Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық
мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін
компаниясының: http:// www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол
жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.
Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның
өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары,
тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.
Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы
ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта
көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға
алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.
Камералар сипаттамасы суретті өңдеу бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану шартымен көрсетілген.

Техникалық сипаттамалар

Смартфонның сыртқы түрі

Дисплей

5”, IPS, 960х540 px

Бұйымның орамсыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені)

142,5х71,9х8,1

Бұйымның орамсыз салмағы

150 г

Қоректендіру

Li-Po аккумулятор 1900мАч

Жад картасын қолдау

microSD/SDHC (32 ГБ дейін)

Бұйымды
пайдаланудың
температуралық шарттары

5 ~ 35°С

GSM стандарты

GSM (2G) 850/900/1800/1900,
HSDPA/UMTS 900/2100

Смартфон

2

9 10

11

3 8

1

4
5
6

Жиынтықтылық
1. Мобильді смартфон .........................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Желілік адаптер ..................................................................................................1 дана
4. USB-кабель............................................................................................................1 дана
5. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................2 дана
6.Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана
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SIM-карта орнату

7
Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:
1

Алдыңғы жарқыл

2

Алдыңғы динамик

3
4

Алдыңғы камера
Пернесі дыбыс деңгейін азайту

5

Пернесі дыбыс деңгейін азайту

6

Түймесі қосу/өшіру
құрылғылары

7 Микрофон
8 Негізгі камера
9 Негізгі жарқыл
10 micro-USB ұясы
гарнитураға арналған
11 Ұясы,
3,5 мм

SIM-карта орнатар алдында құрылғының өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер құрылғы қосылып тұрса, оны өшіру үшін «Болдырмау» пернесін басып,
ұстап тұрыңыз.
Екі слоттың кез келгенінде SIM-карта орнату үшін келесі әрекеттер жасаңыз:
• батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
• ақырын батареяны шығарып, SIM пайдалану үшін қажетті слотты
таңдаңыз;
• SIM-картаны ажыратқышқа қисық бұрышын жоғары, оператор логотипі жағын өзіңізге және түйіспелерін төмен қаратып салыңыз.
• слот 1 пайдалану керек стандартты SIM-картаға. Орналастырыңыз
SIM1 үстінен жад картасы.
Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы сол жақ жоғарғы бұрышта
болуы керектігіне назар аударыңыз;
• слот 2 пайдалану керек microSIM-карта. Салыңыз да, microSIM-жад
картасы ұясы, ол оң жағында орналасқан SIM1.
Назар аударыңыз, қиғаш бұрышы SIM бұл ретте оң жақ төменгі
бұрышына, ал байланыстар тиіс повернуты вовнутрь құрылғылар.
Сызбаны дұрыс орналастыру SIM1 және SIM2 көруге болады бейнеде
жоғары немесе корпусында құрылғылары
! Жад картасын SIM-картаға арналған ажыратқышқа салмауыңызды
өтінеміз.

Жад картасын орнату
Смартфонның сыйымдылығы 32 Гб дейін microSD/SDHC пішімді
жад картасына арналған слоты бар. Жад картасын ор- нату үшін келесі
әрекеттерді жасаңыз:
• батарея ұяшығының қақпағын ақырын жабыңыз;
• батареяны ақырын шығарыңыз;
• microSD-картасын ажыратқышқа логотип жағын өзіңізге және
түйіспелерін құрылғының ішіне бұрылған күйі салыңыз. Орнатқан соң
microSD-карта берік бекітілуі тиіс;
• Картасын орнатқаннан кейін мықтап бекітілген болуы тиіс .

Аккумуляторлық батареяны орнату
• Суретте көрсетілгендей батареяны салыңыз.
• Батареяның дұрыс орналастыру кейін , қақпағын жабыңыз және оны

түзету.

! Жад картасын түйіспелерін сыртқа қаратып қоймауыңызды өтінеміз
және картаның логотипі мен басқа да ақпараты бар жағы құрылғының
ішкі жағына қарап тұрса, жад картасын ұяшыққа салмаңыз.

Назар аударыңыз! Батареяны орнату және алып тастау алдында,
зарядтағышты ажыратыңыз. Әйтпесе, ол телефонды зақымдауы мүмкін.

Аккумуляторлық батареяны зарядтау
Аккумуляторлық батареяны зарядтау алдында «Пайдалану туралы
нұсқаулар» тарауын мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны бірінші рет қолдану алдында аккумуляторлық батареяны
толығымен зарядтау ұсынылады.
Зарядтау құрылғысын желіге қосыңыз және microUSB ұяшығын құрылғы
корпусындағы сәйкес ұяшыққа салыңыз.
Зарядтау кезінде құрылғы экранындағы қуат белгішесі белсендіріледі,
бұл зарядтау процесінің сәтті басталуын білдіреді.
Құрылғыны батарея толығымен зарядталғанша ажыратпауға кеңес
беріледі.
Аккумулятор толық зарядталған сәтте құрылғы экранындағы қуат белгішесі толығымен толтырылады, ал зарядтау процесін көрсететін анимация
тоқтатылады.

