
POWER ON YOUR ENERGY 

ТЕЛЕФОН 
Модель: ERGO F244 Shell 

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 



Основна інформація 

Вступ 

Дякуємо, що ви вибрали кольоровий телефон з цифровою клавіатурою ERGO F244 
Shell. Уважно прочитайте інформацію, яка наведена в цьому посібнику, щоб дізнатися 
про функції та засоби управління вашим телефоном. 
Ви можете управляти усіма функціями телефону за допомогою цифрової клавіатури 
та функціональних клавіш, здійснювати та приймати виклики в мережі GSM, а також 
використовувати багато корисних функцій, а саме: Bluetooth-з’єднання, змінення 
голосу, відео та фото камера, музичний та відео програвач, FM-радіоприймач та ін. 
Вони зроблять користування телефоном дуже зручним та ненудним. 

Вказівки з техніки безпеки 

Уважно прочитайте всі вказівки, які наведені у даному посібнику користувача. 
Недотримання цих вказівок може призвести до поломки телефону або спричинити 
небезпеку. Для отримання додаткової інформації прочитайте, будь ласка, повне 
керівництво користувача. 
 
Перед використанням 
 
Перед використанням телефону вставте SIM-карту оператора мережі (на ній 
зберігається вся мережева інформація, та номери телефонів, які ви зберегли). 
Уникайте контакту металевої частини SIM-карти з будь-якими предметами та 
електромагнітним випромінюванням, якщо вона буде пошкоджена, ви не зможете 
користуватись телефоном. 
Увага: перед встановленням або вийманням SIM-карти ви повинні вимкнути 
мобільний телефон. Не встановлюйте та не виймайте SIM-карту, коли телефон 
під'єднано до зовнішнього джерела живлення, оскільки це може призвести до 
пошкодження SIM-карти. Продуктивність вашого телефону залежить від обладнання 
оператора мережі та того, як часто ви користуєтеся ним. Виробник не несе 
відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неприйнятним використанням 
виробу. 
 

Зовнішній вигляд 

Опис клавіатури 
 

1. Клавіші навігації вліво/вправо. 
Перемістіть курсор ліворуч або праворуч під час редагування. В режимі очікування 
натисніть клавішу навігації вліво для переходу в меню Повідомлення, натисніть 
клавішу навігації вправо для переходу в меню Профілі. В режимі перегляду 
статусу камери натисніть на навігаційну клавішу вліво/вправо, щоб 
віддалити/збільшити. У додаткових меню, натисніть клавішу навігації вліво, щоб 
відкрити меню параметрів, натисніть клавішу навігації вправо, щоб повернутися до 
попереднього меню. 
2. Клавіші навігації вгору/вниз. 
Перегляньте ім'я, телефонний номер виклику, повідомлення та параметри 
підменю. Перемістіть курсор вгору або вниз під час редагування. В режимі 
очікування натисніть на навігаційну клавішу вгору або вниз, для переходу в меню 
Будильник. 
 



3. Ліва функціональна клавіша. 
Натисніть ліву функціональну клавішу для підказки, яка відображається у 
нижньому лівому куті екрану. 
4. Права функціональна клавіша. 
Натисніть праву функціональну клавішу для підказки, яка відображається у 
нижньому правому куті екрану. 
5. Клавіша виклику. 
Натисніть клавішу виклику в режимі очікування для набору або вибору номеру 
телефону, щоб відобразити на екрані перелік викликів з сім-карти SIM1. 
6. Клавіша завершення виклику. 
Натисніть клавішу завершення виклику, щоб завершити дзвінок або відхилити 
вхідний дзвінок. Утримуйте цю клавішу для того, щоб Увімкнути/Вимкнути 
телефон. У більшості випадків, при натисненні цієї клавіші мобільний телефон 
буде переведено в режим очікування. 
7. Цифрова клавіатура. 
За допомогою цифрових клавіш 0 ~ 9 можна вводити телефонні номери і слова, 
виконувати швидкий вибір опцій меню та швидкий виклик номеру телефону з 
телефонної книги. 
8. Клавіша *. 
Клавіша * має різні функції в різних меню. 
9. Клавіша #. 
Клавіша # має різні функції в різних меню. 
10. Середня функціональна клавіша. 
В режимі очікування натисніть середню функціональну клавішу, щоб увійти в 
головне меню. В інших розділах меню, функція цієї клавіші така сама, як у лівої 
функціональної клавіші. 
11. Клавіша EX1. 
В режимі очікування натисніть клавішу EX1, щоб відобразити на екрані перелік 
викликів з сім-карти SIM2 
12. Клавіша EX2. 
У режимі очікування натисніть клавішу EX2, щоб перейти до меню камери, FM-
радіо або до головного меню.  
Примітка: у цьому посібнику словосполучення «натиснути клавішу» означає 
натиснути та відпустити клавішу; «утримувати клавішу» означає натиснути 
клавішу та тримати її натиснутою протягом 2 секунд або довше. 
 

