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Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора
Установка SIM-карты

Рисунки

èË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË Û ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÒÓÚÓ‚ÓÈ
Ò‚ﬂÁË ‚˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÂ SIM-Í‡ÚÛ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÍÓÏÔÎÂÍÚÓÏ ÔÓ‰ÔËÒÍË, ‚ ÍÓÚÓ˚È
‚ıÓ‰ËÚ PIN-ÍÓ‰, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„
Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ.
Важно!

› SIM-Í‡Ú‡ Ë ÂÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÎÂ„ÍÓ

1

3
4

5

2

éÚÍÓÈÚÂ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂÍ‡
‰Îﬂ ·‡Ú‡ÂË, ËÁ‚ÎÂÍËÚÂ
·‡Ú‡Â˛
ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ SIM-Í‡ÚÛ
á‡ÍÓÈÚÂ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂÍ‡
‰Îﬂ ·‡Ú‡ÂË
á‡ﬂ‰ËÚÂ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ

ÔÓ‚ÂÊ‰‡˛ÚÒﬂ ÔË ˆ‡‡Ô‡ÌËË ËÎË
ËÁ„Ë·Â, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Ò ÌÂÈ
ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËË. çÂ
ÓÒÚ‡‚ÎﬂÈÚÂ SIM-Í‡Ú˚ ‚ ÏÂÒÚ‡ı,
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‰Îﬂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰ÂÚÂÈ.
› USIM- Í‡Ú˚ ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒﬂ
ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ.
1

2

4

5

SIM
3

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ﬂ‰ËÚÂ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ ÔÂÂ‰
ÔÂ‚˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
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Описание телефона

Динамик

Функциональные клавиши
Дисплей

: Клавиша Вызов
ë ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÓÊÌÓ
ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ‚˚ÁÓ‚ Ì‡·‡ÌÌÓ„Ó
ÌÓÏÂ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ËÎË
ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÈ ‚˚ÁÓ‚.

ä‡Ê‰‡ﬂ ËÁ ˝ÚËı ÍÎ‡‚Ë¯
‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ‚ÌËÁÛ ‰ËÒÔÎÂﬂ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡‰ ÌËÏË.

: Клавиша Завершить
ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ Ë ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÚÂÎÂÙÓÌ, ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚˚ÁÓ‚
ËÎË ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚
ÂÊËÏ ÓÊË‰‡ÌËﬂ.

Клавиши цифр и знаков
Ñ‡ÌÌ˚Â ÍÎ‡‚Ë¯Ë
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ Ì‡·Ó‡
ÌÓÏÂ‡ ‚ ÂÊËÏÂ ÓÊË‰‡ÌËﬂ Ë
‚‚Ó‰‡ ·ÛÍ‚ Ë ˆËÙ ÔË
Â‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌËË.
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: Навигационная клавиша
àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ·˚ÒÚÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÙÛÌÍˆËﬂÏ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

Отображение информации
é·Î‡ÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚

é·Î‡ÒÚ¸ ÚÂÍÒÚ‡ Ë „‡ÙËÍË

åÂÌ˛ àÁ·‡ÌÌÓÂ

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÎ‡‚Ë¯

Символы на экране
ëÎÂ‰Û˛˘‡ﬂ Ú‡·ÎËˆ‡ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ‰ËÒÔÎÂﬂ ËÎË ÁÌ‡˜ÍË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ËÒÔÎÂﬂ.
àÌÙÓÏËÛÂÚ ‚‡Ò Ó ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒË„Ì‡Î‡ ÒÂÚË.
Ç˚ÁÓ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.
èÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸ ÛÒÎÛ„ÓÈ ÓÛÏËÌ„‡.
ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌ.
àÌÙÓÏËÛÂÚ ‚‡Ò Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËË ·‡Ú‡ÂË.
Ç˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÓ‚ÓÂ ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ.
Ç˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ „ÓÎÓÒÓ‚ÓÈ ÔÓ˜Ú˚.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÓÙËÎ¸ ÇË·‡ˆËﬂ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÓÙËÎ¸ é·˘ËÈ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÓÙËÎ¸ ÉÓÏÍËÈ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÓÙËÎ¸ íËıËÈ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔÓÙËÎ¸ ç‡Û¯ÌËÍË.
ì Ç‡Ò Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ.
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Включение и выключение телефона
1. ÑÂÊËÚÂ Ì‡Ê‡ÚÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[á‡‚Â¯ËÚ¸], ÔÓÍ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ËÚÒﬂ.
2. ÑÎﬂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[á‡‚Â¯ËÚ¸].

Исходящий вызов
1. Ç‚Â‰ËÚÂ ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÍÓ‰ Â„ËÓÌ‡.
2. óÚÓ·˚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡·ÓÌÂÌÚ‡, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[Ç˚ÁÓ‚].
3. á‡ÍÓÌ˜Ë‚ ‡Á„Ó‚Ó, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[á‡‚Â¯ËÚ¸].

Ответ на входящий вызов
1. äÓ„‰‡ ‡Á‰‡ÂÚÒﬂ Á‚ÓÌÓÍ Ë Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡ÌËÏ‡ˆËﬂ ‚˚ÁÓ‚‡, ‰Îﬂ ÓÚ‚ÂÚ‡
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[Ç˚ÁÓ‚] ËÎË ÎÂ‚Û˛ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û.
2. ÑÎﬂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[á‡‚Â¯ËÚ¸].

Примечание

› èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ‚˚ÁÓ‚‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÂÂÈ‰ÂÚ ‚ ÂÊËÏ ÓÊË‰‡ÌËﬂ.

Исходящие международные вызовы
1. ç‡ÊÏËÚÂ Ë ‰ÂÊËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
‰Îﬂ ‚‚Ó‰‡ ÒËÏ‚ÓÎ‡ ‘+’.
2. Ç‚Â‰ËÚÂ ÍÓ‰ ÒÚ‡Ì˚, ÍÓ‰ Â„ËÓÌ‡ Ë ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
3. ÑÎﬂ ‚˚ÁÓ‚‡ ‡·ÓÌÂÌÚ‡ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û
[Ç˚ÁÓ‚].
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ВЫБОР ФУНКЦИЙ И ОПЦИЙ
íÂÎÂÙÓÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ì‡·ÓÓÏ ÙÛÌÍˆËÈ, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÍÓÚÓ˚Ï ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸
ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏË. ùÚË ÙÛÌÍˆËË
Ó·˙Â‰ËÌÂÌ˚ ‚ ÏÂÌ˛ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ‰Îﬂ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÌËÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÎÂ‚‡ﬂ Ë Ô‡‚‡ﬂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÎ‡‚Ë¯Ë.
åÂÚÍ‡ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝Í‡Ì‡ ‰ËÒÔÎÂﬂ, Ì‡‰ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÎ‡‚Ë¯,
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ëı ÚÂÍÛ˘Û˛ ÙÛÌÍˆË˛.

åÂÌ˛ àÁ·‡ÌÌÓÂ

ç‡ÊÏËÚÂ ÎÂ‚Û˛
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛
ÍÎ‡‚Ë¯Û, ˜ÚÓ·˚
ÓÚÍ˚Ú¸ ÉÎ‡‚ÌÓÂ
ÏÂÌ˛.