Ескерту: аккумуляторлық батареяның ұзақ жұмысқа қабілеттілігін
сақтау және қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін төменде сипатталған
нұсқауларды орындаңыз:
• бірінші рет қолдану алдында құрылғыны аккумулятор толығымен
зарядталғанша электр қуаты желісіне 8-12 сағатқа қосу ұсынылады;
• құрылғыны жоғары температурада зарядтамаңыз;
• үнемі құрылғыны қосымша зарядтағана жөн: мұны дисплейде
зарядтың төмен деңгейі туралы хабар пайда болғанда орындауға болады;
• құрылғыны ұзақ уақыт бойы қолданбасаңыз, аккумуляторды екі аптада кемінде бір рет зарядтаңыз, толығымен отырған сәтті күтпеңіз;
Өтініш! Тек «Алкотел» ЖАҚ компаниясы бекіткен зарядтау құрылғысы
зарядтау құрылғылары мен кабельдерді қолданыңыз. Үйлеспейтін зарядтау құрылғысы зарядтау құрылғыларын және кабельдерді қолдану
аккумулятордың жарылуына және құрылғының зақымдалуына әкелуі
мүмкін.
Электр қуатын үнемдеу мақсатында қолданылып жатпаса, зарядтау
құрылғысы зарядтау құрылғысын өшіріңіз. Зарядтау құрылғысы жеке қуат
өшіргіші мен жабдық талмаған, сондықтан, телефонды зарядтау процесін
үзу үшін оны қолмен ажырату керек.

Құрылғыны қосу және өшіру
Қосу
Смартфонды қосар алдында «Пайдалану туралы нұсқаулар» тарауын
мұқият оқыңыз.
«Болдырмау» пернесін 2 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз . Бұдан
кейін құрылғы өшіп, оны қалқыма беттің пайда болғанынан білуге болады. Құрылғы бірнеше секунд ішінде жүктеледі.
Ескерту: егер құрылғы ұйқы режимінде болса, қосу үшін пернені қысқа
уақыт басқан жеткілікті.

Өшіру
Құрылғыны толығымен өшіру үшін «Бас тарту» пернесін басып тұрыңыз,
содан кейін құрылғы біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.
Ескерту: аккумулятор заряды аз болса, құрылғы пайдаланушыға бар
мәселе туралы хабарландырудан кейін автоматты түрде өшуі мүмкін.
Бұл кезде барлық сақталмаған деректер жоғалуы мүмкін. Деректердің

жоғалуын болдырмау үшін барлық белсенді қолданбаларды алдын ала
жабыңыз және телефонды қуат көзіне қосыңыз.

Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері
Төменде берілген ақпарат Сізге жабдық бөлігінің және бағдарламалық
жасақтаманың кездесуі мүмкін анағұрлым жиі туындайтын мәселелерін
анықтауға және жоюға көмектеседі.
Төменде сипатталған мәселелер пайда болған жағдайда алды- мен
оларды берілген кеңестерді қолдана отырып, өз бетіңізше шешуге
тырысқан жөн. Берілген кеңестер көмектеспеген жағдайда teXet қолдау
қызметіне немесе авторландырылған сервистік орталықтың мамандарына хабарласыңыз.
Келесі әрекеттерді орындау алдында:
• аккумулятор зарядталғанын;
• құрылғыны
қайта жүктеуден кейін ақаудың сақталатынсақталмайтынын;
• құрылғыны реттеудің дұрыс жасалғанын тексеріңіз.
Құрылғыны реттеу кезінде қателер жіберген болсаңыз немесе енгізілген өзгертулердің дұрыстығына сенімді болмасаңыз, жүйенің
бастапқы реттеулерін қалпына келтіріп көріңіз.
«Теңшеулерді» ашыңыз:
• «Резервілеу және ысыру» тармағын ашыңыз;
• «Теңшелімдерді ысыру» тармағын таңдаңыз;
• «Телефон теңшелімдерін ысыру» опциясын таңдаңыз;
• смартфонның қайта жүктелуін күтіңіз.
Мәселелер

Пайда болуының
ықтимал себептері

Жад картасы
жұмысындағы
ақаулар

Жад картасы ақаулы
немесе дұрыс
орнатылмаған.

Телефон
Аккумулятор заряды
қосылмайды/
төмен
Телефон қосқаннан
кейін бірден өшеді

АКБ жылдам
зарядсызданады

Қуатты көп тұтынуды Экран жарықтығының
қажет ететін функция- үнемдірек реттеулерін
орнатыңыз.
лар қолданылуда.
Аккумулятор төмен
температурада тезірек
отырады.

