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1 Зовнішній вигляд телефону
1.1 Клавіші та роз’єми

роз’єм micro-USB

клавіша 
повернення 

назад

клавіша 
повернення 
на головний 

екран

клавіша доступу 
до останніх 
програм

сенсорний 
екран

передня 
камера

роз’єм для гарнітури 
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збільшення гучності

зменшення гучності

клавіша ввімкнення/
вимкнення живлення

камера

Клавіша доступу до останніх програм
• Натисніть, щоб відкрити список запущених 

програм. Натисніть мініатюру, щоб відкрити 
відповідну програму, або проведіть вліво чи 
вправо для видалення мініатюри зі списку. 

Клавіша повернення на головний екран
• При відкритій програмі або будь-якому іншому 

екрані натисніть, щоб повернутися на головний 
екран.

• Натисніть і утримуйте цю клавішу для доступу 
до Google Now і Голосовому пошуку.

Клавіша повернення назад

• Натисніть, щоб повернутися на попередній 
екран або закрити спливне вікно, меню, 
область повідомлень тощо.

Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення

• Натискання: блокування екрану або ввімкнення 
підсвічування екрану.

• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути 
вимкнений телефон. Якщо телефон увімкнено, 
у разі натискання й утримання буде відкрито 
меню, за допомогою якого можна вимкнути або 
перезавантажити телефон, а також увімкнути 
режим «У літаку».
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути телефон.

• Натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення 
живлення та клавішу зменшення гучності, 
щоб зробити знімок екрану. 

Клавіші гучності 
• Під час виклику: регулювання гучності 

динаміка або гарнітури.
• Під час відтворення музики, відео тощо: 

регулювання рівня гучності.
• У звичайному режимі: регулювання рівня 

гучності звуку дзвінка.
• Під час вхідного виклику: вимкнення звуку 

дзвінка.
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1.2 Перед початком роботи
1.2.1 Налаштування
Зняття та встановлення задньої кришки телефону

Встановлення та вилучення SIM-картки
Для здійснення викликів у телефон потрібно вставити 
SIM-картку. 
Вимкніть телефон і вилучіть акумулятор, перш ніж 
встановлювати чи вилучати SIM-картку.

Встановіть SIM-картку в слот контактами донизу та зсуньте 
її до упору. Переконайтеся, що картку встановлено 
правильно. Щоб видалити SIM-картку, злегка натисніть на 
неї пальцем, а потім вийміть її зі слоту.

  Цей телефон підтримує лише microSIM-картки. 
Зверніться до свого оператора, щоб обміняти 
звичайну SIM-картку на microSIM-картку. 
Встановлення картки іншого типу може 
призвести до пошкодження телефону.

Встановлення та видалення акумулятора
Вимкніть телефон, перш ніж виймати акумулятор.

• Вставте акумулятор (має почутися клацання) та 
встановіть задню панель телефону.

• Зніміть задню панель телефону та вийміть акумулятор.

Встановлення та вилучення картки пам’яті microSD
Вимкніть телефон і вийміть акумулятор, перш ніж 
встановлювати чи вилучати microSD-картку.

Посуньте фіксатор microSD-картки вліво і підніміть, 
щоб вивільнити його. Потім вставте microSD-картку 
контактами донизу. Складіть фіксатор SIM-картки 
і посуньте його вправо, щоб зафіксувати.
Зарядження акумулятора

Підключіть зарядний пристрій до телефону та стандартної 
побутової розетки змінного струму (220 В, 50 Гц), як 
показано на рисунку. Також можна зарядити телефон за 
допомогою кабелю USB. 

  Щоб заощадити заряд акумулятора, відключайте 
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а також програми, якщо вони 
не використовуються. У меню Налаштування > 
Екран можна зменшити яскравість екрану та час, 
після закінчення якого екран буде вимкнено, 
а телефон переведено в режим сну.
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1.2.2 Увімкнення телефону
Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення 
живлення, доки не ввімкнеться підсвічування екрану. Для 
цього може знадобитися декілька секунд. Якщо потрібно, 
розблокуйте телефон (за допомогою проведення по 
екрану, цифрового коду, пароля чи графічного ключа). 
Після увімкнення телефону відобразиться головний 
екран.

Якщо ви не знаєте PIN-код або забули його, зверніться 
до оператора стільникового зв’язку. Не зберігайте PIN-
код поруч із телефоном. Зберігайте цю інформацію 
у безпечному місці.

Початкове налаштування телефону

Під час першого ввімкнення телефону потрібно 
налаштувати такі опції, як мова, обліковий запис Google, 
дата і час тощо.

1.  Виберіть мову на телефоні, а потім натисніть .

2.  Виберіть мережу Wi-Fi, а потім натисніть Далі.

3.  Введіть Ім’я, а потім натисніть Далі.

4.  Захистіть свій телефон, встановіть блокування екрану 
або натисніть Пропустити для переходу до наступного 
кроку.

5.  Виберіть Сервіси Google, а після завершення натисніть 
Далі.

6.  Виберіть головний екран, а потім натисніть Далі.

7.  Виберіть Підказки, а потім натисніть Далі.

Коли усі інші параметри (Дата і час, Дозволи програм 
тощо) будуть встановлені, налаштування пристрою буде 
завершено.

У разі ввімкнення телефону без встановлення SIM-
картки можна підключитися до мережі Wi-Fi, щоб увійти 
у свій обліковий запис Google і скористатися деякими 
функціями телефону.

1.2.3 Вимкнення телефону
Утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення 
на головному екрані, доки на екрані не відобразиться 
меню із параметрами телефону. Виберіть Вимкнути 
живлення.

1.3 Головний екран
Телефон має два види головного екрану, які можна 
використовувати: стандартний екран і спрощена версія.

Це можна встановити під час першого включення 
телефону або натиснувши Налаштування > Головний 
екран.

У спрощеному головному екрані є усі потрібні функції, 
представлені в інтуїтивному і привабливому дизайні.

Натискання клавіші Повернення на головний екран 
поверне на головний екран. Також можна персоналізувати 
головний екран, додавши на нього ярлики улюблених 
програм чи віджетів.
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На стандартному головному екрані нижній набір значків 
завжди відображається - незалежно, на якій з частин 
головного екрану ви знаходитесь. У тому самому місці 
розташований значок списку програм. Якщо натиснути 
його, відображається список усіх доступних програм.

Рядок стану
• рядок стану/область повідомлень
• натисніть і перетягніть вниз, щоб 

відкрити область повідомлень

Вкладка Програми
• натисніть, щоб відкрити список програм

Під час перебування на головному 
екрані проведіть вліво або вправо, 
щоб переглянути всі його частини

Рядок для введення пошукового 
запиту Google 
• натисніть a, щоб ввести текст для пошуку
• натисніть b, щоб скористатися функцією 

голосового пошуку

Обрані програми
• натисніть будь-який зі значків, щоб 

відкрити відповідну програму
• натисніть і утримуйте, щоб перемістити 

або змінити програми

a b

Головний екран є розширеним для забезпечення 
більшого простору для додавання програм, ярликів тощо. 
Переміщення вправо або вліво на головному екрані 
забезпечує повний його перегляд. Біла крапка внизу 
екрану вказує на відкритий наразі екран.
У режимі стандартного головного екрану проведіть 
вправо, щоб переглянути вибрані програми (за 
допомогою налаштувань у розділі порад користувачам). 
Можна змінити її на іншу програму у меню 
Налаштування > Екран > Обрана програма головного 
екрану.

1.3.1 Використання сенсорного екрану
Натискання 

Натисніть значок програми, щоб відкрити її.

Натискання й утримання 

Натисніть і утримуйте головний екран протягом декількох 
секунд, щоб перейти до розділу Віджети.

Перетягування 

Натисніть на об’єкт і, не відпускаючи палець, перетягніть 
його в інше розташування.

Проведення 

Проведіть по екрану вгору, вниз, праворуч або ліворуч, 
щоб прокрутити програми, зображення, веб-сторінки 
тощо.

Швидке проведення 

Виконує ту ж саму функцію, що й проведення, але 
з більшою швидкістю.

Зведення/розведення 

Натисніть екран двома пальцями однієї руки і, не 
відпускаючи їх, зведіть або розведіть пальці, щоб змінити 
масштаб веб-сторінки або зображення.

Змінення орієнтації екрану 

Поверніть телефон на 90 градусів, щоб автоматично 
змінити орієнтацію екрану із книжкової на альбомну.

1.3.2 Рядок стану
У рядку стану відображаються значки стану телефону 
(праворуч) і повідомлення (ліворуч). 
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Значки стану

Підключено до 
мережі GPRS Увімкнено GPS

Підключено до 
мережі EDGE

Не встановлено SIM-
картку

Підключено до 
мережі 3G Увімкнено вібрацію

Підключено до 
мережі HSDPA (3G+) Звук вимкнено

Підключено до 
мережі HSPA (3G+)

Режим «Не 
турбувати»

Інтернет-роумінг Мікрофон вимкнено

Потужність сигналу 
мережі

Акумулятор майже 
розряджений

Підключено до 
мережі Wi-Fi

Низький заряд 
акумулятора

Увімкнено Bluetooth
Акумулятор 
частково 
розряджений

Підключено до 
пристрою Bluetooth

Акумулятор 
заряджений

Режим «У літаку» Зарядження 
акумулятора

Встановлено 
будильник

Підключено 
гарнітуру

Значки повідомлень

Нове повідомлення 
GmailTM Триває виклик 

Нове SMS- або MMS-
повідомлення Пропущені виклики

Не вдалося 
надіслати SMS- або 
MMS-повідомлення

Утримання виклику

Нове повідомлення 
Hangouts

Увімкнено 
переадресацію 
викликів

Нове повідомлення 
голосової пошти Надсилання даних

Запланована подія Завантаження 
завершено

Синхронізація даних
Перевищено 
обмеження на 
використання даних

Картка microSD 
не встановлена

Доступна мережа 
Wi-Fi

Відтворення 
Телефон підключено 
до ПК за допомогою 
кабелю USB

Помилка знімка 
екрану Увімкнено FM-радіо

Увімкнено режим 
модему USB

Доступне оновлення 
системного ПЗ

Увімкнено 
портативну точку 
доступу Wi-Fi

Підключено до VPN

Зроблено знімок 
екрану

Увімкнено 
міжнародний 
роумінг.

Приховані 
повідомлення

Вимкнено 
міжнародний 
роумінг.
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Область повідомлень
Натисніть рядок стану й перетягніть його вниз, щоб відкрити 
панель швидких налаштувань або область повідомлень. 
Щоб закрити область повідомлень або панель швидких 
налаштувань, натисніть її та перетягніть вгору. В області 
повідомлень можна відкрити певні об’єкти та переглянути 
нагадування, позначені відповідними значками, а також 
переглянути відомості про безпровідні мережі. 

натисніть, щоб перейти до панелі 
швидких налаштувань

натисніть і потягніть двічі вниз, 
щоб відкрити панель швидких 
налаштувань

Щоб видалити повідомлення, натисніть його та перемістіть 
вбік.
Натисніть значок  для очищення повідомлень 
(повідомлення про деякі фонові процеси видалити не можна).
Натисніть , а потім – значок налаштувань , щоб перейти 
до меню Налаштування.

Панель швидких налаштувань
•  натисніть, щоб увімкнути або вимкнути 

певні функції, а також змінити режим 
телефону

•  натисніть стрілку вниз, щоб 
переглянути налаштування

відображатиметься налаштоване 
зображення, якщо ви створили свій 
профіль у програмі Контакти(1) 

(1) Зверніться до розділу «3.3.1 Перегляд 
контактів»

1.3.3 Рядок для введення пошукового запиту
За допомогою рядка для введення пошукового запиту 
можна знайти відомості у програмах, телефонній книзі 
та Інтернеті.

a b

а Пошук тексту

•  Натисніть на головному екрані вікно пошуку. 

• Введіть необхідний запит для пошуку.

• Натисніть  на клавіатурі, якщо потрібен пошук 
в Інтернеті.

б Голосовий пошук

• Натисніть  у вікні пошуку для відкриття діалогового 
екрану.

• Проговоріть необхідний запит для пошуку. 
Відобразиться список результатів пошуку для вибору. 
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1.3.4 Блокування та розблокування екрану
Щоб захистити свій телефон та особисті дані, можна 
заблокувати екран за допомогою графічного ключа, 
цифрового коду, пароля тощо. 

Створення графічного ключа (відповідно до інструкцій 
на екрані)

• Натисніть Налаштування > Безпека > Блокування 
екрану > Графічний ключ.

• Накресліть власний ключ розблокування.

накресліть власний ключ 
розблокування 

натисніть, щоб підтвердити 
накреслений пароль

Створення пароля/PIN-коду розблокування

• Натисніть Налаштування > Безпека > Блокування 
екрану > Цифровий код або Пароль.

• Встановіть власний цифровий код або пароль.

Блокування екрану

Для блокування екрану натисніть один раз клавішу 
ввімкнення/вимкнення живлення.

Розблокування екрану
Натисніть один раз клавішу ввімкнення/вимкнення 
живлення для увімкнення екрану, намалюйте створений 
графічний ключ або введіть цифровий код чи пароль для 
розблокування екрану. 

Якщо вибрана опція Проведення по екрану для 
розблокування екрану, всуньте вгору, щоб розблокувати 
екран, проведіть пальцем вліво для доступу до камери 
або вправо, щоб відкрити програму Телефон.

1.3.5 Налаштування екрану
Додавання програм і віджетів
Щоб додати програму на головний екран, натисніть кнопку 
головного меню , потім у головному меню натисніть 
і утримуйте програму, яку потрібно додати, а потім 
перетягніть її в потрібне розташування на головному екрані 
та відпустіть.

Переміщення програм і віджетів
Натисніть і утримуйте об’єкт (програму, папку або віджет), 
який потрібно перемістити, а потім перетягніть його в 
потрібне розташування та відпустіть. Перетягування 
об’єктів можливе на головному екрані та панелі Обрані 
програми. Натисніть і утримуйте об’єкт у лівій або правій 
частині екрану, щоб перетягнути його на інший екран.
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Видалення

Натисніть і утримуйте об’єкт (програму або віджет), 
який потрібно видалити. Перетягніть його вгору до 
надпису Видалити. Коли значок об’єкта стане червоним, 
відпустіть його.

Створення папок

Для кращого впорядкування об'єктів (ярликів або 
програм) на головному екрані та на панелі Обрані 
програми їх можна додати до папки, помістивши один 
об'єкт на інший. Щоб перейменувати папку, відкрийте її, 
утримуйте рядок введення назви та введіть нову назву 
папки.

Налаштування заставки

Натисніть і утримуйте пусту ділянку екрану або перейдіть 
до меню Налаштування > Екран > Заставки, щоб 
настроїти заставку головного екрану.

1.3.6 Регулювання гучності
Використання клавіші регулювання гучності

Натисніть клавішу гучності для регулювання гучності. 
Для активації режиму вібрації натисніть клавішу 
зменшення гучності до того, як спрацює вібрація. 
Натисніть клавішу зменшення гучності ще раз, щоб 
активувати режим Без звуку.

Використання меню налаштувань  

Двічі перетягніть вниз панель повідомлень і торкніться 
значка Налаштування , щоб відкрити налаштування, 
а потім виберіть Звуки та повідомлення. Можна 
налаштувати гучність мелодії, повідомлень, системних 
звуків тощо.

