
Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ 
Құрметті сатып алушы!
TeXet сауда маркасының ұялы телефонын таңдағаныңыз үшін Сізге 

алғыс білдіреміз. Сіз сатып алған құрылғының сериялы (заводтық) нөмірі, 
оның өндіріп шығарылған уақыты, қызмет көрсету мерзімі, кепілдеме 
шарттары, тұтынушыдан шағымды қабылдауды уәкіл ететін және жөндеу 
жұмыстарын жүзеге асыратын тұлғалардың орналасқан жері және teXet 
өнімінің техникалық қызмет көрсетуі туралы ақпарат пайдаланылуы 
бойынша құралға қосымша кепілдеме түбіртегінде орналасқан.
Құрылғының сипаттамасы, құрылымы, сыртқы түрі үнемі жетіліп 

тұратындығы туралы ескертеміз, сондықтан кейбір өзгерістер берілген 
құралда көрсетілмеуі мүмкін, сонымен қатар алдын-ала ескертусіз 
еңгізілген өзгерістер жайлы сатып алушы уәкіл ететін қызмет көрсету 
орталығының телефоны мен мекен-жайы, өзекті ақпарат жайлы www.
texet.ru веб-сайтынан қарай аласыз.

Техникалық сипаттамалар

• Дисплей: 4.0”, IPS, 800X480 px
• ОС: Android 5.1
• Процессор: quad core, 1.3 GHz
• Жады: 1 GB RAM, 8 GB ROM
• Сымсыз жергілікті торап: 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• Камера: 8.0 MP AF + 1.3 MP
• Аумақтаудың слоты: microSDHC, max 32 GB
• Интерфейстер: microUSB, 3.5 mm
• Аккумулятор: 2600 mAh

Жиынтықтылық

Құрылғының стандартты жинақтылығына жатады:
1. Смартфон ...............................................................................................................1 дана
2. Қуат жинақтаушы (аккумулятор) батарея ................................................1 дана
3. USB-өткізгіш сымы ............................................................................................1 дана
4. Желілік адаптер ..................................................................................................1 дана
5. Қосымша шанышқысы .....................................................................................1 дана
6. Бұрандаларды бекіту ........................................................................................1 дана
7. Жылдам бастау нұсқаулығы ...........................................................................2 дана
8. Кепілдік карта ......................................................................................................1 дана
Ескерту: Егер де негізгі белгіленген өнімнің қолдауына кедергі келтірме-

ген жағдайда ғана, өндірушілер құрылғының жиынтықтылау құқығына ие.

Телефонның сыртқы түрі
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Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:

1 Алдыңғы камера 8 Микрофон
2 Kөлемі негізгі (+) 9 Жарқыл
3 Kөлемі негізгі (-) 10 Қуат пернесі
4 3,5 мм ұясы jack 11 Камера пернесін
5 Жақындық сенсоры 12 Белдік қосқышы

6 Құлақаспап 13 Негізгі камера
7 USB қосқышы 14 Артқы қақпақ

! Назар аударыңыз, смартфонның құрамдас бөліктерінің сыртқы 
түрлері құрылғының моделіне және оның түрленуіне байланысты өзгеруі 
мүмкін.

Пайдалану бойынша нұсқаулар

Берілген құрылғы ұялы қолданысқа арналған және өндірілген. Төмендегі 
пайдаланылуы бойынша нұсқаулық материалдық құндылықтарды және 
адам қауіпсіздігін қауіпқатерсіз құрылғыларды дұрыс қолдануға және 
терминалдың жұмыс қалпын сақтау үшін Сізге көмек көрсете алады. Осы 
тараумен мұқият танысыңыз және келтірілген нұсқауды қатаң сақтаңыз.За-
рядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері
Қуат жинақтаушы және қуаттау құрылғысын қолдану ережесі
• Желілік қуаттау құрылғысын (ЖҚҚ) қыздыруға және түрлендіруге, 

бөлшектеуге, сонымен қатар олардың байланысының қысқа мерзімге 
тұйықталуын болдыруға тыйым салынады;

• ЖҚҚ өткізгіш сымын түрлендіруге, бүлдіруге, кесуге, сонымен қатар 
қысуға немесе олардың үстіне ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез кел-
ген осы тектес әрекеттер қысқа мерзімге тұйықталуына және электрлік 
тоқтың немесе өрттің пайда болуына әкеліп соқтырады;

• Тек қана өзіңіздің смартфоныңызға сәйкес келетін қуат жинақта-
ушы мен қуаттау құрылғысын қолданыңыз. Өндірушінің берілген жа-
бдықтарына арналған ұсыныстардан басқа жинақтамаларды, қосалқы за-
ттар мен құрал-жабдықтарды пайдалану құрылғының және оның иесінің 
қауіпсіздігіне қатер төндіреді;

• Құрылғыны қуаттау үшін бүлінген желілік электр сымдарын және 
штепсельді ашаны, сонымен қатар қабырғаға орнықсыз бекітілген розет-
каларды қолданбаңыз;

• ҚЖБ және ЖҚҚ жоғары ылғалдылық жағдайында қолдануға, суға са-
луға және құрылғыны ылғалды қолмен ұстауға тыйым салынады;