АКБ зарядталмайды ЖҚ жұмыс істемейтін
розеткаға қосылған.
Сипаттамалары
ұсынылғаннан
басқаша ЖҚ
қолданылуда.

Зарядтау құрылғысы Зарядтау құрылғысын жұмыс
істейтін розеткаға қосыңыз.
Стандартты зарядтау
құрылғысызарядтау
құрылғысын қолданыңыз.

Желіге қатынасу
қатесі

Желі сигналы әлсіз.
Желіге артық күш
түскен (бұл адамдар
көп жиналған жерде
болады).

Желі сигналы тұрақтырақ
жерге барыңыз.
Адамдар азырақ жерге
барыңыз.

Шығыс қоңырау
соғу мүмкін емес

Желі сигналы әлсіз.
Қоңырауға тыйым салу
функциясы белсендірілген.

Желі сигналы тұрақтырақ
жерге барыңыз.
Қоңырауға тыйым салу
функциясын өшіріңіз.

Шешімдер
Карта өзіне арналған
ұяшыққа салынғанына көз
жеткізіңіз.
Карта дұрыс жағымен
салынғанына көз жеткізіңіз.
Жад картасын шығарып,
қайта салып көріңіз.
Телефонды қайта жүктеп
көріңіз.

Зарядтау құрылғысы Зарядтау құрылғысын қосыңыз
және кемінде 5 минут
күтіңіз.
Қосу пернесін 5 секунд
бойы басып тұрыңыз.
Аккумулятор зарядталған
болса, бәрібір зарядтау
құрылғысызарядтау
құрылғысын қосып, процедураны қайталаңыз.

Кіріс қоңырауды
қабылдау мүмкін
емес

Желі сигналы әлсіз,
қоңырауды аяқтау
үшін қаражат жеткіліксіз, «Қара тізім»
функциясының реттеулері дұрыс емес.

Телефон қосулы екеніне
көз жеткізіңіз.
Мобильді желінің қол
жетімділігі сигналы бар
екеніне көз жеткізіңіз.
Шотта қоңырау соғу үшін
қажетті қаражат барына
көз жеткізіңіз.
Қоңырау соғып жатқан
абоненттің нөмірі қара
тізімде орналаспағанына
көз жеткізіңіз.

Сіз сөйлесіп жатқан Мәселе құрылғы
адам сізді естімейді микрофонына
қатынастың жабылуымен байланысты
болуы мүмкін.
Мәселе мобильді
желінің әлсіз сигналымен байланысты
болуы мүмкін.

Құрылғы микрофонына
қатынас жабылмағанын
тексеріңіз.
Желі сигналы тұрақтырақ
жерге барыңыз.

Сөйлесу кезіндегі
дыбыс сапасы
төмен

Мәселе мобильді
желінің әлсіз сигналымен байланысты
болуы мүмкін.

Құрылғының ішкі антеннасына қатынасқаы ештеңе
кедергі келтірмейтініне көз
жеткізіңіз.
Желі сигналы тұрақтырақ
жерге барыңыз.

Байланыстар
тізімінен нөмірге
қоңырау соғу
өтпейді

Нөмір дұрыс
жазылмаған.
Нөмір құрсауланған
немесе құрсауланатын
нөмірлер тізіміне
қосылған.

Телефон нөмірі дұрыс
және аймақтық мобильді
желілердің стандарттарына сай жазылғанына көз
жеткізіңіз.
Осы телефон нөмірі үшін
қоңырауға тыйым салу
функциясы белсендірілмегеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс шықпайды

Дыбыс құрылғы реттеулерінде өшірілген.
Дыбыс деңгейінің
реттеулері ең төмен
деңгейге орнатылған.
Файл бүлінген немесе
құрылғы оның пішіміне қолдау көрсетпейді.

Дыбысты ойнату жүйенің
негізгі реттеулерінде
қосулы екеніне көз
жеткізіңіз.
Дыбыс деңгейі ең жоғары
немесе қажет деңгейге
орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Ойнатылып жатқан
файлдың бүлінбегенін
тексеріңіз. Файлды басқа
каталогтан ойнатып көріңіз.

Тасымалдау талаптары және сақтау
Ұялы телефон бумада механикалық зақымданудан, күнсәулесінен
сәулеленуден және атмосфералық жауын- шашаыннан қорғалған, минус
25-тен плюс 35ºС дейінгі температурада кез-келген жабық көлік түрінде
тасымал- данады. «Сәйкестілік туралы декларация» бойынша құрылғы
климаттық және механикалық факторлардың әсерінен параметрлері мен
жұмысқа жарамдылығын сақтайды:
• айналадағы ауа температурасы минус 10°C плюс 55°C дейін;
• салыстырмалы ылғалдылық +20°C – да 65% және +25°C – да 80%
дейін.

Импортер туралы ақпарат
Шығарған ел: Қытай
Импорттаушы: «Алкотел» ЖАҚ
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