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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Конструкція телефону

1. Динамік
2. Дисплей
3. Ліва софт клавіша
4. Права софт клавіша
5. Навігація
6. Клавіша виклику
7. Клавіша завершення
8. Клавіатура 

9. Клавіша активації беззвучний режим
10. Вхід для навушників/гарнітура
11. MicroUSB роз'єм
12. Ліхтарик
13. Клавіша блокування телефону
14. Клавіша живлення ліхтарика
15. Клавіші гучності 

ПОЧАТОК РОБОТИ

Установка і видалення SIM-карти
• Вимкніть зовнішнє живлення, вимкніть телефон і 

зніміть батарею. 
• 
• 

Вставте SIM-карти в слоти як показано нижче.
Перед видаленням будь-якої з SIM-карт вимкніть телефон 
і зніміть батарею. Після цього ви можете видалити SIM-
карту.

Зарядка акумулятора
Підключіть роз'єм зарядного пристрою до телефону і 
зарядний пристрій до розетки.
• Не застосовуйте надмірних зусиль при підключенні кабеля 

зарядного пристрою до телефону.
• Електророзетка повинна знаходитися поблизу телефону та 

забезпечити вільний доступ (користуватися подовжувачем 
не рекомендується).

• Перед першим використанням телефону зарядіть 
акумулятор повністю (це займе близько 3 годин). 

• Рекомендується повністю заряджати акумулятор.
• Коли зарядка буде завершена, відображення анімації на 

екрані припиниться. 

 поки телефон не увімкнеться.
Увімкнення телефону 
Утримуйте клавішу

Вимкнення телефону 
Натисніть і утримуйте клавішу

Індикатори службової інформації (значки)
Для індикації режимів роботи телефону, увімкнених функціях 
і додатках у верхній частині дисплея виводиться інформація у 
вигляді значків.

Рівень сигналу. Індикація рівня GSM сигналу, 
що приймається мереж операторів SIM1 (SIM2 
аналогічно).

SMS. Наявність непрочитаних SMS 
повідомлень SIM1 (SIM2 аналогічно).

Пропущені виклики. Індикація наявності 
пропущених викликів SIM1 (SIM2 аналогічно).

Увімкнений профіль «Нарада».

Гарнітура. Підключена гарнітура (навушники).

Увімкнений будильник.

Bluetooth увімкнений.

номер телефону, з якого здійснюється виклик. Індикація 
номера або імені абонента можлива при наявності послуги
"Визначник номера". Щоб відповісти на дзвінок, натисніть 
Виклик.

Екстрений виклик
Здійснити виклик екстрених служб з телефону ви можете як 
при наявності SIM-карт, так і при їх відсутності. Екстрений 
виклик можливий в GSM мережі будь-якого оператора, в зоні дії 
якого знаходиться телефон. Для екстреного виклику наберіть 
номер екстреної служби і натисніть клавішу Виклик. Єдиний 
номер екстрених служб - 112. Не обривайте розмову, поки 
оператор не завершить її самостійно.

Функція екстреного виклику
Ваш телефон оснащений 
активізується кнопкою

функцією екстреного виклику яка        . 
Якщо ви додали в список номерів 

екстреного виклику хоча б один номер, при натисканні
на кнопку        телефон спочатку буде намагатися 
додзвонитися на нього по гучному зв'язку, а потім надішле 
текстове повідомлення на встановлений вами номер. Якщо не 
вдалося додзвонитися на перший номер в списку, телефон 
надійшле повідомлення і почне здійснювати додзвон на 
наступні номери в списку, якщо такі є.

Встановлення можливості екстреного виклику 
Натисніть клавішу        для переходу в головне меню, потім 
виберіть «Налаштування» -> «Налаштування SOS». Далі 
виберіть «Номери SOS», натисніть кнопку ОК і додайте номер 
екстренного виклику. Можливе додавання вручну або вибір 
номера з "Імен". Ви можете додати до 4-х номерів екстреного 
виклику.

Налаштування екстреного текстового повідомлення
У меню «Налаштування SOS» виберіть «SOS Повідомлення» та 
натисніть «Редагувати» для редагування повідомлення за 
замовчуванням. Після того як ви закінчили редагування 
натисніть клавішу        для збереження повідомлення.

Журнал
Для доступу до журналу викликів в режимі очікування натисніть 
ліву клавішу        . Доступно 4 вкладки з Пропущеними, 
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Додаткові можливості телефону

Фотокамера
Дозволяє робити цифрові знімки і зберігати їх в пам'яті 
телефону. Збережені знімки можна передавати на інші 
пристрої через Bluetooth каналу.

