 

відстань, з'єднайте два пальці або розведіть їх на видошукачі. 

3. Натисніть   для переключення між основною камерою та фронтальною камерою. 

4. Натисніть  або кнопку гучності або натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, 

щоб розпочати запис відео. Натисніть  щоб призупинити запис та торкніться  щоб 

продовжити. Натисніть  на екрані під час запису, щоб зберегти поточну сцену як 

фотографію 

5. Натисніть  або натисніть кнопку гучності або натисніть і утримуйте сенсор відбитків 

пальців, щоб зупинити та зберегти запис. 
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6.4. Режими зйомки 
Ваш телефон має різноманітні режими камери для різних сценаріїв зйомки. 

 

Режим краси  

 Використовуйте режим краси для приголомшливих селфі та ефекту бездоганної шкіри.  

1. Відкрийте  Камеру натисніть  у верхньому куті екрана, щоб увімкнути режим 

краси. 

2. Натисніть  для переключення між основною камерою та фронтальною камерою. 

3. Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати рівень краси. 

4. Оберіть об’єкт для зйомки, потімнатисніть  або кнопку гучності або натисніть і 

утримуйте датчик відбитків пальців, щоб зробити фотографію. Камера автоматично 

визначить кожне обличчя на фотографії та застосує параметри краси. 

 

КАМЕРА (авто)  

За замовчуванням у Вашому телефоні використовується режим камери. Щоб запустити 

камеру ви можете також натиснути   Камера  або  на екрані, або  проведіть праворуч на 

екрані і виберіть?  режим Камери. 

 

PRO 

У режимі PRO (професійний) ви можете налаштувати параметри вручну. 

Натисніть  на екрані або проведіть праворуч по екраніу і виберіть  Режим PRO. 

Натисніть  , щоб переглянути деталі про режим Pro.. 

• Вибір режиму вимірювання експозиції: Натисніть         щоб вибрати експозамір Ви 

можете обрати   Центро-зважений еспозамір,Точковий           або звичайний .  

• Налаштування параметрів зображення:           Ви можете налаштувати відтінок, 

насиченість, яскравість і контрастність. Натисніть, щоб ваше зображення виглядало 

більш живим та яскравим 

• Налаштуйте ISO: натисніть ISO і перетягніть повзунок, щоб встановити необхідне вам 

значення. ISO визначає чутливість камери до світла. Збільшення ISO призведе до 

створення більш яскравого зображення, але буде помітне збільшення шуму.  

• Відрегулюйте витримку затвора: Натисніть S і перетягніть повзунок, щоб встановити 

витримку затвора. За замовчуванням витримка затвора встановлена на Авто.  

•  Встановлення балансу білого: Натисніть AWB і перетягніть повзунок, щоб вибрати 

баланс білого. Ви можете вибрати лампу розжарювання, люмінесцентну лампу, денне 

світло, хмарність і тіні. Також можна регулювати температуру кольорів.  

• Відрегулюйте компенсацію експозиції: Натисніть EV і перетягніть повзунок, щоб 

відрегулювати компенсацію експозиції. Цей параметр змінює яскравість зображення.   

•  Зміна режиму фокусування: Натисніть AF і перетягніть повзунок, щоб вибрати режим 

фокусування. Ви можете вибрати з AF і MF (фокусування вручну). Натисніть і 

утримуйте область екрана, щоб зафіксувати фокус.  
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 1s 

 

 

ВІДЕО  

Натисніть  на екрані або проведіть праворуч по екрані і виберіть   режим Відео. За більше 

детальною інформацією див. Запис відео. 

 

ПРИСКОРЕНИЙ ЗАПИС  

Зробити прискорений запис відео сцени, яка повільно змінюється. Наприклад, можна 

записати розкриття квітки або рух хмар.  

1. Натисніть  на екрані або проведіть праворуч по екрану і виберіть  Прискорений 

запис. Натисніть   щоб переглянути деталі режиму Прискореного запису.  

2. Натисніть  для переключення між основною камерою та фронтальною камерою.  

3. Натисніть   ON    Щоб відобразити три опції режиму спалаху та вибрати режим. 

Натисніть       , щоб встановити піксель як 1080P, 720P або 480P, і торкніться       ,  щоб 

встановити часовий проміжок як 1s, 2s, 5s або 10s. 

4. Торкніться екрана, щоб сфокусуватись на об'єкті або області. Потім натисніть  або 

кнопку гучності або натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб почати запис 

5. Натисніть  або кнопку гучності або натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, 

щоб завершити запис. 

 

ПАНОРАМА  

Використовуйте цей режим для зйомки ширококутних фото.  

1. Натисніть  на екрані або проведіть праворуч по екрану і виберіть  Панорама. 

Натисніть  для перегляду відомостей про режим. 

2. Виберіть потрібне місце та стабілізуйте телефон, потім натисніть   або кнопку 

гучності або натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб почати запис. 

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб зробити фотографію. Повільно переміщуйте 

камеру з горизонталі, переконуючись, що стрілка залишається рівною середній лінії.  

4. Натисніть  або натисніть кнопку гучності або натисніть і утримуйте сенсор відбитків 

пальців, щоб зупинити зйомку. Камера автоматично об’єднає фотографії для створення 

панорами. 

 
Примітка:  

Надмірне відхилення і занадто швидке переміщення призведуть до відмови у фокусувані.  

 

МОНОХРОМ  

Камера поставляється з окремим монохромною лінзою, яка знімає чорно-білі фотографії з 

більшою контрастністю та деталізацією.  

 

1. Натисніть  на екрані або проведіть праворуч по екрану і виберіть    Монохром. 

2. Натисніть для відображення трьох режиму спалаху та виберіть режим. Натисніть 

3. ,щоб встановити співвідношення сторін 4:3, 1:1 або 18:9. Натисніть  для переключення 

між основною камерою та фронтальною камерою. 

4:3 
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4. Виберіть об’єкт,  розташуйте камеру та Потім натисніть   або кнопку гучності або 

натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб почати зйомку. 

 
Фото їжі  

1. Натисніть  на екрані або проведіть праворуч по екрану і виберіть  Фото їжі. 

2. Натисніть для відображення трьох режиму спалаху та виберіть режим. Натисніть,щоб 

встановити співвідношення сторін 4:3, 1:1 або 18:9. Натисніть  для переключення між 

основною камерою та фронтальною камерою. 

3. Виберіть об’єкт,  розташуйте камеру та Потім натисніть   або кнопку гучності або 

натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб почати зйомку. 

 

STREAMER 

1. Режим Streamer автоматично встановлює повільну витримку затвора для 

фотографування довгих світлових трас. Цей режим створює приголомшливі фотографії, 

які мають ефірну якість. Режим Streamer пропонує два режими креативної зйомки для 

різних предметів та освітленості: трафік та малюнки світлом. 

2. Натисніть  на екрані або проведіть пальцем праворуч по екрану та виберіть        

STREAMER. Натисніть  щоб переглянути деталі режиму. 

3. Натисніть  , щоб змінити режим зйомки. Ви можете натиснути  для встановлення 

часу спалаху, 3s, 10s or 20s у режимі малюнок світлом. 

4. Виберіть об’єкт,  розташуйте камеру та Потім натисніть   або кнопку гучності або 

натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб почати зйомку. 

5. У видошукачі відображається попередній перегляд зображення. Натисніть  або 

кнопку гучності або натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб зупинити 

зйомку. 

 

Серійна зйомка знімок  

Використовуйте функцію серійної зйомки, якщо потрібно зробити фотографію об'єкта, що 

рухається, наприклад під час футбольного матчу. Камера захопить кілька зображень у 

швидкій послідовності 

1. Торкніться та утримуйте кнопку  або натисніть і утримуйте кнопку гучності, щоб 

запустити послідовну зйомку. Кількість знімків буде показано у нижній частині 

видошукача.  

2. Відпустіть  або кнопку гучності, щоб зупинити серійну зйомку 

3. Торкніться ескізу зображення або перейдіть до нього  Фото-> Камера, щоб 

переглянути фото.  

 
Примітка:  

1. Ця функція недоступна в режимі Pro, Панорама, Streamer і Краса.  

2. Можна зробити до 40 фотографій за один раз, якщо на телефоні достатньо місця для 

зберігання.  

 

6.5. Налаштування камери та відео 

4:3 
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Відкрийте  Камеру, натисніть  або проведіть праворуч по екрану та торкніться  для 

налаштування таких параметрів камери. 

• Автоматичний нічний перегляд: Увімкніть перемикач, щоб увімкнути нічний режим, 

якщо в приміщенні недостатнє освітлення. 

• Збережіть геолокацію: збережіть місце, де була зроблена фотографію (можливо тільки 

коли телефон підключентй до Інтернету та увімкнено доступ до місцезнаходження). 

1. Увімкніть Зберегти геолокацію, після цього зробіть фотографію.  

2. Підключіть телефон до комп'ютера (наприклад, Windows 7) за допомогою 

кабелю USB. Ви побачите запит дозволити доступ до даних пристрою. 

Натисніть УВІМКН.  

3. Перейдіть до Комп'ютер -> Neffos C9A -> Внутрішня пам'ять -> DCIM -> 

Камера.  

4. Клацніть правою кнопкою миші на зображенні та клацніть Властивості, ви 

побачите місце, де було зроблено фотографію.  

• Сітки: Коли сітки увімкнено, композиціонування зображень стає зручнішим.  

• Водяний знак камери: коли водяний знак камери увімкнено, на фото буде додано 

водяний знак марки моделі.  

• Звукове супроводження затвора: коли звук затвора увімкнено, під час зйомки або 

запису відео відтворюється цей звук.  

• Таймер: встановити інтервал часу, щоб зробити фото, наприклад, Off/3/10 секунд.  

• Фотографуйте за допомогою кнопок регулювання гучності: увімкніть перемикач, щоб 

мати можливість робити фото за допомогою кнопок гучності.  

• Натисніть і утримуйте відбиток пальця, щоб зробити знімок: Увімкніть перемикач, ви 

можете фотографувати за допомогою відбитка пальця.  

• Зйомка при вимкненому екрані: Увімкніть перемикач, щоб робити  фото двічі можна 

натиснути кнопку зменшення гучності, коли екран вимкнено. Завдяки швидкому часу 

захоплення, якість зображення може зменшуватися для нічних знімків або великих 

знімків. Виберіть місце з достатньою кількістю світла і фотографуйте з відповідної 

відстані. Ця функція недоступна під час відтворення музики або коли на телефоні 

залишилося менше 2% заряду акумулятора. Режим спалаху недоступний, якщо на 

телефоні залишилося менше 5% заряду.  

• Дзеркальне selfie: коли увімкнено дзеркальне зображення, напрямок попереднього 

перегляду фото буде відповідний до напрямку зйомки selfie. В іншому випадку 

фотографії повертаються вліво і вправо.  

• Дзеркальне відео для фронтальної камери: коли дзеркальне відео для фронтальної 

камери увімкнено, напрямок перегляду буде увідповідний до напрямку selfie.  

• Інтелектуальне масштабування selfie: увімкніть перемикач, щоб отримати 

інтелектуальним масштабування.  

 

6.6. Фотографії 
 

Перегляд фотографій і відео  
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Ви можете переглядати такі фотографії та відео в  Фотографії: 

• Фото та відео, зняті камерою.  

• Фотографії та відео, якими ваші друзі поділилися з вами.  

• Фото та відео, які було синхронізовано з з комп'ютером.  

• Фотографії та відео збережені з повідомлень, електронних листів або веб-сайтів, а також 

скріншоти.  

 

Керування фотографіями та відео  

Перейдіть  Фотографії: 

• Виберіть фотографію, ви можете виконати наступні дії з нею: відтворити в слайд-шоу, 

перемістити до папки, скопіювати в папку, використовувати як контактну фотографію 

або шпалери, надрукувати фотографію та видалити з пристрою.  

• Виберіть відео, ви можете виконати з ним наступні дії: відтворення в слайд-шоу, 

відтворення циклу відео, перемістити до папки, копіювати в папку і видалити з 

пристрою.  

• Перейдіть у        -> Кошик, щоб відновити фотографії (відео) або остаточно видалити 

фотографії (відео). 

 

Редагування зображення  

Ви можете використовувати засоби редагування зображень, щоб трохи оживити ваші фото.  

Виберіть зображення, яке потрібно змінити, і торкніться      ви можете додати фільтр до 

зображення, відрегулювати параметри зображення, обрізати зображення, вирівняти 

зображення та повернути зображення.  

 

Редагувати відео  

Ви можете використовувати інструменти редагування фотографій також і  для редагування 

відео.  

Виберіть відео, яке потрібно змінити, і торкніться       , ви можете стабілізувати відео, 

повернути відео та зняти відео.  
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7. Відео 
Використовуйте функцію відео, щоб насолоджуватися відео, збереженими на Neffos.  
 

• Відтворити відео 

• Керування відео 

 

 

7.1. Відтворити відео 

На головному екрані перейдіть до  Відео, торкніться відео, яке потрібно відтворити. 

 

 
 

Під час відтворення можна:  

• Налаштування яскравість екрана: Проведіть пальцем вгору або вниз на лівій стороні 

екрана. Проведіть пальцем вгору, щоб збільшити яскравість, або проведіть пальцем 

вниз, щоб зменшити яскравість.  

• Налаштування гучності: Проведіть пальцем вгору або вниз у правій частині екрана. 

Проведіть пальцем вгору, щоб збільшити гучність або проведіть пальцем вниз, щоб 

зменшити гучність.  

• Перемотування назад або вперед: Проведіть ліворуч або праворуч на екрані, щоб точно 

налаштувати індикатор прогресу відео. Потягніть вліво, щоб перемотати назад або 

вправо, щоб перемотати вперед.  

 

 

7.2. Керування відео 

 

Надсилайте/видаляйте відео та перегляньте деталі відео  
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1. На головному екрані перейдіть до  Відео-> Всі відео, або у   Відео -> Папки , щоб 

відкрити папку. 

2. Торкніться й утримуйте відео,яким ви хочете поділитись (торкнутися ) ?) або видалити 

(натиснути ) ?) або видалити (натиснути ). 

 

Видалити папки з відео  

1. На головному екрані перейдіть до  Відео -> Папки. 

2. Натисніть і утримуйте папку з відео, а потім виберіть папки (якщо це необхідно), які 

потрібно видалити, торкніться  -> Видалити. 

 

Сортувати відео  

1. На головному екрані перейдіть до  Відео -> Всі Відео, або до  Відео -> Папки, , 

щоб відкрити папку. 

2. Натисніть        , щоб вибрати сортування відео за назвою або за датою додавання або 

датою відтворення.  

 

Шукайте відео  

1. На головному екрані перейдіть до  Відео -> Всі відео, або перейти до   Відео -> 

Папки та натисніть, щоб відкрити папку.  

2. Натисніть  а потім введіть назву відео для пошуку.  
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8. Годинник 

У додатку Годинник можна додавати будильники, переглядати світовий час, 

використовувати секундомір та функції таймера.  

• Будильник 

• Глобальний час 

• Секундомір 

• Таймер 

• Налаштування 

 

 

8.1. Будильник 

Встановіть будильник, щоб встати зранку або який нагадає вам про важливі події.  

 

Запуск функції будильник  

• На головному екрані: Перейти до  Годинник ->  Будильник. 

• На екрані блокування: якщо телефон немає встановленого типу розлокування екрану, 

наприклад, малюнком або PIN-кодом або паролем, просто проведіть пальцем вгору  , 

потім  ->  Будильник. 

 

Створіть сигнал  

1. Натисніть  , виберіть час будильника.  

2. Натисніть Повторити, щоб вибрати режим для частоти будильника:  

• Оберіть "Тільки один раз", щоб запустити будильник на один раз.  

• Виберіть "Кожен день", щоб будильник дзвонив щодня.  

• Виберіть "Тиждень", щоб налаштувати частоту будильника за бажанням.  

• Виберіть "Через день", щоб налаштувати частоту будильника за бажанням.  

• Виберіть "Щомісяця", щоб налаштувати частоту будильника за бажанням.  

3. Натисніть Звуковий сигнал будильника, щоб вибрати звук будильника, або торкніться 

Сигнал будильника-> Користувацький, щоб вибрати звук. 

4. Увімкніть або вимкніть функцію вібрації під час сигналу будильника.  

5. Натисніть "Мітка", щоб додати мітку для будильника.  

6. Увімкніть або вимкніть сповіщення про будильник, щоб увімкнути або вимкнути  

сигнал будильника за цим сповіщенням за 20 хвилин до вказаного часу сигналу.  

7. Налаштуйте вищевказані параметри і торкніться , щоб зберегти. 

Керування будильниками 

• Увімкнення або вимкнення будильника: Перемикайте перемикач біля будильника, щоб 

увімкнути або вимкнути сигнал 
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• Видалення будильника: Натисніть і утримуйте будильник, який потрібно видалити, а 

потім натисніть  -> Видалити. Ви також можете видалити групу будильників 

торкнувшись та утримуючи будильник після чого обрати всі необхідні для видалення 

будильники. 

• Відкласти: сигнал нагадування можна відкласти трьома способами: 

•  Коли екран заблоковано, торкніться                  , після чого будильник знову задзвонить 

через 5 хвилин; коли екран увімкнено, торкніться SNOOZING у спливаючих підказках, 

після чого будильник знову увімкнеться через 5 хвилин. 

• Коли екран заблоковано, натисніть кнопку живлення, після цього сигнал знову 

увімкниться через 5 хвилин. Коли екран увімкнений, двічі натисніть кнопку живлення, 

після чого сигнал знову увімкниться через 5 хвилин. 

• Проведіть пальцем вниз із рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, потім натисніть 

на сповіщення про будильник. Натисніть кнопку гучності, будильник знову увімкнеться 

через 5 хвилин.  

•  Відхилити: Коли екран заблоковано, пересуньте   для вимкнення будильника; коли 

екран увімкнено, торкніться Відхилити у спливаючих вікнах, щоб вимкнути будильник. 

• Вимкнення сигналу: Коли будильник задзвонить, відкрийте  Годинник натисніть 

кнопку зменшення гучності, щоб вимкнути звуковий сигнал. 