ç‡ÊÏËÚÂ Ô‡‚Û˛
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛
ÍÎ‡‚Ë¯Û, ˜ÚÓ·˚
ÓÚÍ˚Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛
àÁ·‡ÌÌÓÂ.
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Ввод текста
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë
ÚÂÎÂÙÓÌ‡. ÑÎﬂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÂÊËÏÓ‚ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ
.

Режим Т9
ä Í‡Ê‰ÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯Â Ì‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛÂ ÔË‚ﬂÁ‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ Ó‰ÌÓÈ ·ÛÍ‚˚. ùÚÓÚ ÂÊËÏ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚‡Ï ‚‚Ó‰ËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ ÔÛÚÂÏ Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡Ê‡ÚËﬂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Ë.
íÂÎÂÙÓÌ ‚ ÂÊËÏÂ í9 ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ò‡‚ÌË‚‡ÂÚ ‚‡¯Ë Ì‡Ê‡ÚËﬂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Ë
Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÒÎÓ‚‡ÂÏ ‰Îﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ Ë, Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ÚÂ·ÛÂÚ ÏÂÌ¸¯Â„Ó Ì‡Ê‡ÚËﬂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Ë, ˜ÂÏ Ó·˚˜Ì˚È ‚‚Ó‰ ÚÂÍÒÚ‡.

Алфавитный режим(Абв)
ùÚÓÚ ÂÊËÏ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ·ÛÍ‚˚ ÔÛÚÂÏ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ„Ó Ì‡Ê‡ÚËﬂ ÍÎ‡‚Ë¯
Ò ·ÛÍ‚ÂÌÌ˚ÏË ÁÌ‡˜ÂÌËﬂÏË, ÔÓÍ‡ ÌÛÊÌ‡ﬂ ·ÛÍ‚‡ ÌÂ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒﬂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.

Цифровой режим (123)
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ·˚ÒÚÓ„Ó Ì‡·Ó‡ ˜ËÒÂÎ ÔÛÚÂÏ Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ„Ó Ì‡Ê‡ÚËﬂ Ì‡
ÌÛÊÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û.

Режим символов
Ñ‡ÌÌ˚È ÂÊËÏ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÒËÏ‚ÓÎ˚.
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Радио (ÑÎﬂ ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËﬂ ‡‰ËÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Ì‡Û¯ÌËÍË ÓÌË ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú ÙÛÌÍˆËË ‡ÌÚÂÌÌ˚)
1. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÂÂÎËÒÚ˚‚‡Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË ·ÂÁ Á‡ÌÂÒÂÌËﬂ Ëı ‚
Ô‡ÏﬂÚ¸, Ì‡ÊËÏ‡ﬂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û ‚ÎÂ‚Ó/‚Ô‡‚Ó.
2. í‡ÍÊÂ Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÔÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ, Ì‡Ê‡‚ Ì‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ˆËÙÓ‚Û˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û.
3. ëÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÂÌ˛ ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒﬂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓÈ
ÍÎ‡‚Ë¯Ë
[éÔˆËË].
› Выбрать канал: ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ˜‡ÒÚÓÚÛ Ë Í‡Ì‡Î 0,1 åÉˆ

Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚Â ÍÎ‡‚Ë¯Ë ‚ÎÂ‚Ó/‚Ô‡‚Ó Ë
ÌÓÏÂÌ˚Â ÍÌÓÔÍË.
› Автосканирование: ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ "Ä‚ÚÓÔÓËÒÍ?", ÂÒÎË ‚˚
‚˚·ÂËÚÂ Ñ‡, ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓËÒÍ Í‡Ì‡Î‡.
› Сбросить все: ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Û‰‡ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚.
› Слушать через динамик: ‚˚·Ó ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÒÎÛ¯‡Ú¸
‡‰ËÓ ˜ÂÂÁ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ‰ËÌ‡ÏËÍ. ÑÎﬂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡
‚˚·ÂËÚÂ "ëÎÛ¯‡Ú¸ ˜ÂÂÁ „‡ÌËÚÛÛ" ‚ ÏÂÌ˛ [éÔˆËË].
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Как настроить звуковой сигнал
Сигнал звонка
1. ç‡ÊÏËÚÂ ÎÂ‚Û˛ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û [åÂÌ˛] Ë ‚˚·ÂËÚÂ [ç‡ÒÚÓÈÍË èÓÙËÎË] Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÎ‡‚Ë¯ ‚‚Âı/‚ÌËÁ.
2. Ç˚·ÂËÚÂ ÔÓÙËÎ¸, Ì‡ÊÏËÚÂ [éä], ‚˚·ÂËÚÂ ç‡ÒÚÓËÚ¸, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚˚·ÂËÚÂ
ÏÂÌ˛ åÂÎÓ‰Ëﬂ ‚˚ÁÓ‚‡.
3. ç‡ÊÏËÚÂ ÎÂ‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û [OK], ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ Á‡‰‡Ú¸
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÏÂÎÓ‰Ë˛ Á‚ÓÌÍ‡.

Совет

› èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÁÏÂÌËÚ¸ Á‚ÓÌÓÍ Ì‡ ‚Ë·‡ˆË˛ ‚˚·ÂËÚÂ ÂÊËÏ ÇË·‡ˆËﬂ
ËÎË Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ÎÂ‚Û˛ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û.

Звуковые сигналы и уровни громкости сигнала
клавиатуры/ сигнала сообщения/сигнала вызова
åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Á‚ÛÍÓ‚˚Â ÒË„Ì‡Î˚ Ë ÛÓ‚ÌË „ÓÏÍÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË Á‚ÓÌÍ‡/ÒË„Ì‡Î‡
ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚/ÒË„Ì‡Î‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ/ÒË„Ì‡Î‡ ‚˚ÁÓ‚‡.
[åÂÌ˛ - ç‡ÒÚÓÈÍË - èÓÙËÎË - ç‡ÒÚÓËÚ¸]
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Cxeмa мeню
1. Контакты
1.1 èÓËÒÍ
1.2 çÓ‚˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ
1.3 Å˚ÒÚ˚È Ì‡·Ó
1.4 äÓÔËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
1.5 ì‰‡ÎËÚ¸ ‚ÒÂ
1.6 é·˙ÂÏ Ô‡ÏÚË
1.7 àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ

2. Сообщения
2.1 çÓ‚ÓÂ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
2.2 ÇıÓ‰ﬂ˘ËÂ
2.3 óÂÌÓ‚ËÍË
2.4 àÒıÓ‰ﬂ˘ËÂ
2.5 éÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
2.6 ÉÓÎÓÒÓ‚‡ﬂ
ÔÓ˜Ú‡
2.7 àÌÙÓÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ
2.8 ò‡·ÎÓÌ˚
2.9 ç‡ÒÚÓÈÍË

3. Вызовы
3.1 ÇÒÂ ‚˚ÁÓ‚˚
3.2 èÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â
3.3 àÒıÓ‰ﬂ˘ËÂ
3.4 ÇıÓ‰ﬂ˘ËÂ
3.5 èÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