2 Введення тексту
2.1  Використання віртуальної 

клавіатури
Налаштування віртуальної клавіатури

Ця програма знаходиться на головному екрані або 
у головному меню виберіть Налаштування > Мова 
та введення. 

Налаштування орієнтації віртуальної клавіатури

Щоб змінити орієнтацію віртуальної клавіатури, 
поверніть телефон у горизонтальне положення або 
тримайте його вертикально. Щоб увімкнути або вимкнути 
функцію змінення орієнтації екрану, скористайтеся меню 
Налаштування > Екран > Автообертання.

2.1.1 Клавіатура Android

натисніть, щоб 
переключитися між 
режимами введення 
символів і цифр

натисніть і 
утримуйте, а потім 
виберіть символ 
або емозначок

натисніть, щоб 
ввести текст або 
цифри

натисніть, щоб 
переключитися 
між режимами 

abc і Abc 
натисніть, щоб 

переключитися 
між режимами 

abc і ABC
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2.2 Редагування тексту
Введений текст можна редагувати.

• Натисніть і утримуйте текст, щоб почати його 
редагування. Також, щоб скористатися функцією 
редагування, можна двічі натиснути текст.

• Щоб змінити область виділення тексту, перетягніть 
маркери, розташовані на початку та в кінці вибраного 
фрагмента.

• Для роботи з вибраним фрагментом тексту доступні 
такі опції: Вирізати, Копіювати, Вставити, Надіслати 
та Вибрати все.

Також можна вставити новий текст

• Натисніть на місце введення тексту, або натисніть 
і утримуйте порожнє місце. Перетягніть маркер, щоб 
перемістити курсор.

• Якщо є текст, який був скопійований, натисніть на поле 
введення. З’явиться значок Вставити. Натисніть його, 
щоб вставити текст.

3  Набір, Виклики та Контакти
3.1 Набір номера 
3.1.1 Здійснення викликів
Для здійснення вихідного виклику, коли телефон увімкнено, 
перейдіть на головний екран і натисніть на панелі обраних 
програм значок програми Телефон .

Якщо телефон заблокований, натисніть клавішу ввімкнення/
вимкнення живлення, а потім проведіть пальцем значок 
телефону вправо.

натисніть, щоб відобразити панель 
набору номерів

Контакти
Виклики

натисніть і 
утримуйте, 

щоб отримати 
доступ до 
голосової 

пошти



23 24

Щоб здійснити виклик, наберіть потрібний номер 
телефону за допомогою віртуальної клавіатури. Також 
можна вибрати номер в меню Контакти або Виклики 
за допомогою проведення чи натискання відповідних 
пунктів, а потім натисніть  для здійснення виклику. 

Набраний номер телефону можна зберегти в меню 
Контакти. Щоб це зробити, натисніть значок  і виберіть 
у розкривному меню Додати до контактів.

Якщо ви припустилися помилки та бажаєте видалити 
неправильні цифри, натисніть .

Щоб завершити виклик, натисніть .

Міжнародний виклик

Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть і утримуйте 
 для введення «+», а потім введіть міжнародний код 

країни чи повний номер телефону та натисніть .

Екстрені виклики

У разі перебування телефону в зоні дії мережі наберіть 
номер екстреного виклику й натисніть . Це можливо 
навіть за відсутності SIM-картки та без введення PIN-коду.

3.1.2  Відповідь на виклики та відхилення 
викликів

 

Під час надходження вхідного виклику вікно виклику 
з’явиться у верхній частині екрану. Натисніть  , щоб 
відхилити виклик, або  , щоб відповісти на нього.

Натисніть вікно виклику, щоб відкрити екран виклику.

На екрані виклику натисніть 
• Проведіть вправо, щоб відповісти на виклик.
• Проведіть вліво, щоб відхилити виклик.
• Проведіть вгору, щоб відхилити виклик і надіслати SMS-

повідомлення.
Щоб вимкнути звук дзвінка вхідного виклику, натисніть 
клавішу збільшення/зменшення гучності.
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3.1.3 Відкриття голосової пошти 
Голосова пошта – це послуга оператора стільникового 
зв’язку, що дозволяє вам не отримувати дані пропущених 
викликів, навіть якщо ваш телефон вимкнений. 
Вона працює як автовідповідач, записи якого можна 
прослухати в будь-який час. 

Щоб прослухати голосову пошту, натисніть і утримуйте  
у вкладці Телефон.
Для того, щоб встановити номер голосової пошти, 
натисніть клавішу   на екрані набора номера, 
а потім натисніть Налаштування > Голосові виклики > 
Голосова пошта.
Якщо отримано голосове повідомлення, у рядку стану 
з’явиться значок  . Відкрийте область сповіщень 
і натисніть Нове голосове повідомлення.

3.1.4 Під час голосового виклику
Щоб відрегулювати гучність під час вхідного виклику, 
натисніть клавішу збільшення/зменшення гучності.

Натисніть для утримання поточного виклику. 
Натисніть цей значок для повернення до виклику.

Натисніть, щоб відобразити панель набору 
номерів.

Натисніть для завершення поточного виклику.

Натисніть для відключення гучності виклику. 
Натисніть ще раз для увімкнення гучності 
виклику.

Натисніть для активації гучномовного зв’язку під 
час виклику. Натисніть ще раз для вимкнення 
гучномовного зв’язку.

Натисніть, щоб надіслати виклик іншому контакту.

Щоб уникнути випадкових натискань екрану під 
час виклику, екран буде автоматично 
заблокований, якщо користувач піднесе телефон 
до вуха, і розблокований, як тільки телефон буде 
подалі від обличчя.

3.1.5 Керування декількома викликами
За допомогою цього пристрою можна здійснювати 
декілька викликів одночасно. 

Конференц-зв’язок (1)

Можна налаштувати конференц-зв’язок. 

• Виберіть першого співрозмовника конференц-виклику. 

• Натисніть  і виберіть Додати виклик.

• Введіть номер телефону співрозмовника, якого бажаєте 
додати до конференц-виклику і натисніть  . Також 
можна додати співрозмовників із меню Виклики або 
Контакти.

• Натисніть значок меню, щоб розпочати конференц-зв’язок.

• Під час конференц-зв’язку натисніть  для 
відключення співрозмовника або окремої розмови 
з одним співрозмовником. Натисніть , щоб від’єднати 
співрозмовника від конференц-зв’язку, натисніть  
для окремої розмови з кожним співрозмовником 
і утримання інших співрозмовників.

• Натисніть  для завершення конференц-зв’язку 
тавід’єднання всіх співрозмовників.

(1) Залежить від оператора зв’язку.



27 28

3.1.6 Налаштування виклик
З екрану програми Телефон натисніть клавішу  
і виберіть Налаштування. Доступні такі опції:
Загальні налаштування викликів
• Облікові записи викликів
Налаштуйте облікові записи SIP
• Голосова пошта
Служба У діалоговому вікні, що відкрилося, 

можна обрати службу голосової 
пошти чи іншу службу.

Налаштування Якщо використовується голосова 
пошта вашого оператора стільникового 
зв’язку, у діалоговому вікні, що 
відкрилося, можна ввести номер 
голосової пошти для прослуховування 
наявних повідомлень і керування 
голосовою поштою.

Звук Натисніть, щоб вибрати звук дзвінка 
повідомлень.

Вібрація Виберіть опцію, щоб увімкнути 
вібрацію, якщо встановлено виклик.

• Фіксований набір
Фіксований набір (FDN) — це режим SIM-картки, який 
дозволяє обмежити здійснення вихідних викликів лише 
на визначені номери телефонів. Ці номери знаходяться 
у списку FDN. Найбільш часто використовується FDN для 
обмеження батьками вихідних викликів у телефоні дітей.
Під час увімкнення FDN потрібно задля безпеки ввести 
PIN2-код, який надає постачальних послуг (оператор 
стільникового зв’язку) або виробник SIM-карток. 
• Нагадування вібрацією
Виберіть опцію, щоб увімкнути вібрацію, якщо 
встановлено виклик.

Переадресація виклику
Натисніть, щоб налаштувати переадресацію викликів у 
разі, якщо ви зайняті, не можете відповісти на виклик чи 
недоступні.
• Заборона викликів
Можна активувати або деактивувати заборону усіх 
вхідних чи вихідних викликів. Доступні опції:
Усі вихідні 
виклики

Заборона всіх вихідних викликів. 

Вихідні 
міжнародні 
виклики

Заборона всіх вихідних міжнародних 
викликів. 

Міжнародні 
виклики, крім 
місцевих

Вихідні міжнародні виклики, окрім 
вихідних викликів у свою країну.

Всі вхідні 
виклики

Заборона всіх вхідних викликів.

Вхідні виклики 
у роумінгу

Блокування вхідних викликів, якщо ви 
перебуваєте за кордоном.

Скасувати всі Скасувати всі заборони викликів.
Змінити пароль 
заборони 
викликів

Змінити початковий пароль заборони 
викликів для активації заборони 
викликів.

• Додаткові налаштування
Автовизначення 
номера 
телефону

Відкривається діалогове вікно 
для налаштування відображення 
вихідного виклику.

Очікування 
виклику

Встановіть прапорець для повідомлення 
про новий вхідний виклик.

Звуки та вібрація
Налаштування параметрів звуку та вібрації
Швидкі відповіді
Натисніть, щоб редагувати швидкі відповіді, які будуть 
використані під час відхилення виклику за допомогою SMS.
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3.2 Нещодавні виклики
Щоб перейти до списку викликів у програмі Телефон, 
натисніть значок . У списку викликів відображається вся 
історія викликів.
Натисніть контакт або номер телефону для перегляду 
інформації.
Можна переглядати детальну інформацію виклику, 
здійснювати новий виклик або надсилати повідомлення 
контакту на номер телефону або додати номер телефону 
в Контакти (доступно лише для телефонних номерів, які ще 
не були збережені) тощо.
Натисніть фото  для відкриття панелі Швидкого доступу.
Щоб очистити історію викликів, натисніть клавішу  на 
екрані програми Телефон і виберіть Очистити журнал 
викликів.

3.3 Контакти 
Перегляд і створення контактів на телефоні, а також 
синхронізація контактів зі своїм обліковим записом 
Google або іншими програмами, доступними в Інтернеті 
або на телефоні.

3.3.1 Перегляд контактів
Щоб отримати доступ до Контактів, натисніть вкладку 
Програми на головному екрані та виберіть Контакти. 

торкніться значка для відкриття панелі 
Швидкого контакту і перегляду 
детальної інформації щодо контакту

натисніть для перегляду обраних 
контактів

Список контактів

натисніть, щоб додати новий контакт

натисніть для налаштування 
ваших профілю і зображення

після налаштування профілю буде 
відображатися ваше зображення. 
Також буде змінено значок на панелі 
швидких налаштувань вашого 
зображення

Натисніть  клавішу для відкриття списку опцій. 
Доступні такі опції:

• Фільтр 
контактів

Виберіть контакти для відображення.

• Імпорт/Експорт Імпорт і експорт контактів між 
телефоном, SIM-карткою та карткою 
пам’яті microSD або надсилання 
контакту.

• Групи Натисніть, щоб створити нову групу 
контактів або налаштувати параметри 
існуючої групи.

• Облікові записи Керування налаштуванням 
синхронізації різних облікових записів.

• Налаштування Відкрийте налаштування відображення 
контактів.
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3.3.2 Додавання контактів
Натисніть список програм на головному екрані, виберіть 
Контакти, а потім натисніть значок  у списку контактів, 
щоб створити новий контакт.

натисніть, щоб зробити або вибрати 
фотографію для контакту

натисніть, щоб зберегти

натисніть, щоб додати новий ярлик

Щоб завершити виклик, натисніть .

Щоб вийти без збереження, натисніть  , а потім 
Видалити зміни.

Додати/видалити з обраного

Щоб додати контакт у Обране, натисніть контакт для 
перегляду детальної інформації, а потім натисніть  , 
щоб додати контакт у Обране. 

Щоб видалити контакт з обраного, натисніть  на екрані 
детальної інформації.

Лише телефони можуть бути додані у Обране.

3.3.3 Редагування контактів
Щоб змінити відомості про контакт, натисніть  на 
екрані детальної інформації про контакт. Щоб завершити 
виклик, натисніть .

Зміна номера телефону за замовчуванням для 
контакту

Номер телефону за замовчуванням (номер телефону, який 
має пріоритет для здійснення викликів чи надсилання 
повідомлень) завжди буде відображатися під іменем 
контакту. 

Щоб змінити номер телефону за замовчуванням, 
натисніть і утримуйте на екрані детальної інформації 
про контакт номер телефону, який бажаєте встановити 
за замовчуванням, а потім виберіть Зробити номер 
за замовчуванням. Біля номера телефону з’явиться 
значок .

Опція доступна, якщо контакт містить більш ніж один 
номер телефону.

Видалити контакт

Щоб видалити контакт, натисніть , а потім натисніть 
Видалити з екрану детальної інформації про контакт. 

Контакт буде також видалений з інших програм 
у телефоні або Інтернеті під час наступної 
синхронізації телефону.
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3.3.4 Спілкування з контактами
Можна здійснювати виклики та обмінюватися 
повідомленнями з вашими контактами.

Щоб здійснити виклик, натисніть і утримуйте номер 
телефону.

Щоб надіслати повідомлення, натисніть значок  
справа від номера телефону контакту.

Використання швидкого контакту для Android

Натисніть зображення контакту для відкриття швидкого 
контакту для Android, а потім можна натиснути на номер 
телефону чи значок  для вибору способу спілкування.

Тип значків, які доступні на панелі швидкого контакту, 
залежить від інформації, що введена для контактів, 
програм і облікових записів телефону.

3.3.5 Імпорт, експорт і обмін контактами
Під час перебування на екрані контактів натисніть  , 
щоб перейти до опцій, виберіть Імпорт/Експорт, а потім 
виберіть імпорт/експорт контактів із/на SIM-картку, 
телефон, картку пам’яті microSD, внутрішню пам’ять 
телефону, обліковий запис тощо.

Щоб імпортувати один контакт із SIM-картки або 
експортувати його на неї, виберіть потрібний обліковий 
запис і SIM-картку, а потім виберіть контакт, який потрібно 
імпортувати або експортувати. Для підтвердження 
натисніть ГОТОВО.

Щоб імпортувати всі контакти із SIM-картки або навпаки 
експортувати, виберіть потрібний обліковий запис і SIM-
картку, а потім натисніть Вибрати всі. Для підтвердження 
натисніть ГОТОВО.

Щоб надіслати один або декілька контактів, надішліть 
візитівку контакту через Bluetooth, за допомогою Gmail 
тощо.

Натисніть контакт, до якого потрібно надати доступ, 
натисніть  , виберіть Надіслати з екрану відомостей 
про контакт, а потім виберіть програму для виконання 
цієї дії. 

3.3.6 Перегляд контактів
Можна налаштувати групи для перегляду в кожному 
обліковому записі, що відображатимуться у списку 
контактів. Натисніть клавішу , а потім Фільтр контактів 
з екрану списку контактів, а потім можна вибрати 
контакти для перегляду.