Здійснення викликів 

Для здійснення викликів, наберіть телефонний номер абонента або виберіть з 
телефонної книги та натисніть клавішу виклик.  
Якщо під час виконання дзвінка з’явиться необхідність введення інформації, ви 
можете натиснути будь-яку цифрову клавішу для введення цифри. Для здійснення 
міжнародних викликів слід утримувати клавішу «0», доки на екрані не з'явиться 
міжнародний префікс «+», а потім ввести телефонний номер у міжнародному 
форматі. 
Ви можете запрограмувати швидкий виклик на кожній цифровій клавіші. Для цього в 
режимі очікування утримуйте будь-яку цифрову клавішу, щоб запрограмувати її. Якщо 
ви зробили помилку, натисніть праву програмну клавішу, щоб видалити її. Утримуйте 
праву функціональну клавішу, щоб видалити весь введений текст. Натисніть ліву 
функціональну клавішу, щоб зберегти номер телефону для швидкого виклику. Для 
здійснення швидкого виклику натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу. 



Опис індикаторів 

Значок Опис 
 Стан мережі 

 GPRS з’єднання встановлено 

 Клавіатуру заблоковано 

 Беззвучний режим 

 Дзвінок з вібрацією 

 Звичайний дзвінок 

 Вібрація та дзвінок з наростанням гучності 

 Навушники під’єднані 

 Роумінг 

 Вхідне повідомлення СМС 

 Вхідне повідомлення ММС 
 Вхідне повідомлення голосової пошти 
 Налаштувати та відкрити будильник 

 Відкрити пере адресацію дзвінків SIM1 

 Відкрити пере адресацію дзвінків SIM2 

 Пропущені виклики SIM1 

 Пропущені виклики SIM2 

 Індикатор заряду батареї 

 Відкрити Bluetooth 

 Відкрити багатофункціональний секундомір 
 

Опис розділів меню 

1. Будильник. 
За допомогою цього розділу меню ви зможете встановити будильник. 
Використовуйте клавіші навігації для налаштування будильнику. 

2. Календар. 
За допомогою цього розділу меню ви зможете відредагувати календар. 
Використовуйте клавіші навігації для налаштування дати та часу. 

3. Ігри. 
В цьому підменю ви зможете знайти ігри для розваги. 

4. Органайзер. 
За допомогою цього розділу меню ви зможете налаштувати органайзер. 
Використовуйте клавіші навігації для налаштування органайзеру. 

5. Дзвінки. 
Виберіть цей пункт меню за допомогою клавіш навігації та натисніть ліву 
функціональну клавішу, щоб увійти в розділ меню. 

6. Журнал 
Для перегляду вхідних, вихідних та пропущених викликів виділіть запис та 
натисніть ліву функціональну клавішу для перегляду додаткової інформації. 
 

Загальні налаштування. 

1. STK (Набір інструментів SIM-карти). 
Це додаткова послуга, яка надається вашим оператором мережі. Для більш 
детальної інформації зверніться до постачальника послуг. 
 
 
 



2. WAP. 
Телефон підтримує WAP-сервіси. Ця функція забезпечує перегляд web-
сторінок інтернет та потребує підтримки мережі. Для більш детальної 
інформації зверніться до постачальника послуг. 

3. Налаштування профілю. 
В цьому пункті розділу меню ви можете змінити налаштування вашого 
телефону за вашими уподобаннями. 

4. Налаштування SIM1 та SIM2. 
В цьому розділі підменю ви можете змінити налаштування для обох SIM-карт 
вашого телефону та увімкнути «Режим польоту». 

5. Налаштування телефону. 
Установка часу та дати: 
 Установка міста проживання. 

Встановіть місцевий час, як внутрішній час для вашого телефону. 
 Установка часу. 

Ви можете встановити дату та час в проміжку від 2000 до 2030 р. 
 Установка формату часу. 

Ви можете вибрати між 12-годинним та 24-годинним форматом 
відображення часу. 

 Автоматичне ввімкнення/вимкнення телефону. 
Ви можете встановити до чотирьох налаштувань автоматичного 
ввімкнення чи вимкнення вашого телефону. 
Примітка: ця функція може не працювати, якщо встановити теж 
саме значення часу для увімкнення та вимкнення телефону. 

6. Налаштування мережі. 
За допомогою цього розділу меню ви зможете змінити налаштування мережі 
оператору. 

7. Налаштування безпеки. 
 Налаштування безпеки. 

Змініть налаштування безпеки для захисту вашого телефону та 
SIM-карт від несанкціонованого використання. 

 Відновити заводські налаштування. 
Введіть пароль телефону (за замовчування пароль 1234). Ця 
функція призведе до скидання налаштувань телефону до 
заводських.  