• Қызметін өтеген ЖҚҚ пайдалану ЖҚҚ өндіруші нұсқауына және жер-
гілікті заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. ЖҚҚ өрттеу жо-
лымен жоюға тыйым салынады. ЖҚҚ міндетті түрде пайдаланыңыз. Литий 
– ионды қуат жинақтаушыны қауіпсіз пайдалану туралы мәліметті жақын 
маңдағы арнайы қызмет көрсету орталығынан алуға болады.
Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы 

құрылғыларды құрастыру құқығына ие.
Смартфонды қолдану ережесі:
• Смартфонды қолдануға тыйым салынған және ұсынылмаған жерлер-

де сөндіріп тастаңыз. Кейбір жерлердегі смартфонды қолдануға қойылған 
барлық шектеулер, ұйғарымдармен танысыңыз;

• Көлік жүргізу кезіндегі смартфонды қолданудың барлық ережелерін 
және алдын – ала ескертулерді сақтаңыз. Мүмкіндігінше рөлде болған 
кезде, әңгімелесуден бас тартыңыз;

• Смартфонға ылғалдың түспеуін қадағалаңыз. Әртүрлі типтегі ылғал 
мен сұйықтық смартфонның электрлік үлгілері мен оның басқа да 
маңызды құрамдас бөліктерін зақымдауы мүмкін;

•  Лас және шаң жерлерде смартфонды сақтамаңыз және қолданбаңыз. 
Шаң смартфонның жұмыс ретінің бұзылуына әкеліп соқтырады;

• Смартфонды ұзақ тура түскен күн сәулесінде қалдыруға болмайды;
• Смартфонды магниттік өріс көздерінің қасында сақтамаңыз. Магнит-

тік өріс әсерінен смартфонның жұмыс реті бұзылуы мүмкін немесе қуат 
жинақтаушының қуаты отырып, сонымен қатар электрлік үлгілері жарам-
сыз болып қалуы мүмкін;

• Смартфонды өз бетіңізше түрлендіруге, оңдауға және бөлшектеуге 
тырыспаңыз. Құрылым аппаратындағы кез-келген өзгерістер өндірушінің 
кепілдеме қызметінің тоқтауына әкеп соқтырады.
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Карта жадын орнату

Смартфон карта жадына арналған microSD/SDHC пішімді слотты ие-
ленуі мүмкін (карта жады қолдай алатын көлем қаптамада көрсетілген). 
Карта жадын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

• батарея бөлігінің қақпағын мұқият ашып, батареяны алыңыз;
• карта жадын лайық ажыратқышқа қойыңыз, логотипті «өзіңе» қаратып 

және құрылғының байланысын ішке қаратып салыңыз;
• орнатылғаннан кейін карта нығыз бекітілуі тиіс;
• құрылғыны қайта жүктеңіз.
!Өтініш, егерде картадағы логотип жағы және басқа да ақпараттар 

құрылғының ішкі бөлігіне қарап тұрса, байланысымен microSD-картаны 
сыртқа қаратып салмаңыз және карта жадын ұяшыққа орналастыруға 
тырыспаңыз.

microSD 
card

Құрылғыны қосу және өшіру 
Қосу

Құрылғының «Құрылғыны қосу/сөндіру» пернесін 3 секунд бойы 
ұстап тұрып басыңыз. Бет басының (заставка) шыққанынан құрылғының 
қосылғанын білеміз. Операциялық жүйенің жүктелуі бірнеше секундтан 
кейін орындалады.
Ескерту: егерде құрылғы ұйықтау режимінде болса, қосу үшін қосу пер-

несін басу жеткілікт

Құрылғыны сөндіру

Құрылғыны толық сөндіру үшін «Құрылғыны қосу/сөндіру» пернесін 
3 секунд бойы ұстап тұрып басыңыз, осыдан кейін мәзірде пайда болған 
«Қоректі ағыту» тармағын таңдаңыз. Осы мәзірде құрылғыны қайта жүктеп, 
смартфонды полет режиміне ауыстырып, дыбыс пішінін өзгерте аласыз.

Құрылғы баптауы және мәзірі

Өзіңіздің қалауыңызға сәйкес құрылғыны бастапқы мәзірдегі «Ба-
таулар» тармағы арқылы баптауға болады. Баптаулар мәзіріне кіру 
мүмкіндігін алу үшін «Баптаулар» мәзірін «Барлық қосымшалар» мәзіріне 
кіру арқылы таңдайсыз. «Баптаулар» мәзір тармақтары қызметтік ерек-
шеліктеріне сәйкес бөлімдер мен бөлімшелерге іріктелінген. 
Баптаулардың қысқаша сипаттамасы әрбір бөлімнің тармағының 

қасында берілген.