Натисніть клавішу , а потім виберіть Налаштування. 
У меню Сортувати за можна вибрати метод сортування: 
за іменем або за прізвищем. Також у меню Формат імені 
можна вибрати формат відображення: спочатку ім’я або 
спочатку прізвище.
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3.3.7 Об’єднання/розділення контактів
Можна додати будь-яку інформацію до існуючого 
контакту, щоб не було дублікатів записів.
Виберіть контакт для додавання інформації, натисніть 
клавішу , потім натисніть клавішу  на екрані 
редагування і виберіть Об’єднати.
Потрібно вибрати контакт із прізвищем, який бажаєте 
додати до іншого контакту. Інформацію буде додано до 
потрібного контакту, а попередній контакт буде видалено.
Щоб розділити контактну інформацію, виберіть контакт 
з даними, які потрібно вилучити, натисніть клавішу  , 
а потім натисніть клавішу  на екрані редагування. Потім 
виберіть Розділити, а потім натисніть OK.

3.3.8  Синхронізація контактів із декількома 
обліковими записами

Можна синхронізувати контакти та інші дані з декількома 
обліковими записами, кількість яких залежить від 
встановлених на телефоні програм.
Щоб додати обліковий запис, натисніть   на панелі 
швидких налаштувань для доступу до Налаштувань, 
а потім натисніть Облікові записи > Додати обліковий 
запис.
Потрібно вибрати тип облікового запису, наприклад: 
Google, Exchange тощо.
Для усіх облікових записів потрібно ввести детальну 
інформацію: логін, пароль тощо.
Можна видалити обліковий запис і усю пов’язану з 
ним інформацію з телефону. Для цього відкрийте меню 
Налаштування, перейдіть у потрібний обліковий 
запис, натисніть клавішу  , потім вибрати Видалити 
обліковий запис, а потім підтвердити.
Синхронізація
Можна також синхронізувати обліковий запис вручну: 
у меню Облікові записи виберіть обліковий запис 
зі списку, а потім натисніть клавішу і виберіть 
Синхронізувати зараз.

4  Повідомлення, Email

4.1 Повідомлення 
Можна створювати, редагувати та отримувати SMS- 
і MMS-повідомлення.
Щоб відкрити програму SMS/MMS, перейдіть до 
головного екрану і натисніть значок програми SMS/MMS 

 на панелі обраного.

4.1.1 Створення повідомлень
При відкритому меню повідомлень натисніть значок 
створення нового повідомлення , щоб створити SMS-
або MMS-повідомлення.

натисніть, щоб створити нове 
повідомлення або новий груповий чат

натисніть, щоб шукати в усіх 
повідомленнях

• натисніть, щоб переглянути все 
листування з цим абонентом

• натисніть, щоб переглянути все 
листування з цим абонентом
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Надсилання SMS-повідомлень

Введіть номер телефону або ім’я одержувача в полі Кому 
або натисніть , щоб додати одержувачів, натисніть 
рядок Введіть текст повідомлення, щоб ввести текст 
повідомлення. Натисніть значок , щоб надіслати SMS-
повідомлення. 

SMS-повідомлення, що містить понад 160 
латинських або 70 кириличних літер, буде 
розділено на декілька повідомлень. Спеціальні 
символи, наприклад наголоси, також збільшують 

розмір SMS-повідомлення, що може призвести до 
надсилання декількох повідомлень.

Надсилання MMS-повідомлень

За допомогою MMS-повідомлень можна надсилати 
відеокліпи, зображення, фотографії, слайди та звуки на 
інші мобільні пристрої або адреси електронної пошти. 

SMS-повідомлення автоматично перетворюються на 
MMS-повідомлення в разі вкладення в повідомлення 
файлів (зображення, відео, аудіо тощо) або введення 
адреси електронної пошти в полі Кому.

Щоб надіслати MMS-повідомлення, введіть номер 
телефону або ім’я отримувача у полі Кому, натисніть 
Створити повідомлення, щоб ввести текст повідомлення. 
Натисніть значок  , щоб додати вкласти фотографії, 
відео, аудіо чи слайди.

Завершивши, натисніть , щоб надіслати MMS-
повідомлення. 

Варіанти вкладень:

• Зображення Для вибору зображень скористайтесь 
меню Галерея чи Файли.

• Слідуй за мною Натисніть, щоб поділитися поточним 
розташуванням.

• Контакт Увійдіть до контактів, щоб обрати 
контакт(и) для вкладення.

• Відео Для вибору відео скористайтесь меню 
Галерея чи Файли.

• Аудіо Виберіть Розпочати запис для обміну 
миттєвими аудіоповідомленнями або 
виберіть аудіофайл.

4.1.2 Керування повідомленнями
Якщо буде отримано повідомлення, з’явиться у рядку 
повідомлень значок . Потягніть вниз рядок стану, 
щоб відкрити панель повідомлень, виберіть нове 
повідомлення, щоб відкрити і прочитати його. Можна 
також прочитати нове повідомлення у SMS/MMS. 
Повідомлення відображаються у вигляді ланцюжка.
Щоб відповісти на повідомлення, виберіть поточне 
повідомлення для доступу до екрану введення нового 
повідомлення, введіть текст, а потім натисніть Надіслати.
Натисніть і утримуйте повідомлення, щоб відкрити список 
опцій. Наступні опції повідомлення доступні для вибору:

• Копіювати 
текст

Ця опція використовується для SMS-
повідомлень. Натисніть, щоб скопіювати 
текст поточного повідомлення та 
вставити його в поле Введіть 
текст повідомлення для нового 
повідомлення.

• Переслати Натисніть для надсилання повідомлення 
іншому отримувачу.

• Видалити Видалення вибраного повідомлення.
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4.1.3 Налаштування повідомлень
На екрані списку повідомлень натисніть клавішу  
і виберіть Налаштування.

Налаштування відображення
• Розмір шрифту Натисніть, щоб встановити розмір 

шрифту.
• Заставка Натисніть, щоб налаштувати заставку 

чату. 
• Сортування 

контактів за...
Натисніть для сортування контактів за 
іменем або прізвищем. 

• Відображення 
імені контакту

Натисніть для відображення контактів – 
Спочатку ім’я або Спочатку прізвище.

• Відображати 
журнал 
викликів під 
час розмови

Встановіть прапорець для увімкнення/
вимкнення функції. Після увімкнення 
будуть виділені історія, фотографії, 
повідомлення та інші файли, що 
відправлені під час розмови.

Чат
• Варіанти 

обслуговування
Встановіть прапорець для 
увімкнення/вимкнення служби 
Виклики і Повідомлення. 

• Відображати 
останню 
активну 
інформацію

Встановіть прапорець 
для відображення/приховання 
останньої активної інформації.

• Звіти щодо 
прочитання 
(лише чат)

Встановіть прапорець для надсилання 
повідомлень, коли повідомлення чату 
буде прочитано.

• Назва профілю 
чату

Натисніть, щоб налаштувати назву 
профілю.

• Автоматичне 
завантаження 

Натисніть, щоб надати дозвіл 
на автоматичне завантаження 
медіафайлів у залежності від стану 
підключення.

SMS/MMS
• Дозвольте 

конвертацію 
довгих SMS-
повідомлень 
у MMS

Встановіть прапорець для увімкнення/
вимкнення функції.

• Звіти про 
доставку SMS

Встановіть прапорець, щоб запитувати 
звіт про доставку для всіх SMS-
повідомлень, що надсилаються.

• Звіти про 
доставку MMS

Встановіть прапорець, щоб запитувати 
звіт про доставку для всіх MMS-
повідомлень, що надсилаються.

• MMS під час 
перебування  
у роумінгу

Встановіть прапорець для 
автоматичного отримання вхідних MMS 
під час перебування у роумінгу.

• Автоотримання 
MMS

Встановіть прапорець для 
автоматичного отримання вхідних MMS.

• Додатково Натисніть, щоб отримати доступ  
до додаткових параметрів.

Повідомлення

• Звуки дзвінка 
повідомлень

Натисніть, щоб встановити звук 
дзвінка повідомлень.

• LED-індикатор 
повідомлень

Натисніть для увімкнення LED-
індикатора під час отримання 
повідомлень.

• Вібрація Встановіть прапорець для 
увімкнення/вимкнення вібрації під 
час отримання повідомлення.

• Повідомлення 
групового чату 

Встановіть прапорець для 
повідомлення щодо отримання 
нових повідомлення групового чату.

• Режим 
конфіденційності 

Встановіть прапорець, щоб увімкнути 
режим конфіденційності. В цьому 
режимі текстове повідомлення та 
відправник не будуть відображатися 
серед нових повідомлень.
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4.2 Gmail/Email
Під час першого налаштування телефону можна вибрати 
вже існуючий обліковий запис Gmail або створити новий. 

4.2.1 Gmail 
Gmail налаштовується під час першого увімкнення 
телефону. Gmail можна автоматично синхронізувати 
з обліковим записом Gmail в Інтернеті. На відміну від 
інших видів облікових записів електронної пошти, кожне 
повідомлення та відповідь у Gmail групуються у папці 
«Вхідні» як окрема розмова, а всі листи відображаються 
окремими ярликами.
Доступ до Gmail
Під час перебування на головному екрані натисніть 
значок списку програм і виберіть Gmail.
Повідомлення і листування у Gmail відображаються з 
єдиного облікового запису. Якщо у вас є інший обліковий 
запис Gmail, його можна додати як новий. Для цього у 
меню Вхідних повідомлень натисніть значок  , а потім 
виберіть Налаштування і Додати обліковий запис.
Після завершення можна переключити обліковий запис. 
Для цього натисніть на назву облікового запису, а потім 
виберіть потрібний обліковий запис.
Створення та надсилання повідомлень електронної 
пошти
1 Під час перебування на екрані «Вхідні» натисніть значок 

.
2 Введіть адресу одержувача в полі Кому. 
3 За потреби натисніть значок , а потім виберіть 

пункт Копія/прихована копія, щоб додати копію або 
приховану копію.

4 Введіть тему й текст повідомлення.
5 Натисніть  , а потім виберіть Вкласти файл, щоб 

додати вкладення.
6 Натисніть  , щоб надіслати повідомлення. 

7 Якщо повідомлення наразі не потрібно надсилати, 
натисніть значок  і виберіть Зберегти чернетку. 
Також можна натиснути клавішу повернення назад, 
щоб автоматично зберегти чернетку. Щоб переглянути 
чернетку, натисніть назву облікового запису для 
відображення усіх ярликів, а потім виберіть Чернетки.

Якщо ви бажаєте надсилати або зберігати повідомлення, 
можна натиснути значок  і далі Відмінити.
Щоб додати підпис до повідомлень з розділу «Вхідні», 
натисніть значок  і далі Налаштування, виберіть 
обліковий запис, а потім натисніть Підпис.
Отримання і перегляд електронного повідомлення 
Під час надходження нового повідомлення відбудеться 
повідомлення звуком дзвінка або вібрацією, а також 
з’явиться значок  у рядку стану. 

Натисніть і перетягніть рядок стану до панелі повідомлень, 
потім натисніть нове повідомлення для перегляду. Також 
можна прочитати нове повідомлення, вибравши ярлик 
«Вхідні» у програмі Gmail.

Можна шукати повідомлення за відправником, 
одержувачем, за темою тощо.

• Під час перебування на екрані «Вхідні» натисніть значок 
.

• Введіть ключове слово в рядку пошуку і натисніть  .  

Відповісти або переслати повідомлення електронної 
пошти

• Відповісти Під час перегляду електронної 
пошти натисніть  , щоб відповісти 
відправнику цього листа.

• Відповісти всім Натисніть  і виберіть Відповісти всім, 
щоб відповісти усім адресатам в листі.

• Переслати Натисніть і виберіть Переслати, 
щоб переслати повідомлення іншому 
адресату.
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4.2.2 Електронна пошта 
Крім облікового запису Gmail, на телефоні також можна 
встановити облікові записи із використанням протоколів 
POP3 або IMAP.
Щоб це зробити, виберіть у головному меню програму 
Email. Майстер налаштування допоможе вам налаштувати 
обліковий запис електронної пошти.
1 Введіть адресу електронної пошти та натисніть Далі.
2 Виберіть тип облікового запису. Потім введіть відповідний 

пароль облікового запису та натисніть Далі.
3 Вам може бути запропоновано вибрати тип облікового 

запису. Виберіть його й натисніть Далі. Програма 
намагатиметься здійснити автоматичне настроювання. 
Якщо автоматичне настроювання не вдалося здійснити, 
буде запропоновано настроїти обліковий запис пошти 
вручну.

4 Налаштуйте параметри облікового запису.
5 Введіть назву облікового запису. Тепер вона 

відображатиметься у вихідних повідомленнях.
6 Щоб додати ще один обліковий запис, натисніть клавішу 

 і виберіть пункт Налаштування. Потім натисніть 
Додати обліковий запис.

Створення та надсилання повідомлень електронної 
пошти
1 Під час перебування на екрані «Вхідні» натисніть значок 

.
2 Введіть адресу одержувача в полі Кому.
3 За потреби натисніть , а потім виберіть Копія/

прихована копія, щоб додати копію або приховану копію.
Введіть тему й текст повідомлення.
5 Натисніть клавішу  , а потім натисніть  , щоб додати 

вкладення.
6 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.
7 Якщо повідомлення наразі не потрібно надсилати, 

натисніть клавішу  і виберіть Зберегти чернетку.
Також можна натиснути клавішу повернення назад, щоб 
автоматично зберегти чернетку. 

5  Календар, Годинник, 
Калькулятор

5.1 Календар 

Використовуйте Календар, щоб відстежувати важливі 
зустрічі, події тощо.

Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному 
екрані вкладку Програми, а потім виберіть Календар.

5.1.1 Багаторежимний перегляд
Натисніть дату, що змінити перегляду календаря. Або 
натисніть , щоб переглянути календар на День, 3 дні, 
Тиждень, Місяць або Порядок денний. Натисніть , 
щоб повернутися до поточної дати.

Місяць
Тиждень

День

Порядок 
денний
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5.1.2 Створення нової події
Можна додавати нові події у будь-якому режимі перегляду 
Календаря. 

• Натисніть  .

• Заповніть усі потрібні дані для нової події. Якщо подія 
триватиме увесь день, можна вибрати Увесь день.

Для завершення натисніть ГОТОВО у верхній частині 
екрану.

Перед тим, як додати подію, потрібно додати хоча 
б один обліковий запис календаря і зробити 
календар видимим.

Видалення або редагування події
Для того щоб видалити або редагувати подію, натисніть 
її для доступу до екрану режиму редагування, потім 
натисніть  для редагування події або Видалити, щоб 
видалити подію.

5.1.3 Нагадування
Якщо встановлено нагадування про подію, у визначений 
час з’явиться значок  у рядку стану. 

Натисніть і потягніть вниз рядок стану, щоб відкрити 
панель повідомлень, натисніть назву події, щоб 
переглянути список повідомлень Календаря.

Натисніть клавішу Назад, щоб зберегти нагадування 
в рядку стану та панелі повідомлень.

5.2 Годинник 
Цей телефон має вбудований годинник.

Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному 
екрані вкладку Програми, а потім виберіть Годинник.

Натисніть  , щоб встановити будильник.

5.2.1 Встановлення будильника
На екрані Годинника натисніть  для доступу до екрану 
Будильника, потім натисніть , щоб додати новий 
будильник. Доступні такі опції:

• Час Натисніть для встановлення поточного 
часу.