8. Профілі користувача. 
Ви можете змінити профілі телефону відповідно до ваших потреб. Оберіть 
профіль користувача «Загальний», «Зустріч», «На вулиці», «В приміщенні», 
«Гарнітура» та «Bluetooth». 
 

Використання функцій меню 

Телефонна книга 

Ви можете зберегти інформацію на SIM-карту або телефон, а також змінити її: ім’я 
абоненту, номер телефону, домашній номер, назву компанії, адресу електронної пошти, 
телефон компанії, номер факсу, день народження, встановити спеціальний дзвінок на 
контакт, додати контакт до групи викликів, налаштувати статус очікування. Для цього 
виберіть телефонну книгу та натисніть праву функціональну клавішу на запис, щоб 
відредагувати його.  



Примітка: максимальна ємність пам’яті телефону становить 250 номерів, а також 
номери телефонів, які можуть зберігатися у пам'яті на базі SIM-карти. 

Текстові повідомлення 

В режимі очікування, натисніть клавішу навігації вліво для того, щоб перейти у підменю 
Повідомлення, яке складається з: SMS, MMS, Чат, Голосова пошта, Розсилка текстових 
повідомлень. 

1. SMS. 
За допомогою цього розділу меню ви можете надсилати текстові повідомлення. Ваш 
телефон підтримує EMS, тому ви можете вставляти в повідомлення зображення, 
анімацію, мелодії та т.п., якщо це підтримується постачальником послуг вашої мережі. 

2. MMS. 
За допомогою цього розділу меню ви можете надсилати мультимедійні повідомлення, 
в яких підтримується передача тексту, зображення, анімації, мелодій та т.п., якщо це 
підтримується постачальником послуг вашої мережі. 

3. Чат. 
Ця функція базується на передачі SMS-повідомлень. 

4. Сервер голосової пошти. 
Якщо ця функція увімкнена, телефон автоматично переадресовує вхідні виклики до 
центру голосової пошти, коли ви не можете прийняти дзвінок. Абонент має змогу 
залишити голосове повідомлення, яке можна потім прослухати, якщо набрати номер 
голосової пошти постачальника послуг. 

5. Розсилка текстових повідомлень. 
За допомогою цієї функції ви зможете надіслати повідомлення з одним і тим же 
змістом на декілька телефонних номерів з вашої телефонної книги. 

Аудіо програвач 

Увійдіть у розділ меню аудіо програвача, натисніть клавішу навігації вгору/вниз, щоб 
керувати відтворенням чи зупинити програвання музики. Для перемикання аудіотреків 
використовуйте клавішу навігації вліво/вправо. Для зменшення гучності натисніть 
клавішу * та клавішу # для збільшення гучності. 

Мультимедія 

У головному меню, знайдіть відповідний пункт за допомогою клавіш навігації, 
натисніть ліву функціональну клавішу, щоб увійти у розділ меню. Цей розділ меню 
містить наступні функції: 

 Камера. Використовуйте цю функцію для фото чи відео зйомки та 
налаштування зберігання на карті пам’яті чи в пам’яті телефону. 

 Перегляд зображень. За допомогою клавіш навігації вгору/вниз, оберіть 
необхідну фотографію та натисніть ліву функціональну клавішу, щоб 
переглянути, стилізувати, надіслати, перейменувати, видалити 
фотографію або всі фотографії, а також змінити місце зберігання 
фотографій. Ви можете також сортувати зображення. 

 Відеопрогравач. Телефон підтримує функцію відтворення відео. 
 Звукозапис. Ця функція відображає поточний список записів, що 

зберігаються в телефоні, у форматі AMR та WAV. Якщо у вашому 
телефоні немає записів звукових файлів, на екрані з’явиться надпис 
«Папка порожня». 



 Запис FM-радіо. Цей телефон підтримує функцію запису FM-радіо (також 
може бути використана коли телефон вимкнений). Ви можете встановити 
багатоканальний запис FM-радіостанцій. 

 Презентація. Ця функція дозволяє запустити презентацію зображень, 
якщо обрати відповідну папку із зображеннями. 

Менеджер файлів 

Ця функція дозволяє перейменувати, скопіювати, перемістити та видалити файли з пам’яті 
телефону та карти пам’яті. 

Відеопрогравач 

У головному меню, знайдіть відповідний пункт за допомогою клавіш навігації, натисніть ліву 
функціональну клавішу, щоб увійти до нього. За допомогою клавіш навігації вгору/вниз, 
оберіть необхідне відео та натисніть ліву функціональну клавішу, щоб переглянути, 
відправити, перейменувати, видалити відеофайл або всі відеофайли, а також змінити їх 
місце зберігання. 

FM-радіо 

Цей телефон підтримує функцію FM-радіо. Слід підключити гарнітуру, щоб  функція стала 
доступною, натисніть клавіші навігації вгору чи вниз для вмикання або вимикання функції 
ручного пошуку. Натисніть клавіші навігації вліво чи вправо для автоматичного пошуку 
радіостанцій.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

 