Галерея
Дозволяє переглядати зображення, що знаходяться в 
пам'яті телефону або на SD-карті.

Аудіоплеєр і відеоплеєр
Аудіоплеєр і відеоплеєр дозволяють відтворювати аудіо та 
відео файли. Ви можете завантажувати плейлисти з 
файлів, як в пам'ять телефону, так і на карту пам'яті.

Радіо
Дозволяє налаштуватися на будь-яку FM-радіостанцію. 
Натисніть ліву/праву навігаційні клавіші перемотування 
для зміни частоти. Гучність регулюється натисканням 
клавіші регулювання «*» і «#». Відкрийте «Опції» для 
перегляду списку каналів, створення запису або настройки 
FM-радіо.

Помічник
Bluetooth
• Виберіть Bluetooth в списку, увімкніть його, потім 

активуйте видимість вашого апарату для інших пристроїв.
• Виберіть «Мої пристрої», а потім «Пошук».
• Виберіть зі списку пристрій для підключення і 

почнеться сполучення.

Органайзер
Вбудовані додатки «Календар», «Будильник» і «Завдання» 
допоможуть вам у вирішенні ваших повсякденних завдань.

Блокування телефону
Ви можете заблокувати свій телефон паролем від 4 до 8 цифр. 
Пароль за замовчуванням - 1234. Для того щоб змінити пароль 
введіть старий пароль, а потім два рази новий.

Технічні характеристики

Мобільный телефон 
F184 Respect

• Стандарти мережі, що підтримуються: GSM 900/1800 МГц
• Чипсет Mediatek MTK6261
• QVGA екран 1,77 дюйма з роздільною здатністю 128x160
• Камера: 0,3 Мп
• Підтримка MicroSD до 8Гб
• Вбудовані мікрофон та динамік
• Підтримка Bluetooth 3.0
• Роз'єм для стереогарнітури 3,5 мм
• Роз'єм для зарядного пристрою MicroUSB
• Li-ion акумулятор ємністю 800 мАг 
• Підтримка двох SIM-карт
• Розміри: 124*55*12 мм
Живлення здійснюється від акумуляторної батареї. Робочий 
діапазон температур: від -20 до +55 оС. Вологість навколишнього 
середовища від 5% до 95%. 

Комплект поставки
• Телефон
• Зарядний пристрій
• Акумуляторна батарея
• Інструкція користувача
• Гарантійний талон

Комплектація може бути змінена без додаткового  повідомлення.

Запобіжні заходи

Розпочинаючи роботу з мобільним пристроєм, 
прочитайте цю інформацію, в іншому випадку це 
може стати причиною травматизму або 
невідповідності пристрою місцевому законодавству.
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Зберігайте мобільний пристрій у сухому місці.

Користування пристроєм за кермом транспортного 
засобу
Обов'язково дотримуйтеся законів, норм та правил 
користування мобільними пристроями при водінні в місці 
перебування. Зосередьте всю свою увагу на водінні і дорозі; 
користуйтеся переговорним пристроєм, що працює без 
телефонної слухавки чи навушником, якщо необхідно зробити 
дзвінок.

Користування пристроєм в літаку
Мобільний пристрій може спричиняти серйозні перешкоди, 
тому вимикайте свій мобільний пристрій, заходячи на борт 
літака.

Користування пристроєм під час вибухових робіт
Обов'язково дотримуйтеся належних обмежень, норм та 
правил і не користуйтеся мобільним пристроєм в місцях 
проведення вибухових робіт. Вимикайте свій мобільний 
пристрій в місцях з попереджувальним написом «Вимкнути 
електронні пристрої».

Користування пристроєм в місцях з потенційно 
вибухонебезпечною атмосферою
Вимикайте свій мобільний пристрій на АЗС і в
місцях, розташованих біля контейнерів з паливом і хімічними 
речовинами. Вимикайте свій мобільний пристрій в місцях з 
попереджувальним написом «Вимкнути електронні пристрої».

Користування пристроєм поблизу медичних приладів
Вимикайте свій мобільний пристрій там, де це передбачається 
спеціальними знаками, встановленими біля медичних установ. 
Мобільні пристрої можуть впливати на роботу 
кардіостимуляторів, слухових апаратів та деякого іншого 
медичного трансплантаційного обладнання. Не кладіть свій 
мобільний пристрій біля кардіостимуляторів і не носіть в 
нагрудній кишені.
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Аксесуари і акумулятор
Користуйтеся обладнанням, акумуляторами і зарядними 
пристроями, дозволеними виробником. Використання 
акумулятора, не дозволеного виробником, може бути 
причиною травматизму.