 

 

8.2. Світовий час 

Перевірте час у різних містах світу за допомогою Worldclock.  

 

Запустіть Worldclock  

• На головному екрані: Перейти до  Годинник->  Світовий час. 

• На екрані блокування: коли телефон не має блокування екрана з малюнком або PIN-

кодом або паролем, просто проведіть пальцем   вгору і натисніть  ->  Світовий 

час. 

 

Налаштуйте годинник 

1. Натисніть   Світовий час. 

2. На екрані Світовий час можна: 

• Додати місто: натисніть  . Введіть назву міста або виберіть місто зі списку. 

• Пошук міста:: Перейдіть у  ->  , введіть назву міста для пошуку та додайте його до 

списку. 

• Видалення міста: Натисніть і утримуйте місто, яке потрібно видалити та натисніть  -> 

ВИДАЛИТИ. 
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8.3. Секундомір 

Ви можете використовувати секундомір для збереження часу або запису даних про час 

проходження кола.  

 

Запустіть секундомір  

• На головному екрані: Перейти до  Годинник->  Секундомір. 

• На екрані блокування: просто проведіть пальцем  вгору та натисніть  ->  

Секундомір. 

 

Налаштуйте секундомір  

1. Натисніть  Секундомір. 

2. Натисніть  , щоб почати відлік часу. Під час встановлення часу натисніть  для 

підрахунку кіл. Дані кола будуть відображатися на екрані. Натисніть  , щоб 

спокіювати коло. 

3. Натисніть  , щоб призупинити секундомір. 

4. Натисніть  для очищення записів секундоміра та перезапуску 

 

8.4. Таймер 

Встановіть таймер для зворотного відліку, який попередить вас про завершення часу.  
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Запустіть таймер  

• На головному екрані: перейти до  Годинник ->  Таймер. 

• На екрані блокування: просто проведіть пальцем  вгору та натисніть  ->   Таймер. 

 

Налаштуйте Таймер 

1. Натисніть  Таймер. 

2. Натисніть  , щоб додати мітку таймера.. 

3. Поверніть колесо, щоб встановити час зворотного відліку. Ви також можете швидко 

додати 5/15/30 хвилин за допомогою клавіш швидкого доступу під колесом.  

4. Натисніть  , щоб запустити таймер. Коли таймер почав відлік, торкніться ,  щоб  

його  призупинити ,  натисніть       ,  щоб  додати  ще  один  таймер - 

торкніться  , щоб продовжити попередній відлік або , щоб скинути відлік. 

5. Щоб відключити сигнал таймера, коли відлік буде завершений, натисніть OK на 

спливаючих вікнах, , коли екран увімкнено; або натисніть  коли екран заблокований. 

 

8.5. Налаштування 

На головному екрані торкніться  Годинник->   -> Налаштування для персоналізації 

годинника. 

• Тривалість сигнула: натисніть, щоб вибрати тривалість сигнала.  

• Інтервал перед повторним дзвінком: натисніть, щоб вибрати потрібний інтервал часу. 

Якщо натиснути SNOOZING, коли будильник дзвонить, він буде дзвонити знову після 

вказаного проміжку часу.  

• Звук після вимкнення: Увімкніть перемикач, якщо ви хочете, щоб будильник задзвонив 

після вимкнення телефону.  
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9. Браузер 
Скористайтеся браузером телефону, щоб переглядати Інтернет-сторінки та дізнаватися про 

все, що вам цікаво.  

• Перейдіть на веб-сторінку  

• Вкладки браузера 

 

 

9.1. Перейдіть на веб-сторінку 

Перед початком використання  Chrome надасть вам у спливаючому вікні умови 

використання та політику конфіденційності. Вам необхідно прочитати та натиснути 

Погоджуюсь та продовжити. Після цього ви зможете увійти у Chrome, або натисніть Ні, 

дякую, щоб пропустити процес входу в обліковий запис Chrome 

 

Перегляд веб-сторінки 

1. На головному екрані торкніться  Chrome , потім торкніться адресного рядка та введіть 

веб-адресу, на яку ви хочете перейти. 

2. Натисніть Перейти на клавіатурі.  

 

Налаштуйте  додаткові параметри веб-сторінки  

  Натисніть     і виберіть параметри, які потрібно налаштувати 
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• Додати закладку: натисніть  щоб додати закладку для сайту, який потрібно зберегти, 

завдяки цьому наступного разу можна швидко знайти сайт, натиснувши      -> 

Закладки. 

• Завантаження сайту: натисніть       , щоб завантажити потрібний сайт, завдяки цьому 

наступного разу можна швидко знайти сайт, натиснувши  ->Завантаження 

• Перевірте сайт: натисніть  щоб перевірити, чи відкритий веб-сайт є безпечним чи ні. 

• Оновити сайт: натисніть  щоб оновити сайт.Нова вкладка: відкрийте нову вкладку.  

• Нова вкладка у режимі інкогніто: відкрийте нову вкладку для анонімного перегляду.  

• Закладки: перегляд закладок.  

• Останні вкладки: перегляд останніх відвідуваних вкладок.  

• Історія: історія перегляду.  

• Завантаження: перегляд завантаженого вмісту.  

• Стартова сторінка: оберіть цей параметр, щоб встановити стартову сторінку за 

замовчуванням .  

• Налаштування: налаштування параметрів браузера.  

• Довідка та зворотній зв’язок 

 

 

9.2. Вкладки браузера 

Можна одночасно переглядати кілька сторінок за допомогою вкладок. Натисніть значок   і 

всі сторінки будуть відображені. Номер на значку означає поточну кількість веб-сторінок. 

Відкрийте нову вкладку  

Вкладку можна відкрити наступним чином:  

• На головному екрані торкніться  Chrome ->   -> Нова вкладка. 

• На головному екрані торкніться  Chrome ->  ->  . 

• На головному екрані торкніться  Chrome ->  ->   -> Нова вкладка. 

 

Закрити вкладки  

1. Натисніть  Chrome ->  і виберіть вкладку, яку потрібно закрити. 

2. Перетягніть вкладку ліворуч або праворуч, щоб закрити вкладку або торкніться  Щоб 

закрити вкладку (Щоб закрити всі вкладки один раз, натисніть     -> Закрити всі 

вкладки) 
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10. Google Play Store 
Використовуйте Google Play Store, щоб завантажувати будь-які необхідні програми/додатки 

на ваш телефоном. Програми доступні через Google Play Store безкоштовно або за додаткову 

плату.  
 

• Додайте обліковий запис для входу у Google Play Store 

• Завантажуйте та встановлюйте додатки  

 

 

10.1. Додайте обліковий запис до свого Google Play 

Щоб мати доступ до додатків  з магазину Google Play, потрібно ввійти до облікового запису 

на своєму пристрої. Коли ви додаєте обліковий запис, інформація, пов'язана з цим обліковим 

записом, автоматично синхронізується з вашим телефоном.  

При першому використанні магазину Google Play спочатку натисніть "Увійти" введіть 

обліковий запис, який закріплений за адресою електронної пошти або номеру телефона, 

якщо у вас немає облікового запису натисніть "Створити новий обліковий запис" та 

дотримуйтеся вказівок на екрані в процесі реєестрації.  

 

 

10.2.  Завантажуйте та встановлюйте додатки  

• Знайдіть необхідний додаток. Ви можете це зробити трьома способами:  

1. Використовуйте панель пошуку або голосовий пошук, щоб знайти потрібні програми 

2. Проведіть пальцем по екрану ліворуч, щоб знайти потрібну категорію додатків, 

торкніться категорії у якій має знаходитись додаток 

3. Проведіть по екрану вниз, щоб отримати найновіші програми. 
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• Виберіть додаток та натисніть Встановити. 

• Під час завантаження ви завжди можете перевірити прогрес завантаження, просто 

проведіть пальцем по екрану вниз. Після завершення завантаження додаток буде 

автоматично встановлений на ваш телефон.  

• Перейдіть на Головний екран, торкніться піктограми додатка, дотримуйтеся вказівок на 

екрані, щоб встановити дозволи для додатків, захистити свій телефон і конфіденційність 

і почати використовувати його.  
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11. Теми 
Теми допомагають персоналізувати головний екран, змінюючи теми, шпалери, 

піктограми додатків та звуки.  
 

• Змінити тему  

• Змінити шпалери  

• Змінити екран блокування  

• Змінити стиль піктограм  

 

11.1. Змінити тему 

1. На головному екрані торкніться  Теми. 

2. Виберіть тему, на екрані з’явиться попередній перегляд поточної вибраної теми.  

3. Якщо тема вам підходить, натисніть Застосувати; якщо це не підходить, натисніть  у 

верхньому лівому куті і повторіть кроки 2 і 3. 

 

11.2. Змінити шпалери 

Налаштування шпалер дають змогу встановити зображення або фотографію у якості шпалер 

для екрана блокування або головного екрана. Ви можете вибрати динамічні та нерухомі 

зображення.  

 
 

Запустіть додаток шпалери  

Існує три способи запуску шпалер.  

• Натисніть  Теми -> Користувацький -> Екран блокування/Шпалери на робочому 

столі  

• Натисніть  Налаштування -> Екран-> Шпалери. 

• Торкніться та утримуйте пусту область головного екрана або з'єднайте два пальці на 

головному екрані, а потім натисніть   Шпалери.  

 
 

Змініть шпалери за допомогою системних шпалер  

1. На головному екрані торкніться  Теми -> Користувацький -> Екран 

блокування/Шпалери на робочому столі 

2. Виберіть необхідні шпалери з наданих у системі шпалер.  

3.  Торкніться екрана, щоб увімкнути попередній перегляд Шпалер Екрану 

блокування/Робочого столу, щоб оцінити вигляд фонового зображення без його 

беспосередього застосування. Щоб змінити шпалери, можна провести пальцем ліворуч 

або праворуч.  
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4. Натисніть Застосувати, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб встановити зображення у 

якості робочого столу або екрану блокування (або обидва).  

 
 

Налаштуйте шпалери  

1. На головному екрані торкніться  Теми -> Користувацький -> Екран 

блокування/Шпалери на робочому столі 

2. Натисніть  та виберіть зображення. 

3. Торкніться екрана, щоб увімкнути попередній перегляд Шпалер Екрану 

блокування/Робочого столу, щоб оцінити вигляд фонового зображення без його 

беспосередього застосування. Ви можете збільшити зображення, проведіть пальцем і 

виберіть потрібну частину. На екрані попередній перегляд робочого столу  перевірте 

ефект Scrolling,  також ви можете збільшити або перемістити зображення, щоб 

налаштувати максимальну площу покриття зображення.  

4. Натисніть Застосувати, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб встановити зображення у 

якості робочого столу або екрану блокування (або обидва).  

 

 

Встановити шпалери екрана блокування   

1. На головному екрані торкніться  Теми -> Користувацький -> Екран 

блокування/Шпалери на робочому столі  

2. Проведіть пальцем по екрану ліворуч або торкніться петельки "Цикл"  

3. Увімкніть шпалери для екрана Loop Lock. Якщо ви не вибрали метод блокування 

екрана, виконайте вказівки на екрані, щоб встановити.  

4. Натисніть Interval (Інтервал) для автоматичної зміни фонових зображень у заданий 

інтервал часу.  

5. Натисніть Бібліотека шпалер Loop, тут ви можете:  

• Попередньо переглянути ефект екрана зі шпалерами: Натисніть на зображення, після 

цього з’явиться попередній перегляд поточного вибраного шпалери. Можна провести 

пальцем по екрану ліворуч або праворуч, щоб переглядати більше ефекту екрану зі 

шпалерами.  

• Додати фотографій до бібліотеки фонових зображень у циклі: Натисніть  щоб 

додати зображення до бібліотеки екрана блокування у циклі. 

• Видалити з бібліотеки фонових зображень: натисніть на зображення, яке вам не 

подобається, а потім натисніть  у нижній частині екрана. Якщо ви хочете видалити 

кілька зображеть, натисніть та утримуйте одне з таких зображень, потім виберіть 

зображення, які ви бажаєте видалити і натисніть . 

 

 

11.3. Змінити стиль екрана блокування 

1. На головному екрані торкніться  Теми-> Користувацький -> стиль екрана 

блокування. 
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2. Торкніться одного з стилів екрана блокування та проведіть пальцем ліворуч або 

праворуч, щоб переглянути інший ефект. Виберіть потрібний стиль блокування та 

натисніть Застосувати.  

 

 

11.4. Змінити стиль піктограми 

1. На головному екрані натисніть  Теми -> Користувацький -> Піктограми. 

2. Виберіть потрібний стиль піктограми та торкніться Застосувати.  
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12. Погода 
Використовуйте службу Погода, щоб перевірити поточну погоду  та отримати прогноз на 

кілька днів, як у вашій місцевості так і в інших містах світу  

• Перевірте погоду 

• Налаштування погоди 

 

12.1. Перевірте погоду 
 
 

Додати місто  

Додайте кілька міст до служби прогнозу погоди, щоб мати змогу відстежувати погоду в 

містах, які вас цікавлять. Перед тим, як додати місто, підключіться до мобільних даних або 

до WLAN та увімкніть служби визначення місцезнаходження.  

1.  На головному екрані торкніться  Погода. 

2. Введіть назву міста в полі "Місто", на екрані з’явиться список міст. Або ви можете 

торкнутися Додати поточне місцезнаходження, щоб швидко отримати інформацію 

про поточне місцеположення.  

3.  Ви можете додавати і  інші міста         ->   і введіть назву міста. Після додавання двох 

або більше міст проведіть по екрану ліворуч або праворуч, щоб переглянути 

інформацію про погоду різних міст 

4. На екрані інформації про погоду проведіть пальцем по екрану вниз, щоб оновити 

інформацію про погоду; проведіть пальцем по екрану вгору, щоб переглянути прогноз 

погоди на декілька днів наперед та детальну інформацію про день: відносну вологість, 

УФ, швидкість вітру, точку роси, видимість і тиск.  

 
 

Видалити місто  

Натисніть  Погода  ->        та увійдіть у список міст. 

Виберіть назву міста, яке треба видалити, проведіть по ньому пальцем вліво і торкніться  

видалити місто. 

 

12.2. Налаштування  погоди 

Натисніть   Погода ->  налаштування параметрів погоди. 

• Попередження про погоду: Оберіть місто, про погоду у якому ви хочете отримувати 

попередження. Увімкніть або вимкніть Попередження про погоду, про дощ, про сніг 

та град, про пониження температури.  

• Автоматичне оновлення: Увімкніть перемикач, щоб телефон автоматично оновлював 

інформацію про погоду.  

• Інтервал оновлення: натисніть, щоб встановити інтервал оновлення.  
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• Одиниці температури: Натисніть, щоб вибрати ℃ або ℉ як одиницю температури.  

• Одиниця швидкості вітру: Натисніть, щоб вибрати км/год, м/с, миль/год або вузли, як 

одиницю швидкості вітру.  

• Одиниця тиску: Натисніть, щоб вибрати hPa, mb, mm або в якості одиниці тиску 

повітря. 
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13. Календар 

Використовуйте Google Календар, щоб пам’ятати про важливі моменти.  
 

•  Використовуйте календар  

• Налаштування календаря  

 

13.1. Використовуйте календар  
 

 
 

Переглянути календар 

1. На головному екрані натисніть  Календар. 

2.  Натисніть          щоб вибрати Розклад/День/3 дні/тиждень/місяць, щоб збільшити або 

зменшити свій календар. 
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Додати записи/нагадування/події  

Додайте записи/нагадування/події, щоб зробити процес планування легшим та приємнішим 

1. На головному екрані натисніть  Календар. 

2. Натисніть , Виберіть  Запис/  Нагадування/  Подію. 

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб ввести відповідну інформацію та зберегти її.  

 
 

Пошук подій/свят  

1. На головному екрані натисніть  Календар. 

2. Натисніть      -> Пошук, введіть ключові слова, які потрібно знайти, натисніть Пошук 

на клавіатурі. Відповідні результати відображатимуться під панелю пошуку. 

 

Редагування/видалення події  

1. На головному екрані натисніть  Календар та виберіть подію, яку потрібно змінити або 

видалити. 

2. Натисніть  для редагування..  

3. Натисніть     -> Видалити -> Видалити для видалення події. 

 

13.2. Налаштування календаря 

На головному екрані натисніть  Календар ->       -> Налаштування -> Основне 

• Початок тижня: Натисніть, щоб вибрати день, з якого починається тиждень 

(субота/неділя/понеділок).  

• Використовуйте часовий пояс пристрою: увімкніть перемикач, щоб використовувати 

часовий пояс пристрою, або вимкніть перемикач і торкніться Часовий пояс , щоб 

встановити часовий пояс країни вручну  

• Альтернативний календар: натисніть, щоб вибрати альтернативний календар, 

наприклад, китайський.  

• Показати номер тижня: увімкніть або вимкніть перемикач, щоб показати або приховати 

номер тижня.  

• Показати відхилені події: увімкніть або вимкніть перемикач, щоб відобразити або 

приховати відхилені події.  

• Тривалість події за замовчуванням: це типова тривалість новоствореної події. Для 

облікових записів, які не належать Google, типовим значенням є 1 година.  

• Сповіщати на цьому пристрої: увімкніть перемикач і торкніться сповіщень 

календаря, щоб налаштувати додаткові параметри для сповіщень календаря.  

• Швидкі відповіді: Натисніть, щоб редагувати швидкі відповіді.  
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14. Нотатки 
Використовуйте Нотатки, щоб фіксувати важливу інформацію, для подальшої її обробки 

• Створення нової нотатки  

• Параметри нотаток  

• Керування нотатками 

 

 

14.1. Створення нової нотатки 

1. На головному екрані натисніть  Нотатки ->  у нижньому правому куті та почніть 

користуватись нотатками. 

2. Для вмісту нотатки можна:  

• Додати зображення: Натисніть     , щоб вибрати зображення з галереї, або 

натисніть , щоб зробити знімок.  

• Додати чек списки: Натисніть      щоб додати чек список у нотатки. 

• Додати графіті : Натисніть            , щоб додати графіті в нотатку. Після того, як ви 

закінчили графіті, торкніться          і воно з’явиться у вашій нотатці.   