• Повторення Натисніть для вибору днів 
спрацьовування будильника.

• Звук дзвінка Натисніть для вибору звуку дзвінка 
будильника.

• Вібрація Встановіть прапорець для активації 
вібрації для будильника.

• Ярлик Натисніть для встановлення назви 
будильника.
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Натисніть і утримуйте вже існуючий будильник, потім 
натисніть , щоб видалити обраний будильник.

5.2.2 Зміна налаштувань будильника
На екрані Будильника натисніть клавішу . У розділі 
Налаштування доступні такі опції:

Годинник

• Стилі Натисніть, щоб встановити Аналоговий 
або Цифровий стиль відображення 
годинника.

• Автоматичний 
домашній 
годинник

Встановіть прапорець, щоб додати 
годинник для домашнього часового 
поясу під час переходу в інший 
часовий пояс.

• Домашній 
часовий пояс

Натисніть, щоб встановити домашній 
часовий пояс.

Будильник

• Автовимкнення Натисніть, щоб встановити тривалість 
будильника.

• Інтервал 
повторення 
сигналу

Натисніть, щоб встановити інтервал 
повторення сигналу.

• Гучність 
будильника

Натисніть, щоб встановити гучність 
сигналу.

• Клавіші 
гучності

Натисніть, щоб встановити функцію 
клавіш гучності: Відкласти, Відмінити 
або Ні.

• Початок тижня Натисніть, щоб вибрати перший день 
тижня відповідно до ваших потреб: 
Субота, Неділя або Понеділок.

5.3 Калькулятор 
За допомогою калькулятора можна обчислювати та 
вирішувати багато математичних завдань.

Щоб перейти до цієї функції, відкрийте головне меню та 
виберіть програму Калькулятор.

Доступні дві панелі: Основна та Додаткова панель.

Для переключення панелей можна використовувати два 
способи:

• Для відкриття Додаткової панелі натисніть і перетягніть 
основний екран вліво. 

• Або поверніть пристрій у альбомний режим з відкритою 
основною панеллю, щоб відкрити Додаткову панель (1).

Для перегляду історії обчислень потягніть екран донизу.

(1) Якщо в меню Налаштування > Екран > У разі обертання 
пристрою вибрано опцію Залишатися у портретному 
режимі, додаткова панель не буде відображатися.
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6 Підключення 
Для підключення до Інтернету можна використовувати 
мережі GPRS/EDGE/3G або Wi-Fi.

6.1 Підключення до Інтернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G
Під час першого ввімкнення телефону зі встановленою 
SIM-карткою почнеться автоматичне налаштування 
таких мереж, як GPRS, EDGE або 3G. Якщо мережу не 
підключено, можна увімкнути Передача даних у меню 
Налаштування > Використання даних.

Щоб дізнатися, яка мережа наразі використовується, 
виберіть Налаштування > Про пристрій > Стан > 
Інформація про SIM-картку.

Створення нової точки доступу:

Нове підключення мережі GPRS/EDGE/3G/4G можна 
додати наступним чином:

1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 
щоб перейти до меню Налаштування.

2 Натисніть Додатково... > Мобільна мережа > Точки 
доступу (APN).

3 Потім натисніть клавішу  , щоб додати нову APN.

4 Введіть потрібну інформацію.

5 Після завершення натисніть клавішу  і виберіть 
Зберегти.

Увімкнення/вимкнення передачі даних у роумінгу
Під час роумінгу можна підключити/відключити передачу 
даних. 
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково... > Мобільна мережа.
3 Натисніть перемикач  для увімкнення або вимкнення 

Інтернет-роумінгу.
4 Якщо передача даних у роумінгу вимкнена, можна 

здійснювати передачу даних за допомогою безпроводової 
мережі Wi-Fi (див. розділ «6.1.2 Wi-Fi»).

Якщо ви знаходитесь у роумінгу, фіксована панель 
відображатиметься у панелі повідомлень, щоб дозволяє 
увімкнути або вимкнути службу.

6.1.2 Wi-Fi
Завдяки функції Wi-Fi можна підключатися до Інтернету в разі 
перебування телефону в зоні дії безпроводової мережі. Для 
використання функції Wi-Fi не обов’язково встановлювати 
SIM-картку.
Увімкнення функції Wi-Fi і підключення до 
безпроводової мережі
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування, а потім виберіть Wi-Fi.
2 Натисніть перемикач  у рядку Wi-Fi, щоб увімкнути або 

вимкнути функцію Wi-Fi.
3 Виберіть Wi-Fi. Буде відображено список доступних мереж 

Wi-Fi.
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4 Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися. 
Якщо вибрана мережа є захищеною, введіть ключ 
безпеки мережі (зверніться до адміністратора зв’язку за 
докладними відомостями). Натисніть Підключити для 
встановлення підключення. 

Увімкнення повідомлень під час знаходження нової 
мережі
Якщо увімкнений Wi-Fi і активовані повідомлення про 
мережі, значок Wi-Fi з’явиться у рядку стану, як тільки 
телефон знайде доступні безпроводові мережі поблизу вас. 
Щоб активувати цю функцію:
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть пункт меню Wi-Fi, а потім натисніть клавішу  

і виберіть Додаткові функції. 
3 Натисніть перемикач  для увімкнення або вимкнення 

цієї функції. 
Додавання мережі Wi-Fi
Якщо мережу Wi-Fi увімкнено, можна додати нові мережі 
Wi-Fi у відповідності до ваших потреб. 
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть пункт меню Wi-Fi, а потім натисніть  і виберіть 

Додати мережу.
3 Введіть назву мережі та іншу потрібну інформацію про 

мережу.
4 Натисніть Зберегти.
Після успішного підключення телефон буде в подальшому 
автоматично підключатися до цієї мережі, якщо ви 
перебуватиме у зоні її покриття.
Видалення мережі Wi-Fi
Наступні кроки попереджають автоматичне підключення до 
мереж, які більше не потрібні.
1 Увімкнути Wi-Fi, якщо він ще не увімкнений.
2 На екрані Wi-Fi натисніть і утримуйте назву збереженої 

мережі.
3 У діалоговому вікні натисніть Видалити цю мережу.

6.2 Chrome 
За допомогою браузера Chrome можна переглядати веб-
сторінки в Інтернеті.
Щоб здійснити пошук в Інтернеті, перейдіть на головний 
екран і натисніть на панелі обраних програм значок 
програми Chrome .
Відкриття веб-сторінок
При відкритому браузері Chrome натисніть поле введення 
адреси вгорі екрану, введіть адресу потрібної сторінки 
й натисніть на клавіатурі  . 

натисніть, щоб видалити весь вміст

натисніть для пошуку або введення 
адреси веб-сторінки

6.3  Підключення до пристроїв 
із підтримкою Bluetooth 

Bluetooth – це безпроводова технологія зв’язку, яку можна 
використовувати для обміну даними або підключення до 
інших пристроїв Bluetooth. 
Для доступу до цієї функції натисніть  на панелі 
швидких налаштувань, а потім натисніть Налаштування 
і виберіть Bluetooth. На екрані з’явиться ваш пристрій 
і список доступних пристроїв.
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Увімкнення Bluetooth
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування, а потім виберіть 
Bluetooth.

2 Натисніть , щоб увімкнути/вимкнути цю функцію.
Щоб телефон краще розпізнавати, можна змінити ім’я 
вашого телефону.
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть пункт меню Bluetooth.
3 Натисніть клавішу  і виберіть Перейменувати 

пристрій.
4 Введіть назву, а потім натисніть Перейменувати.
Підключення телефону до інших пристроїв Bluetooth 
Для обміну даними з іншим пристроєм потрібно увімкнути 
Bluetooth і підключитися до пристрою з підтримкою 
Bluetooth, з яким ви бажаєте обмінюватися даними.
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть пункт меню Bluetooth.
3 Виберіть зі списку пристрій Bluetooth, щоб утворити 

пару.
4 У діалоговому вікні виберіть Підключити.
5 Якщо утворення пари буде успішно виконано, телефон 

підключиться до пристрою.
Відключення від пристрою Bluetooth
1 Натисніть , після цього виберіть ім’я пристрою, яке 

бажаєте відключити.
2 Натисніть Забути.
6.4 Підключення до комп’ютера
Використовуючи кабель USB, можна копіювати файли 
з комп’ютера у внутрішню пам’ять телефону та навпаки. 

Підключення
• Підключіть телефон до порту USB комп’ютера за 

допомогою кабелю USB, що входить до комплекту 
поставки телефону. Відобразиться повідомлення про 
встановлення підключення.

• У разі використання телефону в режимі медіапристрою 
(MTP) або камери (PTP) підключення буде встановлено 
автоматично.

Для підключення телефону в режимі 
Медіапристрій (MTP) в ОС Microsoft Windows XP 
потрібно встановити на комп’ютері 

медіапрогравач Windows Media Player 11. Його можна 
завантажити за посиланням: http://windows.microsoft.com/
uk-ua/windows/download-windows-media-player
Знайти файли, завантажені у внутрішню пам’ять 
телефону
1 Відкрийте на головному екрані вкладку Програми, щоб 

перейти до списку програм.
2 Виберіть Файли.
Усі завантажені файли зберігаються у меню Файли. 
У цьому меню можна переглядати медіафайли (відео, 
фотографії, музичні файли тощо), перейменовувати 
файли, встановлювати програми на телефон тощо.

6.5 Безпечне вилучення картки пам’яті 
microSD

Картку пам’яті microSD можна вийняти з телефону, якщо 
телефон вимкнений. Щоб вилучити картку пам’яті microSD, 
якщо телефон увімкнений, потрібно спочатку відключити 
її у телефоні, щоб не спричинити її пошкодження або 
телефону.
Вилучення картки пам’яті microSD
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть Місце збереження та USB-накопичувачі > 

Картка пам’яті.
3 Натисніть  і виберіть Налаштування > Вилучити.
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Крім того, можна натиснути значок  поруч із карткою 
пам’яті для її вилучення.
За допомогою усіх цих способів можна безпечно видалити 
картку пам’яті microSD з телефону.
Форматування картки пам’яті microSD
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть Місце збереження та USB-накопичувачі > 

Картка пам’яті.
3 Натисніть  і виберіть Налаштування > Форматувати.
4 Для підтвердження натисніть  .

6.6  Режим модема
Використовуючи кабель USB, телефон можна 
використовувати як модем для підключення до Інтернету. 
Крім того, його можна використовувати як портативну 
точку доступу Wi-Fi. При цьому до нього можна одночасно 
підключити до восьми пристроїв.

Використання цих функцій може призвести до 
додаткових витрат. У разі їх використання 
в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

Поділитися підключенням
Підключіть телефон до порту USB комп’ютера за 
допомогою кабелю USB, що входить до комплекту 
поставки телефону.
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково... > Режим модема.
3 Щоб увімкнути цю функцію, натисніть перемикач  

навпроти пункту USB-модем.
Поділитися підключенням за допомогою Wi-Fi-
роутера
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково... > Режим модема > Wi-Fi-

роутер.

3 Натисніть перемикач  для увімкнення або вимкнення 
цієї функції. 

Поділитися підключенням за допомогою Bluetooth
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково... > Режим модема.
3 Щоб увімкнути цю функцію, натисніть перемикач  

навпроти пункту Bluetooth-модем.
Перейменувати або захистити Wi-Fi-роутер
Якщо Wi-Fi-роутер увімкнено, можна змінити назву мережі 
Wi-Fi (SSID) або захистити мережу Wi-Fi.
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково... > Режим модема > Wi-Fi-

роутер.
3 Виберіть Налаштування Wi-Fi-роутера для зміни SSID 

або установок безпеки мережі.
4 Натисніть Зберегти.

6.7  Підключення до віртуальної мережі
Віртуальна приватна мережа (VPN) дозволяє підключатися 
до ресурсів у локальній мережі. Мережі VPN є поширеними 
у підприємствах і компаніях, школах та інших закладах, 
щоб користувачі мали змогу отримати доступ до ресурсів 
локальної мережі, якщо вони знаходяться поза цими 
закладами чи підключені до безпроводової мережі.
Додавання VPN
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, 

щоб перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково...  > VPN і потім натисніть  .
3 Дотримуйтеся вказівок на екрані, що відкрився, для 

налаштування кожного компоненту VPN.
4 Натисніть Зберегти.
Новий VPN буде доданий в список VPN на екрані 
налаштувань.
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Перед додаванням VPN потрібно встановити PIN-код 
або пароль на ваш телефон.

Підключення/відключення від VPN
Для підключення до VPN:
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково...  > VPN.
3 З’явиться список VPN. Виберіть VPN, до якого бажаєте 

підключитися.
4 У діалоговому вікні введіть потрібну інформацію і натисніть 

Підключитися.
Відключення:
• Відкрийте панель повідомлень і натисніть нагадування 

щодо підключення до VPN.
Зміна/видалення VPN
Зміна VPN:
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування.
2 Натисніть Додатково...  > VPN.
3 З’явиться список VPN. Натисніть значок  поруч з VPN, яку 

бажаєте змінити.
4 Для завершення натисніть Зберегти.
Видалення:
Натисніть значок  для вибору VPN, натисніть Видалити.

7 Google Play Маркет (1) 
Google Play Маркет — це інтернет-магазин програмного 
забезпечення, в якому можна завантажити і встановити 
програми та ігри для телефону з ОС Android.
Перебуваючи на головному екрані, відкрийте вкладку 
Програми і виберіть Google Play Маркет.
Натисніть клавішу , а потім виберіть Довідка для входу на 
сторінку довідки Google Play Маркет, щоб отримати більш 
детальну інформацію щодо цієї послуги.

(1) Залежить від країни і оператора зв’язку.

8 Мультимедійні програми
8.1 Камера 
У цьому телефоні є камера, за допомогою якої можна 
здійснювати фото- та відеозйомку.
Перед використанням камери видаліть захисну плівку 
з об’єктива, тому що це впливає на якість зображення.
Щоб зробити фотографію, коли телефон розблокований, 
натисніть значок Камери  на панелі обраного 
головного екрану. 
Якщо телефон заблокований, натисніть клавішу 
ввімкнення/вимкнення живлення, а потім проведіть 
пальцем значок камери вліво.

натисніть, щоб зняти фотографію

натисніть, щоб увімкнути/вимкнути 
функцію HDR

проведіть для переключення 
режимів роботи камери Вручну, 
Авто або Панорама

двічі натисніть або зведіть два чи більше 
пальців разом, або розведіть їх  
в сторони, щоб збільшити/зменшити

натисніть, щоб переключитися між 
фронтальною/задньою камерами

натисніть для доступу до налаштувань

проведіть для перегляду знятих фото 
або відео

натисніть, щоб увімкнути або вимкнути 
нічний режим

натисніть, щоб увімкнути режим 
відеозйомки

Зйомка фотографій
Екран є видошукачем на телефоні. Спочатку наведіть 
видошукач на об’єкт або у перспективу, натисніть екран 
для фокусування, потім натисніть  , щоб зробити 
знімок, який буде автоматично збережений.
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Зйомка відео
Натисніть  у правому нижньому куті екрану, щоб 
розпочати запис відео.
Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично 
збережено. 
Дії під час перегляду знятих фото/відео
• Натисніть на зображення в лівому нижньому куті 

екрану, щоб швидко переглянути зняте фото.
• Натисніть значок , а потім виберіть Gmail, Bluetooth, 

MMS тощо, щоб поділитися відзнятим фото або відео.
• Натисніть , щоб перейти до вкладки Фотографії.
• Натисніть клавішу Назад для повернення до Камери.