4. Инструменты
4.1 ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ
4.2 à„˚
4.3 ê‡‰ËÓ
4.4 ä‡ÎÂÌ‰‡¸
4.5 á‡ÏÂÚÍ‡
4.6 ä‡Î¸ÍÛÎﬂÚÓ
4.7 ëÂÍÛÌ‰ÓÏÂ
4.8 äÓÌ‚ÂÚÂ
4.9 ó‡ÒÓ‚ÓÈ ÔÓﬂÒ

5. Настройки
5.1 èÓÙËÎË
5.2 Ñ‡Ú‡ Ë ÇÂÏﬂ
5.3 üÁ˚Í
5.4 ÑËÒÔÎÂÈ
5.5 Ç˚ÁÓ‚
5.6 ÅÎÓÍËÓ‚Í‡
ÍÎ‡‚Ë¯
5.7 ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
5.8 ùÍÓÌÓÏË˜Ì˚È
ÂÊËÏ
5.9 Ç˚·Ó ÒÂÚË
5.0 ë·ÓÒ Ì‡ÒÚÓÂÍ
5.* é·˙ﬁÏ Ô‡ÏﬂÚË

6. SIM-меню
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Функции KP105
Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ ÔË‚Ó‰ËÚÒﬂ Í‡ÚÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÙÛÌÍˆËÈ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

Контакты åÂÌ˛ 1
Поиск

Ç íÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÍÌË„Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ èÓËÒÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.

Примечание: èÓÒÎÂ Ì‡·Ó‡ ÔÂ‚ÓÈ ·ÛÍ‚˚ ËÏÂÌË ÚÂÎÂÙÓÌ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡ÊÂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ËÏÂÌ‡ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒﬂ Ì‡ ˝ÚÛ
·ÛÍ‚Û.
Новый контакт

åÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÌÓ‚ÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌÛ˛ ÍÌË„Û, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ‰‡ÌÌÓÂ ÏÂÌ˛.

Быстрый набор

á‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ ÓÚ
‰Ó
ÏÓÊÌÓ Á‡ÍÂÔËÚ¸
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÌÓÏÂ ËÁ ÒÔËÒÍ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÍÌË„Ë.

Копировать все

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÒÍÓÔËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ËÁ Ô‡ÏﬂÚË SIM-Í‡Ú˚ ‚
Ô‡ÏﬂÚ¸ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë Ì‡Ó·ÓÓÚ.

Удалить все

ÇÓÁÏÓÊÌÓ Û‰‡ÎÂÌËÂ ‚ÒÂı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ËÁ Ô‡ÏﬂÚË SIM-Í‡Ú˚
ËÎË Ô‡ÏﬂÚË ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

Объем памяти

åÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ì‡ÎË˜ËÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
Ô‡ÏﬂÚË.

Информация

› Сервисные номера: ÑÓÒÚÛÔ Í ÒÔËÒÍÛ ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚,
ÔËÒ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ÛÒÎÛ„.

› Собственный номер: Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÌÓÏÂ Ì‡
SIM-Í‡ÚÂ.

› Визитная карточка: Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÓÔˆËﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚‡Ï ÒÓÁ‰‡Ú¸
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÇËÁËÚÌÛ˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ Ò ‚‡¯ËÏ ËÏÂÌÂÏ Ë ÌÓÏÂÓÏ
ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
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Сообщения åÂÌ˛ 2
Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять SMS (Службы
коротких сообщений).
Новое
сообщение

ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ‰‡ÌÌ˚Ï ÏÂÌ˛, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÚÔ‡‚ÎﬂÚ¸
SMS (ëÎÛÊ·˚ ÍÓÓÚÍËı ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ).

Входящие

Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÏÂÌ˛ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒﬂ ÒÔËÒÓÍ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ,
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÓÚ ‰Û„Ëı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚.

Черновики

Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÏÂÌ˛ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒﬂ ÒÔËÒÓÍ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ÚÂÍÒÚÓ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ.

Исходящие

ùÚÓ ÏÂÌ˛ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ ‚
ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÓÚÔ‡‚ÍË ËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
ÓÚÔ‡‚ËÚ¸.

Отправленные

ùÚÓ ÏÂÌ˛ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÏﬂ ÓÚÔ‡‚ÍË Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ.

Голосовая
почта

Ñ‡ÌÌÓÂ ÏÂÌ˛ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·˚ÒÚ˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ﬂ˘ËÍÛ
„ÓÎÓÒÓ‚ÓÈ ÔÓ˜Ú˚ (ÂÒÎË ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÙÛÌÍˆËﬂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ÛÒÎÛ„).

Инфосообщения

ëÓÓ·˘ÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÎÛÊ· - ˝ÚÓ ÚÂÍÒÚÓ‚˚Â
ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ, ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ˚Â ˜ÂÂÁ ÒÂÚ¸ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ.

Шаблоны

Ç ÒÔËÒÍÂ ÂÒÚ¸ „ÓÚÓ‚˚Â ¯‡·ÎÓÌ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ. åÓÊÌÓ
ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ-¯‡·ÎÓÌ˚ ËÎË ÒÓÁ‰‡Ú¸
ÌÓ‚˚È ¯‡·ÎÓÌ.

Настройки

Ñ‡ÌÌÓÂ ÏÂÌ˛ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÙÛÌÍˆËË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡
ÒÂÚÂ‚˚ı ÛÒÎÛ„.

13

Вызовы åÂÌ˛ 3
èÓ‚ÂËÚ¸ Á‡ÔËÒ¸ Ó ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı, ÔËÌﬂÚ˚ı ‚˚ÁÓ‚‡ı ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â,
ÂÒÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÌÓÏÂ‡ Á‚ÓÌﬂ˘Â„Ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ ÒÂÚ¸˛.
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÌÓÏÂ Ë ËÏﬂ (ÂÒÎË ËÏÂÂÚÒﬂ).
Все вызовы
Пропущенные
Исходящие
Входящие
Продолжитель
ность

éÚÓ·‡ÊÂÌËÂ ÒÔËÒÍ‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚ ‚˚ÁÓ‚Ó‚
(ÇıÓ‰ﬂ˘ËÂ/àÒıÓ‰ﬂ˘ËÂ/ èÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â) ÔÓ ‚ÂÏÂÌË.
Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÓÔˆËﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ 10 ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ‚˚ÁÓ‚Ó‚.
Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÓÔˆËﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ 10 ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
ËÒıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚˚ÁÓ‚Ó‚. (‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ËÎË ÔÓÔ˚ÚÍË ‚˚ÁÓ‚Ó‚).
Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÓÔˆËﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ 10 ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚˚ÁÓ‚Ó‚.
èÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı
‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı Ë ËÒıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚˚ÁÓ‚Ó‚.

Инструменты åÂÌ˛ 4
Будильник

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒË„Ì‡Î‡ ·Û‰ËÎ¸ÌËÍ‡.

Игры

Ç Ô‡ÏﬂÚË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÒÓı‡ÌÂÌÓ ‰‚Â Ë„˚.

Радио

ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÒÎÛ¯‡Ú¸
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË.

Календарь

èÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÓÚÒÎÂÊË‚‡Ú¸ ‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ËÎË ÏÂÒﬂˆ.

Заметка

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÔËÒÓÍ Á‡‰‡˜.