• Скасувати/відновити діїї:: Натисніть  ->  , щоб скасувати виконану вами дію; 

або  ->  щоб відновити виконану дію. 

3. Після завершення створення нотатки натисніть         , щоб зберегти її.  

 
Примітка: 

Торкніться         Нотатки під час виклику, у меню виклику, а потім торкніться Зберегти (Нотатки 

зберігаються у     Нотатки->         ->  Виклик) 

 
 

14.2. Параметри нотаток 

На головному екрані натисніть  Нотатки та виберіть туу, яку необхідно редагувати, ви 

можете: 

Встановлювати нагадування  

Натисніть  встановіть час для отримання нагадувань, щоб ви могли вчасно опрацювати їх.  

 
 

Додавайте нотатки до обраного  

Натисніть  у верхньому правому куті, щоб поставити відмітку про важливий вміст.  

означає, що нотатка збережена в обраному 

 

Щоб видалити нотатку з обраного натисніть . 
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Примітка:  

Щоб переглянути нотатки, додані до обраного,натисніть  Нотатки->        -> Обране. 

Змініть колір фону нотатки 

У верхньому правому куті натисніть      -> Колір фона і виберіть колір, який ви хочете 

поставити у якості фону. За замовчуванням колір білий 

 
 

Поділіться нотаткою  

У верхньому правому куті торкніться піктограми  -> Поділитись та виберіть наступне: 

текст/зображення, потім виберіть спосіб, яким ви хочете поділитися, та дотримуйтесь 

інструкцій на екрані. Зауважте,  коли  у нотатці присутнє зображення або графіті, вони 

можуть бути передані лише у вигляді зображення.. 

 
 

Збережіть нотатку у якості малюнок  

У верхньому правому куті натисніть  -> Зберегти як малюнок.Нотатка буде збережена як 

картинка у                     Фотографіях. 

 
Примітка:  

Якщо ви вже ділилися нотаткою, можете знайти її у  Фотографії 

Змінити групу  
У верхньому правому куті натисніть   -> Змінити групу, ви можете також можете 

встановити нову групу для нотатки, натиснувши  Додати групу введіть назву групи та 

торкніться ОК або виберіть одну з наявних груп.  

 
 

Закріпити на робочому столі 
У верхньому правому куті натисніть     -> Закріпити на робочому столі, і нотатка буде 

закріплена на головному екрані. 
 

Примітка:  

Щоб видалити нотатку з робочого столу, торкніться та утримуйте нотатку на головному екрані, а 

потім перетягніть її на панель стану у пункт Видалити.  

 
 

Надрукуйте нотатку  

Переконайтеся, що принтер і телефон підключені до однієї локальної мережі. Потім у 

верхньому правому куті натисніть    -> Друк -> Виберіть принтер,  і дотримуючись вказівок 

на екрані, надрукуйте нотатку.  

 
 

Видалити нотатку  
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У верхньому правому куті натисніть    -> Видалити-> Видалити, щоб видалити нотатку 

 
 

14.3. Керування нотатками 

 
Пошук нотаток 

На головному екрані натисніть  Нотатки ->  та введіть ключові слова, щоб швидко 

знайти необхідні файли. 

 

Переглядайте нотатки організовано 

1. На головному екрані торкніться  Нотатки всі нотатки відображаються в 

хронологічному порядку. 

2. Натисніть   , щоб увійти на екран Групи та організувати перегляд нотаток 

• Натисніть Усі нотатки, щоб переглянути всі нотатки.  

• Натисніть Швидкі нотатки, щоб переглянути нотатки, які ви не віднесли до будь-

якої з груп, або які додані до обраного.  

• Натисніть Обране, щоб переглянути додані сюди нотатки.  

• Натисніть Виклик, щоб переглянути нотатки, які ви створили під час дзвінка.  

• Натисніть Життя, Робота, Навчання, щоб переглянути нотатки, які ви віднесли у 

ці групи. 

 
 

Видалити нотатки  

На головному екрані торкніться  Нотатки, натисніть і утримуйте нотатки, виберіть ті, які 

потрібно видалити, а потім натисніть  -> Видалити. 

 

Перемістити кілька нотаток до однієї групи  

1. На головному екрані натисніть  Нотатки, 

2. Торкніться та утримуйте нотатки, виберіть ті , які потрібно перемістити в групу.  

3. Ви можете натиснути         ->  Додати групу, щоб перемістити нотатки до нової 

групи, або торкніться       та виберіть нотатки, які необхідно перенести.  

 

Керувати групами  

На головному екрані натисніть  Нотатки ->  , тут ви можете: 

• Додати групу: у вас є три способи додавання групи: 

• Натисніть , введіть назву нової групи та натисніть OK. 

• Натисніть Керувати групою -> , введіть назву нової групи та натисніть OK. 
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• Виберіть нотатку та натисніть   -> Редагувати групу ->  Додати групу, введіть назву 

нової групи та натисніть OK 

• Перейменувати групу: торкніться керування групою, виберіть групу, яку потрібно 

перейменувати, введіть нову назву групи та натисніть OK.  

•  Видалити групу: торкніться Керування групою,  виберіть ту, які потрібно видалити, а 

потім натисніть  -> Видалити. 

• Змінити порядок відображення груп: Натисніть Керування групою. Наприклад, якщо 

на екрані вами було створено багато груп, і ви хочете швидко переглянути нотатки, які 

відпосяться до групи  Життя натиснувши керування групою, знайдіть групу Життя, 

натисніть та  утримуйте    проведіть пальцем вгору, після чого група Життя 

відобразиться у верхній частині під групою Дзвінки. 

 

Примітка:  

Групи Всі нотатки, Швидкі нотатки, Обране, Дзвінки не можна перейменувати, 

видалити або змінити порядок відображення. Щоб переглянути нотатки, додані 

до обраного, торкніться  Нотатки -> -> Обране. 
 

Додати водяний знак записки  

На головному екрані натисніть  Нотатки-> -> Водяний знак, ви можете увімкнути або 

вимкнути Водяний знак  у нотатках . 
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15. Файловий менеджер 
Доступ до файлів, які зберігаються на пристрої (наприклад, аудіо, відео, зображення, 

документи, архіви, APK, завантаження та улюблені).  
 

•  Створення папки  

• Перегляд файлів  

• Керування файлами  

• Загальний доступ до файлів  

 

15.1. Створіть папку  

Структуруйте порядок на пристрої, створюючи папки для файлів.  

1. Перейдіть у   Файловий менеджер  -> Внутрішня пам’ять ->   -> Нова папка. 

2. Введіть назву нової папки та натисніть Зберегти.  

 

15.2. Перегляд файлів 

На головному екрані торкніться  Файловий менеджер. Файли організовані у вісім 

категорій (аудіо, відео, зображення, документ, архів, APK, завантаження та улюблені). 

Натисніть категорію, щоб переглянути відповідні файли, або торкніться Внутрішня 

пам'ять, щоб переглянути всі файли. 

 

Пошук файлів  

Скористайтеся функцією пошуку, щоб швидко знайти файли. 

Перейдіть у   Файловий менеджер ->  , введіть ім'я файлу або ключові слова. Результат 

пошуку відображатиметься під панеллю пошуку. 

 

Сортування файлів  

Використовуйте функцію сортування, щоб упорядкувати файли за типом, назвою, розміром 

або датою.  

1. Перейдіть у   Файловий менеджер , торкніться файлу, для якого необхідно 

застосувати  тип сортування документів: аудіо, відео, документ, архів, APK, 

завантаження, улюблені. 

2. Натисніть      виберіть тип сортування,відповідно до ваших вимог, за 

датою/ім'ям/типом/розміром, і встановіть порядок Asc (зростання) or Desc (спадання). 

 

Сортування у  внутрішній пам'яті   

Використовуйте функцію сортування, щоб упорядкувати файли за типом, назвою, розміром 

або датою.  

1. Перейдіть у   Файловий менеджер -> Внутрішня пам’ять ->   -> Режим сортування. 
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2. Натисніть      виберіть тип сортування,відповідно до ваших вимог, за 

датою/ім'ям/типом/розміром, і встановіть порядок Asc (зростання) or Desc (спадання). 

 

 

15.3. Керування файлами  
 

Переглянути сховище пристрою  

1. Перейдіть у   Файловий менеджер -> Внутрішня пам’ ять . 

2. Натисніть, щоб переглянути загальнодоступну ємність сховища та пам’ять, яка 

використовується різними типами програм/додатків. 

 

Налаштуйте додаткові параметри для файлів  

1. Перейдіть у   Файловий менеджер, оберіть Аудіо, Відео, Зображення, Документ, 

Архів, APK, Завантаження, Вибране або Внутрішня пам'ять. Натисніть і утримуйте 

папку або файл, ви можете: 

• Копіювати :  натисніть   -> Копіювати, виберіть цільову папку, а потім натисніть 

Вставити. 

• Переміщати: натисніть    -> Перемістити, виберіть потрібну папку, а потім натисніть 

Вставити 

• Перейменовувати: натисніть   -> Перейменувати, введіть нову назву та натисніть 

ЗБЕРЕГТИ. 

• Переглянути деталі: Натисніть   -> Деталі, щоб переглянути детальну інформацію.. 

• Додати до обраного : Натисніть  -> Обране,  щоб додати папку або файл до вибраного. 

Ви завжди можете переглядати файли, додані до вибраного, в Менеджер файлів -> 

Обране. Щоб видалити папку або файл із вибраного, торкніться    ->Видалити з 

обраного.  

• Переглядати каталог: Ця функція доступна лише для папок або файлів в розділі Аудіо, 

Відео, Зображення, Документ, Архів, APK, Завантаження та Вибране. Натисніть     -> 

Переглянути каталог, щоб переглянути каталог папки або файлу. 

• Видаляти: Натисніть  -> Видалити. 

• Ділитись: Натисніть  , виберіть метод передачі та виконайте вказівки на екрані, щоб 

поділитися файлами (папку не підтриміє спільне використання. Ви можете вибрати 

один або більше файлів для спільного використання). 
 

Примітка:  

Дотиком до  папки або файлу можна одночасно вибрати декілька папок і файлів.  

 

Розархівування  

1. Перейдіть у   Файловий менеджер -> Архіви. 

2. Натисніть і утримуйте архів, а потім    -> Роз архівувати. Або натисніть на архів, а потім 

 . 

3. Виберіть, куди потрібно витягти вміст архіву, і торкніться Вилучити.  
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15.4. Обмін файлами 

Файли можна спільно використовувати та керувати ними з  на мобільних телефонів та 

комп'ютерів, які підключені до однієї локальної мережі. Перед тим, як починати спільно 

використовувати файли, переконайтеся, що комп'ютер підтримує функцію спільного 

доступу у мережевому оточені.  

 
1. Підключіть комп'ютер і телефон до однієї локальної мережі. Додаткову інформацію про 

підключення телефону до мережі WLAN, див Мережа та загальний доступ. 

2. На телефоні перейдіть  Файловий менеджер -> Спільний доступ до файлів натисніть 

Увімкнути спільний доступ.  

3. У Windows введіть IP-адресу, відображену на екрані телефону, в адресний рядок на 

комп'ютері. У полі MAC-адреси введіть IP-адресу, відображену на екрані телефону, у 

Finder. Після цього ви зможете отримати доступ до файлів на телефоні. Натисніть 

Вимкнути спільний доступ до файлів, коли потрібно зупинити обмін файлами з 

комп'ютером.  
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16. Інструменти 
Використовуйте Інструменти, щоб насолодитись  додатковим функціями телефону.  

 

• Диктофон  

• FM – Радіо  

• Компас  

• Завантаження 

• Інструменти SIM   

• Зворотній зв’язок  

• Калькулятор  

 

 

16.1. Диктофон 

Використовуйте  Диктофон для запису звуку в різних ситуаціях,  таких як зустрічі, 

інтерв'ю або власний голос або під час виклику.. 

 

Запис звуку  

1.  На головному екрані торкніться  Диктофон. 

2. Натисніть  щоб почати запис. Щоб забезпечити оптимальну якість запису, помістіть 

телефон на рівну поверхню і не закривайте мікрофон.. 

3. Натисніть  щоб додати тег для зручного пошуку, торкніться , щоб призупинити або 

зупинити запис  

4. Після зупинки запису натисніть  Щоб переіменувати запис, потім натисніть Зберегти. 
 

Примітка:  

1. Щоб здійснити запис дзвінка, у меню виклику натисніть  , щоб почати запис, і торкніться ,  

щоб  закінчити .  Запис завершиться автоматично після завершення дзвінка. У деяких країнах 

запис під час виклику є незаконним, тому ця функція може бути відсутня. 

2. Додаток Диктофон автоматично припинить запис, у момент надходження виклику.  

3.  Якщо додаток Диктофон записує звук у фоновому режимі, використовуйте контролер панелі 

сповіщень, щоб призупинити його, натиснувши  , щоб продовжити, натисніть  ; або 

збережіть запис, натиснувши       . . 

 

Відтворити запис  

1.  На головному екрані торкніться  Диктофон. 

2. Натисніть  , виберіть файл, який потрібно відтворити. 

3. Під час відтворення запису можна:  
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Керування записами  

1. На головному екрані торкніться  Диктофон ->  . 

2. Виберіть записи, якими хочете керувати. Ви можете їх перейменовувати, надсилати та 

видаляти.  

 

Ярлик диктофона  

Проведіть пальцем вгору  у нижній частині на заблокованому екрані.ю щоб побачити 

функцій та інструментів блокування екрана, а потім натисніть  , щоб відкрити диктофон. 

 

 

16.2. FM-радіо 
 

Слухайте радіо  

1.  Перед використанням FM-радіо підключіть навушники до телефону.  

2. На головному екрані натисніть Інструменти ->  FM-радіо,  для входу у цей додаток. 

3. Натисніть  для пошуку станцій та вибору необхідної вам. Потім торкніться 

порожньої області на екрані, щоб повернутися до головного екрана FM-радіо. 

4. Натисніть        , щоб відтворити наступну станцію, торкніться  , щоб повернутись на 

попередню станцію. 

5. Натисніть     , щоб вийти з додатку FM-радіо. 

 

Налаштуйте додаткові параметри  

• Оновити станції: На екрані FM-радіо натисніть на назву станції, потім потягніть 

повзунок, щоб перемкнути станції вручну (Не всі станції мають сигнали). Ви також 

можете натиснути   -> , щоб вручну оновити пошук станції , потім торкніться 

порожньої області на екрані, щоб повернутися до головного екрана FM-радіо. 

• Додавайте радіостанції до вибраного: На екрані FM-радіо натисніть назву станції, щоб 

побачити детальне меню. (Натисніть назву станції знову, щоб згорнути детальне меню.) 

Потім натисніть  щоб додати станцію до вибраного. Всі станцій, які ви додали до 

вибраного,будуть відображатись у списку станцій.Вимкнути звук радіо: На екрані FM-

радіо натисніть назву станції і натисніть  для вимкнення звуку. Ви можете натиснути 
 , щоб відновити нормальне прослуховування радіо у будь-який момент. 

• Налаштування додаткових параметрів: Натисніть   , щоб увімкнути функцію 

гучномовця (Однак, щоб скористатися цією функцією, навушники повинні бути 

підключені до телефону). Натисніть    -> Автоматичне вимкнення, щоб встановити час 

автоматичного вимкнення радіо. 

 

 

16.3. Компас 

1. На головному екрані двічі проведіть вниз з рядка стану, щоб відкрити панель швидких 

налаштувань, і торкніться  Геолокація (якщо ця функція вже увімкнена, перейдіть до 

кроку 2).  
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2. При першому запуску Компаса виконайте вказівки на екрані, щоб відкалібрувати 

компас. Натисніть Інструменти ->  Компас, для перевірки вашого курсу по компасу. 

Проведіть екраном ліворуч, щоб переглянути рівень. 

 

 

16.4. Завантаження 

На головному екрані натисніть Інструменти ->  Завантаження для перегляду детальної 

інформації про завантаження. 

Перегляд файлів  

Перейдіть у   Завантаження -> , Ви можете обрати   
 

 

Зображення/Відео/Аудіо/Нещодавні, щоб переглянути зображення/відео/аудіо/нещодавні 

файли на Вашому телефоні. 

 

 

Рангування файлів  

Виберіть тип рангу, щоб відобразити файли у списку або таблиці.  

Перейдіть у  Завантаження -> , Торкніться його і переключіть тип рангу файлів для 

відображення. 
 

Сортування файлів 

Використовуйте функцію сортування, щоб упорядкувати файли за назвою або датою зміни.  

Перейдіть у   Завантаження -> Змінити, виберіть за яким типом необхідно виконати 

сортування файлів: за назвою/датою зміни/типом/розміром. 

 

 

Налаштуйте додаткові параметри 

Перейдіть у   Завантаження ->   , ви можете: 

• Відкрити нове вікно: Виберіть Новое вікно, щоб виконати операції в новому вікні.  

•  Створення нової папки: Виберіть Нова папка, введіть назву папки та натисніть OK, 

щоб зберегти її. 

• Виділення всіх файлів: Натисніть Вибрати все, щоб вибрати всі файли у папці 

Завантаження.  

•  Показати внутрішню пам'ять: торкніться Показати внутрішню пам'ять, щоб зберегти 

файли у завантажених файлах.  

 

 

16.5. Інструменти SIM 
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1. Перед тим, як почати використовувати інструменти SIM, спочатку вставте SIM-картку.  

2.  На головному екрані натисніть Інструменти ->  Інструменти SIM. 

3. Виберіть SIM 1 або SIM 2, щоб побачити детальну інформацію SIM-картки.  

 

 

16.6. Зворотній зв'язок 

На головному екрані натисніть Інструменти->  Зворотній зв’язок. Ви можете:: 

• Переглянути найпоширеніші питання(FAQ): Деякі поширені питання відображаються 

на екрані Відгуки. Натисніть на питання, яке вас цікавить, щоб побачити відповідь. Ви 

також можете натиснути  Більше FAQ, щоб переглянути більше питань та відповідей на 

них.  . 