8.1.1 Налаштування режиму зйомки
Перед тим, як  зробити фото або зняти відео, натисніть 
значок . Можна налаштувати камеру в режимі зйомки.
Режим зйомки камери
Натисніть значок  для доступу до налаштувань камери. 
Доступні такі опції:
Зображення
• Розмір фото  

(основна 
камера/
фронтальна 
камера)

Натисніть для вибору розміру 
зображення.

• Сітка Натисніть перемикач для 
встановлення/скасування сітки на 
екрані камери.

Відео

• Якість відео  
(основна 
камера/
фронтальна 
камера)

Натисніть, щоб вибрати якість відео 
HD або VGA.

• Стабілізатор 
зображення

Натисніть перемикач, щоб увімкнути/
вимкнути функцію стабілізації 
зображення.

Загальні

• Пам’ять Натисніть, щоб вибрати пам’ять 
телефону або картку пам’яті для 
збереження фото/відео.

• Теги GPS Натисніть перемикач, щоб увімкнути/
вимкнути функцію тегів GAP.

• Звук затвору Натисніть перемикач, щоб увімкнути/
вимкнути звук затвора під час зйомки 
фото.

• Скидання до 
заводських 
налаштувань

Натисніть, щоб скинути телефон до 
заводських налаштувань.

8.2 Фотографії 

Галерея використовується як медіапрогравач для 
перегляду фото і відео.

Для перегляду фотографій натисніть на головному екрані 
меню Програми, а потім виберіть Фотографії.

проведіть вгору або вниз, щоб 
переглянути альбоми
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Перегляд фото і відео

Фото і відео відображаються в альбомах у Галереї.

натисніть, щоб повернутися 
на головний екран галереї

проведіть вгору або вниз, 
щоб переглянути фотографії

• Натисніть альбом, щоб переглянути всі збережені фото 
або відео.

• Натисніть фото/відео, які бажаєте переглянути.

• Проведіть вліво/вправо для перегляду попереднього 
або наступного зображення/відео.

Робота із зображеннями

Можна обертати або обрізати фото, ділитися з друзями, 
встановлювати їх як зображення контакту, заставки тощо.

Знайдіть зображення, яке бажаєте змінити, натисніть на 
нього з повноекранного перегляду фотографій. Проведіть 
по рядку значків вправо і вліво, щоб вибрати потрібну 
дію, натисніть значок  , щоб надіслати зображення, 
потім натисніть значок , щоб змінити зображення та 
значок , а потім виберіть Видалити копію пристрою.
Для підтвердження натисніть Видалити, щоб видалити 
зображення.

натисніть, щоб відредагувати 
зображення

натисніть, щоб поділитися 
зображенням за допомогою 
вибраної програми

натисніть, щоб відкрити 
контекстне меню 

Натисніть  у повноекранному перегляді для 
редагування зображення.

Натисніть для редагування зображення, 
щоб змінити яскравість, контраст, додати 
він’єтування тощо.

Натисніть, щоб встановити ефекти, наприклад, 
Марс, Фобос, Деймос тощо.

Натисніть, щоб розбити його за кадрами або 
перевернути зображення.
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Після активації режиму кадрування рамка 
обрізання з’являється всередині зображення. 
Виберіть ділянку для обрізання, натисніть  для 
підтвердження і Зберегти, або натисніть значок 

 для виходу без збереження.

8.3 Plaу Музика 
За допомогою цього меню можна відтворювати музичні 
файли, збережені на картці пам’яті або телефоні. Музичні 
файли можуть бути завантажені з комп’ютера на картку 
пам’яті за допомогою кабелю USB.
Для відтворення музики натисніть на головному екрані 
меню Програми, а потім виберіть Play Музика.
Композиції можна відсортувати за чотирма категоріями: 
Жанри, Виконавці, Альбоми і Треки. Проведіть 
вліво і вправо для перегляду всіх категорій. Виберіть 
Перемішати всі для відтворення композицій 
у випадковому порядку.

8.3.1 Відтворення музики
Натисніть композицію для її відтворення.

натисніть для відтворення поточного 
плейліста у випадковому порядку 
(композиції відтворюються у випадковому 
порядку)

натисніть для вибору Слухати зараз, 
Моя фонотека або Плейлісти

натисніть для пошуку музики

Натисніть, щоб призупинити/відновити 
відтворення

Натисніть клавішу  , щоб перейти до меню 
Налаштування.

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС
Натисніть, щоб вибрати обліковий запис.
ВІДТВОРЕННЯ

Еквалайзер Налаштування частот звуку на 
пристрої.

Про PLAY МУЗИКА

Ліцензії 
відкритого ПЗ

Відомості щодо ліцензій ПЗ із 
відкритим вихідним кодом.

Версія програми Перевірте, яка версія Play Музики у вас 
встановлена.

Під час відтворення композиції можна виконувати 
такі дії: призупинити, відтворити або пропустити. 
Вони залишаються доступними, навіть якщо екран 
заблокований.

Натисніть  , якщо композицію буде виділено, для доступу 
до наступних опцій:
Увімкнути 
наступну

Натисніть, щоб відтворити наступну 
композицію, яку ви вибрали. 

Додати до черги Натисніть, щоб додати композицію до 
черги відтворення.

Додати у 
плейліст

Натисніть, щоб додати композицію  
у плейліст.

Сторінка 
виконавця

Натисніть, щоб перейти до виконавця.

Показати 
альбом

Натисніть, щоб перейти до альбому.

Видалити Натисніть для видалення композиції.

8.4 Відеоплеєр 
Для відтворення відео натисніть на головному екрані 
меню Програми, а потім виберіть Відеоплеєр.
Відеоплеєр — це вбудована програма для відтворення 
відео, яка містить список усіх відеофайлів.
Для відтворення виберіть файл зі списку. Під час 
відтворення використовуйте такі функції, за потреби: 
пауза, вперед і назад. Натискайте точку на відрізку часу, 
щоб переміщуватися за часом відтворення відеофайла.
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9 Карти Google 
9.1 Моє розташування
9.1.1  Увімкнення GPS
Щоб почати використання глобальної системи 
позиціонування (GPS), виконайте такі дії:
1 Натисніть значок  на панелі швидких налаштувань, щоб 

перейти до меню Налаштування.
2 Виберіть пункт меню Розташування.
3 Натисніть перемикач для увімкнення функції визначення 

розташування.
9.1.2  Відкриття карт Google і перегляд 

розташування
Перебуваючи на головному екрані, відкрийте вкладку 
Програми і виберіть Карти. 
Натисніть значок  на карті, щоб визначити Розташування. 
На карті з’явиться синя точка у блакитному колі. Це буде 
ваше фактичне розташування.

Для переміщення карти перетягніть карту за допомогою 
пальця. 
Для наближення або видалення карти зсуньте або розсуньте 
пальці, або можна також приблизити карту подвійним 
натисненням на неї.

9.2 Пошук розташування
У рядку пошуку введіть адресу, місто тощо. 

Натисніть значок пошуку для його здійснення, результати 
пошуку з’являться на карті у вигляді червоних точок. 
Можна торкнутися одного з них, щоб показати мітку. 

проведіть вправо і вліво для 
перегляду інших результатів пошуку

натисніть для отримання детальної 
інформації

9.3 Відмічені розташування
Можна відмічати розташування в будь-якому місці 
на карті для використання у майбутньому. Натисніть 
значок червоної краплі  , щоб скористатися меню 
розташування, а потім натисніть значок Зберегти  , 
щоб зберегти його.

Якщо немає значка на точці, яку бажаєте зберегти, 
натисніть і утримуйте це місце на екрані для створення.
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9.4  Перегляд панорами вулиць вашого 
розташування

1 Натисніть і утримуйте місце, щоб показати його адресу 
у нижній частині екрану карти. 

2 Перетягніть вверх деталі екрану, щоб увійти у автономний 
режим збереження.

3 Натисніть значок  , щоб відобразити панораму вулиці.

9.5  Пошук оптимального маршруту 
на автомобілі, громадському 
транспорті або пішки

9.5.1 Отримання запропонованих маршрутів
Натисніть значок  у меню Карти.

1 Натисніть рядок введення, щоб змінити початкову 
точку за допомогою введення адреси або виберіть 
збережений об’єкт.

2 Виконайте ті ж самі дії для кінцевої точки. 

3 Для вибору зворотного маршруту натисніть .

4 Потім виберіть вид транспорту: автомобіль, громадський 
транспорт, пішохід. 

5 Натисніть Варіанти маршруту, щоб вибрати Окрім 
автомагістралей, Окрім платних доріг або Окрім 
паромів.

6 З’явиться список запропонованих маршрутів. Виберіть 
маршрут для перегляду відповідної детальної 
інформації.

10 Інші
10.1 Файли 

Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному 
екрані вкладку Програми, а потім виберіть Файли.

Програма Файли може працювати як із зовнішньою 
карткою пам’яті, так і з внутрішньою пам’яттю. 

Вона відображає усі дані, збережені на картці пам’яті 
microSD і внутрішній пам’яті телефону, а саме програми, 
медіафайли, відео, фото, аудіо, а також інші дані, отримані 
за допомогою Bluetooth, кабелю USB тощо. 

Під час завантаження програми з комп’ютера на картку 
пам’яті microSD можна перемісти їх у Файли, а потім 
натисніть, щоб встановити на телефон.

За допомогою програми Файли можна виконувати такі 
операції: створювати папки, відкривати папки/файли, 
переглядати, перейменовувати, копіювати, видаляти, 
відтворювати тощо.

10.2 Диктофон 
Щоб перейти до цієї функції, відкрийте на головному 
екрані вкладку Програми, а потім виберіть Диктофон.
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10.3 FM-радіо 
У телефоні є радіо (1). Можна використовувати цю 
програму як стандартне FM-радіо зі збереженими 
каналами або, якщо на FM-радіо настроєна радіостанція, 
що пропонує послугу Visual Radio, на його екрані можна 
відобразити візуальні відомості стосовно відтворюваної 
радіопрограми.  

Для прослуховування радіо натисніть на головному 
екрані меню Програми, а потім виберіть FM-радіо.

Для використання FM-радіо потрібно підключити 
навушники, які працюватимуть у як антени. 

натисніть для зменшення на 0,1 МГц
натисніть і утримуйте для пошуку 
найближчої радіостанції нижче по частоті

натисніть для збільшення на 0,1 МГц

натисніть, щоб перейти до попередньої 
збереженої радіостанції

натисніть, щоб додати поточну 
радіостанцію до обраного або видалити 
її зі списку обраного

натисніть, щоб перейти до наступної 
збереженої радіостанції

(1) Якість радіосигналу залежить від зони дії радіомережі  
в певному регіоні.

Доступні опції:

• Зберегти 
радіостанцію

Зберегти поточну станцію у списку.

• Аудіорежим Прослуховування FM-радіо за 
допомогою гучномовця або гарнітури.

• Видалити Видалити радіостанцію.

• Введіть 
частоту

Введіть частоту вручну.

• Інформація 
про станцію

Встановіть прапорець для перегляду 
інформації про станцію.

• Вихід Вимкнення радіо і завершення роботи 
програми FM-радіо.
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11 Налаштування 
Потягніть панель повідомлень двічі вниз і торкніться 
значка  для доступу до Налаштувань.

11.1 Безпроводові мережі

11.1.1 Wi-Fi
Завдяки Wi-Fi можна використовувати Інтернет навіть 
без SIM-картки, якщо ви знаходитесь у зоні покриття 
безпроводової мережі. Для цього потрібно увійти у 
меню Wi-Fi і налаштувати точку доступу для підключення 
телефону до безпроводової мережі.

Для отримання детальної інформації про використання 
Wi-Fi зверніться до розділу «6.1.2 Wi-Fi».

11.1.2 Bluetooth
Bluetooth дозволяє обмінюватися даними (відео, 
зображеннями, музикою тощо) на короткій відстані з 
іншими пристроями Bluetooth (телефон, комп’ютер, 
принтер, гарнітура, автомобільний комплект тощо).

Для отримання більш детальної інформації про Bluetooth 
зверніться до розділу «6.3 Підключення до пристроїв 
Bluetooth».

11.1.3 Використання даних
Для увімкнення/вимкнення мобільної передачі даних 
натисніть перемикач  . 

Натисніть перемикач у меню Встановити обмеження 
щодо мобільної передачі даних, а потім перемістіть 
лінію обмеження і попередження у відповідності до 
ваших потреб. Мобільну передачу даних буде вимкнено, 
як тільки досягнуто обмеження. Також можна вибрати 
період статистики для перегляду статистичної інформації 
щодо використання даних.

Натисніть значок  для перегляду додаткових налаштувань 
для даної функції.

  Використання даних визначається телефоном 
і може відрізнятися від даних оператора 
стільникового зв’язку.

11.1.4 Більше... > Режим «У літаку»
Використовуйте Режим «У літаку» для одночасного 
відключення усіх безпроводових підключень, таких як Wi-Fi, 
Bluetooth тощо. 
Також можна вибрати Режим «У літаку» у налаштуваннях 
телефону під час натискання клавіші увімкнення/
вимкнення живлення.
11.1.5 Більше... > Режим модема
Ця функція дозволяє поділитися підключенням за 
допомогою USB або Wi-Fi-роутера (див. розділ «6.6 
Поділитися підключенням»).
11.1.6 Більше... > VPN
Під час підключення за допомогою безпроводових чи 
проводових мереж, VPN надає доступ мобільним пристроям 
до мережевих ресурсів і програмного забезпечення 
в домашній мережі. Мобільний VPN використовується там, 
де потрібно зберігати робочі сесії відкритими протягом 
робочого дня, але якщо користувач може підключатися до 
мережі декілька разів за допомогою різних безпроводових 
мереж, може статися збій у роботі. Зазвичай VPN не зберігає 
свою роботу в таких ситуаціях, тому що порушується 
пропускна спроможність (мережевий тунель) і відбувається 
відключення від мережі. 
Для отримання більш детальної інформації про VPN 
зверніться до розділу «6.7 Підключення до віртуальної 
мережі».
11.1.7 Більше... > Мобільні мережі
• Інтернет-роумінг
Натисніть перемикач для підключення до служб передачі 
даних у роумінгу.
Режим мережі
Натисніть, щоб вибрати переважний тип мережі.
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• Точки доступу (APN)
Можна вибрати переважну точку доступу в цьому меню.
• Оператори зв’язку 
Можна вибрати оператора зв’язку.
11.2 Пристрій
11.2.1 Головний екран
Натисніть, щоб встановити стиль головного екрану: 
стандартний або спрощений. Зверніться до розділу 
«1.3 Головний екран».
11.2.2 Екран
• Головний 

екран
Натисніть перемикач, щоб увімкнути 
функцію запуску улюбленої програми 
за допомогою проведення вправо.

• Обрана 
програма 
головного 
екрану

Натисніть, щоб вибрати програму, яку 
ви бажаєте.