Калькулятор

ëÓ‰ÂÊËÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ÙÛÌÍˆËË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í +, –, x, ÷:
сложение, вычитание, умножение Ë деление.
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Инструменты åÂÌ˛ 4 (Продолжение)
Секундомер

ëÂÍÛÌ‰ÓÏÂ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ‚ ÚÓÏ ÊÂ ‚Ë‰Â, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚
ÔË‚˚ÍÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˚˜Ì˚È ÒÂÍÛÌ‰ÓÏÂ.

Конвертер

èÂÓ·‡ÁÛÂÚ Î˛·ÓÂ ËÁÏÂÂÌËÂ ‚ ÌÛÊÌÛ˛ Ç‡Ï ‚ÂÎË˜ËÌÛ.

Часовой пояс

èÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÚÂÍÛ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚ ‰Û„ÓÏ ˜‡ÒÓ‚ÓÏ
ÔÓﬂÒÂ ËÎË ÒÚ‡ÌÂ.

Настройки åÂÌ˛ 5
Можно задать следующие параметры меню для удобства и в
соответствии с предпочтениями пользователя.
Профили
Дата и Время
Язык
Дисплей
Вызов
Блокировка
клавиш
Безопасность

ÇÓÁÏÓÊÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓÙËÎÂÈ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛﬂÒ¸ Ç‡¯ËÏË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËﬂÏË.
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÙÛÌÍˆËË, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËÂÒﬂ Í ‰‡ÚÂ Ë ‚ÂÏÂÌË.
Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÏÂÌ˛ Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚·‡Ú¸ ﬂÁ˚Í ÏÂÌ˛ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
ÇÓÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ÒÚÓÂÍ ‰ËÒÔÎÂﬂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
åÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÏÂÌ˛, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ‚˚ÁÓ‚Û.
èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ÏÓÊÌÓ Á‡‰‡Ú¸ ËÌÚÂ‚‡Î
‚ÂÏÂÌË ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚È ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ
·ÎÓÍËÓ‚Í‡ ÍÎ‡‚Ë¯ ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
Ñ‡ÌÌÓÂ ÏÂÌ˛ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
› Запрос PIN-кода: åÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Îﬂ Á‡ÔÓÒ‡
PIN-ÍÓ‰‡ SIM-Í‡Ú˚ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
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Настройки åÂÌ˛ 5 (Продолжение)
Безопасность
(Продолжение)

Экономичный
режим
Выбор сети
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› Блокировка телефона: Ç˚·Ó ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ

·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‰Îﬂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ Â„Ó
ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ - èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË,
èË ÒÏÂÌÂ SIM, çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ËÎË Ç˚ÍÎ.
› Запрет вызовов: ìÒÎÛ„‡ Á‡ÔÂÚ‡ ‚˚ÁÓ‚‡ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ
Ç‡¯ÂÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸ ËÎË ÔËÌËÏ‡Ú¸
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ Í‡ÚÂ„ÓË˛ ‚˚ÁÓ‚Ó‚. Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÙÛÌÍˆËﬂ
ÚÂ·ÛÂÚ ‚‚Ó‰‡ Ô‡ÓÎﬂ Á‡ÔÂÚ‡ ‚˚ÁÓ‚‡.
› Фиксирoвaнный набор (Зависит от SIM карты): Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ËÒıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚˚ÁÓ‚˚ ÓÔÂ‰ÂÎﬁÌÌ˚Ï ÒÔËÒÍÓÏ
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚. Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÙÛÌÍˆËﬂ Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ ‚‡¯ËÏ
ÍÓ‰ÓÏ PIN2. çÓÏÂ‡, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔ
ÔÓÒÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ‰‡ÌÌÓÈ ÛÒÎÛ„Ë, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‰Ó·‡‚ÎÂÌ˚ ‚
ÒÔËÒÓÍ ÌÓÏÂÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ÙÛÌÍˆËË îËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È
Ì‡·Ó.
› Изменить коды: PIN–˝ÚÓ ‡··Â‚Ë‡ÚÛ‡ èÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó çÓÏÂ‡, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ
Ç‡¯Â„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‰Û„ËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ËÁÏÂÌﬂÚ¸
ÍÓ‰˚ ‰ÓÒÚÛÔ‡: á‡˘ËÚÌ˚È ÍÓ‰, äÓ‰ PIN, äÓ‰ PIN2.
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‚ÂÏﬂ ‡·ÓÚ˚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Á‡ Ò˜ﬁÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËﬂ
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË.
àÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ‰‡ÌÌÓÂ ÏÂÌ˛, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚˚·Ó ÒÂÚË
‚Û˜ÌÛ˛, ÎË·Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË. í‡ÍÊÂ Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
Â‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÔËÒÓÍ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ.

Настройки åÂÌ˛ 5 (Продолжение)
Сброс настроек
Объем памяти

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÂÌÛÚ¸ Ç‡¯ÂÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ‚ÒÂ Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ
Ì‡ÒÚÓÈÍË. ÑÎﬂ ‡ÍÚË‚‡ˆËË ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‚‚Ó‰
Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÍÓ‰‡.
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó Ô‡ÏﬂÚË SIM-Í‡Ú˚
ËÎË ÚÂÎÂÙÓÌ‡.

SIM-меню åÂÌ˛ 6
SIM-ÏÂÌ˛ - ˝ÚÓ ÏÂÌ˛ SIM ÒÂ‚ËÒ‡. Ö„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ SIM
Í‡ÚÓÈ Ë ÒÂÚÂ‚˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË.
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 Рекомендации для безопасного и
эффективного использования
éÁÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸ Ò ˝ÚËÏË ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËﬂÏË. àı ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ËÎË ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï.

Осторожно

› çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ·‡Ú‡ÂË Ë Á‡ﬂ‰Ì˚Â
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÌ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ Ç‡¯ ÚÂÎÂÙÓÌ.

› Ç˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ÂÁ‰Â, „‰Â ˝ÚÓ„Ó ÚÂ·Û˛Ú Ô‡‚ËÎ‡. ç‡ÔËÏÂ, Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı, Ú‡Í Í‡Í ËÁÎÛ˜ÂÌËÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡
ÏÓÊÂÚ Ì‡Û¯ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Í‡‰ËÓÒÚËÏÛÎﬂÚÓÓ‚ ÒÂ‰ˆ‡ Ë ÒÎÛıÓ‚˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚.
› Å‡Ú‡ÂË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ.