• Пошук питань: Щоб швидко знайти потрібне апитання, натисніть  та введіть ключові 

слова свого запиту. Зауважте, що ви можете знайти тільки ті питання, які вже включені 

до розділу "Зворотній зв'язок". Для отримати відповіді на  додаткових запитань Ви 

можете натиснути Контакти, щоб зв'язатися з нами. 

• Надіслати повідомлення: Надіслати відгук: торкніться Зворотній зв’язок,  виконайте 

вказівки на екрані, щоб ввести свій відгук, потім натисніть  Надіслати. Щоб переглянути 

відправлені вами повідомлення перейдіть у  Зворотній зв’язок -> . 

 

16.7. Калькулятор 
 

Використання калькулятора 

1. На головному екрані торкніться  Калькулятор , щоб відкрити стандартний 

калькулятор. 

2. Поверніть екран для доступу до наукового калькулятора (калькулятор все одно 

перевернеться, навіть коли автоматичне обертання вимкнено).  

3.  Натисніть цифри та скористайтеся арифметичною функцією, щоб завершити операцію.  
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Ярлик калькулятора  

Проведіть пальцем вгору від  у нижній частині екрана блокування , щоб побачити функції 

та інструменти та натисніть?  , щоб відкрити калькулятор. 
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17. Налаштування 
Цей розділ складається з таких пунктів. 

• Застосування налаштувань 

• Параметри пошуку 

• Dual SIM та мережа 

• Використання даних 

• Інші налаштування з’єднання 

• Звуки, вібрація та режим «Не турбувати»  

• Екран 

• Сповіщення  

• Додатки 

• Дозволи  

• App Cloner  

• Блокування екрану, відбитки пальців та захист  

• Система навігації  

• Жести та розумна допомога 

• Акумулятор  

• Сховище  

• Користувачі 

• Облікові записи 

• Геолокація 

• Мова та введення тексту 

• Дата та час  

• Резервне копіювання та скидання  

• Оновлення системи  

• Про телефон  

 

 

17.1. Застосування налаштувань 

Налаштування можна ввести двома способами:  

• На головному екрані торкніться  Налаштування. 

• Проведіть вниз по екрану з рядка стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань, а 

потім натисніть  , щоб увійти у Налаштування.  

 

 

17.2. Параметри пошуку 

Перейдіть у меню Налаштування, натисніть  і введіть ключові слова; на екрані з’являться 

відповідні функції з Налаштування. Виберіть потрібну функцію. 
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17.3. Dual SIM та мережа 

Якщо ви  встановили дві SIM-картки, ви маєте  змогу налаштувати картку для мобільних 

даних, телефонних дзвінків і SMS-повідомлень за замовчуванням відповідно до вашого 

тарифного плану.  

1. Перейдіть у  Налаштування -> Dual-SIM та мережа. 

2. Оберіть SIM-картки та налаштуйте додаткові параметри.  

3. Виберіть SIM для  мобільних даних, дзвінків або SMS-повідомлень.  

 

 
 

Примітка:  

1. Якщо ви деактивуєте SIM-картку, ви не зможете використовувати її для здійснення викликів, 

надсилання повідомлень або використання мобільних даних.  

2. Ви можете налаштувати обирати SIM-карту вручну  кожен раз при появі діалогового вікна або 

використовувати SIM-картку за замовчуванням при кожному здійсненні дзвінка. Якщо Ви 

вирішите використовувати стандартну SIM-картку, Ваш телефон буде використовувати цю SIM-

картку для всіх вихідних дзвінків.  

3. Ваш телефон підтримує однофазову роботу здвома SIM-картами, тобто ви не можете одночасно 

використовувати обидві SIM-карти для дзвінків або передачі даних. 

 

 

17.4. Використання даних  

Перейдіть у меню Налаштування -> Використання даних, тут ви можете налаштувати такі 

параметри:  
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Переглянути використання даних 

1. Натисніть Мобільне використання даних, і на екрані відобразиться повідомлення про 

використання мобільних даних, попередження про використання, якщо ви це встановили 

2. Натисніть  щоб налаштувати параметри платіжного циклу.  

 

 

Налаштувати платіжний цикл  

Натисніть Платіжний цикл, і ви можете скинути дату циклу використання, встановити 

попередження про дані та встановити ліміт на використання даних.  

 

 

Увімкніть мобільні дані  

Увімкніть мобільні дані. Ви можете зробити це двома способами:  

•  Проведіть пальцем вниз із рядка стану, щоб відкрити Панель швидких налаштувань і 

торкніться  Мобільні дані. 

• Перейдіть у  Налаштування -> Dual-SIM  та мережа, та увімкніть  Мобільні дані. 

 
 

Налаштуйте мобільних даних для додатків 

Натисніть додатки, які використовують мобільні дані , увімкніть перемикач поряд з 

додатками, щоб дозволити або обмежити їх використання мобільних  даних.  

 
 

Увімкніть збереження даних  

Торкніться Збереження даних і увімкніть перемикач, щоб увімкнути збереження даних, 

зауважте, що деякі додатки не матимуть можливості надсилати або отримувати дані у 

фоновому режимі.  

 
Примітка:  

Проте деякі програми можуть використовувати необмежені дані, коли увімкнено функцію 

збереження даних. Натисніть Необмежений доступ до даних і ввімкніть перемикач поряд з 

додатками, яким необхідно використовувати дані.  

 

Перегляньте використання даних WLAN  

1. Натисніть Використання даних WLAN, щоб переглянути детальну інформацію.  

2. Виберіть додаток, щоб переглянути інформацію про його використання даних.  

 
 

Встановіть обмеження мережі WLAN  

1. Підключіть телефон до бездротової локальної мережі, перш ніж вибирати обмеження 

мережі. Див WLAN  і виконайте інструкції. 
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2. Натисніть Обмеження Мережі, виберіть мережу WLAN, та оберіть Обмежена. 

Обмежені  мережі виявляються як мобільні мережі з обмеженням фонових даних. 

Додатки можуть надсилати запит перед використанням цих мереж, якщо необхідно 

виконати велике завантаження.  

 

17.5. Інші налаштування з’єднання 

Перейдіть у меню Налаштування -> Інші налаштування з'єднання, щоб налаштувати такі 

параметри:  

 
 

Режим у літаку 

Щоб уникнути виникнення перешкод, увімкніть режим у літаку або вимкніть телефон, коли 

ви перебуваєте на борту літака. Якщо ввімкнено режим літака, виклики, мобільні дані, 

Bluetooth і WLAN будуть вимкнуті та не працюватимуть. Ви можете ввімкнути Bluetooth і 

WLAN вручну,також ви матимите змогу відтворювати музику, дивитися відео та 

використовувати додатки, які не вимагають підключення до Інтернету.  

Використовуйте будь-який з наступних методів, щоб увімкнути або вимкнути режим літака: 

• Задопомогою клавіши швидкого доступу: Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб 

відкрити панель швидких налаштувань, а потім натисніть  Режим у літаку 

• У меню налаштування : Перейдіть до Налаштування -> Інші параметри 

підключення, а потім увімкніть перемикач режиму у літаку.  

 
Примітка 

Якщо режим у літку увімкнений у рядку стану відобразиться такий символ . 

 

 

Точка і tethering  

Натисніть Hotspot та tethering, щоб налаштувати функцію tethering та мобільної точки 

доступу, для спільного використання Інтернету з іншими пристроями(наприклад, телефони, 

планшети або комп’ютери). Для більш детальної інформації зверніться до Загальний доступ 

до мобільних даних  

 
 

VPN 

VPN (віртуальна приватна мережа) - це безпечне з'єднання, яке дозволяє надсилати та 

отримувати дані через загальні або загальнодоступні мережі. Ви можете використовувати 

VPN для з'єднання з мережею компанії та сервером електронної пошти. Натисніть VPN -> 

Додати VPN і виконайте вказівки на екрані, щоб використовувати його.  

 
 

Cast 
Дзеркальне відображення екрана на більшому пристрої під час відтворення ігор або обміну 

вмістом з іншими користувачами. Переконайтеся, що пристрій підключено до однієї 
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локальної мережі, що й пристрій відображення або приставка. Потім натисніть Cast і 

виконайте вказівки на екрані, щоб скористатися нею 

 
 

Друк  

Переконайтеся, що принтер і телефон підключені до однієї локальної мережі. Потім 

торкніться кнопки Друк, і на екрані відобразиться принтер, виконайте вказівки на екрані, 

щоб скористатися ним.  

 

 

17.6. Звуки, вібрація та режим «Не турбувати»  

Перейдіть до Налаштування -> Звуки, вібрація та режим «Не турбувати», щоб 

налаштувати гучніть, звуки та вібрацію на вашому телефоні. 

 

Режим «Не турбувати» 

Коли ввімкнено режим "Не турбувати" відповідна піктограма   з'явиться у рядку стану. 

Дзвінки та сповіщення будуть вимкнено, за винятком тих, які ви встановили як пріоритетні. 

Натисніть Не турбувати та налаштуйте наступні параметри:  

• Вручну ввімкнути режим Не турбувати: Ви можете вручну увімкнути режим Не 

турбувати, яка одразу почне діяти. Ви також можете двічі прокрутити вниз рядок 

стану, щоб відкрити Панель швидких налаштувань, а потім натисніть Не турбувати. 

• Увімкнення режиму "Не турбувати" за встановленим розкладом: увімкніть "Розклад 

увімкнення" і встановіть час початку, час закінчення та повторення для режиму Не 

турбувати.  

• Встановіть винятки для режиму «Не турбувати»: натисніть Винятки і ви можете 

вибрати наступні режими:  

• Тільки пріоритет: Ви можете встановити пріоритет лише для будильників, нагадувань, 

подій, викликів і повідомлень. натисніть пункт Пріоритет щоб налаштувати цей 

параметр відповідно до своїх потреб.  

• Тільки будильники: тільки будильнику дозволене надсилання сигналу, коли увімкнено 

режим "Не турбувати".  

• Повна тиша: Вимкнути всі сповіщення.  

 

17.7. Екран 

Налаштуйте параметри екрану, щоб персоналізувати свій телефон. Наприклад, ви можете 

змінити шпалери, розмір шрифту та час відключення екрана.  

Перейдіть до Налаштування -> Екран. Ви можете налаштувати такі параметри:  

 
 

Змінити шпалери  

Ви можете змінити або налаштувати шпалери, див Зміна шпалер. 
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Увімкнути адаптивну яскравість  

Ви можете увімкнути адаптивну яскравіть наступним чином: 

• Увімкніть адаптивну яскравість, і ваш телефон автоматично налаштує яскравість 

екрану відповідно до зовнішньої освітлення.  

• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель швидких налаштувань, і 

встановіть прапорець Авто, щоб оптимізувати рівень яскравості.  

 
 

Увімкнути світлодіодний індикатор  

• Індикатор сповіщення: Натисніть світлодіодний індикатор і увімкніть індикатор 

сповіщення. Після цього, при отримані сповіщення, телефон буде блимати зеленим 

світлодіодом, коли ви отримаєте сповіщення.  

• Індикатор зарядки: Натисніть світлодіодний індикатор і увімкніть індикатор зарядки. 

У цьому випадку, телефон буде світлодіод буде світитись жовтим кольором, коли 

телефон заряджається , і зеленим, коли зарядка завершена.  

 

 

Увімкнути режим захисту очей  

Ви можете ввімкнути режим захисту очей, це знизить кількість синього світла від екрана, що  

зменшити шкоду для сітківки ока.  

1. Оберіть та увімкніть  Режим захисту очей  

2. Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати температуру кольору для більш холодного або 

теплого кольору екрана.  

3. Встановіть розклад, увімкнувши За розкладом і вказавши певний час для увімкнення 

цієї функції.  

 
 

Відрегулюйте розмір шрифту  

Оберіть Розмір шрифту, а потім натисніть або перетягніть повзунок, щоб встановити 

потрібний розмір шрифту (малий/середній/великий/дуже великий/величезний).  

 
 

Автоматичне вимкнення екрану  

Натисніть Автоматичне блокування і виберіть час бездіяльності, після якого телефон 

автоматично вимикатиме екран.  

 

 

Автоматичне обертання екрана  

Існує два способи налаштування повороту екрана:  
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• Увімкніть функцію автоматичного повороту екрана, і орієнтація екрана автоматично 

змінюватиметься залежно від того, як ви тримаєте телефон під час виконання певних 

дій, наприклад, перегляду веб-сторінки або зображення.  

•  Відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть . 

 

17.8. Сповіщення 

1. Перейдіть у меню Налаштування -> Сповіщення.  

2.  Виберіть додаток, щоб налаштувати режим сповіщень в заложності від ваших потреб. 

Можна налаштувати такі параметри:  

• Дозволити сповіщення: увімкніть перемикач, щоб увімкнути всі сповіщення для 

цього додатка.  

• Сповіщення точки: увімкніть перемикач, після чого у верхньому правому куті 

додатку з'явиться точка , якщо отримане нове сповіщення. Для деяких додатків, 

різні типів сповіщень відображаються в списку Категорії, ви можете вибрати 

один із них.  

•  Категорії сповіщень: можна налаштувати категорії, які належать кожному додатку.  

3. Натисніть      -> Додатково, та налаштуйте такі параметри: 

• Повідомлення на екрані блокування: оберіть  На екрані блокування, ви можете 

вибрати Показувати весь вміст сповіщень, приховати вміст конфіденційних 

повідомлень або взагалі не показувати сповіщення про додатки в телефоні.  

• Сповіщення точки: увімкніть перемикач, щоб запустити  сповіщення точки для всіх 

додатків.  

• Індикатор сповіщення: Увімкніть перемикач і індикатор сповіщення почне 

блимати зеленим кольором, якщо отримане сповіщення.  

• Звук сповіщень за замовчуванням: натисніть Звук сповіщення за замовчуванням, 

щоб вибрати потрібний звук для повідомлень.  

 

 

17.9. Додатки 

1. Перейдіть у меню Налаштування -> Додатки, щоб отримати інформацію про додатки 

на телефоні.  

• Перегляд встановлених додатків: Натисніть Встановлені, щоб переглянути 

додатки, які ви встановили.  

• Перегляд усіх додатків: Виберіть Всі або проведіть пальцем ліворуч, щоб 

переглянути всі додатки  в телефоні.  

2. Виберіть додаток та налаштуйте такі параметри:  

• Вимкнути додаток: натисніть кнопку Вимкнути (деякі попередньо встановлені 

додатки не можна вимкнути).  

• Примусове завершення роботи: Натисніть кнопку Примусове завершення, щоб 

зупинити роботу додатка.  
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• Видалення додатка: Натисніть кнопку видалити.  

•  Сповіщення: налаштуйте параметри сповіщень для додатків Докладніше див 

Сповіщення. 

• Дозволи: налаштування дозволів для додатків.  

• Очистити дані: Очистіть дані, очистіть кеш-пам’ять і перегляньте стан 

використання місця на телефоні.  

• Використання даних: перегляньте використання даних додатком, дозвольте йому 

використовувати мобільну мережу передачі даних, увімкніть використання 

мобільних даних у фоновому режимі та дозвольте необмежений доступ до даних, 

коли увімкнено функцію збереження даних.  

• Батарея: перегляньте та відрегулюйте параметри використання живлення.  

• Відкрити за замовчуванням: налаштуйте параметри для відкриття підтримуваних 

посилань у додатку.  

3. Натисніть      -> Стандартні додатки, щоб налаштувати додаткові параметри для 

додатків за замовчуванням, наприклад,  програми підтримки, відкриття посилань у 

додатках, тощо. 

 

17.10. Дозволи 

Ваш телефон постачається з менеджером дозволів, який можна використовувати для 

обмеження дозволів додатків та захисту ваших особистих даних.  

 

Налаштування дозволів для додатків 

Перейдіть у меню Налаштування -> Дозволи,  ви можете вибрати додатки або дозволи, 

щоб налаштувати такі параметри:  

• Додатки: виберіть додаток для якого ви хочете ввімкнути або вимкнути відповідні 

дозволи. Щоб дізнатись більше про всі дозволи, натисніть     ->Всі дозволи. 

• Дозволи: Виберіть дозвіл та авторизуйте певні додатки.  

 

Керуйте автозапуском для додатків 

Керуйте автозапуском додатків та контролюйте невиправдане пробудження відповідних 

додатків з нижнього рівня, а також їх автозапуск і фоновий запуск.  

1. Перейдіть у меню Налаштування-> Дозволи ->   -> Менеджер запуску. 

2. Увімкніть або вимкніть перемикачі поруч із додатками, щоб дозволити або обмежити їх 

автоматичний запуск.  

 

Спеціальний доступ додатків  

1. Перейдіть у Налаштування -> Дозволи ->   -> Спеціальний доступ додатків. 

2. Виберіть тип дозволу та налаштуйте його для додатків відповідно до своїх побажань.  
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17.11. App Cloner (Клонування додатків)  

App Cloner дозволяє вам одночасно входити до двох облікових записів.  

1. Перейдіть у меню Налаштування -> App Cloner. Додатки, які підтримують App 

Cloner, будуть відображені на екрані.  

2. Увімкніть перемикач, щоб увімкнути App Cloner,  буде зображено  у нижньому 

правому куті піктограми клонованого додатка на головному екрані, що відрізняється від 

основної піктограми додатка. 

 
Примітка:  

App Cloner не підтримується на робочих столах сторонніх виробників.  

 

 

17.12. Блокування екрану, відбитки пальців та захист 

Перейдіть до Налаштування -> Блокування екрана, відбитки пальців та захист 

 
 

Додати метод блокування екрана  

Натисніть Блокування екрана, виберіть один з наступних методів і дотримуйтесь 

інструкцій на екрані, щоб додати цей метод.  

• Немає: не встановлено метод роблокування екрана для телефону.  

• Рух пальцем: Проведіть пальцем по екрану, щоб розблокувати телефон.  

• Шаблон: Використовуйте шаблон, щоб розблокувати телефон.  

• PIN-код: Використовуйте PIN-код для розблокування телефону.  

• Пароль: Використовуйте пароль для розблокування телефону. 

 
Примітка:  

Щоб відобразити символи та малюнок під час введення пароля та шаблону на екрані блокування, 

можна перейти до пункту Налаштування -> Блокування екрану, відбитки пальців та захист та 

увімкнути перемикач Показати пароль.  