• Ярлики екрану 
блокування

Натисніть, щоб вибрати ярлики, 
які будуть відображатися на екрані 
блокування.

• Рівень 
яскравості

Натисніть для регулювання яскравості 
екрану.

• Заставка Натисніть, щоб встановити заставку.
• Час очікування 

екрану
Натисніть, щоб встановити час 
переходу в режим очікування.

• Заставка 
режиму 
очікування

Натисніть, щоб встановити заставку 
режиму очікування.

• Розмір шрифту Натисніть, щоб встановити розмір 
шрифту.

• Обертання 
пристрою

Натисніть, щоб встановити обертання 
екрану під час обертання пристрою чи 
використовувати постійно портретний 
режим.

11.2.3 Звуки дзвінка і повідомлення
Використовуйте налаштування Звукових профілів для 
налаштування різних параметрів виклику.

Звук

• Гучність 
мультимедіа

Проведіть для регулювання гучності 
музики, відео, ігор тощо.

• Гучність 
будильника

Проведіть для регулювання гучності 
будильника.

• Гучність звуків 
дзвінка

Проведіть для регулювання гучності 
звуків дзвінка, повідомлень і системних 
звуків.

• Вібрація під 
час виклику

Натисніть для увімкнення вібрації для 
вхідних викликів.

• Режим «Не 
турбувати»

Натисніть, щоб вибрати пріоритетні 
програми для дозволу повідомлень 
або налаштувати автоматичні правила.

• Звуки дзвінка Натисніть, щоб встановити звук 
дзвінка для вхідного виклику за 
замовчуванням.

• Звуки дзвінка 
повідомлень

Натисніть для встановлення звуку 
повідомлення за замовчуванням.

• Інші звуки Натисніть, щоб встановити Звук клавіш 
для набору номера, Звук блокування 
екрану, Звук натискання екрану й 
Увімкнути вібрацію. 

Повідомлення

• Якщо пристрій 
заблоковано

Натисніть, щоб вибрати чи показувати 
увесь зміст повідомлення або не 
показувати повідомлення взагалі, 
якщо пристрій заблоковано.

• Повідомлення 
програм

Натисніть, щоб налаштувати 
повідомлення програм.
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Додатково

• Доступ до 
повідомлень

Натисніть для перегляду списку 
програм, які мають доступ до 
повідомлень.

• Доступ до 
режиму «Не 
турбувати»

Натисніть для перегляду програм, 
які мають доступ до режиму «Не 
турбувати».

11.2.4 Програми
Можна використовувати налаштування програм для 
перегляду детальної інформації щодо встановлених 
програм у телефоні та керування їх даними. Також можна 
примусово зупиняти програми, дозволити/заборонити 
встановлення програм, які отримано з веб-сайтів 
і електронною поштою.

11.2.5 Місце збереження і USB-накопичувачі
Використовуйте ці налаштування для контролю за 
використанням і обсягом вільного місця у телефоні 
і на картці пам’яті. Також керуйте даними та на картці 
пам’яті microSD і, якщо потрібно, скидайте налаштування 
телефону для видалення особистої інформації.

Пам’ять телефону

У цьому меню відображається обсяг внутрішньої 
пам’яті телефону. Доступний обсяг пам’яті 
відображатиметься зеленим кольором. Це місце 
збереження, яке використовується операційною 
системою, її компонентами, програмами (в тому числі 
користувацькими), а також постійними і тимчасовими 
даними.

11.2.6 Акумулятор
В меню Акумулятор можна дізнатися про дані щодо 
використання заряду акумулятора з часу останнього 
зарядження телефону. На екрані також відображається 
стан акумулятора і період його використання. Натисніть 
для перегляду споживання заряду акумулятора в даній 
категорії. 

Можна налаштувати використання заряду акумулятора за 
допомогою регулювання яскравості в меню Екран.

11.2.7 Пам’ять
В меню Пам’ять можна переглянути загальну і доступну 
пам’ять у телефоні, у тому числі середню кількість пам’яті, 
яку використовує кожна програма.

11.3 Особисті дані

11.3.1 Розташування
Режим

Виберіть режим визначення розташування.

• Висока 
точність

Використовувати GPS, Wi-Fi, Bluetooth 
і мобільні мережі для визначення 
розташування.

• Економія 
акумулятора

Використовувати Wi-Fi, Bluetooth 
і мобільні мережі для визначення 
розташування.

• Лише пристрій Використовувати GPS для визначення 
розташування.
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11.3.2 Безпека
Блокування екрану

• Ні Натисніть для відключення безпеки 
розблокування екрану.

• Проведення 
по екрану

Натисніть, щоб увімкнути 
прокручування для розблокування 
екрану.

• Графічний 
ключ

Натисніть, щоб накреслити графічний 
ключ розблокування екрану.

• Цифровий код Натисніть для введення цифрового 
коду для розблокування екрану.

• Пароль Натисніть для введення паролю для 
розблокування екрану.

Текст на заблокованому екрані
Натисніть, щоб ввести одне повідомлення, яке буде 
відображатися на екрані блокування.
Смарт-блокування
Щоб встановити цю функцію, спочатку встановіть 
блокування екрану.
Блокування SIM-картки
Виберіть SIM-картку для налаштування.
Встановіть прапорець у меню Блокування SIM-картки 
для блокування SIM-картки за допомогою PIN-коду.
Натисніть Змінити PIN-код, щоб змінити його.
Відображення паролю
Встановіть прапорець, щоб відображати пароль, що 
вводиться.
Адміністратори пристрою
Натисніть, щоб переглянути або вимкнути адміністратори 
пристрою.
Невідомі джерела 
Встановіть прапорець, щоб дозволити встановлення 
програм iз веб-сайтів, електронної пошти чи інших 
джерел, що відрізняються від Google Play Маркет.

Для того щоб захистити телефон і особисті дані, 
завантажуйте програми лише з надійних джерел, таких як 
Google Play Маркет.
Тип місця збереження
Інформація щодо типу місця збереження пристрою.
Надійні облікові дані
Натисніть для відображення надійних сертифікатів ЦС.
Встановлення з накопичувача
Натисніть для встановлення зашифрованих сертифікатів 
із пам’яті телефону.
Очистити облікові дані
Натисніть, щоб видалити всі сертифікати.
Агенти довіри
Натисніть, щоб переглянути або вимкнути агенти довіри.
Закріплення екрану
Натисніть, щоб налаштувати закріплення екрану.
Програми з використанням доступу
Натисніть, щоб встановити доступ програм.

11.3.3 Дозволи програм
Натисніть, щоб переглянути або змінити дозволи програм.

11.3.4 Облікові записи
Використовуйте облікові записи для додавання, 
видалення і редагування електронної пошти та інших 
облікових записів. Можна використовувати налаштування 
для контролю за надсиланням і синхронізацією даних 
програм за власними схемами. Також всі програми 
можуть автоматично синхронізувати дані користувача.
Додати обліковий запис
Натисніть, щоб додати обліковий запис для вибраної 
програми. 

11.3.5 Google
Цей телефон пропонує обліковий запис і служби 
налаштування параметрів Google.
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11.3.6 Мова та клавіатура
Використовуйте налаштування мови та клавіатури 
для вибору мови телефону і налаштування екранної 
клавіатури. Також можна налаштувати голосове введення.

Мова

Натисніть, щоб вибрати ваші регіон і мову.

Перевірка орфографії

Встановіть прапорець, щоб увімкнути виправлення слів.

Користувацький словник

Натисніть, щоб відкрити список слів, які додали до 
словнику. Натисніть слово, щоб редагувати або видалити 
його. Натисніть (+), щоб додати слово.

Поточна клавіатура

Натисніть для вибору метода введення за замовчуванням.

Клавіатура Android

• Мови

Натисніть, щоб вибрати мову і спосіб введення.

• Уподобання

Натисніть, щоб вибрати переважний набір тексту: 
Автопідставлення великих літер, Подвійний пробіл додає 
крапку, Вібрація клавіш тощо. 

• Вид і тип клавіатури

Натисніть, щоб вибрати тему клавіатури і персоналізовані 
стилі введення. 

• Жести для друку

Натисніть для налаштування жестів, наприклад, Увімкнути 
жест для друку, Спливаючий попередній перегляд тощо. 

• Виправлення тексту

Натисніть, щоб переглянути різноманітні параметри 
для організації тексту, такі як Автовиправлення, що 
може автоматично виправляти друкарські помилки, 
Відображати варіанти виправлень, що може пропонувати 
варіанти слів під час набору тексту тощо.

• Додатково

Натисніть для перегляду розширених налаштувань 
для клавіатури Android, наприклад Затримка закриття, 
Тривалість вібрації тощо.

Голосове введення Google

Натисніть, щоб налаштувати параметри голосового 
введення Google. 

Синтез мовлення

• Система за замовчуванням

Натисніть для вибору переважного механізму перекладу 
тексту в мовлення, натисніть значок налаштувань  для 
відображення більш широкого вибору налаштувань для 
кожного механізму.

• Швидкість мовлення

Натисніть для відкриття вікна, щоб встановити швидкість 
відтворення тексту пристроєм.

• Прослухати приклад

Натисніть, щоб прослухати мовлення з поточними 
налаштуваннями.

• Мова за замовчуванням

Натисніть, щоб переглянути мову за замовчуванням.

Швидкість вказівника

Натисніть для відкриття вікна, щоб змінити швидкість 
вказівника, а потім натисніть OK для підтвердження.
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11.3.7 Відновлення та скидання
Резервне копіювання даних
Встановіть прапорець для резервного копіювання 
налаштувань телефону для вашого облікового запису 
Google на сервері Google. У разі заміни телефону резервні 
копії налаштувань і даних буде встановлено на ваш новий 
телефон відразу після першого підключення до облікового 
запису Google. Ця функція дає змогу створювати резервні 
копії великої кількості налаштувань і даних, зокрема 
паролів до мережі Wi-Fi, закладок, встановлених програм, 
слів, доданих до словника за допомогою віртуальної 
клавіатури, тощо. У разі вимкнення цієї функції резервне 
копіювання налаштувань припиняється, при цьому всі 
створені раніше резервні копії видаляються із серверів 
Google.
Обліковий запис для резервного копіювання
Натисніть для створення облікового запису для 
резервного копіювання даних.
Автовідновлення
Натисніть перемикач для відновлення налаштувань або 
інших даних під час переустановлення програми.
Скидання налаштувань мережі
Натисніть кнопку Скидання налаштувань, щоб скинути 
всі налаштування мережі, в тому числі Wi-Fi, Bluetooth і 
мобільної передачі даних.
Скидання налаштувань
У разі застосування цієї функції із внутрішньої пам’яті 
телефону буде видалено всі ваші особисті дані, зокрема 
відомості про облікові записи Google та інші облікові 
записи, системні налаштування та налаштування програм, 
а також усі завантажені програми. Скидання налаштувань 
не видалить програмне забезпечення на вашому 
телефоні, оновлення і файли, що зберігаються на картці 
пам’яті microSD, наприклад музику і фотографії, якщо 
завчасно встановити прапорець Резервне копіювання.
Інакше після скидання налаштувань знадобиться ввести 
інформацію, яка вводилася під час першого використання 
Android.

Якщо неможливо увімкнути телефон, існує інший 
спосіб скидання телефону до заводських налаштувань 
за допомогою клавіш телефону. Виконайте такі дії: 
1. Переконайтеся, що телефон вимкнено. 
2. Одночасно натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення 
живлення і клавішу збільшення гучності та утримуйте їх, доки 
не з’явиться початковий екран (Android system recovery). 
3. Виберіть українську мову за наявності (для вибору 
використовуйте клавіші гучності, для підтвердження – 
клавішу ввімкнення/вимкнення живлення). 
4. Виберіть «Стерти дані» («wipe data/factory reset»). 
5. Виберіть «Так» («Yes — delete all user data»). 
6. Завершивши процедуру скидання налаштувань до 
заводських значень, виберіть «Перезавантаження» («reboot 
system now»).

11.4 Система
11.4.1 Дата і час
Використовуйте цю функцію для налаштування дати і часу.
Автовизначення дати і часу
Натисніть для увімкнення/вимкнення функції 
Використовувати час мережі.
Часовий пояс мережі
Натисніть, щоб використовувати часовий пояс мережі, 
наданий мережею або відключіть це для налаштування 
вручну.
Встановити дату 
Натисніть для відкриття діалогового вікна, де можна 
налаштувати дату вручну.
Встановити час
Натисніть для відкриття діалогового вікна, де можна 
налаштувати час.
Вибрати часовий пояс 
Натисніть для відкриття діалогового вікна, де можна вибрати 
часовий пояс.
24-годинний формат 
Встановіть прапорець для відображення часу в 24-годинному 
форматі.
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Формат дати 
Натисніть для відкриття діалогового вікна, де можна вибрати 
формат дати.

11.4.2 Спеціальні можливості
Використовуйте налаштування Спеціальних можливостей 
для керування доступними плагінами, встановленими 
на телефоні.
Субтитри
Натисніть для увімкнення/вимкнення субтитрів на екрані 
телефону.
Жести для збільшення
Натисніть для увімкнення/вимкнення функції збільшення/
зменшення за допомогою потрійного натискання екрану.
Крупний текст
Натисніть перемикач, щоб збільшити текст на екрані.
Висока контрастність тексту
Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути високу 
контрастність тексту.
Завершення виклику клавішею увімкнення/
вимкнення живлення
Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути цю 
функцію.
Автообертання екрану
Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути цю 
функцію.
Озвучувати паролі
Натисніть перемикач, щоб озвучувати паролі під час 
друку.
Підказки
Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути підказки.
Синтез мовлення
Див. розділ Мова та клавіатура > Синтез мовлення.

Період тривалого натискання
Натисніть для налаштування періоду затримки під час 
натискання й утримання. Ця функція дозволяє телефону 
розрізняти натискання від натискання й утримання.
Інверсія кольорів
Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути інверсію 
кольорів.
Корекція кольорів
Натисніть перемикач, щоб увімкнути/вимкнути корекцію 
кольорів.
11.4.3 Друк
Телефон підтримує безпроводовий друк на системних 
принтерах і онлайн-службах.
11.4.4 Норми безпеки
Натисніть, щоб переглянути інформацію щодо норм безпеки, 
а саме Модель пристрою, Назва виробника тощо. 
11.4.5 Для розробників
Для доступу до цієї функції натисніть Налаштування > Про 
телефон, а потім натисніть Номер складання 7 разів. Після 
цього з’явиться доступ до функції Для розробників.
Екран Розробника включає налаштування, які потрібні для 
розробки програм Android. Для більш детальної інформації, 
включно з документацією програм Android і засобів 
розробки, зверніться до веб-сайту розробника Android 
(http://developer.android.com).
Звіт про помилку 
Натисніть, щоб вибрати збір інформації щодо поточного 
стану пристрою і надсилання звіту електронною поштою.
Пароль для резервного копіювання
Натисніть, щоб встановити/змінити/видалити пароль для 
резервного копіювання.
Не переходити у режим сну
Встановіть прапорець, щоб екран не блокувався і було 
ввімкнено підсвічування, якщо телефон підключений до 
зарядного пристрою або пристрою USB під час зарядження. 
Не використовуйте це налаштування тривалий час при 
статичному зображенні.
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Увімкнути журнал Bluetooth HCI snoop
Натисніть, щоб записати всі пакети Bluetooth HCI до 
файла.
Запущені програми
Натисніть для перегляду і керування запущеними 
службами.
Налагодження USB
Встановіть, щоб дозволити доступ інструментів 
налагодження з комп’ютера до телефону за допомогою 
USB.
Заборона доступу для налагодження USB
Натисніть, щоб скасувати доступ для налагодження USB 
для усіх дозволених комп’ютерів.
Звіт про помилку
Натисніть, щоб відображати кнопку надсилання звіту про 
помилку в меню Увімкнення.
Вибрати програми для фіктивних розташувань
Натисніть, щоб дозволити доступ інструментів 
налагодження з комп’ютера до телефону для контролю 
даних розташування.
Увімкнути перевірку атрибутів
Натисніть, щоб увімкнути перевірку атрибутів.
Вибір програми налагодження 
Встановіть прапорець для вибору інсталяції програми 
налагодження.
Очікування налагодження
Натисніть для активації запуску програми налагодження. 
Перевірка програм за допомогою USB
Натисніть, щоб перевірити програми, встановлені за 
допомогою ADB/ADT, щодо шкідливих дій.
Розмір буфера журналу
Натисніть, щоб вибрати розмір буфера кожного лог-
журналу 64КБ, 256КБ або 1МБ.