Использование телефона и его обслуживание
Предупреждение! àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ˚, Á‡ﬂ‰ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îﬂ ‰‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÚÂÎÂÙÓÌ‡.
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰Û„Ëı ÚËÔÓ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÚÍ‡ÁÛ ‚ ÔËÂÏÂ
ÔÂÚÂÌÁËÈ Ë ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ‚ÒÂı „‡‡ÌÚËÈ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï.
› á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ ‡Á·Ë‡Ú¸ ÚÂÎÂÙÓÌ (èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ÓÚÌÂÒËÚÂ Â„Ó Í
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ).
› íÂÎÂÙÓÌ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔÎ‡, Ì‡ÔËÏÂ,
‡‰Ë‡ÚÓÓ‚ ËÎË ÔÎËÚ.
› ÑÎﬂ ˜ËÒÚÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÛıÛ˛ ÚÍ‡Ì¸. (çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ,
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ËÎË ÒÔËÚ).
› çÂ ‰ÂÊËÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚·ÎËÁË ÍÂ‰ËÚÌ˚ı Í‡Ú, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ·ËÎÂÚÓ‚ Ë Ú.‰.,
Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÎËﬂÚ¸ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌ˚ı ÔÓÎÓÒÍ‡ı.
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 Рекомендации для безопасного и
эффективного использования (èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
Электронные устройства
Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может
отражаться на их рабочих характеристиках.
› á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‚·ÎËÁË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ ·ÂÁ ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ Ì‡ ˝ÚÓ. çÂ ‡ÁÏÂ˘‡ÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡‰ Í‡‰ËÓÒÚËÏÛÎﬂÚÓÓÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ Ì‡„Û‰ÌÓÏ Í‡Ï‡ÌÂ.

Безопасность при движении на дорогах
Существуют законы и правила, касающиеся использования мобильных
телефонов за рулем автомобиля. Строго соблюдайте местное
законодательство.
› ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÌÂ ‰ÂÊËÚÂ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‚
ÛÍ‡ı.
› àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ „‡ÌËÚÛÛ "Handsfree", ÎË·Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ „ÓÏÍÓÈ Ò‚ﬂÁË.
› ÖÒÎË ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ‰ÓÓÊÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ, ÔÂÂ‰ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ ‚˚ÁÓ‚‡ ËÎË ‰Ó
ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÈ ‚˚ÁÓ‚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÒ¸ Ì‡ Ó·Ó˜ËÌÂ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË.

Область проведения взрывных работ
çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚Á˚‚Ì˚ı
‡·ÓÚ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ, Á‡ÍÓÌ˚ Ë
Ô‡‚ËÎ‡.
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 Рекомендации для безопасного и
эффективного использования (èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
Потенциально взрывоопасная среда
çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ Ì‡ Á‡Ô‡‚Ó˜Ì˚ı ÒÚ‡ÌˆËﬂı. çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌ ‚·ÎËÁË „Ó˛˜Â„Ó ËÎË ıËÏË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚.

В самолете
Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе
авиационного оборудования.
› èË ÔÓÒ‡‰ÍÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ.

Меры предосторожности для защиты детей
çÂ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÈÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ÏÂÒÚ‡ı, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‰Îﬂ ‰ÂÚÂÈ. Ç ÚÂÎÂÙÓÌÂ
ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÏÂÎÍËÂ ‰ÂÚ‡ÎË, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û‰Û¯¸Â ÔË ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ‚
‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÛÚË.

Вызов экстренных служб
Ç˚ÁÓ‚ ˝ÍÒÚÂÌÌ˚ı ÒÎÛÊ· ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ÌÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÓÚÓ‚˚ı ÒÂÚﬂı.
èÓ˝ÚÓÏÛ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÎ‡„‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Îﬂ ‚˚ÁÓ‚‡
˝ÍÒÚÂÌÌ˚ı ÒÎÛÊ·. á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ÛÒÎÛ„.
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 Рекомендации для безопасного и
эффективного использования (èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

› èÂÂ‰ Á‡ﬂ‰ÍÓÈ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁﬂÊ‡Ú¸ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
‰Û„Ëı ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, Û ˝ÚÓ„Ó ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÙÙÂÍÚ
Ô‡ÏﬂÚË, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ Ì‡ Â„Ó ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ı.
› àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ˚ Ë Á‡ﬂ‰Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË LG.
á‡ﬂ‰Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË LG ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ‡.
› á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ ‡Á·Ë‡Ú¸ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓÌ˚È ·ÎÓÍ ËÎË ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ÍÓÓÚÍÓÂ
Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚.
› á‡ÏÂÌﬂÈÚÂ ·‡Ú‡ÂË, ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎﬂÂÏ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ.
Å‡Ú‡ÂË ÏÓÊÌÓ Á‡ﬂÊ‡Ú¸ ÒÓÚÌË ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ËÏ ÌÂ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒﬂ
Á‡ÏÂÌ‡.
› á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ Á‡ﬂ‰ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÔﬂÏÓ„Ó
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ËÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË,
Ì‡ÔËÏÂ ‚ ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ.
› Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘ÂÈ ·‡Ú‡ÂË ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ‚Á˚‚.
› Å‡Ú‡ÂË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ.
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 Рекомендации для безопасного и
эффективного использования (èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
Воздействие радиочастотной энергии
Сведения о воздействии радиоволн и и удельной мощности поглощения
(SAR)
Ñ‡ÌÌ‡ﬂ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ KP105 ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ. ùÚË ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ
ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËﬂı, Û˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÌÓÏ˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
‡‰ËÓ‚ÓÎÌ Ì‡ ‚ÒÂı ÎËˆ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ë ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ.
› èË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ Â‰ËÌËˆ‡
ËÁÏÂÂÌËﬂ, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ﬂ Í‡Í Û‰ÂÎ¸Ì‡ﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌËﬂ (SAR).
àÁÏÂÂÌËÂ SAR ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡,
Á‡ÍÎ˛˜‡˛˘Â„ÓÒﬂ ‚ ‡·ÓÚÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ì‡ Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ó ‚ÒÂı ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ı.
› ìÓ‚ÂÌ¸ SAR ‰Îﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ LG ÏÓÊÂÚ ‡ÁÎË˜‡Ú¸Òﬂ, ÌÓ
‚ÒÂ ÓÌË ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ÔÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
‡‰ËÓ‚ÓÎÌ.
› èÂ‰ÂÎ SAR, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ÓÚ
ÌÂËÓÌËÁËÛ˛˘Ëı ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ (ICNIRP), ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 2 ÇÚ/Í„, ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â Ì‡
‰ÂÒﬂÚ¸ (10) „‡ÏÏ ÚÍ‡ÌË.
› ë‡ÏÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ SAR ‰Îﬂ ‰‡ÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÂ ÔË
ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËË ÔÓ DASY4, ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 0.600ÇÚ/Í„ (10 „).
› Ñ‡ÌÌ˚Â SAR ‰Îﬂ ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì/Â„ËÓÌÓ‚, ÔËÌﬂ‚¯Ëı Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ SAR,
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ ËÌÊÂÌÂÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍË Ë ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË
(IEEE), ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú 1,6 ÇÚ/Í„, ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â Ì‡ Ó‰ËÌ (1) „‡ÏÏ ÚÍ‡ÌË.
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 Технические характеристики
Общие

› Наименование изделия: KP105
› Диапазон: GSM 900 / DCS 1800
Эксплуатационные
температуры

› Макс.: +55°C,
Ë‰ÂÚ Á‡ﬂ‰Í‡ (+45°C)

› Мин.: -10°C
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KP105 ОІ
О  У АА
Опис телефону у даному посібнику може відрізнятись залежно від версії
програмного забезпечення телефону та провайдера послуг.