 

Додати повідомлення екрану блокування  

1. Натисніть повідомлення екрана блокування  та введіть повідомлення.  

2. Натисніть Зберегти, після цього на екрані блокування з'явиться повідомлення.  

 
 

Налаштуйте розпізнавання відбитків пальців та обличчя  

Щоб налаштувати розпізнавання відбитків пальців та обличчя, див. Налаштування відбитків 

пальців та Дані розпізнавання обличчя . 
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Увімкніть режим у кішені 

 Завдяки датчику відстані ви можете запобігти хибне спрацьовуванню або розблокуваню 

через стиснення або ковзання у кішені. Увімкніть перемикач для активації режиму у кішені. 

 
 

Увімкнути смарт-блокування  

1. Щоб скористатися функцією інтелектуального блокування, спочатку встановіть 

блокування екрана. Див. Додати метод блокування екрану. 

2. Натисніть інтелектуальне блокування і введіть встановлений спосіб розблокування 

екрану.  

3. Прочитайте опис інтелектуального блокування. Натисніть Зрозуміло, щоб 

продовжити,та налаштуйте наступні параметри:   

• Натисніть Виявення на тілі та увімкніть перемикач, щоб пристрій розблокувався, 

коли він знаходиться на вас.  

• Натисніть    -> Допомога, щоб дізнатися більше про інтелектуальне блокування. 

 
 

Увімкнути захист додатків 

Захист додатків збільшує рівень безпеки особистої інформації та запобігає 

несанкціонованому доступу до важливих програм на вашому пристрої. Після 

перезавантаження телефону або розблокування екрана телефону вам буде запропоновано 

ввести метод захисту додатку під час першого його запуску. Ви можете скористатися 

наступним методом захистом додатків:  

•  Використовуйте шаблон/PIN/пароль як метод захисту  

1. Натисніть Захист додатку.  

2. Виберіть спосіб блокування (шаблон/PIN/пароль) та дотримуючись інструкції на 

екрані, виконайте налаштування.  

3. У списку Незашифровані додатки увімкніть перемикачі поруч із додатками, які 

потрібно зашифрувати.  

4. Натисніть кнопку Назад, щоб перевірити налаштування.  

•  Використовуйте відбиток пальця як метод захисту додатків 

1. Щоб скористатися методом блокування доступу за відбитком пальця, спочатку 

потрібно додати відбиток пальця й увімкнути перевірку відбитків пальців. Див. 

Доступ до додатка за допомогою відбитка пальця. 

2. Натисніть Захист додатку, помістіть відбиток пальця на датчик, щоб увійти.  

3. У списку Незашифровані додатки увімкніть перемикачі поруч із додатками, які 

потрібно зашифрувати.  

4. Натисніть кнопку Назад, щоб перевірити налаштування.  
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Змінити пароль захисту додатку 

1. Натисніть Захист додатку, а потім скористайтеся методом блокування (шаблон, PIN, 

пароль або відбиток), щоб розблокувати його.  

2. Натисніть?  -> Змінити пароль. 

3. Виберіть інший метод блокування,  та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити 

процес зміни.  

 
 

Встановіть блокування SIM-картки  

Увімкніть блокування SIM-картки, щоб інші користувачі не могли її використовувати. Вам 

потрібно буде вводити PIN-код для SIM-карти кожного разу, коли ви вмикаєте телефон або 

вставляєте SIM-картку в інший телефон.  

1. Зверніться до свого оператора, щоб отримати стандартний PIN-код для для своєї SIM-

картки.  

2. Натисніть Блокування SIM-картки та виберіть SIM.  

3. Натисніть Заблок. SIM-карту, введіть PIN-код для SIM-картки та натисніть OK.  

 
 

Змінити PIN-код для SIM-карти  

1. Щоб змінити PIN-код для SIM-карти, спочатку необхідно встановити блокування SIM-

карти. Див. Встановити блокування SIM-карти. 

2. Натисніть Блокування SIM-карти та виберіть SIM.  

3. Натисніть Змінити PIN-код для SIM, введіть старий PIN-код  та натисніть OK.  

4. Введіть новий PIN-код SIM-картки двічі та натисніть OK.  
 

Примітка:  

Коли ви вперше змінюєте PIN-код SIM-картки, зверніться до свого оператора для встановлення 

стандартного PIN-коду SIM-карти (старий PIN-код SIM-карти).  

 

Зняти блокування SIM-карти  

1. Натисніть Блокування SIM-карти та виберіть SIM-картку.  

2. Натисніть Заблок. SIM-карту, введіть PIN-код SIM-карти, який Ви встановили раніше, а 

потім натисніть OK.  

 

 

17.13. Система навігації 

Перейдіть у меню Налаштування -> Система навігації, після чого можна вибрати один з 

наступних режимів навігації:  

 

Кнопки навігації  

1. Виберіть кнопки навігації як режим навігації.  
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2. Виберіть налаштування кнопки, після чого віртуальні кнопки на екрані зміняться 

відповідно до ваших потреб.  

 

 

Жести навігації  

1. В якості режиму навігації виберіть Навігаційні жести.  

2. Використовуйте такі рухи для керування телефоном:  

• Жест назад: можна повернути ліворуч від правого краю екрана лише щоб повернутись 

на попередній екран, провести по екрану праворуч від лівого краю, щоб повернутись до 

попереднього екрана або провести по екрану в напрямку від центру лівий або правий 

край, щоб повернутися до попереднього екрана.  
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•  Робочий стіл: Проведіть пальцем вгору від нижнього краю і відпустіть, щоб повернутись 

на робочий стіл 

•  Нещодавні: Підніміть палець вгору з нижнього краю та утримуйте, щоб переглянути 

нещолавні 

 

• Жест визначення додатка: на краю екрана, який ініціює жест назад, перемістіться у 

напрямку від центру з верхньої половини і відпустіть, щоб встановити визначення жесту. 

Жести для різних додатків можуть відрізнятись.  

 
 

Візуальна демонстрація  
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Увімкніть візуальну демонтрацію і ви отримаєте візуальну індикацію напрямку жестів, як 

показано нижче.  

 

 

Запобігання помилковому жесту  

Увімкніть функцію "Запобігання помилкових жестів" на екрані який знаходится у 

горизонтальному положені, після чого потрібно двічі повторіть жест, щоб він вступив у 

силу у режимі повноекранної книжної орієнтації, наприклад, під час гри або перегляду 

повноекранного відео.  

 

17.14. Жести та розумна допомога 
 

Перейдіть у меню Налаштування -> Жести та розумна допомога, і ви можете налаштувати 

такі параметри:  

 

Використовуйте жести екранування  

1. Виберіть жести на заблокованому екрані та увімкніть перемикач.  

2. Щоб увімкнути жести для керування екраном, музикою або додатками, увімкніть 

перемикач поруч із відповідними функціями.  

 

Використовуйте жести, щоб робити скріншоти  

Увімкніть Зробити скріншот за допомогою жестів, після чого ви можете перемістити три 

пальці на екрані, щоб зробити скріншоти.  

 
Використовуйте відбиток для керування сповіщеннями  

1. Увімкніть дії відбитками пальців на панелі сповіщень.  

2. Використовуйте такі рухи для керування сповіщеннями, коли екран не заблоковано:  

• Показати панель сповіщень: Проведіть пальцем вниз на датчику відбитків пальців.  

• Очистити сповіщення: двічі торкніться датчика відбитків пальців.  

• Згорнути панель сповіщень: Проведіть пальцем вгору по сенсору відбитків пальців.  
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Використовуйте відбитки пальців для фотографування  

1. Увімкніть Поставити та утримувати відбиток пальця для знімку.  

2. Під час використання камери натисніть і утримуйте датчик відбитків пальців, щоб 

робити знімки.  

 

Плаваюча кнопка 

Плаваюча кнопка дає вам доступ до ряду часто використовуваних опцій та функцій, таких 

як кнопка "Назад","Робочий стіл","Нещодавні", знімок екрана та екран блокування. 

Плаваючу кнопку можна переміщати по екрану для легкого використання однією рукою.  

1. Натисніть Плаваюча кнопка і увімкніть перемикач, після цього піктограма плаваючої 

кнопки  відобразиться на екрані (крім екрана блокування та панелі сповіщень).  

2. Натисніть  щоб розгорнути меню плаваючої кнопки.  

• Натисніть  , щоб повернутися на головний екран. 

• Натисніть  щоб відобразити список нещодавно використовуваних програм. 

• Натисніть , щоб зробити знімок екрана. 

• Натисніть  , щоб повернутися до попереднього екрана.  

• Натисніть  , щоб заблокувати екран. 

 

Режим «У рукавичках»  

Увімкнення режиму "У рукавичках" збільшить чутливість екрана, щоб він працював навіть 

під час використання рукавичок.  

 

Чутливість дотику  

Натисніть або посуньте повзунок, щоб відрегулювати чутливість екрана.  

 

17.15. Акумулятор 

Перейдіть у меню Налаштування -> Акумулятор і налаштуйте такі параметри:  

 
Переглянути відомості про акумулятор  

Hom

e 

Recent

s 

Screensh

ot 

Bac

k 

Loc

k 
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1. Натисніть Деталі, щоб переглянути інформацію про споживання живлення.  

2. Виберіть та натисніть на додаток і ви зможете переглянути деталі використання ним 

акумулятора.  

 

Оптимізуйте батарею для додатків 

1. Щоб оптимізувати роботу акумулятора для додатків, натисніть Деталі -> 

ОПТИМІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА.  

2. Увімкніть перемикачі поряд з додатками, які потрібно оптимізувати; тоді акумулятора 

буде оптимізована і час роботи акумулятора буде подовжено.  

 
Примітка:  

Програми з вищими вимогами, які працюють у режими реального часу , наприклад,  клієнти 

електронної пошти та чат, краще не оптимізувати, інакше ви не будете отримувати інформацію 

своєчасно.  

 

Змініть режим енергозбереження  

Ви можете використовувати такі режими енергозбереження:   

• Режим інтелектуального енергозбереження: увімкніть функцію інтелектуального 

енергозбереження, його активація обмежить роботи служби геолокації та функцій 

автозапуску додатків; сповіщення не розблоковуватимуть екран, а візуальні ефекти 

будуть зменшені.  

• Ультра енергозберігаючий режим: увімкніть Ультра енергозберігаючий режим, при 

його роботі лише додатки Телефон та  SMS будуть працювати. Щоб вийти з режиму 

енергозбереження, натисніть  -> Вийти. 

 

Закрийте додатки, коли екран вимкнений 

Очищення при вимкненому екрані дозволяє очистити фонові додатки через три хвилини 

після вимкнення екрана.  

1. Натисніть Очищення при вимкненому екрані.  

2. Увімкніть перемикач поряд з додатками, які потрібно закрити, коли екран вимкнено 

більше 3 хвилин.  

 

Керування енергоспоживання додатків у фоновому режимі 

• Очистіть енергоємні додатки 

1. Торкніться фонове енергоспоживання, а на екрані відобразяться додатки, що 

споживають енергію, коли працюють у фоновому режимі.  

2. Виберіть додатки та натисніть ЗАКРИТИ, щоб зменшити споживання енергії.  

• Увімкнути сповіщення  

1. Торкніться фонового енергоспоживання та увімкніть сповіщення.  

2. Натисніть Нагадування про споживання великої потужності та увімкніть потрібні 

перемикачі поряд з додатками; Потім вам буде надіслано сповіщення, коли буде 

виявлено високе енергоспоживання будь-яким з додатків.  
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Налаштування параметрів акумулятора 

Натисніть  Тут ви можете налаштувати такі параметри:  

• Автоматичний вихід з режиму енергозбереження: увімкніть Автоматичний вихід з 

режиму енергозбереження, телефон вимкне режим енергозбереження, коли заряд 

акумулятора досягне 80%.  

• Показувати відсоток заряду акумулятора: Увімкніть Показувати відсоток заряду 

акумулятора; це значення буде відображатись у рядку стану.  

 

17.16. Сховище 

Перейдіть до Налаштування -> Зберігання, щоб переглянути використання пам’яті 

телефону.  

 

Звільніть місце  

1. Натисніть кнопку Звільнити місце 

2. Виберіть елементи, які потрібно видалити, і торкніться пером Звільнити -> Видалити, 

щоб звільнити місце.  

 

17.17. Користувачі 

Створіть кілька облікових записів користувачів, щоб інші немогли переглядати вашу 

конфіденційну інформацію, або щоб розділити робочі та особисті речі.   

Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Облікові записи та 

користувачі-> Користувач, та налаштуйте наступні параметри: 

 

Типи користувачів  

Ваш телефон підтримує типи користувачів:  

• Власник: до цього облікового запису може входити лише власник. Як власник, ви 

можете контролювати всі дозволи користувача. Наприклад, ви можете додавати або 

видаляти користувачів або авторизувати інших користувачів для викликів та обміну 

повідомленнями. Ви можете натиснути Ви (Власник), щоб змінити ім'я користувача і 

торкнутися   вибрати фотографію профілю з галереї або зробити фотографію та 

використовувати її. 

• Гість: Гості мають обмежений доступ до функцій вашого пристрою. Натисніть  поруч 

із Гостем і увімкніть функцію Ввімкнути дзвінки, тоді до гості матимуть доступ до  

історії викликів. 

• Користувач: Створіть кілька облікових записів користувачів, щоб тримати свою роботу 

та особисте життя окремо. Докладнішу інформацію див. У розділі Створення облікових 

записів користувачів. Можна додати до трьох облікових записів користувачів.  

 

Додати користувачів  
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Можна додати до чотирьох облікових записів користувачів (включно з обліковим записом 

власника та гостей). Використовуйте будь-який спосіб, щоб створити облікові записи 

користувачів:  

• Натисніть      Додати користувача -> OK. Можна налаштувати користувача одразу або 

пізніше. 

• Налаштуйте зараз: Натисніть Налаштувати зараз у спливаючому вікні, і він перейде 

до нового обліковий запис користувача. Потім натисніть Продовжити і дотримуйтесь 

вказівок на екрані, щоб налаштувати параметри користувача.  

• Налаштувати пізніше: Натисніть Не зараз у спливаючому вікні, після чого на екрані 

з'явиться новий обліковий запис користувача. Натисніть Новий користувач -> 

Налаштувати зараз, якщо потрібно налаштувати обліковий запис користувача, та 

дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб налаштувати параметри користувача.  

• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити Панель швидких налаштувань, 

натисніть  ->  Додати користувача -> OK, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб 

налаштувати параметри облікового запису користувача. 

• Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Облікові записи та 

користувачі, та виберіть додати користувачів на ерані блокування. На екрані 

блокування, проведіть пальцем вниз від рядка стану, щоб відкрити панель швидких 

налаштувань та натисніть  >Інші налаштування, введіть метод розблокування 

екрану та натисніть додати користувача, потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб 

налаштувати параметри облікового запису користувача.. 

  

 

Видалити користувачів  

Для видалення облікових записів користувачів можна використовувати будь-який з 

нижченаведених способів.  

• Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Користувач, натисніть на 

 обліковому записі користувача, який необхідно видалити та оберіть Видалити 

користувача->Видалити 

• Перейдіть до облікового запису користувача, який потрібно видалити, і перейдіть у 

меню Налаштування -> Інші загальні налаштування ->Облікові записи та 

користувачі -> Користувачі, натисніть      -> Видалити з цього пристрою. 

 

 

Переключайтесь між користувачами між користувачами  

Ви можете переключатись між користувачів наступними способами:  

• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, торкніться  , а потім виберіть іншого 

користувача, щоб змінити облікові записи. 

• Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Облікові записи та 

користувачі->Користувач, натисніть на будь-який обліковий запис, щоб 

переключитись 
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• На екрані блокування проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель 

швидких налаштувань. Натисніть  і натисніть будь-який обліковий запис користувача, 

щоб переключитися. 

 

Авторизуйте користувачів і гостей для спільного використання функцій 

дзвінків і повідомлень  

Увійдіть у систему як власник, ви можете надати дозволи  користувачам або гостям 

отримати доступ до контактів, журналу викликів і функцій виклику та обміну 

повідомленнями.  

 

1. Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Обліковий запис та 

користувачі->Користувачі 

2. Натисніть  облікового запису користувача, а потім увімкніть Увімкнути телефонні 

дзвінки та SMS. Натисніть  Натисніть на обліковому записі гостя та увімкніть 

Дозволити телефоні дзвінки. 

 

Видалити обліковий запис гостя 

Увійдіть у систему як гість і три способи видалення облікового запису гостя.  

• Проведіть пальцем вниз з рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, а потім 

торкніться Видалити гостя.  

• Проведіть пальцем вниз із рядка стану, щоб відкрити Панель швидких налаштувань і 

торкніться  -> Видалити гостя або торкніться  Додаткові параметри-> видалити 

гостя. 

• Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Обліковий запис та 

користувачі->Користувачі  та натисніть Видалити гостя; або натисніть   ->Видалити 

гостя з цього пристрою.   

 

Примітка: 

Ви не можете видалити обліковий запис гостя, якщо увійшли під обліковим записом власника. 

 

17.18. Облікові записи 

Під час першого використання телефону можна налаштувати з'єднання з існуючим 

обліковим записом або створити новий обліковий запис.  

 

Додати обліковий запис  

1. Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Облікові записи та 

користувачі 

2. Натисніть          Додати обліковий запис. 

3. Виберіть тип облікового запису, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб виконати 

налаштування параметрів облікового запису.  

 

Видалити обліковий запис  
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1. Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Облікові записи та 

користувачі. На екрані ви побачите список облікових записів.  

2. Виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, і торкніться Видалити обліковий 

запис.  

 

Синхронізувати облікові записи  

Увімкніть функцію синхронізації, щоб оновити всі дані телефону та запобігти втраті даних. 

Можна синхронізувати електронні листи, контакти та інші дані зі свого старого телефону 

або комп'ютера. Тип даних, які можна синхронізувати, залежить від типу облікового запису. 

Деякі програми не підтримують синхронізацію для всіх типів даних.  

1. Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Облікові записи та 

користувачі 

2. Синхронізувати облікові записи відповідно до ваших потреб:  

• Автоматична синхронізація даних всіх облікових записів: увімкніть автоматичну 

синхронізацію робочих даних і автоматичну синхронізацію особистих даних, щоб 

дозволити додаткам оновлювати дані автоматично. Тоді будь-які зміни, внесені в облікові 

записи в Інтернеті, будуть автоматично скопійовані на ваш телефон. Деякі облікові записи 

також можуть автоматично копіювати в Інтернеті будь-які внесені вами зміни в телефоні. 

Таким чином працює обліковий запис Google.  

• Автоматична синхронізація певних облікових записів: Перейдіть до Налаштування-> Інші 

загальні налаштування-> Облікові записи та користувачі, виберіть обліковий запис, 

який необхідно синхронізувати та натисніть Синхронізувати обліковий запис. Увімкніть 

перемикач поряд з додатками, які треба синхронізувати та натисніть    -> Синхронізувати 

зараз. 

 

 

17.19. Геолокація 

Увімкніть служби визначення місцеположення, щоб гарантувати, що додатки карт,  навігації 

та погоди можуть отримувати доступ до інформації про ваше місцезнаходження.  

Перейдіть у меню Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Геолокація, щоб 

налаштувати такі параметри:  

 

Увімкнути службу визначення місцезнаходження  

1. Увімкніть перемикач, щоб увімкнути служби визначення місцезнаходження. Ви також 

можете двічі прокрутити вниз з рядка стану, щоб відкрити панель швидких 

налаштувань, і торкнутися  Геолокація. 

2. Натисніть Режим і ви можете вибрати один з трьох різних режимів:  

• Висока точність: використовується  GPS, WLAN, Bluetooth або мобільні мережі для 

визначення місця розташування. Виберіть цей параметр для високоточного 

позиціонування.  
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• Збереження акумулятора: використовує мережу WLAN, Bluetooth або мобільну 

мережу для визначення місця розташування. Виберіть цей параметр для зменшення 

споживання електроенергії та збільшення часу очікування.  

• Лише для пристрою: використовуйте GPS для визначення місця розташування. 

Виберіть цей параметр, щоб зменшити використання мобільних даних.  

 
 

Налаштуйте дозволи на визначення геологації 

Натисніть Дозволи на на визначення геологації та переключіть перемикачі додатків, щоб 

увімкнути або вимкнути дозволи на запит визначення місце розташування.  

 
 

Покращити службу визначення геолокації 

Натисніть Сканування, та оберіть один з двох режимів сканування:  

• Сканування WLAN: покращене визначення розташування, шляхом дозволу системним 

програмам і службам у будь-який час виявляти мережі WLAN.  

• Сканування Bluetooth: покращене визначення розташування,шляхом дозволу системним 

програмам і службам виявляти пристрої Bluetooth у будь-який час.  

 

 

17.20. Мова та введення тексту  

Перейдіть у меню Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Мова та введення 

тексту, щоб керувати налаштуваннями мови та введення тексту на телефоні. 

 

Змінити мову системи 

1. Щоб змінити мову системи, натисніть Мова ->          Додати мову та виберіть потрібну 

мову  

2. Торкніться мови, щоб змінити мову системи, або торкніться і утримуйте мову, та 

перетягніть її у верхню частину списку, щоб змінити мову системи за потребою.  

 

Видалити мову системи 

1. Натисніть Мови ->      -> Видалити. 

2. Виберіть мову, яку не хочете використовувати, і торкніться  . I Якщо вибраною мовою, 

яку ви видаляєте, є поточна системна мова пристрою, текст буде відображено на другій 

у списку мов.  

 

Переключити метод введення  

• Віртуальна клавіатура: натисніть, щоб вибрати необхідні клавіатури, і ввімкніть 

перемикач біля обраної.  

• Фізична клавіатура: натисніть і увімкніть показувати віртуальну клавіатуру, щоб 

увімкнути віртуальну плату, коли телефон підключено до фізичної клавіатури. 
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Натисніть довідник із комбінації клавіш, щоб переглянути доступні  комбінації на 

телефоні.  

 

17.21. Дата і час  

Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Дата та час 

• Автоматичне отримання дати та часу: Увімкніть перемикач, щоб автоматично 

отримати час та дату з мережі. Ви можете вимкнути даний параметр, щоб вручну ввести 

значення дати та часу у відповідних рядках. 

• Автоматичний часовий пояс: увімкніть перемикач, щоб використовувати часовий 

пояс, наданий мережею. Ви також можете вимкнути перемикач, щоб вручну 

налаштувати часовий пояс, натиснувши Вибрати часовий пояс.  

• Формат дати: увімкнути або вимкнути 24-годинний формат.  

• Тиждень починається з: Натисніть на тиждень, а потім виберіть день з якого 

починається новий тиждень.  

 

17.22. Резервне копіювання та скидання 

Резервні копії допомагають переконатися, що ви ніколи не втратите свої дані. Можна 

створити резервні копії даних програми, паролів WLAN та інших налаштувань на серверах 

Google. Відновити телефон до заводських налаштувань, якщо він зависає або повільно 

реагує.  

 
 

Створіть резервні копії даних  

Перейдіть у меню Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Резервне 

копіювання та увімкніть Резервне копіювання на Диск Google. Тоді дані вашого 

пристрою будуть регулярно зберігатися на сервері Google, включно з даними про додатками 

та даними з них, історію викликів, контакти, SMS та налаштування пристрою (паролі та 

дозволи WLAN).  

 
 

Скидання налаштувань мережі  

1. Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Скинути -> 

Скидання параметрів мережі.  

2. Торкніться Скинути налаштування,  щоб скинути всі параметри мережі, такі як  

WLAN, мобільні дані та налаштування Bluetooth. Якщо ви встановили блокування 

екрана, спочатку потрібно підтвердити шаблон/PIN/пароль, щоб продовжити.  

 
 

Скинути налаштування додатків 

Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Скинути -> Скинути 

налаштування додатків і торкніться Скинути налаштування додатків.  
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Скидання до заводських налаштувань 

Відновити телефон до заводських налаштувань, якщо він зависає або повільно реагує.  

1. Створіть резервні копії важливих даних на телефоні, перш ніж скинути телефон до 

заводських налаштувань. Див. Резервна копія даних   

2. Перейдіть до Налаштування -> Інші загальні налаштування -> Скинути -> 

Відновити заводскі налаштування.  

3. Торкніться Відновити заводські налаштування. Якщо ви встановили блокування 

екрана, спочатку потрібно підтвердити шаблон/PIN/пароль, щоб продовжити. Після 

цього телефон автоматично перезавантажиться.  

 

17.23. Оновлення системи 
 

 

Оновлення по повітрю (оновлення OTA)  

1. Щоб використовувати оновлення OTA, потрібно підключитись до мережі мобільного 

зв'язку або мережу WLAN і переконайтеся, що на телефоні залишилося щонайменше 

30% заряду акумулятора.  

2. Перейдіть у меню Параметри -> Оновлення системи. Телефон автоматично перевірить 

наявність оновлень.  

3. Якщо ваша система виявляється останньою версією, вам не потрібно оновлювати її; 

якщо на екрані відображається нова версія системи, виконайте вказівки на екрані, щоб 

оновити систему. 

 

 

Локальні оновлення  

1. Перейдіть на сторінку http://www.neffos.com/en/support  і знайдіть модель телефону; 

потім завантажте пакет оновлень на свій телефон. Ви також можете звернутися до 

найближчого сервісного центру Neffos для завантаження пакета оновлень на  телефон 

(рекомендується використовувати оновлення OTA, можливо, що пакет  оновлень не 

буде розміщено на веб-сайті). 

2. Переконайтеся, що на телефоні залишилося щонайменше 30% батареї.  

Перейдіть до Налаштування -> Оновлення системи ->   -> Локальні оновлення, 

виберіть файл, і натисніть OK, щоб підтвердити оновлення. Під час процесу оновлення 

не вимикайте та не перезапускайте телефон вручну. Після оновлення телефон 

автоматично перезавантажиться.  

 

 

Перевірити версію  
1. Перейдіть у меню Налаштування -> Оновлення системи ->     -> Поточна, щоб 

перевірити номер версії телефону. 

http://www.neffos.com/en/support
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Налаштуйте параметри автоматичного завантаження  

Перейдіть у  Налаштування -> Оновлення системи ->     -> Налаштування, тут ви 

зможете увімкнути  автоматичне завантаження пакетів оновлення через мережу WLAN або 

мобільну мережу, або автоматичне оновлення протягом ночі, коли телефон перебуває в 

режимі очікування. 

 
Примітка:  

1. Використання неавторизованого програмного забезпечення третіх сторін для оновлення 

телефону може призвести до того, що ваш телефон стане непридатним для використання або 

поставить вашу особисту інформацію під загрозу викрадення. Завжди оновлюйте за допомогою 

функції оновлення телефону в режимі онлайн або зверніться до найближчого авторизованого 

сервісного центру Neffos для отримання допомоги.  

2. Ваші особисті дані не будуть видалені під час оновлення системи, якщо ви не намагаєтесь 

встановити несумісну програму. Перед оновленням телефону краще створити резервні копії 

важливих даних.  

3. Під час оновлення переконайтеся, що на телефоні залишилося щонайменше 30% заряду 

акумулятора.  

4. Після оновлення можна виявити, що деякі програми сторонніх виробників несумісні з вашою 

системою, наприклад, додатки та ігри або програми для інтернет-банкінгу. Це пояснюється 

тим,що розробникам необхідно трохи часу для випуску оновлень  нових версій Android. 

Зачекайте, доки не буде випущено нову версію програми.  

5. Також можна перевірити номер версії ПЗ для  свого телефону в меню Налаштування -> Про 

телефон -> Інформація про програмне забезпечення -> Версія 

6. Якщо з вашою поточною версією системи виявлено будь-яку проблему, телефон автоматично 

завантажуватиме нову версію на телефоні. Після завантаження з'явиться повідомлення, яке 

нагадає вам про оновлення системи. Дотримуйтесб інструкції на екрані, щоб виконати оновити.  

 

 

17.24. Про телефон 

1. Перейдіть до Налаштування -> Про телефон.  

2. Проведіть пальцем вгору або вниз на екрані, щоб переглянути інформацію про свій 

телефон, наприклад, інформацію про програмне забезпечення, інформацію IMEI, статус 

SIM-карти, номер моделі, номер будівництва та багато іншого.  
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Додаток A: Технічні характеристики  
Технічні характеристики 

Розмір і вага 

Висота: 146,5 мм 

Ширина: 70,9 мм 

Глибина: 8,3 мм 

Вага: 145 г 

Колір Хмарно Сірий / Місячне срібло 

Екран 5,45 дюймів, HD (1440 x 720) 295 PPI, IPS 

Процесор 

MTK6739WW 

4*Cortex-A53    1.5ГГц 

IMG8XE1PPC 570МГц 

Пам’ять ПЗУ: 16 ГБ, ОЗУ: 2 ГБ 

Розширення пам’яті Підтримка Micro SD Карт (до 128 ГБ) 

Камера  
Фронтальна 5 МП 

Основна  13 МП, PDAF 

Датчики 
Датчик відбитків пальців, компас, акселерометр, датчик 

навколишнього освітлення, датчик наближення 

Аудіо 

Підтримувані аудіо формати: 

MP3, AAC, WAV, M4A, OGG, OGA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, 

XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, 3GP 

Подвійний мікрофон 

Відео 

Підтримувані відео формати: 

M4V, MP4, MOV, AVI, 3GP, 3G2, MKV, WEBM 

Декодер: 1080p/30fps Енкодер: 1080p/30fps 

Мережа 

Dual Nano SIM Cards (Dual SIM Dual Standby) 4G FDD-LTE/3G 

WCDMA/2G GSM 

4G FDD-LTE: Band 1/3/5/7/8/20 

3G WCDMA: Band 1/5/8 

2G GSM: Band 2/3/5/8 

Підключення 

Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4ГГц 

Micro USB 

Bluetooth: 4.2 

Геолокація GPS/A-GPS, GLONASS 

Хмарні служби Підтримуються 

Операційна система Android 8.1 

Акумулятор 3020 мАг (Типовийl) 

Комплект поставки 

Neffos C9A 

Адаптер живлення 

USB кабель 

Посібник користувача, Гарантійний талон, Інструкція з техніки 

безпеки 
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Додаток B: Технічна підтримка  
Зверніться до нашої технічної підтримки, якщо у вас виникли питання стосовно цього 

продукту.  
Країна/Регіон Підтримка 

Глобальна  

Website www.neffos.com 

Тел 8 675 526 504 400 

E-mail 
info@neffos.com 
support@neffos.com  

Адреса 

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & 

Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China Postcode: 

518057 

Америка 

Бразилія 

Website www.neffos.com.br 

Тел 

4007-2172 (Capitais e Regiхes metropolitanas)  

0800-608-9799 (Demais localidades) 

11 2222-1245 (SP) 

21 3180-0092 (RJ) 

E-mail suporte.br@neffos.com 

Service Time 
Segunda a sexta-feira das 09:00 as 18:00 Sбbado das 09:00 as 

15:00 

Мексика 

Website www.neffos.com.mx 

Тел +52 55 91388104 

E-mail 
sales.mx@tp-link.com 
support.mx@tp-link.com 

Адреса 
Goldsmith 53, Piso 1, Col. Polanco Chapultepec Del. Miguel 

Hidalgo, Mйxico , Distrito Federal C.P. 11560. 

Колумбія 

Website www.neffos.com/co 

Тел +57 (1)8773545 

E-mail support.co@tp-link.com 

Адреса 
Autop. Medellнn Km 1.5 Vнa Parque la Florida, Bod. 45 

Parque Ind. Terrapuerto, Cota, Cund. 

Перу 

Website www.neffos.com.pe 

Тел +51 1 2402960 Anexo 2967 

E-mail Alejandro.torres@tp-link.com 

Адреса 
Avenida Republica de Panamб 3545 Oficina 802. San Isidro. 

Lima Perъ 

Венесуела 

Website www.neffos.com.ve 

Тел 8675526504400 

E-mail 
info@neffos.com 
support@neffos.com 

Адреса 

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & 

Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China Postcode: 

518057 

http://www.neffos.com/
http://www.neffos.com.br/
mailto:suporte.br@neffos.com
http://www.neffos.com.mx/
mailto:sales.mx@tp-link.com%0Bsupport.mx@tp-link.com
mailto:sales.mx@tp-link.com%0Bsupport.mx@tp-link.com
http://www.neffos.com/co
mailto:support.co@tp-link.com
http://www.neffos.com.pe/
mailto:Alejandro.torres@tp-link.com
http://www.neffos.com.ve/
mailto:info@neffos.com%0Bsupport@neffos.com
mailto:info@neffos.com%0Bsupport@neffos.com
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Країна/Регіон Підтримка 

Середній 

Схід & 

Африка 

Обєднані 

Арабські 

Емірати 

Website www.neffos.ae 

Тел 
 +971-4-396-6356 (UAE) 

 +966-9200-07658 (Saudi) 

E-mail support.mea@neffos.com 

Адреса 
Office 501, The Business Center, Khalid Bin Al Waleed 

Road, P.O. Box 125857, Dubai, U.A.E 

Европа 

Німеччина 

Website www.neffos.de 

Тел 
 +49 1806-633367 

(Mon-Fr 8: 00-17: 00; 20ct/Anruf aus dem dt. Festnetz) 

E-mail 
support.de@neffos.com 
sales.de@neffos.com 

Адреса 
Deutschland, Robert-Bosch-StraЯe 9, 65719 Hofheim am 

Taunus 

Франція 

Website www.neffos.fr 

Тел +33 (0)5 63 21 27 41 

E-mail 

support.fr@neffos.com (Support technique) 

info.fr@neffos.com (Questions d’ordres gйnйrales) 

sales.fr@neffos.com (Commercial)  
rma.fr@neffos.com (Service aprиs-vente) 

Адреса 
16-18 avenue Morane Saulnier, 78140 Vйlizy-Villacoublay, 

France. 

Греція 

Website www.neffos.gr 

Тел 210-5197500 

E-mail support.gr@neffos.com 

Адреса Λ. Κηφισού38 – 38A, 104-42 

Португалія 

Website www.neffos.com.pt 

Tel +351 219 667 944/5/6 

E-mail suporte.pt@neffos.com 

Service time 
De Segunda a Sexta (excepto feriados), das 09h00 аs 13h00 e 

das 14h00 аs 18h00. 

Італія 

Website www.neffos.it 

Тел 
39 0221116579  (Supporto tecnico post vendita) 

39 02 92392211 (Informazioni per il tuo business) 

E-mail 
support.it@neffos.com (Supporto tecnico post vendita) 

sales.it@neffos.com  (Informazioni per il tuo business) 

Адреса Via Gobetti 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Іспанія 

Website www.neffos.es 

Тел 902 060 365 

E-mail info.es@neffos.com soporte.es@neffos.com 

Адреса 
Calle Quintanavides 17, 3Є planta Puerta E, 28050 

Madrid 

http://www.neffos.ae/
mailto:support.mea@neffos.com
http://www.neffos.de/
http://www.neffos.fr/
http://www.neffos.gr/
mailto:support.gr@neffos.com
http://www.neffos.com.pt/
mailto:suporte.pt@neffos.com
http://www.neffos.it/
http://www.neffos.es/
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Країна/Регіон Підтримка 

Европа 

Росія 

Website www.neffos.ru 

Тел 

8 (495) 228 55 66 

8 (495) 228-55-60 (для Москвы и Московской области) 

8 (800) 250-55-60 (бесплатно из любого региона РФ) 

E-mail 

Info.ru@neffos.com  

support.ru@neffos.com  

service.ru@neffos.com 

Адреса г. Москва, ул. Электрозаводская, 27, стр. 7 оф 501 

Болгарія 

Website www.neffos.bg 

Тел 
40311070963 

40311011290 

E-mail 

support.ro@neffos.com  

info.ro@neffos.com  

service.ro@neffos.com  

sales.ro@neffos.com 

Чехія 

Website cz.neffos.com 

Тел 
CZ +420 212 812 625 

SK +421 233 056 981 

E-mail sales.cz@neffos.com 

Адреса Kutvirtova 339/5, Praha 5, 150 00 

Румунія 

Website www.neffos.ro 

Тел 
40311070963 

40311011290 

E-mail 

support.ro@neffos.com 
info.ro@neffos.com 

service.ro@neffos.com 

sales.ro@neffos.com 

Польша 

Website www.neffos.pl 

Tel 
48 (0) 801 002 228 

48 22 360 63 90  

E-mail 
neffos.pl@tp-link.com 
support.pl@neffos.com (Wsparcie techniczne) 

Адреса ul. Ożarowska 40/42, Duchnice 05-850, Poland 

Турція 

Website www.neffos.com/tr 

Tel 0212 359 0 359 / 0212 287 27 27 

E-mail 
support.tr@neffos.com 

sales.tr@neffos.com 

Адреса 

Genpa Telekomьnikasyon ve İletişim Hizmetleri San. 