Сертифікат безпроводового екрану
Натисніть, щоб відобразити параметри сертифікації 
безпроводового екрану.
Детальний журнал Wi-Fi
Натисніть, щоб збільшити рівень реєстрації Wi-Fi, 
відображати у SSID RSSI в Wifi Picker.
Переключатися на мобільну мережу
Натисніть, щоб увімкнути цю функцію. Якщо увімкнено цю 
функцію, підключення Wi-Fi буде швидше перемикатися 
у режим передачі даних у мобільній мережі через 
низький рівень сигналу Wi-Fi.
Завжди вмикати пошук мереж Wi-Fi
Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути сканування Wi-Fi 
у роумінгу. 
Використовувати стару версію DHCP-клієнта
Торкніться, щоб використовувати DHCP-клієнт від ОС 
Lollipop замість нового DHCP-клієнта у Android.
Не вимикати передачу даних
Натисніть, щоб увімкнути постійно активний режим 
передачі мобільних даних, навіть якщо Wi-Fi увімкнено 
(для швидкого переключення мережі).
Конфігурація USB
Натисніть для вибору конфігурації USB.
Відображати натискання
Натисніть, щоб відображати візуальний зворотний 
зв’язок для натискань.
Вказівник розташування
Встановіть прапорець, щоб відображати поточні дані 
щодо натискань.
Відображати оновлення поверхні
Натисніть, щоб відображати спалах усієї поверхні вікна 
під час оновлення.
Відображати границі макету
Натисніть, щоб відображати відсічення границі, маржи 
тощо.
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Інтерфейс «справа наліво»
Натисніть для примусового увімкнення інтерфейсу 
«справа наліво» для усіх мов.
Вікно шкали анімації
Натисніть для регулювання шкали анімації для вікна.
Анімації переходів
Натисніть для регулювання шкали анімації для здійснення 
переходів.
Тривалість анімації
Натисніть для регулювання шкали тривалості анімації 
для вікна.
Емуляція додаткових екранів
Натисніть, щоб регулювати емуляцію додаткових екранів.
Прискорення GPU
Натисніть, щоб використовувати апаратне прискорення 
2D у програмах.
Відображати оновлення екрану
Натисніть, щоб підсвічувати екран під час креслення за 
допомогою GPU.
Відображати апаратні оновлення
Натисніть, щоб виділяти апаратні рівні зеленим під час 
оновлення. 
Налаштування накладення
Натисніть, щоб відображати креслення GPU.
Налаштування операції непрямокутного відсічення
Натисніть, щоб відображати операції непрямокутного 
закріплення.
Увімкнути 4xMSAA
Натисніть, щоб увімкнути цю функцію.
Відключити апаратні накладення
Натисніть, щоб увімкнути використання GPU для 
композиції екрану.
Імітувати аномалію
Натисніть, щоб відключити або вибрати імітацію 
кольорового простору.

Відключити передачу аудіо (USB)
Натисніть, щоб відключити автомаршрутизацію для USB-
аудіопристроїв. 
Увімкнути суворий режим
Натисніть, щоб увімкнути цю функцію. Після увімкнення 
екран блиматиме, якщо програма виконує довготривалі 
операції у головному потоці.
Відображати завантаження ЦП
Натисніть, щоб відображати поточні дані щодо 
завантаження ЦП.
Запис часу роботи GPU
Натисніть, щоб використовувати апаратне прискорення 
2D у програмах.
Увімкнути трасування OpenGL
Натисніть, щоб увімкнути трасування OpenGL.
Не зберігати дії
Увімкніть для видалення усіх дій після їх завершення.
Обмеження фонових процесів
Натисніть, щоб змінити обмеження фонових процесів.
Усі ANR
Встановіть прапорець для повідомлення, якщо фонові 
процеси не відповідають.
Неактивні програми
Натисніть, щоб переглянути список неактивних програм.
11.4.6 Про пристрій
У цьому розділі міститься наступна інформація про 
телефон: юридична інформація, номер моделі, версія 
ОС Android, версія ПЗ модуля зв’язку, версія ядра, номер 
збирання.
Оновлення ПЗ
Натисніть, щоб перевірити наявність оновлень.
Стан пристрою 
У цьому розділі міститься інформація про наступне: стан 
акумулятора, рівень заряду акумулятора, інформація 
щодо SIM-карток, IP-адреса тощо.
Юридична інформація
Натисніть для перегляду юридичної інформації.
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12  Оновлення ПЗ телефону
Програмне забезпечення телефону можна оновити 
за допомогою програми Оновлення програмного 
забезпечення (FOTA).
Щоб отримати доступ до програми, відкрийте 
меню Налаштування > Про пристрій > Оновлення 
програмного забезпечення (FOTA). Виберіть Пошук 
оновлень, після чого розпочнеться автоматичний 
пошук останньої версії програмного забезпечення. Щоб 
оновити систему, натисніть клавішу Завантажити, а потім 
виберіть Інсталювати, щоб завершити оновлення. 
На вашому пристрої буде встановлено останню версію 
програмного забезпечення.
Перш ніж починати пошук оновлень, потрібно 
ввімкнути передачу даних. Інтервал автоматичної 
перевірки наявності оновлень можна налаштувати в 
меню Налаштування > Про пристрій > Оновлення 
програмного забезпечення (FOTA) > Налаштування.
Якщо встановлено опцію автоматичної перевірки 
наявності оновлень, у разі виявлення нової версії 
програмного забезпечення в області повідомлень 
відобразиться значок  . Натисніть цей значок, щоб 
розпочати оновлення.

Щоб уникнути виникнення помилок під час 
оновлення програмного забезпечення телефону, 
не змінюйте місце збереження файлів (меню 
Пам’ять за замовчуванням) під час завантаження 
та інсталяції оновлення.

13  Заходи безпеки
Піктограми та графічні символи

Прочитайте посібник «Відомості про заходи 
безпеки та умови гарантії»

Не використовуйте на заправній станції

Не використовуйте під час керування 
транспортним засобом
Цей пристрій може випромінювати яскраве або 
блимаюче світло
При використанні телефону переконайтеся, що 
він знаходиться принаймні за 10 мм від голови 
або тіла.

Не кидайте у вогонь

Дрібні частини можуть спричинити удушення

Уникайте контакту з магнітними носіями інформації

Даний пристрій може видавати гучні звуки

Уникайте екстремальних температур

 Зберігайте на відстані від кардіостимуляторів та 
інших особистих медичних пристроїв

Уникайте контакту із водою; зберігайте в сухому місці

 Вимикайте у лікарнях та медичних закладах

Не намагайтеся розібрати

Вимикайте у літаках та аеропортах

Не покладайтесь на цей пристрій задля зв’язку 
в надзвичайних ситуаціях

Вимикайте у вибухонебезпечних середовищах

Використовуйте виключно рекомендовані 
аксесуари
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Заходи безпеки
Електромагнітне випромінювання
Загальна заява щодо електромагнітного 
випромінювання
Ваш телефон обладнано передавачем та приймачем; 
в увімкненому стані він приймає та передає 
радіосигнал. Коли ви користуєтесь телефоном, система 
обробки з’єднання контролює рівень потужності, що 
випромінюється вашим телефоном.
Питомий коефіцієнт поглинання (SAR)
Цей мобільний пристрій є передавачем і приймачем 
радіосигналів. Завдяки його конструкції граничні 
рівні опромінення в радіочастотному діапазоні 
(радіочастотних електромагнітних полів), встановлені 
згідно з міжнародними стандартами, не перевищуються. 
Ці стандарти було розроблено незалежною науково-
дослідницькою організацією (ICNIRP) задля безпеки всіх 
користувачів, незалежно від віку та стану здоров’я.
У стандартах, що визначають прийнятний рівень 
опромінення в радіочастотному діапазоні 
використовуються одиниці вимірювання SAR. Граничне 
значення SAR для мобільних пристроїв складає 
2 Вт/кг, максимальне значення SAR для цього пристрою 
під час використання біля голови 1,048 Вт/кг (1),  
а під час тестування біля тіла (на відстані 10 мм) найбільше 
значення SAR склало 0,946 Вт/кг. Мобільні пристрої 
пропонують широкий спектр функцій, тому вони можуть 
використовуватись не тільки біля голови, а і безпосередньо 
поблизу тіла, як описано в даному посібнику користувача.
Під час використання цього пристрою фактичне значення 
SAR зазвичай значно нижче за виміряні для нього 
максимальні значення. Це відбувається тому, що телефон 
автоматично обирає мінімальний рівень потужності, 
достатній для надійного підключення до мережі. Що 
нижче вихідна потужність пристрою, то нижче його 
значення SAR.

(1) Тести виконувались відповідно до стандарту PT62209-1.

У разі носіння на тілі
Відомості з техніки безпеки відносно електромагнітного 
випромінювання.
Для забезпечення належного рівня випромінювання SAR 
пристрій має знаходитися на відстані не менш ніж 10 мм 
від тіла.
У разі невиконання цих вказівок можливе перевищення 
потужності електромагнітного випромінювання на тіло.
Обмеження впливу радіочастотних (RF) полів
Для усіх, хто зацікавлені у обмеженні впливу 
радіовипромінювання на свій організм, Всесвітня 
організація охорони здоров’я дає наступну пораду:
Запобіжні заходи: Сучасна наука не має даних щодо 
необхідності вживання спеціальних запобіжних заходів 
при використанні мобільних телефонів. Але при бажанні 
знизити дозу випромінювання, що поглинається тілом 
людини (SAR), рекомендується використовувати пристрої 
гучномовного зв’язку, щоб під час здійснення викликів 
телефон перебував на відстані від голови й тіла, а також 
зменшити тривалість використання телефону.
Додаткову інформацію щодо впливу електромагнітних 
полів на організм людини можна знайти на веб-сайті: 
http://www.who.int/peh-emf. Червень 2011 р.
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Відомості про стандарти
Наступні документи та стандарти застосовуються 
у певних регіонах, згідно з вказівками.

Відвернення уваги
Керування автомобілем
Керування автомобілем вимагає повної концентрації 
уваги для уникнення аварійних ситуацій. Використання 
мобільного телефону в транспортному засобі, що 
рухається, є реальною небезпекою навіть за умови 
використання гучномовного зв’язку. Ви зобов’язані 
дотримуватись місцевих законів та правил, які обмежують 
використання безпровідних пристроїв під час керування 
транспортними засобами.
Експлуатація машинного обладнання
Необхідно приділяти повну увагу експлуатації машинного 
обладнання, щоб знизити ризик нещасного випадку.
Умови експлуатації
Загальні дані щодо експлуатації та утилізації
Лише ви несете відповідальність за те, як ви 
використовуєте свій телефон, а також за усі наслідки його 
використання.
Ви маєте завжди вимикати телефон там, де використання 
мобільних пристроїв заборонене. При використанні 
телефону слід дотримуватися вимог техніки безпеки для 
захисту користувачів та їхнього оточення.
•  Дбайливо ставтеся до телефону та аксесуарів, 

зберігайте їх у чистому місці без пилу.
•  Оберігайте телефон та аксесуари, не піддавайте їх 

впливу відкритого вогню або контакту із запаленими 
цигарками.

•  Не піддавайте телефон впливу будь-якої рідини, вологи 
або високої вологості.

•  Не впускайте телефон або аксесуари, не намагайтеся 
зігнути його.

•  Не використовуйте хімікати, розчини для чищення або 
аерозолі для очистки пристрою або його аксесуарів.

•  Не фарбуйте ні телефон, ні аксесуари.
•  Не намагайтесь розібрати телефон або аксесуари: це 

дозволяється тільки вповноваженому персоналові.
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•  Уникайте впливу екстремальних температур на телефон 
та аксесуари. Рекомендується використовувати телефон 
за температур від -10° C до +50 ° C.

•  Ознайомтесь з місцевими правилами утилізації 
електронних виробів.

•  Не носіть телефон у задній кишені, щоб не зламати 
його, коли ви сідатимете.

Діти
Не залишайте свій телефон та аксесуари в доступному 
для дітей місці та не давайте дітям гратись ним.
Вони можуть поранити себе або інших, або ж випадково 
пошкодити телефон.
Телефон містить дрібні деталі із гострими краями, які 
можуть викликати травму або від'єднатися та створити 
небезпеку удушення.
Розмагнічування
Щоб уникнути розмагнічування, не тримайте електронні 
пристрої або магнітні носії поруч із вашим телефоном 
протягом тривалого часу.
Електростатичний розряд (ESD)
Не доторкайтеся до металевих контактів на SIM-картці. 
Антена
Не доторкайтеся до антени.
Нормальний режим використання
Під час телефонного дзвінка тримайте телефон поруч 
із вухом, або на рівні рота перед собою, або так само, як 
слухавку стаціонарного телефону.

Подушки безпеки
Не кладіть телефон на панель приладів та поруч 
із подушками безпеки.

Тримайте телефон у безпечному для керування 
автомобілем місці.
Напади / тимчасове потемніння у очах
Телефон здатен створювати яскраві блимаючі спалахи.
Травми під час використання
Щоб звести до мінімуму ризик травми від постійних мілких 
рухів (RSI) під час вводу тексту або гри в ігри на телефоні:
• не стискайте телефон надто сильно;
• натискайте на клавіші легкими дотиками;
• використовуйте спеціальні функції у телефоні, котрі 

мінімізують кількість кнопок, які необхідно натиснути 
(наприклад, шаблони повідомлень та прогнозуюче 
введення тексту);

• робіть перерви, щоб розім’ятися або розслабитися.
Екстрені виклики
Цей телефон, як й інші стільникові телефони, використовує 
радіосигнали, тому гарантувати зв’язок при будь-яких 
умовах неможливо. Відтак ніколи не покладайтесь виключно 
на мобільний телефон для зв’язку в надзвичайних ситуаціях.
Гучний шум
Цей телефон може видавати гучні звуки, здатні викликати 
пошкодження слуху. Тривалий вплив звуку повної гучності 
у програвачі музики може викликати порушення слуху 
користувача. Рекомендується використовувати виключно 
у навушниках.