Екстрені виклики
Увімкніть телефон в зоні обслуговування, наберіть номер 
телефону екстреного виклику, а потім натисніть клавішу 
виклику.

Якщо ви втратили телефон
Щоб уникнути фінансового збитку, зверніться до оператора 
зв'язку або до агенції з проханням заблокувати вашу SIM-
карту, якщо ви втратили свій телефон.
Коли ви звертаєтеся до оператора зв'язку або до агенції з 
проханням заблокувати вашу SIM-карту, необхідно знати 
номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier
- міжнародний ідентифікатор апаратури мобільного зв'язку) 
вашого телефону, який можна знайти на етикетці, 
розташованій на тильній стороні телефону при вийнятому 
акумуляторі. Будь ласка, скопіюйте цей номер для можливого 
використання в майбутньому.
Для забезпечення безпеки можна вжити профілактичних 
заходів, наприклад, встановити PIN-код для своєї SIM-карти, 
щоб виключити доступ інших осіб до роботи з вашою SIM-
картою без вашого дозволу.

Бережіть від дітей
Не допускайте до телефону, акумулятору і зарядного 
пристрою дітей, щоб виключити можливі травми. 

Використання і догляд
Щоб забезпечити належний догляд за цим мобільним 
пристроєм, не піддавайте його впливу:
         Будь-якої рідини: Не піддавайте пристрій
        впливу води, дощу, вологи, поту та інших рідин.

         Сильного тепла або холоду: Оберігайте пристрій від     
температури нижче -10 оС або вище 45 оС.
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 НВЧ-випромінювання: Не намагайтеся сушити телефон 
в мікрохвильовій печі.

 Пилу і бруду. Бережіть від пилу, бруду, піску, харчових 
продуктів або інших сторонніх речовин.

 Рідких миючих засобів: Для очищення телефону 
користуйтеся тільки м'якою сухою тканиною. Не користуйтеся 
спиртом або іншими рідкими миючими засобами.

 Механічного впливу: Не кидайте телефон.

Увага!
Виробник залишає за собою право вносити зміни в 
комплектацію, технічне і програмне забезпечення телефону 
без попереднього повідомлення.
Недотримання цієї інструкції може призвести до виходу 
телефону з ладу і зняття його з подальшого гарантійного 
обслуговування.
При вихідному/вхідному виклику з/на одній з SIM карт, друга 
SIM карта відключається від мережі оператора. При цьому 
відсутня можливість прийому вхідних дзвінків на другу SIM 
карту.
З метою недопущення втрати інформації про вхідні дзвінки, 
рекомендується активувати послуги оператора «Вам 
дзвонили» або аналогічні.

Гарантійна інформація
Гарантія починає діяти з моменту покупки телефону. При 
заміні зазначених комплектуючих новий гарантійний термін на 
них не встановлюється.

Термін гарантії:
• Основний виріб - 12 (дванадцять) місяців.
• Батарея і зарядний пристрій - 6 (шість) місяців.
• Інші аксесуари - 3 (три) місяці.

1. Дана гарантія поширюється тільки на дефекти і поломки, які 
сталися з вини виробника.
2. На заводі було встановлено термін служби на основний 
виріб - 2 (Два) роки з дати виготовлення виробу, за умови 
дотримання правил експлуатації. Після закінчення терміну 
служби виробу, виробник рекомендує звернутися у 
Авторизований Сервісний центр (АСЦ) для проведення 
профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо 
подальшої безпечної експлуатації виробу.
3. Право на гарантійне обслуговування втрачається у разі, 
якщо несправність виникла через порушення клієнтом правил 
користування пристроєм (наприклад, в результаті механічних 
пошкоджень або попадання вологи).
4. У разі виявлення недоліків у придбаному товарі споживач 
має право пред'явити вимоги, перелік і порядок пред'явлення 
яких встановлений Законом України «Про захист прав 
споживачів».
5. Перед початком використання пристрою вивчіть інструкцію 
з експлуатації, що додається і суворо дотримуйтесь її.
6. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно 
і чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати 
продажу, чітких печаток фірми-продавця, підпису покупця. 
Модель і серійний номер виробу повинні відповідати 
зазначених у гарантійному талоні.