Tic. A.Ş. Etiler Mah. Nispetiye Cad. No:101 34337 Etiler 

Beşiktaş / İstanbul 

 

 

http://www.neffos.ru/
http://www.neffos.bg/
mailto:sales.cz@neffos.com
http://www.neffos.ro/
http://www.neffos.pl/
mailto:support.pl@neffos.com%20(Wsparcie%20techniczne)
mailto:support.pl@neffos.com%20(Wsparcie%20techniczne)
http://www.neffos.com/tr
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Країна/Регіон Підтримка 

Европа Україна 

Website www.neffos.com/ru-ua 

Тел 

380 (800) 505-508  

38 (044) 590-51-14 

38 (044) 590-51-77(Сервісний центр) 

E-mail 
service.ua@tp-link.com 

sales.ua@tp-link.com 

Адреса 
Україна, 04053, Київ, вул. Металістів, 20, Офісний 

центр VEDA 2-й поверх. 

Азія 

Індія 

Website www.neffos.in 

E-mail marketing.in@neffos.com 

Address 
401, peninsula heights, C.D. Barfiwala Road, Juhu lane. 

Andheri (west) Mumbai 400058 - India. 

Індонезія 

Website www.neffos.co.id 

Тел 8 675 526 504 400 

E-mail 
info@neffos.com  

support@neffos.com 

Адреса 

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, 

Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. 

China Postcode: 518057 

Малазія 

Website www.neffos.my 

Тел 
603 2110 0862 (Mon - Sun, 10am - 10pm) 

603 2141 4358 (Mon - Sun, 10am - 10pm) 

E-mail support.my@neffos.com 

Адреса 
UG-CB4, Plaza Low Yat, Off Jalan Bukit Bintang, 55100 

Kuala Lumpur. 

Тайланд 

Website www.neffos.com/th 

Тел 02-4400029 (คา่บรกิารขึน้อยูก่บัเครอืขา่ยทีใ่ชง้าน) 

E-mail support.th@neffos.com 

Адреса 

บรษิทั ทพี-ีลงิค ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั 

(ส�านักงานใหญ)่ 77/159 อาคารสนิ สาธรสาวเวอร ์ช ัน้ 36 

ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 

10600 

Вєтнам 

Website www.neffos.vn 

Тел +84 8 66894777 (Gi   ờ  hаnh chнnh) 

E-mail 
press.vn@neffos.com support.vn@neffos.com 

sales.vn@neffos.com/ sales.vn@tp-link.com 

Адреса 
12A-15 Tтa nhа Vincom, 45A Lэ T    ự  Trọng, Quận 1, 

TP. Hồ Chн Minh, Việt Nam 

 

 

http://www.neffos.com/ru-ua
http://www.neffos.in/
mailto:marketing.in@neffos.com
http://www.neffos.co.id/
http://www.neffos.my/
mailto:support.my@neffos.com
http://www.neffos.com/th
mailto:support.th@neffos.com
http://www.neffos.vn/
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Країна/Регіон Підтримка 

Азія 

Бангладеш 

Website www.neffos.com/bd 

Тел 8 675 526 504 400 

E-mail 
info@neffos.com 

support@neffos.com 

Адреса 

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, 

Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. 

China Postcode: 518057 

Сингапур 

Website www.neffos.sg 

Тел 

65 6727 4987 (Service Centre, 9:00 am – 7:30 pm Mon-

Fri) 

65 6727 4973 (Service Centre, 9:00 am – 5:30 pm Mon-

Fri) 

65 6727 4980 (24/7 Global Support Hotline) 

E-mail sales.sg@tp-link.com 

Адреса 
12 Kallang Avenue #03-30 Aperia Singapore 339511, 

9:00 am to 7:30 pm (Mon - Fri) 

 

 
 

http://www.neffos.com/bd
http://www.neffos.sg/
mailto:sales.sg@tp-link.com
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Додаток C: Пояснення символів на етикетці 

пристрою  

Значення символів на етикетці продукту пояснюється нижче.  

Символ Пояснення 

 

 
ПЕРЕРОБКА 

На виробі нанесено символ вибіркового сортування відповідний для 

відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей 

символ означає, що даний виріб необхідно утилізувати відповідно до 

Європейської директиви 2012/19 / ЄС,  для процесу переробки або 

розбору з метою мінімізувати вплив на навколишнє середовище. 

Користувач може віддати свій продукт компетентній організації по 

переробці. 
 або продавцю, коли він купує нове електричне або електронне 

обладнання. 
 

  

 

Щоб уникнути пошкодження слуху, не слухайте на великій гучності протягом 

тривалого часу. 
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Додаток D: Автентифікація 

Авторські права та торгові марки  

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.  є зареєстрованою 

торгівельною маркою TP-Link Technologies Co., Ltd.  Інші торгові марки та назви продуктів є 

товарними знаками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників. 

Жодна частина специфікацій не може бути відтворена в будь-якій формі або будь-якими 

засобами або використовуватись для створення будь-яких похідних, наприклад, переклад, 

трансформація або адаптація без дозволу від TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2018 

TP-Link Technologies Co. Всі права захищені.  

  Google, Android, Google Play, YouTube та інші знаки є торговими марками компанії Google 

LLC.  

Bluetooth® текстовий символ та логотипи є зареєстрованими торгівельними марками, що 

належать 

TP-Link Technologies Co., Ltd. використовує ці торгівельні марки на підставі отриманих 

ліцензій. 

http://www.neffos.com 

 

http://www.neffos.com/
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Декларація FCC  

Це обладнання було випробувано та встановлено, що воно відповідає обмеженням для 

цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження 

розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових 

установках. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну 

енергію і, якщо не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, це може 

спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак не існує гарантії того, що 

перешкоди не з’являться при певній установці. Якщо це обладнання викликає шкідливі 

перешкоди для прийому радіо чи телебачення, ви можете визначити це шляхом увімкнення 

та вимкнення обладнання. Далі користувачеві пропонується спробувати виправити появу 

перешкоди одним або кількома з наступних заходів:  

• Переорієнтуйте або перемістіть антену прийому.  

• Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.  

• Підключіть обладнання до розетки, розташованої в іншій схемі, ніж та, до якої 

підключено приймач.  

• Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телевізора.  

 

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація здійснюється за наступними 

двома умовами: 

1. Цей пристрій не може викликати шкідливі перешкоди.  

2. Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи 

перешкоди, які можуть призвести до неправильної роботи.  

 

Будь-які зміни або модифікації, які явно не схвалені стороною, відповідальною за 

відповідність, можуть призвести до анулювання прав користувача на експлуатацію 

обладнання.  

Примітка:  

Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо або TV перешкоди, викликані недозволеними 

модифікаціями даного обладнання. Такі зміни можуть призвести до позбавлення користувача 

прав на експлуатацію даного обладнання.  

 

Заява FCC про радіаційне опромінення 

Рекомендації по випромінюванню для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, 

яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого 

поглинання, рекомендований ICNIRP для мобільних телефонів, що використовуються 

широким загалом, становить 1,6 Вт / кг, що становить у середньому по одному граму 

тканини за IEEE Std 1528 для голови. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання 

для цієї моделі телефону під час випробування становило 0,386 Вт / кг для голови, 1,206 Вт / 

кг для зношеного тіла та 1,206 Вт / кг для точки доступу. Для обмеження впливу радіохвиль 

рекомендується зменшити тривалість дзвінка на мобільний телефон або використовувати 

гарнітуру.  

Метою цих запобіжних заходів є зберігання телефону якнайдалі від голови і тіла. 
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Цей телефон пройшов випробування та відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного 

випромінювання, для носіння на тілі, за умови, якщо використовується з аксесуаром, який не 

містить металу, і який дистанцює телефон мінімум на 10 мм від тіла. 

Для роботи точки доступу, відстань до 10 мм. Використання інших аксесуарів може не 

забезпечити відповідність вимогам FCC щодо впливу радіочастот. 

 

Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам 

нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами 

України. 

 
 

Особиста інформація та безпека даних  

Використання на вашому пристрої деяких функцій або програм сторонніх виробників може 

призвести до втрати особистої інформації та даних або вони можуть стати доступними для 

інших. Для захисту особистої та конфіденційної інформації рекомендовано виконати кілька 

дій.  

• Розмістіть пристрій у безпечній зоні, щоб запобігти його несанкціонованому 

використанню.  

• Встановіть на екрані пристрою блокування та створіть пароль або шаблон 

розблокування, щоб відкрити його. Періодично створюйте резервні копії особистої 

інформації, яка зберігається на картці USIM, картці пам'яті або зберігається у пам'яті 

пристрою. Якщо ви перейдете на інший пристрій, переконайтеся, що перемістили або 

видалили всю особисту інформацію на старому пристрої.  

• Якщо вас турбує вірогідність зараження вірусами, коли ви отримуєте повідомлення 

або електронні листи від незнайомих відправників, ви можете видалити їх, не 

відкриваючи.  

• Якщо ви використовуєте пристрій для доступу до  Інтернету, уникайте веб-сайтів, які 

можуть спричинити ризик безпеці, щоб уникнути можливої крадіжки особистих 

даних.  

• Якщо ви користуєтеся послугами, такими як прив'язка по Wi-Fi або Bluetooth, 

встановіть паролі для цих служб, щоб запобігти несанкціонованому доступу. Коли ці 

служби не використовуються, вимкніть їх.  

• Встановіть або оновіть програмне забезпечення для захисту пристроїв і регулярно 

проводіть сканування на наявність вірусів.  

• Якщо ви встановлюєте додатки, програми сторонніх виробників, впевняться, що 

джерело отримання додатку є офіційним. Завантажені програми третіх сторін слід 

перевіряти на наявність вірусів. 

• Встановлюйте програмне забезпечення або патчі рекомендовані Neffos або 

постачальниками додатків сторонніх виробників. 
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• Деякі додатки вимагають і передають інформацію про місцезнаходження. У результаті 

третя сторона може отримати доступ до інформації про ваше місцезнаходження.  

• Ваш пристрій може надавати інформацію про виявлення та діагностику помилок 

постачальникам додатків сторонніх виробників. Постачальники третьої сторони 

використовують цю інформацію для покращення своїх продуктів і послуг.  

• Якщо у вас виникають сумніви щодо безпеки ваших особистих даних та даних, 

зверніться до служби підтримки neffos  

 

 

Правові Положення 
Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. 

Всі права захищено. 

Торгові Марки та Дозволи 

 є торгівельною маркою чи зареєстрованою торгівельною маркою TP-Link Technologies 

Co., Ltd. TP-Link несе відповідальність тільки за Neffos. 

Android™ є торгівельною маркою Google Inc. Bluetooth® текстовий символ та логотипи є 

зареєстрованими торгівельними марками, що належать 

Bluetooth SIG, Inc. TP-Link Technologies Co., Ltd. використовує ці торгівельні марки на 

підставі отриманих ліцензій. 

Інші торгові марки та назви продуктів є товарними знаками або зареєстрованими торговими 

марками відповідних власників. 

 

 

Положення щодо стороннього програмного забезпечення 

Компанія «Neffos» не є власником інтелектуальної власності стороннього програмного 

забезпечення та додатків, що поставляються із цією продукцією. Відповідно, «Neffos» не 

буде надавати жодних гарантій на якість стороннього програмного забезпечення та додатків. 

Також «Neffos» не буде надавати підтримку клієнтам, які використовують стороннє 

програмне забезпечення та додатки, і не несе відповідальності за функціонування чи 

результати діяльності стороннього програмного забезпечення та додатків. Служби 

стороннього програмного забезпечення та додатків можуть бути перервані чи призупинені у 

будь-який момент, і «Neffos» нt гарантує доступність до будь-якого контенту чи служби. 

Сторонні постачальники послуг надають свій контент та сервіси через мережу чи інші 

інструменти передачі даних поза межами контролю зі сторони «Neffos». У відповідності до 

чинного законодавства, компанія «Neffos» не відшкодовує та не несе відповідальності за 

сервіси, надані сторонніми постачальниками послуг, або за переривання чи призупинення 

стороннього контенту чи служб. «Neffos» не несе відповідальності за законність, якість, чи 

будь-які інші аспекти стороннього програмного забезпечення, встановленого на дану 

продукцію, або за будь-яке відправлення чи завантаження сторонніх робіт у будь-якій формі, 

включаючи, але не обмежуючись, текстами, зображеннями, відеозаписами, або програмним 

забезпеченням і т.д. Клієнти несуть відповідальність за усі наслідки, включаючи 

несумісність між програмним забезпеченням та даною продукцією, які стануть результатом 

встановлення стороннього програмного забезпечення чи завантаження сторонніх робіт. 
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Дана продукція заснована на відкритому коді платформи Android. Але компанія «Neffos» 

внесла необхідні зміни до платформи. Таким чином, ця продукція може не підтримувати усі 

функції, які 

підтримуються стандартною платформою Android, або може бути несумісною із стороннім 

програмним забезпеченням. «Neffos» не надає жодних гарантій чи способів забезпечення 

такої сумісності і однозначно виключає всю відповідальність у зв’язку з такими питаннями. 

 
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЕСЬ ЗМІСТ ДАНОГО ДОВІДНИКА НАДАЄТЬСЯ ТАКИМ «ЯК Є». ЗА ВИНЯТКОМ 

ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ 

БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, 

ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДО 

МЕТИ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРУ, ЗРОБЛЕНИХ ВІДНОСНО ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ 

ЧИ ВМІСТУ ДАНОГО ДОВІДНИКА. ЗА МАКСИМАЛЬНОЇ МІРИ, ЩО ДОПУСКАЄТЬСЯ 

ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН «NEFFOS» НЕ НЕСЕ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ АБО 

ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, БІЗНЕСУ, ДОХОДІВ, ДАНИХ, 

РЕПУТАЦІЇ АБО ОЧІКУВАНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО БУЛИ ЦІ 

ЗБИТКИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧИ НІ. 

МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОСОБИСТІ ТРАВМИ, НАСКІЛЬКИ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

ЗАБОРОНЯЄ ТАКЕ ОБМЕЖЕННЯ) КОМПАНІЇ «NEFFOS», ЩО ВИНИКАЄ В 

РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ОПИСАНОЇ В ДАНОМУ ПОСІБНИКУ, 

ПОВИННА БУТИ ОБМЕЖЕНА СУМОЮ, ЯКА СПЛАЧЕНА СПОЖИВАЧАМИ ЗА 

ПРИДБАННЯ ДАНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 

 

Політика конфіденційності 
Для кращого розуміння того, як ми захищаємо вашу особисту інформацію, будь-ласка, 

ознайомтеся із політикою конфіденційності на сайті компанії www.neffos.com 

 

Інформація з безпеки 
У цьому розділі міститься важлива інформація про експлуатацію вашого пристрою. Також він 

містить інформацію про те, як безпечно використовувати пристрій. Уважно прочитайте цю 

інформацію перед використанням пристрою. 

 

Електронний пристрій 
Не використовуйте пристрій, якщо користування пристроєм заборонено. Не використовуйте 

пристрій, якщо це викликає небезпеку або явище інтерференції для інших електронних 

пристроїв. 

 

Перешкоди в роботі медичного обладнання 
• Дотримуйтесь правил та норм, встановлених лікарнями та медичними закладами. Не 

використовуйте пристрій там, де це заборонено. 

• Деякі бездротові пристрої можуть впливати на роботу слухових апаратів або 

кардіостимуляторів. Зверніться до Вашого постачальника послуг для отримання 

додаткової інформації з цього приводу. 
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• Не використовуйте по можливості Ваш пристрій ближче, ніж 15 см від 

кардіостимулятора, оскільки він може вплинути на роботу кардіостимулятора. Для 

мінімізації можливих перешкод на кардіостимулятор, використовуйте пристрій лише 

на стороні тіла, протилежній від кардіостимулятора. 

• Якщо Ви використовуєте медичне обладнання, зверніться до виробника цього 

обладнання перед використанням Вашого пристрою, щоб визначити, чи буде 

обладнання знаходитись під впливом радіочастот, які випромінює пристрій. 

• Не використовуйте пристрій поблизу приладів чи апаратури, що випромінює 

радіочастоти, таких як звукові системи чи радіо вежі. Радіочастоти можуть призвести 

до порушення функціонування Вашого пристрою. 

• Електронні пристрої у Вашому автомобілі можуть вийти з ладу, внаслідок впливу 

радіоперешкод від Вашого пристрою. Зверніться до виробника для отримання 

додаткової інформації.  

 

Захист органів слуху під час використання гарнітури 

• Для запобігання можливого пошкодження слуху, не прослуховуйте (музику) на 

високому рівні гучності протягом тривалого часу. Використання гарнітури на 

високому рівні гучності може пошкодити Ваш слух. Для зменшення цього ризику, 

необхідно зменшити гучність до безпечного та комфортного рівня. 

• Зовнішній вплив високої гучності під час водіння може стати причиною неуважності 

за кермом та збільшити ризик нещасного випадку. 

• Не використовуйте гарнітуру під час водіння чи верхової їзди. Це може відволікти 

Вашу увагу та призвести до нещасного випадку, або це може бути незаконним в 

залежності від Вашого регіону. 