равила утилізації вашого старого апарата
1. Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням
ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під
дію Європейської %ирективи 2002/96/EC.
2. Усі електричні та електронні вироби забороняється
утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні
утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом
або місцевою владою.
3. 'равильна утилізація вашого старого апарата дозволить
уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та
здоров’я людей.
4. )а детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого
апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в
магазин, де був придбаний даний апарат.

міст
становлення SIM-карти та
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становлення SIM-карти та зарядження акумулятора
становлення SIM-карти

.алюнки

'ридбавши SIM-карту оператора
мобільного зв'язку, ви отримуєте разом
із нею інформацію щодо вашого коду PIN
та щодо послуг, які вам надаються.
ажливо!

› SIM-карта та її контакти можуть бути

1

3
4

5

2

*ідкрийте кришку
акумулятора
*ставте вашу SIM-карту
)акрийте кришку
акумулятора
)арядіть акумулятор

легко пошкоджені при згинанні або
терті, тому будьте дуже обережні при
вставлянні або вийманні карти.
берігайте всі SIM-карти у місцях,
недосяжних для дітей.
› USIM не підтримується даним
телефоном.
SIM
1

2

4

5

3

'овністю зарядіть акумулятор перед його
першим використанням.

3

(еталі телефону

(инамік

рограмні клавіші
Cкран дисплея

: лавіша дзвінка
%озволяє набирати номер
телефону та відповідати на
вхідні дзвінки.

?ожна з цих клавіш виконує
функції, вказані над ними на
дисплеї.

: лавіша завершення/
живлення
%озволяє вмикати або вимикати
телефон, завершувати дзвінки
та повертати телефон у режим
очікування.

уквено-цифрові клавіші
=і клавіші використовуються для
введення номера в режимі
очікування та введення цифр і
символів в режимі редагування.
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: авігаційна клавіша
*икористовується для швидкого
доступу до функцій телефону.

Інформаційний екран
%ілянка іконок

%ілянка тексту та графіки

+еню

)акладки

Індикація програмних клавіш

ерелік іконок
У нижченаведеній таблиці описуються індикація та іконки, що відображаються на
екрані телефону.
'оказує потужність сингалу мережі.
*иконується дзвінок.
'оказує, що ви використовуєте послугу роумінгу.
Fудильник встановлений та увімкнений.
'оказує стан акумулятора.
*и отримали текстове повідомлення.
*и отримали голосове повідомлення.
*ибрано профіль "8ільки вібрація".
*ибрано профіль ")агальний".
*ибрано профіль "Hа вулиці".
*ибрано профіль "8ихий".
*ибрано профіль "Jарнітура".
*и можете переглянути ваш розклад.
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Увімкнення та вимкнення телефону
1. Hатисніть та притримайте клавішу
[END], доки не увімкнеться телефон.
2. Lоб вимкнути телефон, натисніть та притримайте клавішу
[END], доки на
дисплеї не відобразиться прощальне зображення.

+дійснення дзвінка
1. *ведіть номер телефону включно з міжміським кодом.
2. Hатисніть клавішу
[%)*ІHО?], щоб зателефонувати на цей номер.
3. 'ісля завершення розмови натисніть клавішу
[)А*Q7RT8T].

ідповідь на дзвінок
1. ?оли задзвонить телефон і на його екрані почне блимати іконка телефону, натисніть
клавішу
[%)*ІHО?] або ліву програмну клавішу, щоб відповісти на дзвінок.
2. Lоб завершити дзвінок, натисніть клавішу
[)А*Q7RT8T].

римітка

› !ісля завершення дзвінка телефон повертається в режим очікування.

+дійснення міжнародного дзвінка
1. Hатисніть та притримайте клавішу
, щоб ввести міжнародний префікс. )начок
"+" автоматично вибирає код міжнародного доступу.
2. *ведіть код країни, міжміський код та номер телефону.
3. Hатисніть клавішу
[%)*ІHО?], щоб зателефонувати на цей номер.
6

.еню та опції
У телефоні передбачений ряд функцій, який дозволяє настроїти телефон на свій
смак. =і функції складені у меню та підменю і доступ до них можна отримати за
допомогою лівої та правої програмних клавіш.
Hапис у нижній частині дисплея безпосередньо над програмними клавішами
позначає їх поточну функцію.

.еню

Hатисніть ліву програмну
клавішу, щоб увійти в
доступне меню.

+акладки

Hатисніть праву
програмну клавішу, щоб
увійти в папку "Обрані".
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ведення тексту
*и можете вводити буквено-цифрові символи за допомогою клавіатури телефону.
%ля зміни режимів введення тексту натискуйте клавішу
.

ежим 9
%аний режим дозволяє вводити слова, натискаючи лише один раз клавішу для
введення кожної літери. ?ожній клавіші телефону присвоєно більш ніж одну літеру.
7ежим T9 автоматично порівнює кожне натискання клавіш із вбудованим
лінгвістичним словником, намагаючись визначити правильне слово, що дозволяє
робити меньше натискань клавіш у порівнянні з режимом ABC.

ежим ABC
%аний режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з потрібними літерами
один, два, три або чотири рази, доки не відобразиться необхідна літера.

ежим 123 (Nифровий режим)
*водіть числа, натискаючи одноразово на клавішу з потрібною цифрою.

ежим символів
%аний режим дозволяє вводити спеціальні символи, натискаючи клавішу
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.

FM-радіо (=я функція може відрізнятись у різних регіонах.)
1. Hатисніть відповідну цифрову клавішу каналу, щоб зберегти вибрану радіостанцію.
2. 'ісля збереження радіоканалів ви можете увімкнути будь-який із них, натиснувши
відповідну цифрову клавішу.
3. Hатиснувши ліву програмну клавішу
[Опції], можна отримати доступ до
наступних опцій:
› едагувати канал: ви можете настроювати частоту з кроком 0,1 +Jц за допомогою

навігаційних клавіш *ліво/*право та номер каналу за допомогою цифрових клавіш.

› Автосканування: якщо ви увімнете "*иконати автосканування?", тоді телефон
виконує автоматичний пошук канала. Якщо відображається повідомлення ")берегти
цю станцію?" і ви виберете "8ак", тоді вибрана частота буде збережена.
› кинути канали: ви можете видалити всі збережені канали.
› лухати через динамік: виберіть цю опцію, щоб слухати радіо через вбудований
динамік. Lоб вимкнути динамік, виберіть "Yлухати через навушники" в меню [Опції].
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ошук загубленого телефону (+ )
игнал звонка
1. Zункція ')8 у даному телефоні забезпечує вам систему його пошуку у випадку
його загублення.
2. *У той момент, коли неуповноважений користувач спробує скористатись вашим
телефоном, він автоматично створить та надішле вам повідомлення SMS на
наперед вказаний вами номер.
3. Увімкнення функції ')8 [Mеню -> Hастройки -> Fезпека]

› *иберіть функцію "'ошук загубленого телефону".
› *ведіть код ')8 за умовчанням.
› *иберіть "Hастроїти ')8".
› *иберіть "У*І+?." та натисніть "OK".
› )мініть код ')8 за умовчанням
› *ведіть “Hомер для ')8”
римітка

› Якщо ви хочете встановити у телефон якусь іншу SIM-карту, тоді обов'язково спершу
встановіть функцію "!(" на ")*+/.".
!( із кодом країни (наприклад для України +38
перед номером мобільного телефону).
› /од !(?за умовчанням: “0000”.

