
Мобільний телефон
Модель: F185 Speak

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

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

10. Клавіша активації беззвучного режиму 
11. 3,5 мм роз'єм для навушників 
12. Micro USB роз'єм
13. Ліхтарик 

ПОЧАТОК РОБОТИ 

Установка SIM-карти та карти пам'яті
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Використання і догляд
Щоб забезпечити належний догляд за цим мобільним 

пристроєм, не піддавайте його впливу:

tё} Будь-якої рідини: не піддавайте пристрій впливу

води, дождю, вологи, пату та інших рідин. 

@ Сильного тепла або холоду: не піддавайте 
аксесуари впливу температури нижче -10 оС або вишче 
+45 оС.

@НВЧ-випромінювання: не намагайтеся сушити телефон у 
мікрохвильовій печі.

@ Пилу та бруду:  не піддавайте телефон впливу пилу, 

бруду, піску, харчових продуктів або інших сторонніх речовин.

@ Рідких миючих засобів: Для очищення телефону

користуйтеся тільки м'якою сухою тканиною. Не використовуйте 
спирти або інші рідкі миючі засоби. 

@
Механічному 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.
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•

•

Вимкніть зовнішнє живлення, вимкніть телефон і
зніміть батарею.
Вставте SІМ-карти в слот для SІМ-карт, а карту пам'яті
(в комплект не входить) - в слот для карти пам'яті.

• Вставте батарею і закрийте кришку відсіку батареї.

Зарядка акумуnятору 
Підключіть роз'єм зарядного пристрою до телефону і 
зарядний пристрій до електророзетки.

• Не застосовуйте надмірних зусиль при підключенні 
роз'єму зарядного пристрою до телефону. 
Електророзетка повинна знаходитися поблизу телефону 
і бути легкодоступною (використання електричних 
подовжувачів не рекомендується). 

•

•

Перед першим використанням телефону зарядіть 
акумулятор повністю.
Коли зарядка буде завершена, відображення анімації 
на екрані припиниться. 

Увімкнення/Вимкнення телефону

Натисніть та утримуйте клавішу І!І
Iндикатори службової інформації 
Для індикації режимів роботи телефону, увімкнених 
функціях і додатків, у верхній частині дисплея
вьв одиться інформація у вигляді значків.
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Рівень сигналу. Індикація рівня  GSM сигналу 
мереж операторів SIMl (SIM2 аналогічно), що 
приймається.

SМS. Наявність непрочитани�х SMS повідомлень 
SIMl (SIM2 аналогічно).

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

1.

2.

3.

4.

Основний виріб - 12 (дванадцять) місяців. 
Батарея та зарядний пристрій - 3 (три) місяців Інші 
аксесуари - З (три) місяця.
Дана гарантія поширюється тільки на дефекти і 
поломки, які сталися з вини виробника.
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 в Авторизований 
Сервісний Центр (АСЦ) для проведення 
профілактичних робіт та отримання рекомендацій 
щодо подальшої безпечної експлуатації виробу. 
Право на гарантійне обслуговування втрачається у 
разі, якщо несправність виникла через порушення 
клієнтом правил користування пристроєм 
(наприклад, в результаті механічних пошкоджень 
або попадання вологи).
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 їй. 
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ft, Гарнітура. Підключена гарнітура (навушники).

U! Увімкнений профіль «Нарада».

т Увімкнений будильник. 

* Bluetooth увімкнено

-
Акумулятор. Індикація рівня заряду

акумуляторної батареї.

Основні функції

Для початку роботи з телефоном розблокуйте його, 
натиснувши ліву софт-клавішу, а потім *.

Як ввести свій номер і виконати виклик
Наберіть необхідний номер для виклику абонента.

Телефонна книга

Для виклику абонента з телефонної книги зайдіть в 
Контакти або натисніть праву софт-клавішу. 
Скористайтеся смугою прокрутки або введіть перші 
літери імені абонента з клавіатури для пошуку 
необхідного контакту.

Екстрений виклик

Здійснити екстрений виклик можна як при наявності 
вашої SIM-карти, так і без неї. Для екстреного 
виклику наберіть 112 (єдиний номер екстрених 

4 

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 зазначеним 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 та 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, 
можуть 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. 
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служб) і натисніть клавішу Виклик. Не переривайте 
розмову, доки оператор не завершить її самостійно.

Журнал
Для доступу до журналу викликів в режимі очікування 
натисніть Виклик або виберіть в Меню- Дзвінки. Коли 
список заповнений, нові номера замінюють більш 
ранні.

Повідомлення
Написати повідомлення можна, натиснувши, на 
навігаційній клавіші Вліво або Меню - Повідомлення - 
Написати повідомлення - Нове SMS. Ви можете 
вводити текст кирилицею і латиницею. Для настройки 
мови введення натисніть клавішу # і виберіть пункт 
«Мова введення». Пропуск ставиться кнопкою 0, 
знаки пунктуації - кнопкою *.