 

Зони із легкозаймистими та вибуховими речовинами 
• Вимикайте Ваш пристрій у потенційно вибухонебезпечному середовищі, замість 

виймання акумулятора. Завжди дотримуйтесь правил, інструкцій та інформаційних 

знаків у потенційно вибухонебезпечному середовищі. 

• Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях, поблизу ємностей з паливом 

чи хімічними речовинами, або у зонах виконання вибухових робіт. 

• Не слід зберігати чи переносити легкозаймисті рідини, гази або вибухові речовини в 

одному відсіку з пристроєм, його частинами чи аксесуарами. 

 

Безпека руху 

• Дотримуйтесь місцевих законів та правил під час використання пристрою. Для 

зменшення ризику нещасних випадків, не використовуйте Ваш бездротовий пристрій 

під час водіння. 

• Зосередьтесь на водінні. Вашим першочерговим обов’язком є безпечне керування 

автомобілем. 

• Не тримайте пристрій у руках під час керування автомобілем. Використовуйте 

аксесуари типу «hands-free». 

• Якщо Вам необхідно зателефонувати чи відповісти на дзвінок, спершу безпечно 

з’їдьте з дороги та зупиніться, щоб поговорити. 
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• Радіочастотні сигнали можуть впливати на електронні системи транспортного засобу. 

Для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся із виробником 

транспортного засобу. 

• Не розміщуйте пристрій у транспортному засобі над подушкою безпеки або в зоні її 

розкриття. Це може завдати Вам шкоди, внаслідок сильної взаємодії при спрацюванні 

подушки безпеки.  

• Використання електронних пристроїв на борту літального апарата може вплинути на 

електронні прилади навігації літака. Переконайтеся, що пристрій вимкнено під час 

зльоту та посадки. Після зльоту Ви можете використовувати пристрій у режимі «У 

літаку», якщо це дозволено льотним екіпажем. 

 

Умови експлуатації 
• Не підвергайте пристрій впливу густого диму або парів. Це може призвести до 

пошкодження зовнішньої частини пристрою або призвести до порушення його 

працездатності. 

• Не використовуйте та не зберігайте Ваш пристрій у зонах із високою концентрацією 

пилу або летючих матеріалів. Пил або сторонні матеріали можуть спричинити 

порушення працездатності пристрою та можуть призвести до займання чи ураження 

електричним струмом. 

• Не використовуйте пристрій під час грози, щоб захистити його від будь-якої 

небезпеки, що може бути спричинена блискавкою. 

• Бережіть Ваш пристрій та акумулятор від дії дуже низьких та дуже високих 

температур. Екстремальні температури можуть призвести до пошкодження пристрою, 

а також зменшити зарядну ємність і термін служби пристрою та акумулятора. 

• Запобігайте дотику акумулятора до металевих предметів, оскільки це може створити 

контакт між полюсами акумулятора та призвести до тимчасового чи постійного його 

пошкодження. 

• Не підвергайте Ваш пристрій впливу прямих сонячних променів (наприклад, на панелі 

приладів автомобіля) протягом тривалого періоду часу. 

• Для захисту Вашого пристрою та аксесуарів від небезпеки займання та ураження 

електричним струмом, уникайте дощу та потрапляння вологи. 

• Тримайте пристрій подалі від джерел нагрівання та відкритого вогню, таких як 

обігрівач, мікрохвильова піч, плита, бойлер, радіатор або свічки. 

• Не розміщуйте гострі металеві предмети, наприклад, шпильки, поблизу навушника чи 

динаміка. Навушник може втягнути в себе ці предмети та в результаті призвести до 

травми. 

• Запобігайте контакту універсального роз’єму та малого роз’єму із електропровідними 

матеріалами, такими як рідини, пил, металеві порошки, та грифелі олівців. 

Електропровідні матеріали можуть призвести до короткого замикання чи корозії клем, 

які у результаті можуть викликати вибух або займання. 

• Припиніть використання Вашого пристрою чи додатка на деякий час, якщо пристрій 

перегрівається. Якщо шкіра піддається впливу перегрітого пристрою протягом 

тривалого періоду часу, можуть виникнути симптоми низько-температурного опіку, 

такі як червоні плями та більш темна пігментація шкіри. 

• Не торкайтеся антени пристрою. Інакше, якість зв’язку може знизитися. 
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• Не дозволяйте дітям чи домашнім тваринам кусати чи облизувати пристрій або його 

аксесуари. Це може призвести до пошкодження або вибуху пристрою. 

• Дотримуйтесь місцевих законів та норм, а також поважайте права і закони на 

недоторканність особистого життя інших осіб. 

• Не використовуйте спалах камери Вашого пристрою безпосередньо в очі людей чи 

тварин. Інакше, це може призвести до тимчасової втрати зору чи пошкодження очей. 

• Під час використання пристрою залишайте увімкненим світло в кімнаті та не тримайте 

екран занадто близько до очей. 

 

Безпека дитини 
• Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів, що стосуються безпеки дитини. Дозволяти 

дітям гратися із пристроєм чи його аксесуарами може бути небезпечним. Пристрій 

включає в себе відокремлювані частини, що можуть становити небезпеку удушення. 

Тримайте пристрій подалі від дітей. 

• Пристрій та його аксесуари не призначені для використання дітьми. Діти повинні 

використовувати пристрій лише під наглядом дорослих. 

 

Аксесуари 
• Використання несхваленого чи несумісного адаптера живлення, зарядного пристрою 

чи акумулятора може стати причиною займання, вибуху або інших небезпек. 

• Використовуйте схвалені виробником акумулятори, зарядні пристрої, та витратні 

матеріали. 

• •Використання універсальних акумуляторів та зарядних пристроїв може скоротити 

термін служби Вашого пристрою чи призвести до його неправильного 

функціонування. Також вони можуть спричинити займання або призвести до вибуху 

акумулятора. 

• TP-LINK не несе відповідальності за безпеку користувачів, які використовують 

аксесуари та витратні матеріалі, що не схвалені компанією TP-LINK. 

 

Безпека при використанні зарядного пристрою 
• Для пристроїв що підключаються, штепсельна розетка повинна бути встановлена 

поблизу пристроїв та бути легко доступною. 

• Від’єднайте зарядний пристрій від електромережі, коли сам пристрій не 

використовується. 

• Не кидайте та не призводьте до дії ударів зарядний пристрій. 

• Не використовуйте пошкоджені шнури живлення, штекери та погано закріплені 

електричні розетки. Незахищене підключення може призвести до ураження 

електричним струмом або до займання. 

• Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор. 

• Не торкайтеся до самого пристрою чи зарядного пристрою вологими руками. Це може 

призвести до короткого замикання, несправності пристрою, або ураження 

електричним струмом. 

• Якщо Ваш зарядний пристрій знаходився під впливом води, інших рідин, чи 

підвищеної вологості, віднесіть його до авторизованого сервісного центру для огляду. 
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• Переконайтеся, що зарядний пристрій відповідає вимогам Пункту 2.5 у стандарті 

IEC60950-1/EN60950-1 та був перевірений і схвалений у відповідності до 

національних чи місцевих стандартів. 

• Підключайте пристрій лише до виробів із логотипом «USB-IF» чи до пристроїв, що 

отримали підтвердження програмою відповідності «USB-IF». 

• Не згинайте чи не пошкоджуйте шнур живлення. Це може призвести до ураження 

електричним струмом або займання. 

• Не використовуйте Ваш пристрій під час зарядки, та не торкайтеся пристрою 

вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом. 

• Не допускайте короткого замикання зарядного пристрою чи самого приладу. Це може 

призвести до ураження електричним струмом або займання, чи акумулятор може 

вийти з ладу або вибухнути. 

 

Безпека при використанні акумулятора 
• Не під’єднуйте полюси акумулятора до провідників, таких як ключі, ювелірні вироби, 

або інші металеві предмети. Це може призвести до короткого замикання акумулятора 

та спричинити травми або опіки. 

• Зберігайте акумулятор подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів. Не 

розміщуйте його на чи всередині нагрівальних приладів, таких як мікрохвильові печі, 

плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухати при перегріві. 

• Не намагайтеся самостійно модифікувати або ремонтувати акумулятор, вставляти в 

нього сторонні предмети, чи занурювати його у воду або інші рідини. Це може 

призвести до займання, вибуху, або інших небезпек. 

• Якщо акумулятор протікає, переконайтеся, що електроліт не моє безпосереднього 

контакту із Вашою шкірою або очима. Якщо електроліт торкнеться Вашої шкіри або 

потрапить в очі, негайно промийте це місце великою кількістю чистої води та 

зверніться до лікаря. 

• У разі деформації акумулятора, зміни його кольору чи перегріву під час зарядки або 

зберігання, негайно припиніть використання пристрою та видаліть акумулятор. 

Подальше використання може призвести до протікання акумулятора, займання або 

вибуху. 

• Не кладіть акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Пошкоджені 

акумулятори також можуть вибухнути. 

• Утилізуйте пошкоджені акумулятори у відповідності з місцевими нормами. 

Невідповідне використання акумулятора може призвести до його займання, вибуху 

або інших небезпек. 

• Не кусайте чи не облизуйте пристрій або акумулятор. Це в результаті може призвести 

до займання або вибуху. 

• Не розбивайте чи не пробивайте акумулятор, і не підвергайте його впливу високого 

зовнішнього тиску. Це може призвести до короткого замикання або перегріву. 

• Не кидайте пристрій або акумулятор. Якщо пристрій чи акумулятор впав, особливо на 

жорстку поверхню, він може бути пошкоджений. 

• Якщо пристрій у режимі очікування суттєво скоротив час своєї роботи, замініть 

акумулятор. 
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• Забороняється використовувати літій-іонний акумулятор (Li-Ion), що пошкоджений 

або протікає. Для безпечної утилізації Вашого літій-іонного акумулятора зверніться до 

найближчого авторизованого сервісного центру. 

• Якщо Ви звернули увагу на дивні запахи чи звуки, що доносяться з Вашого пристрою 

чи акумулятору, або якщо Ви бачите дим чи витік рідини з пристрою або акумулятору, 

негайно припиніть використання пристрою та віднесіть його до сервісного центру TP-

LINK. Недбалість до цього може призвести до займання або вибуху. 

 

УВАГА! 
Існує вірогідність вибуху, якщо акумулятор видалений неналежним чином або не у 

відповідності до інструкцій видалення використаних акумуляторів.  

 

Чистка та технічне обслуговування 
• Зберігайте Ваш пристрій та аксесуари сухими. Не намагайтеся висушити його за 

допомогою зовнішніх джерел тепла, таких як мікрохвильова піч або фен. Не вмикайте 

пристрій, якщо він вологий. Якщо пристрій вже увімкнений, вимкніть його та відразу 

витягніть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або Ви не можете дістати 

акумулятор, залиште все як є). Потім висушіть пристрій рушником та віднесіть його до 

сервісного центру. 

• Не підвергайте Ваш пристрій чи аксесуари до нього впливу екстремального тепла чи 

холоду. Ці зовнішні умови можуть вплинути на належне функціонування та можуть 

призвести до займання чи вибуху. 

• Уникайте впливів, які можуть призвести до несправності пристрою, його перегріву, 

займання чи вибуху. 

• Перед тим, як Ви будете чистити або обслуговувати пристрій, необхідно припинити 

його використання, зупинити всі додатки та від’єднати всі кабелі, під’єднані до нього. 

• Не використовуйте хімічні засоби для чищення, порошок чи інші хімічні речовини 

(такі як спирт та бензин) для чищення пристрою або аксесуарів. Ці речовини можуть 

призвести до пошкодження деталей чи можуть представляти небезпеку займання. 

Використовуйте чисту, м’яку та суху тканину для чищення пристрою та його 

аксесуарів. 

• Не зберігайте Ваш пристрій поблизу магнітних полів протягом тривалого періоду 

часу. Це може призвести до несправної роботи пристрою або розряду акумулятора під 

впливом магнітних полів. Магнітні смужки карток, включаючи кредитні картки, 

телефонні картки, банківські книжки та посадочні талони, можуть бути пошкоджені 

магнітними полями. 

• Не використовуйте пристрій із знятою задньою кришкою. Акумулятор може випасти із 

пристрою, що в результаті може призвести до його пошкодження чи несправності. 

• Не розбирайте або не намагайтеся самостійно полагодити пристрій та його аксесуари. 

Це призведе до втрати гарантії та звільняє виробника від відповідальності за нанесену 

шкоду. У випадку пошкодження пристрою, зверніться до авторизованого сервісного 

центру для отримання допомоги або ремонту. 

• У випадку якщо екран пристрою розіб’ється, негайно припиніть використання 

пристрою. Не торкайтеся та не намагайтеся самостійно видалити розбиті частинки. 

Негайно зверніться до авторизованого сервісного центру. 

• Не зберігайте пристрій поруч із металевими предметами, такими як монети, ключі та 

намиста. Пристрій може бути подряпаний або може неправильно функціонувати. 
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Якщо клеми акумулятора стикаються з металевими предметами, це може призвести до 

займання. 

 

Екстрені виклики 
Доступність екстрених викликів залежить від якості Вашої мережі стільникового зв’язку, 

політики постачальника послуг зв’язку, а також місцевих законів та норм. Ніколи не 

покладайтеся виключно на Ваш пристрій для критично важливих дзвінків, наприклад, 

медичної допомоги. 

 

Захист навколишнього середовища 

• Пристрій та його аксесуари (якщо вони входять в комплект), такі як адаптер живлення, 

гарнітура та акумулятор не слід викидати разом із побутовим сміттям. 

• Утилізація пристрою та його аксесуарів регулюється місцевим законодавством. 

Підтримайте належний збір та переробку. 

 

Інформація стосовно утилізації та переробки 

  Ця мітка на виробі, аксесуарах або літературі по даному пристрою, вказує на те, що 

виріб та його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, акумулятори, гарнітура, 

USB-дріт) не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. 

Для запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей унаслідок 

неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, відокремлюйте ці предмети від інших 

типів відходів та переробляйте їх відповідно до раціонального повторного використання 

матеріальних ресурсів. 

Побутові користувачі повинні звернутися або в магазин, де була здійснена покупка цього 

виробу, або до відповідного органу місцевої влади, для отримання відомостей про місце та 

спосіб безпечної переробки цих предметів. 

Корпоративним користувачам слід звернутися до власного постачальника та перевірити 

умови гарантійної згоди. Подібний виріб та його електронні аксесуари не слід поєднувати з 

іншими виробничими відходами для утилізації. 

Даний продукт відповідає вимогам RoHS. 

 

Відповідність вимогам ЄС 

Експлуатація під час носіння на одязі 

Пристрій відповідає технічним вимогам RF при використанні біля вуха або на відстані 5 мм 

від вашого тіла. Переконайтеся, що аксесуари пристрою, такі як чохол пристрою, не 

складаються з металевих компонентів. Тримайте пристрій подалі від вашого тіла для 

дотримання відповідності вимогам про відстань. 

Інформація про сертифікацію (SAR) 

Даний пристрій відповідає нормативам щодо впливу радіохвиль. Ваш пристрій являє собою 

малопотужний радіопередавач та приймач. Згідно з міжнародними нормативами, пристрій 

розроблено з урахуванням вимог, що до не перевищення граничного рівня впливу 

радіохвиль. Ці нормативи були розроблені Міжнародною Комісією із Захисту від 

Неіонізуючого Випромінювання (ICNIRP), незалежної наукової організації, та включають в 

себе заходи безпеки, покликані до забезпечення безпеки усіх користувачів, незалежно від 

віку та стану здоров’я. 
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Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) є одиницею вимірювання кількості енергії 

радіочастоти, поглинутої тілом людини під час використання пристрою. Значення SAR 

визначається на найвищому дозволеному рівні потужності за лабораторних умов, але 

фактичний рівень питомого коефіцієнту поглинання для пристрою під час його експлуатації 

може бути значно нижчим від отриманого значення. Це пояснюється тим, що пристрій 

розроблено так, що він використовує мінімальну необхідну потужності для підтримання 

зв’язку із мережею. 
Межа коефіцієнту SAR, прийнятого в Європі, становить на рівні 2,0 Вт/кг, в середньому на 10 

грам живої тканини тіла людини, і найвище значення коефіцієнта SAR для даного пристрою 

відповідає цій межі. 

Найбільше значення коефіцієнта SAR, для даного типу пристрою під час випробування біля 

вуха, становить 0.326 Вт/кг, а під час правильного носіння — 0.855  Вт/кг. 

 

Робоча частота (потужність передачі):  
Робоча частота: 

GSM900 : Tx 880~915, Rx 925~960, Клас потужності: Клас 4 

GSM1800 : Tx 1710~1785, Rx 1805~1880, Клас потужності: Клас 1 

WCDMA Band I: Tx 1920~1980, Rx 2110~2170, Клас потужності: 

Клас3  

WCDMA Band VIII : Tx 880~915, Rx 925~960, Клас потужності: Клас 

3 LTE Band 1: Tx 1920~1980, Rx 2110~2170, Клас потужності: Клас 3 

LTE Band 3: Tx 1710~1785, Rx 1805~1880, Клас потужності: Клас 

3 LTE Band 7: Tx 2500~2570, Rx 2620~2690, Клас потужності: 

Клас 3 LTE Band 8: Tx 880~915, Rx 925~960, Клас потужності: 

Клас 3 

LTE Band 20: Tx 832~862, Rx 791~821, Клас потужності: Клас 3 

WLAN 802.11 a/b/g/n: 2412~2472, Потужність: 17.25 дБм, e.i.r.p. 

Bluetooth: 2402~2480, Потужність: 8.07 дБм, e.i.r.p. 

 

Декларація відповідності: 
Таким чином, компанія TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та 

іншим відповідним положенням Директив 2014/53/EU та 2011/65/EU. 

Ви можете ознайомитись з оригіналом Декларації відповідності за посиланням 

http://www.neffos.com/en/ce.  
 
Цей пристрій має таке маркування, що означає, що : 

 
Даний пристрій може експлуатуватися в усіх державах-членах ЄС. Необхідно дотримуватись 

національних та місцевих нормативів там, де використовується пристрій. 

Цей пристрій може бути обмежений у використанні в залежності від місцевої мережі. 

http://www.neffos.com/en/ce.
http://www.neffos.com/en/ce.