Важлива інформація
•

•

•

Товарні знаки, що згадуються в даному документі, назви 
компаній, продуктів і сервісів належать виключно їх 
власникам.
Ми прагнемо вдосконалювати свої вироби і послуги і 
залишаємо за собою право переглядати опис цього 
виробу і його програмного забезпечення, а також 
керівництво користувача, і вносити в них зміни без 
повідомлення про це.
Цей посібник спеціально призначений для кращого 
використання можливостей цього телефону, а не для 
підтвердження його властивостей.

Всі малюнки, наведені в цьому посібнику, призначені тільки 
для довідок. Зовнішній вигляд телефону та клавіш, а також 
зміст інформації, що відображається, наведені
в цьому керівництві, може мати невеликі відмінності
від наявних у вашому телефоні. Уточнити їх можна 
безпосередньо в вашому телефоні. Деякі властивості, що 
розглядаються в даному керівництві, залежать від мережі 
або передплати. Будь ласка, зверніться до свого 
постачальника послуг.

• Документ містить поточну інформацію на момент його 
видання, яка може бути змінена без попереднього 
повідомлення. При підготовці документа було докладено 
всіх зусиль для забезпечення достовірності інформації, але 
всі твердження, відомості та рекомендації, наведені в 
даному документі, не є явно вираженою гарантією, або 
гарантією, що мається на увазі (непрямою гарантією, 
істинності або достовірності).

• Між описом у Інструкції і дійсними функціями пристрою 
можуть спостерігатися деякі розбіжності в залежності від 
версії програмного забезпечення.

• Пристрій може містити дані, включаючи додатки та 
програмне забезпечення, які надаються сторонніми 
особами для використання в пристрої («Програми інших 
осіб»). Всі додатки третіх сторін в цьому пристрої 
надаються «як є», без будь-яких гарантій, прямих або 
непрямих, в тому числі товарної гарантії, призначені для 
певного використання, сумісні з іншими даними і 
додатками без порушення авторських прав.

• Компанія-виробник виконала всі зобов'язання, покладені 
на неї як на виробника мобільних пристроїв з урахуванням 
дотримання прав інтелектуальної власності. Компанія-
виробник не несе відповідальності за банкрутство або 
неспроможність третіх осіб, чиї додатки використовуються 
на цьому пристрої.

• Компанія-виробник не несе відповідальності за претензії, 
позови або будь-які інші дії, що виникають в результаті 
використання або спроби використання додатків сторонніх 
осіб. Крім того, додатки сторонніх осіб, які 

Набраними, Прийнятими і Відхиленими викликами. Коли 
список заповнений, нові номери замінюють більш ранні.

"Швидкий набір" номера абонента
Для установки "швидкого набору" номера абонента, затисніть 
одну з клавіш 1-9, а потім введіть номер, або виберіть з 
телефонної книги. Для швидкого виклику, затисніть і 
утримуйте відповідну клавішу.

Повідомлення
Для написання нового текстового повідомлення в режимі 
очікування натисніть клавішу       . Ви можете вводити текст 
використовуючи кирилицю та латинські символи. Щоб 
встановити мову введення натисніть клавішу # і виберіть 
пункт «Мова набору».

Диктофон
У головному меню виберіть «Помічник» -> «Диктофон». Для 
початку запису натисніть центральну клавішу. Для 
завершення запису натисніть Центральну клавішу знову. Всі 
записи можуть зберігатися тільки на карту пам'яті.

Гучний зв'язок
Увімкнення/вимкнення режиму «Гучного зв'язку» 
здійснюється натисканням Центральної клавіші.

Установка мелодії на дзвінок
У головному меню виберіть «Налаштування», потім «Профілі 
користувача», далі лівою софт клавішею «Опції» та
«Налаштувати». У меню, що з'явилося виберіть «Вхідний 
дзвінок SIM1» або «Вхідний дзвінок SIM2». Дзвінок 1-5 це 
попередньо встановлені мелодії, якщо Ви хочете поставити 
на дзвінок свою мелодію, виберіть пункт «Вибрати з файлу» і 
вкажіть файл на карті пам'яті. Підтримуються файли 
форматів .mp3, .mid, .wav

Навігація в меню
Для навігації в меню використовуйте клавіши навігації
і         для переміщення вгору або вниз, і клавіши * та # 
для переміщення вліво або вправо відповідно.
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в даний час надаються безкоштовно компанією-
виробником, в майбутньому можуть потребувати платні 
поновлення; компанія-виробник відмовляється від 
відповідальності щодо додаткових витрат, які в 
подальшому можуть понести покупці.