Блокування телефона
Ви можете заблокувати свій телефон паролем від 4 
до 8 цифр. Пароль за замовчуванням чотири нулі. 
Для того, щоб змінити пароль введіть старий пароль, 
а потім двічі новий. Будьте дуже уважними!Забувши 
пароль ви не зможете отримати доступ до меню 
телефона!

Гучний зв'язок
Під час розмови ви можете увімкнути гучний зв'язок, 
обравши в активному меню на екрані відповідний 
пункт. Перемикання між меню відбувається 
натисканням вліво/вправо на клавіші Навігація.

Налаштування мелодії на дзвінок
Головне меню - Налаштування - Профілі - Опції - 
Налаштувати - Вхідний виклик SIM1 / SIM2. Мелодії 
за замовчуванням - це попередньо встановлені 
мелодії, якщо ви хочете поставити на дзвінок свою 
мелодію, виберіть пункт «Вибрати з файлу» та 
виберіть файл на карті пам'яті. Підтримуються 
формати МР3, AMR, MIDI, WAV.
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• 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 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. 
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Диктофон
Ви можете увімкнути диктофон. Виберіть Мультимедіа 
- Диктофон.

Аудіоплеєр і відеоплеєр
Аудіоплеєр і Відеоплеєр дозволяють відтворювати 
аудіо та відео файли. Щоб прослухати аудіо з карти 
пам'яті, необхідно вибрати Аудіоплеєр - Список 
відтворювання - (Вибрати будь-який список) - Додати 
пісні.

Радіо
Виберіть Меню - Мультимедіа - FМ-радіо. Слухайте 
улюблені  радіостанції, користуючись автоматичним 
або ручним пошуком.

Орrанайзер
Вбудовані додатки «Календар», «Будильник»,
«Калькулятор», «Диктофон» допоможуть вам у 
вирішенні повсякденних завдань.

Bluetooth
Виберіть Органайзер - видимість. Поставте Увімкнути в 
перших двох пунктах. Третій пункт меню Bluetooth 
дозволяє знайти інші пристрої для сполучення.

Технічні характеристики

• Підтримувані стандарти мережі: GSM 
850/900/1800/1900 Мгц

• Чіпсет: Spreadtrum 6531E
• Екран 1.77", TFT, QQVGA 120 x 160 

точок 

б 
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• Підтримка microSD до 16 Гб
• Вбудований мікрофон і динамік
• Підтримка BT 2.0 
• Роз'єм зарядного пристрою micro USB
• Li-Ion акумулятор ємністю 500 мАг
• Розміри: 109.1 x 45 x 13.3 мм 

Живлення здійснюється від акумуляторної батареї. 
Робочий діапазон температур: від -20 оС до + 55 оС. 
Вологість навколишнього середовища від 5% до 95%.

Комплект поставки
• Телефон
• 3арядний пристрій
• Акумуляторна батарея
• Керівництво користувача
• Гарантійний талон 
Комплектацію може бути змінено без додаткового 
повідомлення.

Запобіжні заходи
Приступаючи до роботи з мобільнь�м пристроєм, 
прочитайте цю інформацію, в іншому випадку 
це може стати причиною травматизму або 
невідповідності пристрою з місцевим 
законодавством.

Акумулятор:
Дотик провідного матеріалу до відкритих виводів 
може викликати коротке зами�кання, яке може 
завдати шкоду матеріальним цінностям, привести 
до травм або займання. Щоб виключити небезпеку 
витоку електроенергії, будьте обережні при роботі з 
заряджени�м акумулятором, особливо, коли 
телефон лежить у вас в кишені, сумочці або іншому 
місці, поруч з металевими предметами.

Бережіть мобільний пристрій від води: 
Зберігайте мобільний пристрій у сухому місці.
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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 й 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,
-  від'єднайте обладння від електромережі,
-  зверніться до сервісного центру. 

Місяць і рік виготовлення
Дата виготовлення пристрою вказана на упаковці

Термін гарантії дивіться у гарантийному талоні.
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Користування пристроєм за кермом транспортного 
засобу 

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

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

Користування мобільним телефоном в місцях 
проведення вибухових робіт
Обов'язково дотримуйтеся відповідних обмежень, норм і 
правил і не користуйтеся мобільним пристроєм в місцях 
проведення вибухових робіт. Вимикайте свій мобільний 
пристрій в місцях з попереджувальним написом 
«Вимкніть електронні пристрої».

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

Користування пристроєм поблизу медичних приладів 
Вимикайте свій мобільний пристрій скрізь, де це 
передбачається спеціальними знаками, встановленими  
біля медичних установ. Мобільні пристрої можуть  
впливати на роботу кардіостимуляторів, слухових 
апаратів і деякого іншого медичного трансплантаційного 
обладнання. Не кладіть свій мобільний пристрій біля 
кардіостимуляторів і не носіть в наrрудній 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 у 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. 

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 реалізації
Без обмежень

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.
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