Захист слуху
 Щоб уникнути можливого погіршення слуху, 
не слід слухати музику при високій гучності 
протягом тривалого часу. Будьте обережні, 
підносячи пристрій до вуха при вімкненій функції 
гучномовного зв’язку.

Яскраве світло (якщо пристрій це підтримує)
Цей телефон може створювати спалахи світла або 
використовуватися як ліхтарик. Не підносьте його надто 
близько до очей.
Нагрів телефону
Ваш телефон може нагріватися під час зарядки, а також 
протягом нормального використання.
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Електробезпека
Аксесуари
Використовуйте виключно рекомендовані аксесуари.
Не під’єднуйте до телефону несумісні пристрої або 
аксесуари.
Будьте обережні: не торкайтесь клем акумулятора 
і виключіть потрапляння на них металевих предметів, 
таких як монети або брелоки, щоб уникнути короткого 
замикання.
Підключення до автомобіля
Звертайтесь до фахівців при підключенні інтерфейсу 
телефону до електричної системи автомобіля.
Несправні або пошкоджені вироби
Не намагайтеся розібрати телефон або аксесуари.
Обслуговування або ремонт телефону чи його аксесуарів 
мають здійснюватися лише кваліфікованим персоналом.
Якщо телефон та його аксесуари були занурені у воду 
або зазнали сильного удару, не використовуйте їх до 
перевірки в авторизованому сервісному центрі.
Акумулятор
Обов’язково вимкніть пристрій та від’єднайте його від 
зарядного пристрою, перш ніж виймати акумулятор.
Використовуйте лише акумулятор та зарядний 
пристрій, що входили до комплекту поставки телефону, 
або рекомендовані виробником варіанти заміни. 
Використання інших акумуляторів та зарядних пристроїв 
може бути небезпечним.
Не розбирайте акумулятор і не допускайте короткого 
замикання його клем. Випадкове коротке замикання 
може відбутися у разі торкання клеми акумулятора 
будь-яким металевим предметом, наприклад ключем, 
скріпкою або ручкою.
Неправильна експлуатація акумулятора може призвести 
до виникнення пожежі, вибуху тощо. Якщо ви не впевнені, 
чи не був акумулятор пошкоджений, то не використовуйте 
його, а віднесіть у сервісний центр для перевірки.

Перешкоди
Загальні положення
Необхідно бути обережним при використанні телефону 
у безпосередній близькості до особистих медичних 
пристроїв, таких як кардіостимулятори або слухові 
апарати.
Кардіостимулятори
Виробники кардіостимуляторів рекомендують, щоб 
уникнути перешкод в роботі пристрою, тримати телефон 
на відстані не менш ніж 15 см від кардіостимулятору. 
Під час розмови завжди тримайте телефон зі сторони, 
протилежної кардіостимулятору, та не носіть телефон 
у нагрудній кишені.
Слухові апарати
У людей, що використовують слухові апарати або 
кохлеарні імплантати, можуть виникати перешкоди та 
шуми при використанні безпровідних пристроїв або 
коли такі пристрої знаходяться поруч. Рівень перешкод 
залежатиме від типу слухового апарату та відстані до 
джерела перешкод: збільшуючи відстань між ними, можна 
зменшити перешкоди. Ви також можете звернутися до 
виробника слухового апарату й обговорити можливість 
його заміни.
Медичні прилади
Будь ласка, проконсультуйтесь із лікарем або виробником 
пристрою, щоб визначити, чи може використання 
телефону впливати на роботу вашого медичного 
пристрою.
Лікарні
Вимикайте телефон у лікарнях, клініках та медичних 
закладах. Ця вимога спрямована на уникнення можливих 
завад роботі чутливого медичного обладнання.
Літак
Вимикайте телефон після першої вказівки зробити це від 
персоналу аеропорту або авіакомпанії.
Проконсультуйтеся з екіпажем щодо використання 
телефону на борту повітряного судна; якщо в пристрої є 
режим польоту, увімкніть його перед посадкою до літака.
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Вплив на автомобіль
Зверніть увагу, що через можливі перешкоди для 
електронних пристроїв деякі виробники автомобілів 
забороняють користуватися мобільними телефонами 
у салоні автомобілю, якщо комплект гучномовного зв’язку 
із зовнішньою антеною не входить до складу установки.
Вибухонебезпечні середовища
Автозаправні станції та вибухонебезпечні 
середовища
У місцях із потенційно небезпечною атмосферою 
суворо дотримуйтеся вимог встановлених знаків щодо 
вимкнення безпровідних пристроїв, таких як телефон або 
інше радіообладнання.
Потенційно вибухонебезпечні місця: пункти заправки, 
нижні палуби на суднах, місця зберігання пального або 
хімічних речовин, зони, де повітря забруднене парами 
хімікатів або пилом, наприклад, вугільним пилом, 
борошном або металевим порошком.
Вибухові роботи
Вимикайте мобільний телефон у місцях здійснення 
вибухових робіт та у місцях із позначками, що «рація» 
або «електронні апарати» мають бути вимкнені для 
уникнення перешкод вибуховим роботам.
Захист від викрадення (1)

Цей мобільний телефон має ідентифікаційний номер 
IMEI (серійний номер продукту). Цей номер вказано 
на упаковці та збережено в пам’яті телефону. Щоб 
дізнатися номер IMEI вашого пристрою, наберіть код 
* # 06 #; збережіть номер у безпечному місці. Він може 
знадобитись при зверненні до правоохоронних органів у 
разі викрадення пристрою. За допомогою цього номера 
також можна заблокувати телефон, якщо ним спробує 
скористатися стороння особа, навіть у разі встановлення 
іншої SIM-картки.

(1) Зв’яжіться зі своїм оператором зв’язку, щоб дізнатися про 
доступність цієї послуги.

Ця позначка на пристрої, акумуляторі та різних 
аксесуарах означає, що після припинення 
використання пристроїв і за наявності бажання 
позбавитися від них ці пристрої потрібно 
віднести у спеціальні центри зі збору відходів, 
такі як:

 –  міські сміттєзвалища, де є спеціальні баки для 
збирання таких пристроїв;

 –  пункти продажу, в яких є баки для збирання 
електронних відходів. 

Пізніше ці пристрої буде відправлено на вторинну 
переробку, що дозволить уникнути викидів шкідливих 
речовин в атмосферу, а також повторно використати 
матеріали, з яких складаються здані на переробку 
пристрої.
Відомості стосовно країн Євросоюзу
Центри зі збирання електронних відходів доступні 
кожному та є безкоштовними.
У них потрібно здавати все обладнання, на якому є така 
позначка.
Відомості стосовно країн, які не входять до Євросоюзу
Якщо у вашій країні є відповідні центри зі збирання 
й переробки електронних відходів, усе обладнання, 
на якому є така позначка, потрібно не утилізувати 
з побутовим сміттям, а віддавати в ці центри зі збирання 
для подальшої переробки.
УВАГА! ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНО НА АКУМУЛЯТОР 
НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ, ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ. 
УТИЛІЗУЙТЕ АКУМУЛЯТОРИ, ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ 
ЯКИХ ЗАВЕРШИВСЯ, ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.
Якщо кришка батареї знімається, уникайте контакту 
з антеною та клемами антени, які можуть містити нікель. 
Людям з алергією або чутливістю до цього металу слід 
уникати контакту в будь-якому разі.
Захисна плівка, котра входить до комплекту поставки 
телефону, допомагає захистити екран від подряпин. Її 
використання мінімізує ризик пошкодження телефону. 
Не знімайте плівку.
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Відомості щодо ліцензій 

Логотип microSD є зареєстрованим 
товарним знаком.
 Товарний знак і логотипи Bluetooth 
є власністю групи компаній Bluetooth 
SIG. Будь-яке їх використання компанією 
TCL Communication Ltd. та її філіями 
здійснюється в межах відповідної 
ліцензії. Усі інші товарні знаки та назви 
продуктів є власністю їхніх відповідних 
власників. 
VFD 300 Bluetooth Declaration 
ID D026888

 

Логотип Wi-Fi є сертифікованим 
товарним знаком компанії Wi-Fi Alliance.
Google, логотип Google logo, Android, 
логотип Android, Google SearchTM, Google 
MapsTM, GmailTM, YouTube, Google Play 
Store, Google LatitudeTM і HangoutsTM 

є товарними знаками компанії Google Inc.

Логотип «робот Android» наведений або змінений 
із використанням оригінального зображення, яке створила 
та поширює компанія Google. Він використовується згідно 
з умовами ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 (її 
вміст можна переглянути в розділі «Юридичні відомості 
Google» в меню Налаштування > Про пристрій > 
Юридичні відомості)(1).
Ви придбали продукт, у якому використовуються програми 
з відкритим вихідним кодом (http://opensource.org/): 
mtd, msdosfs, netfilter/iptables і initrd у коді об’єктів та інших 
програм із відкритим вихідним кодом, ліцензованих згідно 
із ліцензією GNU GPL і ліцензією Apache. 
Ми зобов’язуємося надати копії відповідних відкритих 
вихідних кодів за вашим запитом протягом 3 років із моменту 
випуску цього продукту. 

(1) Залежить від країни.

Вихідні коди також можна завантажити з веб-сайту 

http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Плата за 
завантаження цих кодів через Інтернет не стягується.

Цей телефон призначено для передавання та отримання 
телефонних викликів. Він працює в мережах GSM на 
діапазонах 850/900/1800/1900 МГц або в мережі UMTS на 
діапазонах 900/2100 МГц.

Цей пристрій відповідає основним вимогам 
і відповідним приписам директиви 1999/5/СЕ. 
З повною версією тексту «Заяви щодо відповідності» 
для цього телефону можна ознайомитися на веб-сайті:  
www.vodafone.com/smartmini7

Примітка
Інформація, що міститься у даному посібнику, може 
бути змінена без попереднього повідомлення. Під 
час підготовки цього посібника було докладено усіх 
зусиль, щоб забезпечити максимальну точність змісту 
та рекомендацій, але щодо них не надається будь-яких 
гарантій — явних або допустових. Прочитайте правила 
з техніки безпеки і упевніться, що ви використовуєте цей 
телефон належним та безпечним чином.

Імпортер: Vodafone Plc. 

Зареєстрований товарний знак:              . 

Адреса: Vodafone House, The Connection, Newbury, 
Berkshire, RG14 2FN, UK.

Виробник: TCL Communication Ltd.

Зареєстрований товарний знак: Alcatel.

Адреса виробника: Офіс 1910-12A, башта 3, 19 поверх, 
Китай, Гонконг, 33 Кантон Роуд Цимшацуй, Коулун роуд.
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14 Гарантія на телефон
УМОВИ ГАРАНТІЇ
1.  Vodafone надає гарантію на цей мобільний телефон 

протягом 2 (двох) років із дати придбання початковим 
власником (не підлягає передачі) у разі належного 
використання.

2.  Акумулятор має обмежену гарантію протягом дванадцяти 
(12) місяців. Зарядний пристрій та інші аксесуари мають 
гарантію протягом двадцяти чотирьох (24) місяців. 

3.  Ця гарантія не розповсюджується на пошкодження 
в результаті:

a)  звичайного зносу обладнання;

б)   дефектів і пошкодження через використання 
неоригінального або нерекомендованого обладнання;

в)   несанкціонованого розбирання, ремонту, змінення або 
модифікації;

г)   неналежного використання, недбалості або нещасного 
випадку незалежно від причин;

д)   дефектів або пошкодження, спричинених внаслідок 
неправильного тестування, експлуатації, технічного 
обслуговування, складання або будь-яких змін чи 
модифікації;

е)   дефектів або пошкодження внаслідок витоку з їжі або 
рідини, корозії, іржі чи використання неправильної 
напруги;

є)   подряпин або пошкодження пластикової поверхні 
та інших зовнішніх частин, які з’явилися після 
використання клієнтом.

4.  Доставка телефону, який потребує технічного 
обслуговування/ремонту, здійснюється за рахунок 
користувача.

5.  Ця гарантія буде недійсною в будь-якому із зазначених 
випадків:  

a)   якщо на обладнанні пошкоджено або видалено 
серійний номер або гарантійну пломбу; 

б)   якщо будь-яким чином змінено або порушено одну 
з умов, що містяться в цій Гарантії, без попередньої 
згоди компанії Vodafone.

6.  Обмежена гарантія розповсюджується лише для 
покупців, які придбали Продукт в одній з країн (або 
області), що перелічені у кінці цього документа. 
Обмежена гарантія дійсна лише у країнах продажу 
Продукту Vodafone.

7.  Якщо Виріб повернений до Vodafone після 
закінчення гарантійного терміну, Vodafone здійснить 
обслуговування за рахунок споживача. 

a)   Vodafone не бере на себе відповідальність за будь-
які інші обов’язки, не передбачені у цій обмеженій 
гарантії; 

б)   відомості про гарантію, особливості продукту та 
технічні характеристики можуть бути змінені без 
попереднього повідомлення.

8.  НЕ ІСНУЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, НІ В УСНІЙ ФОРМІ, 
НІ В ПИСЬМОВІЙ, КРІМ ЦІЄЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ АБО 
ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ГАРАНТІЇ, ВИЗНАЧЕНОЇ МІСЦЕВИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ. У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ 
VODAFONE НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОДНІ 
ПОБІЧНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО 
ХАРАКТЕРУ АБО ЇХ НАСЛІДКИ.
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15 Аксесуари
Останнє покоління смартфонів Vodafone пропонує 
вбудовану функцію гучного зв’язку, яка дозволяє 
використовувати телефон на деякій відстані. Для тих, хто 
обирає конфіденційні розмови, доступна гарнітура.

1. Vodafone Smart mini 7.

2. Зарядний пристрій.

3. Кабель USB.

4. Гарнітура.

5. Посібник користувача.

6. Інформація про заходи безпеки й умови гарантії.

Використовуйте лише акумулятор, зарядний 
пристрій і аксесуари, що постачаються разом 
з телефоном.

16 Технічні характеристики
Процесор MT 6580M + чотириядерний 1.3 ГГц

Платформа 
(ОС)

Android M

Пам’ять 4 ГБ + 512 МБ ОЗП

Розміри 121,3 x 64,4 x 9,9 мм

Вага Близько 110 г з акумулятором

Екран 4,0-дюймовий сенсорний екран 
з роздільною здатністю 800 х 480 
FWVGA

Мережа GSM:

чотиридіапазонний 
850/900/1800/1900 МГц

UMTS:

двостандартний 900/2100 МГц

(Частота і швидкість передачі даних 
залежить від вашого оператора 
стільникового зв’язку.)

GPS GPS/вбудований приймач GPS

Підключення Bluetooth Smart (BT v4.0)

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Аудіороз’єм 3,5 мм

Мікро-USB

Камера 2-мегапіксельна задня камера

Підтримувані 
аудіоформати

WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, 
APE, AAC, AAC+, FLAC, WMA
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Підтримувані 
відеоформати

H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8

Акумулятор Літієво-іонний акумулятор

Ємність: 1500 мАг

Роз’єми Картка пам’яті microSD™ (до 32 ГБ)

Спеціальні 
можливості

GPS і Акселерометр

Примітка. Технічні характеристики можуть бути змінені 
без завчасного попередження. 