› 0екомендуємо ввести 1омер для
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Як встановити тони
ингтон
1. атисніть ліву програмну клавішу [еню] та виберіть [астройки - рофілі] за
допомогою навігаційних клавіш вгору/вниз.
2. иберіть [ерсоналізувати] та виберіть меню "!інгтони".
3. атисніть ліву програмну клавішу [Oпції], а тоді встановіть потрібний ринтон,
натиснувши клавішу ибрати.

орада

› Якщо ви бажаєте змінити дзвінок на вібрацію, виберіть "іброрежим" або натисніть та
притримайте клавішу не екрані режиму очікування.

інгтони/лавіатура/ овідомлення/они сигналів та гучність
и можете вибрати !інгтон/%лавіатура/овідомлення/'они сигналів та гучність.
и можете змінити звук або гучність звуку, що лунає при натисканні клавіш.
[еню - астройки - рофілі - ерсоналізувати]
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труктура меню
1. онтакти
1.1 'ошук
1.2 Hовий контакт
1.3 Rвидк. набір
1.4 ?опіювати всі
1.5 *идалити всі
1.6 Yтан пам'яті
1.7 Інформація

2. овідомлення
2.1 Hове повід.
2.2 *хідні
2.3 aернетки
2.4 *ихідні
2.5 Hадіслані
2.6 Yлухати голос.
пошту
2.7 Інф. повід-ня
2.8 Rаблони
2.9 Hастройки
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3. >урнал дзвінків
3.1 *сі дзвінки
3.2 'ропущені дзвінки
3.3 *ихідні дзвінки
3.4 *хідні дзвінки
3.5 8ривалість дзвінка

4. Інструменти
4.1 Ігри
4.2 FM-радіо
4.3 ?алькулятор
4.4 Yекундомір
4.5 ?онвертор величин
4.6 Yвітовий час

5. астройки
5.1 'рофілі
5.2 %ата та час
5.3 +ова
5.4 *ідображення
5.5 %звінок
5.6 Автоблок. клавіатури
5.7 Fезпека
5.8 Qнергозбереження
5.9 *ибір мережі
5.0 Yкинути настройки
5.* Yтан пам'яті

6. Органайзер ( аріант1)
6.1 Fуд.
6.2 ?алендар
6.3 Hотатка

6. SIM-послуги ( аріант2)
* *аріант 2: якщо оператором
послуг надаються також SIMпослуги, тоді +еню 6
перейменовується на SIMпослуги та Органайзер і
переходить у +еню 4,
Інструменти.

тисле пояснення функцій телефону
У даному розділі наведене стисле пояснення функцій вашого телефону.

онтакти +еню 1
ошук

*и можете здійснювати пошук контактів у телефонній книзі.

Примітка: для здійснення миттєвого пошуку введіть першу літеру
імені, яке ви бажаєте знайти.
овий контакт

)а допомогою цього меню ви можете додавати контакти у
телефонну книгу.

Oвидк. набір

%озволяє присвоювати контакти будь-яким клавішам від
.

опіювати всі

%озволяє копіювати всі контакти з пам'яті SIM-карти у пам'ять
телефону і навпаки з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти.

идалити всі

%озволяє стерти всі контакти з пам'яті SIM-карти або пам'яті
телефону.

тан пам'яті

*ідображає величину вільного та зайнятого місця у пам'яті.

Інформація

› омери сервісного набору: доступ до сервісних номерів,

до

призначених провайдером послуг.
ласні номери: дозволяє зберігати та переглядати власні
номери на SIM-карті.
› ізитна картка: ця опція дозволяє створити власну візитну
картку з вашим ім'ям, номером мобільного телефону тощо.

›
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овідомлення +еню 2
(ане меню включає функції, що стосуються SMS (лужба текстових повідомлень).
ове повід.
хідні
ернетки
ихідні

%ане меню включає функції, що стосуються SMS (Yлужба
текстових повідомлень).
*и будете сповіщені при надходженні нового повідомлення.
У даному меню зберігаються чернетки повідомлень.
У даному меню можна переглянути повідомлення, що будуть
надіслані, або повідомленя, які не вдалось надіслати.

адіслані

У даному меню можна переглянути вже надіслані повідомлення, а
також їх вміст та час надсилання.

Rолосова пошта

%ане меню відкриває швидкий доступ до голосової пошти (послуга
надається оператором мережі).

Інф. повід-ня

Інформаційні сервісні повідомлення - це текстові повідомлення, що
надсилаються оператором мережі на ваш телефон.

Oаблони

+істить список готових повідомлень. *и можете переглядати та
редагувати шаблони повідомлень, а також створювати нові
повідомлення.

астройки

%ане меню дозволяє встановити настройки вашого провайдера
послуг мережі.
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>урнал дзвінків +еню 3
*и можете переглянути список пропущених, вхідних та вихідних дзвінків за умови,
якщо мережа підтримує послугу визначення номера (CLI). *ідображається номер
телефону та ім'я (якщо наявне), а також дата та час здійснення дзвінка. *и можете
також переглянути тривалість дзвінків.
сі дзвінки
ропущені дзвінки
ихідні дзвінки
хідні дзвінки
ривалість
дзвінка

*ідображає всі три списки дзвінків (*хідні/*ихідні/'ропущені
дзвінки) за часом здійснення.
%ана опція дозволяє переглянути 10 останніх пропущених дзвінків.
%ана опція дозволяє переглянути 10 останніх вихідних дзвінків (з
відповіддю або без відповіді).
%ана опція дозволяє переглянути 10 останніх вхідних дзвінків.
%озволяє переглянути тривалість ваших вхідних та вихідних
дзвінків.

Інструменти +еню 4
Rра

+істить список доступних ігор, збережених у телефоні за умовчанням.

FM-радіо

*и можете шукати радіостанції та отримувати задоволення,
слухаючи радіо.

алькулятор

+істить стандартні функції +, -, x, ÷: додавання, віднімання,
множення та ділення.

екундомір

Yекундомір має вигляд звичайного секундоміра, який ми бачимо та
використовуємо у щоденному житті.

онвертор
величин

?онвертує будь-які величини у потрібному напрямі.

вітовий час

%озволяє визначити поточний час у іншому часовому поясі або в країні.
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астройки +еню 5
и можете настроїти нижченаведені меню на ваш смак.
рофілі
(ата та час
.ова
ідображення
(звінок
Автоблок. клавіатури
езпека
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*и можете настроїти тони телефону відповідно до різних подій,
умов використання або груп абонентів.
*и можете настроїти функції відповідно до дати та часу.
*и можете змінити мову дисплейних повідомлень вашого телефону.
=я зміна також вплине на мову режиму введення тексту.
%озволяє змінити настройки дисплея телефону.
%озволяє здійснити настройки меню дзвінків.
'ри увімкненні даної функції виконується блокування клавіатури.
У даному меню можна встановити настройки безпеки телефону.
› +апит коду PIN: увімкнення запиту коду PIN вашої SIM-карти
при кожному увімкненні телефону.
› лок. телефон: ви можете використовувати код блокування,
щоб уникнути несанкціонованого використання телефону.
› +аборона дзвінків: послуга заборони дзвінків дозволяє
заборонити здійснення або приймання певної категорії дзвінків.
%ля даної функції потрібен пароль заборони дзвінків.
› омер фіксованого набору (залежить від SIM-карти): ви
можете обмежити ваші вихідні дзвінки тільки на вибрані номери.
Hомери будуть захищені вашим кодом PIN2. Hомери, до яких ви
бажаєте надати доступ після увімкнення даної послуги, слід
додати до Yписку номерів після увімкнення функції Hом. фікс.
набору.
› +міна кодів: PIN - це скорочення від Personal Identification
Number ('ерсональний ідентифікаційний номер). *ін охороняє
телефон від несанкціонованого використання. *и можете
змінити коди доступу: код блокування, код PIN, код PIN2.