Қоңыраулар мен хабарламалар

Қоңыраулар
Барлық келетін, кететін және қабылданған қоңыраулар «Қоңыраулар» 

мәзір бөлімінде сақталады. Берілген мәзірге кіруге мүмкіндік алу үшін 
телефон тұтқасы бейнеленген пернені басу қажет.
Көргіңіз келген қоңырау түрі туралы ақпаратты жоғарғы тақтадан таң-

дап ала аласыз (барлық келетін, кететін, қабылданған).
«Қоңыраулар» мәзірінен қабылданбаған, қабылданған және теріл-

ген қоңырауды, болмаса жаңа нөмірді қолмен теріп тез жүзеге асыруға 
болады. 

Абоненттен телефон қоңырауы түскеннен кейін қоңырау шалған адам-
ның белгі-идентификаторы, оның аты және телефон нөмірі көрсетілген, 
байланыс тізімінен «Келетін қоңырау» экраны ашылады (телефон нөмірі-
нің көрсетілуі желі баптауларына байланысты).
Телефон қоңырауы түскеннен кейін, таңдалған әрекетке байланысты 

қажет жаққа белгіні созыңыз. Абонентке жауап беруге, оны қабылдамауға, 
хабарлама жіберу мүмкіндігі болады.
Хабарлама
Мәтіндік немесе мультимедиялық хабарламаларды жіберу үшін SMS/

MMS мәзірін қолдану қажет, бастапқы мәзір арқылы «Хабарлама» мәзірі-
не кіруге мүмкіндік аласыз.

SMS/MMS мәзірі диалог түріндегі хабарламалардың толық тізімін 
құрайды. Сонымен қатар қабылданған, жіберілген және жазба хабарла-
маларын көру мүмкіндігін иеленесіз.
Хабарлама жасау үшін сол жақ төменгі бұрыштағы таңбаны басу қажет. 

Осыдан кейін хат жолданған адамның нөмірі жазылуы тиіс «Кімге» жолы 
және хабарлама мәтінін еңгізу қажет. Мәтінді және белгілерді еңгізуге 
арналған пернетақта экранның төменгі бөлігінде орналасқан.

«Кімге» жолында хат жолданған адамның нөмірі жазылуы тиіс. «Хабар-
ламаны еңгізу» жолында хат жолданған адамға жіберу үшін жіберілетін 
хабарламаға мәтін жазу қажет. Мәтінді еңгізгеннен кейін «Жіберу» пер-
несін басыңыз.

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 
тасымалданады.

«Сәйкестілік туралы декларация» бойынша құрылғы климаттық және 
механикалық факторлардың әсерінен параметрлері мен жұмысқа 
жарамдылығын сақтайды:

• айналадағы ауа температурасы минус 20°C плюс 80°C дейін;
• салыстырмалы ылғалдылық +20°C – да 65% және +25°C – да 80%. 

Жұмысқа даярлау

Құрылғымен жұмысты бастамас бұрын қуат жинақтаушы батарея мен 
SIM-картаны (не болмаса екі SIM-карта) орнатамыз. Батареяның дұрыс 
орнатылуы үшін, оны teXet логотипі көрінетіндей аударыңыз. Егерде 
логотипті көрмесеңіз немесе аударылып тұрса, батарея дұрыс орнатыл-
маған. Қосымша күш түсірмей мұқият батареяны салыңыз. Батареяны 
дұрыс орнатқаннан кейін қақпағын жабып және оны бекітіңіз.
Құрылғыны ең алғаш қолданар алдында қуат жинақтаушы батареясын 

толық қуаттаңыз.
USB-өткізгіш сымын адаптер қорегіне жалғап, адаптер қорегін желіге 

қосыңыз және корпустағы ұяшыққа сәйкес micro-USB ажыратқышын қон-
дырыңыз. Қуаттау үрдісінің ойдағыдай басталғанын құрылғы экранын-
дағы лайық қорек белгісінен білуге болады.

SIM картасын орнату

SIM-картаны (не болмаса екі SIM-карта) орнатпас бұрын, телефонның 
сөндірулі тұрғанына көз жеткізіңіз. Егерде құрылғы қосылып тұрған бол-
са, оны сөндіру үшін «Құрылғыны қосу/сөндіру» пернесін ұстап тұрып 
басыңыз.

SIM-картаны SIM-картаға (не болмаса екі SIM) орнату үшін келесі 
әрекеттерді орындаңыз:

SIM 2 

SIM 1 

• батарея бөлігінің қақпағын мұқият ашып, батареяны алыңыз;
• SIM-ды қолдану үшін слотты таңдаңыз. SIM-карта слотында SIM1 және 

SIM2 қажетті таңба белгіленген, сонымен қатар SIM- ды слотта қалай 
дұрыс орнату керек екендігі көрсетілген;

• оператор логотипі бар SIM-ді «өзіңе» қаратып және құрылғының бай-
ланысын ішке қаратып салыңыз;

• орнатылғаннан кейін SIM-карта нығыз бекітілуі тиіс.
! Өтініш, Карта жадын SIM-картаға арналған ажыратқышқа салмаңыз.

Импортер туралы ақпарат

Шығарған ел: Қытай
Импорттаушы: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербор қ., Ресей, 198188

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербор қ., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

TM-4083 сәйкестік туралы декларациясы
03.06.2016 ж. ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.50050
«Гарант Плюс» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы
Декларация 02.06.2021 дейін жарамды