• Наявність додатків може змінюватися в залежності від 
країни, де використовується пристрій. Ні в яких випадках 
компанія-виробник не несе відповідальності перед 
покупцем за наявні програми і програмне забезпечення 
даного пристрою, відсутність одного або декількох додатків 
і будь-які наслідки, які можуть виникнути після видалення 
даних додатків. 

Правила та умови безпечної експлуатації 
(Використання)
Устаткування призначене для використання в закритих 
опалювальних приміщеннях при температурі навколишнього 
повітря 0-35 °С, і відносній вологості не вище 95%. 
Обладнання не потребує періодичного обслуговування 
протягом терміну служби. Термін служби 2 роки.

Правила та умови монтажу
Монтаж обладнання проводиться відповідно до цього 
керівництва користувача.

Правила та умови зберігання
Обладнання повинно зберігатися в закритих приміщеннях, в 
заводській упаковці, при температурі навколишнього повітря 
-20-45 °С, і відносній вологості не вище 95%.

Правила та умови перевезення (транспортування) 
Перевезення і транспортування обладнання допускається 
тільки в заводській упаковці, будь-якими видами транспорту, 
без обмеження відстаней.

Правила та умови реалізації
Без обмежень
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Правила та умови утилізації
Після закінчення терміну служби обладнання, зверніться до 
спеціалізованих пунктів прийому для утилізації обладнання.

Правила та умови підключення до електричної мережі і 
інших технічних засобів, пуску, регулювання та 
введення в експлуатацію 
Проводяться відповідно до цього керівництва користувача.

Відомості про обмеження у використанні з урахуванням 
призначення для роботи в житлових, комерційних і 
виробничих зонах
Устаткування призначене для використання в житлових, 
комерційних і виробничих зонах без впливу небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів. Устаткування призначене для 
цілодобової безперервної експлуатації без постійної присутності 
обслуговуючого персоналу.

Інформація про заходи при несправності обладнання 
У разі виявлення несправності обладнання:
- вимкніть обладнання,
- відключіть обладнання від електричної мережі,
- зверніться до сервісного центру

Місяць і рік виготовлення
Дата виготовлення пристрою вказана на упаковці

Країна виробництва
Китай

Знак відповідності

Акумулятор: 
Дотик провідного матеріалу до відкритих контактів може 
викликати коротке замикання, яке може призвести до шкоди 
матеріальним цінностям, травмам або займанню. Щоб 
виключити небезпеку витоку електроенергії, будьте обережні 
при роботі з зарядженим акумулятором, особливо, коли 
телефон лежить у вас в кишені, сумочці або іншому місці 
поруч з металевими предметами.

Бережіть мобільний пристрій від води:
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Акумулятор. Індикація рівня заряду 
акумуляторної батареї.

Режими телефону
Режим очікування
В цьому режимі клавіатура телефону розблокована і на 
екрані телефону відображається заставка домашнього 
екрану, а також час і дата.

Режим блокування
В цьому режимі клавіатура заблокована. Для блокування/
розблокування телефону натисніть клавішу блокування 
телефону.

Основні функції

Введення номеру і здійснення виклику

Наберіть необхідний номер. Для з'єднання з абонентом 
натисніть клавішу Виклик і виберіть SIM-карту (SIM1 або 
SIM2), з якої буде проводитися виклик.

Пошук номера в телефонній книзі
Для виклику абонента із записної книжки на головному екрані 
натисніть праву софт клавішу
головному меню. Скористайтеся 

    , або виберіть «Імена»  у 
смугою прокрутки для пошуку 

потрібного вам контакту, або введіть літери імені абонента за 
допомогою клавіатури. Для відкриття повної картки контакту 
зайдіть в «Налаштування» і виберіть «Деталі».

Завершення розмови
Для завершення будь-якої розмови натисніть клавішу Завер-
шення виклику.

Відповідь на виклик
Під час вхідного дзвінка телефон видає звуковий сигнал та/
або вібрує. Якщо номер телефону, з якого здійснюється 
вхідний дзвінок, записаний в телефонній книзі, то на дисплеї 
буде відображатися ім'я абонента, якому відповідає даний 
телефонний номер. Якщо відповідності номеру вхідного 
дзвінка не знайдено, то буде відображатися тільки
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