астройки +еню 5 (родолжение)
Cнергозбереження
ибір мережі
кинути
настройки
тан пам'яті

'ри увімкненні дозволяє зберегти заряд акумулятора.
%озволяє вибрати мережу, пошук якої здійснюватиметься
автоматично або вручну. )азвичай функція пошуку мережі
встановлена на "Автоматично".
%озволяє повернути телефон до настройок за умовчанням. Lоб
активувати дану функцію, потрібен код блокування.
%озволяє перевірити величину вільного та зайнятого місця на
кожному носії пам'яті.

Органайзер +еню 6
уд.

алендар
отатка

%озволяє встановити один із трьох будильників. 'ри виборі
будильника вгорі екрана відображається поточний час. 'ри
спрацюванні будильника на 7?-дисплеї відображається іконка
будильника та лунає звуковий сигнал.
У цьому меню можна переглянути календар.
*и можете створити список справ.
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 Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання
Fудь ласка, ознайомтесь із цими простими інструкціями. Ігнорування їх може бути
небезпечним або незаконним. Further detailed information is given in this manual.

Увага!

› ) метою безпеки використовуйте 8ІwЬ?T рекомендовані О7TJІHАwЬHІ
акумулятори та зарядні пристрої.

› *имикайте телефон, де це вимагається спеціальними правилами, наприклад, у
лікарні, де телефон може негативно впливати на медичне обладнання.

› Акумулятори повинні утилізуватись згідно з вимогами місцевого законодавства.
(огляд та технічне обслуговування
У АRА! *икористовуйте тільки акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари
рекомендовані для даної моделі телефону. *икористання будь-яких інших типів може
бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.
› Hе розбирайте даний апарат. 'ри потребі ремонту зверніться до кваліфікованого
майстра.
› 8римайте даний апарат на відстані від джерел тепла, наприклад, обігрівачів або
кухонних плит.
› %ля чищення зовнішніх поверхонь апарата використовуйте суху тканину. (Hе
використовуйте розчинники.)
› Hе тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки
він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
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 Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌﬂ)
Cлектронні пристрої
Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть
негативно впливати на роботу інших приладів.
› )абороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання
без дозволу на це. Hе розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора,
наприклад, у нагрудній кишені.

езпека на дорозі
Ознайомтесь із місцевими законами та положеннями щодо використання
мобільного телефону під час їзди.
› Hе розмовляйте по телефону під час їзди.
› 'ри наявності використовуйте комплект "вільні руки".
› 'ри можливості з'їдьте на обочину дороги перед тим,?як здійснити або відповісти на
дзвінок.

ід час грози
Hе використовуйте телефон під час грози. Hеобхідно дотримуватись відповідних
обмежень, правил та законів.
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 Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌﬂ)
ибухонебезпечна атмосфера
Hе використовуйте телефон на заправних станціях. Hе використовуйте телефон
поблизу пального або хімічних речовин.

У літаку
ездротові пристрої можуть спричиняти перешкоди у літаку.
› *имкніть ваш телефон перед посадкою у літак.

(іти
)берігайте телефон у місцях, недосяжних для дітей. У телефоні містяться маленькі
деталі, які при ковтанні, можуть спричинити задуху.

Cкстрені дзвінки
%еякі стільникові мережі можуть не підтримувати екстрені дзвінки. 8ому не
покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. )а
інформацією зверніться до вашого місцевого провайдера послуг.
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 Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌﬂ)
икористання та догляд за акумулятором

› *ам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. Hа

відміну від інших типів акумуляторів даний акумулятор не має ефекту пам'яті, який
може негативно впливати на роботу акумулятора.
› *икористовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. )арядні
пристрої LG створені для забезпечення максимального терміну служби
акумулятора.
› Hе розбирайте та не замикайте на коротко акумулятор.
› ))амініть акумулятор, якщо він не забезпечує нормальну роботу телефону. 7есурс
даного акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
› Hе використовуйте зарядний пристрій під прямим сонячним промінням та у місцях із
підвищеною вологістю, наприклад, у ванні.
› 'ри використанні неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху.
› Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.
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 Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌﬂ)
ипромінювання радіочастотної енергії
Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)
%аний мобільний телефон моделі KP105 розроблений згідно з вимогами безпеки
щодо випромінювання радіохвиль. =і вимоги базуються на наукових рекомендаціях,
які визначають безпечні межі випромінювання радіохвиль для всіх людей,
незалежно від їх віку та стану здоров'я.
› 7екомендації щодо випромінювання використовують одиницю вимірювання, що
називається питомим коефіцієнтом поглинання або SAR. *имірювання коефцієнта
SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій випромінює
найшищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
› У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони
відповідають рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.
› wіміт коефіцієнта SAR, рекомендований +іжнародною комісією з захисту від
неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2*т/кг розподілених на десять (10) грам
тканини організму.
› Hайвище значення SAR для цієї моделі телефону, що визначалось системою
DASY4, при використанні біля вуха становить 0.600 *т/кг (10г).
› wіміт коефіцієнта SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт SAR,
рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE),
становить 1,6 *т/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.
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 ехнічні дані
+агальні

› азва виробу: KP105
› истема: GSM 900 / DCS 1800
обоча температура

› Maкс.: +55°C
› Miн.: -10°C
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a cellular network,
you are provided with a plug-in SIM card
loaded with your subscription details, such
as your PIN, any optional services available
and many others.
Important!

1
3
4
5

2

Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery

› The plug-in SIM card and its contacts can

be easily damaged by scratches or bending,
so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out
of the reach of small children.
› USIM is not supported in a phone.
1

2

4

5

SIM
3

Fully charge the
battery before using it for the first time.

Phone Components

Earpiece

Display screen

: Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.

Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and to
enter numbers or characters in
edit mode.

Soft keys
Each of these keys performs the
functions indicated by the text
on the display immediately
above them.

: End /Power key
Allows you to power the phone
on or off, end calls, or return to
Standby Mode.

: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

FM Radio (This function may be different in different regions.)
1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the
corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key
[Options].
› Edit channel: You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the
Left/Right navigation keys and number keys.
› Auto scan: If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio
channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected
frequency will be stored.
› Reset channels: You can delete all channels you saved.
› Listen via wired headset: Select this to listen to the radio through the built-in
speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options].

