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Dear customer!
Thank you for choosing NOUS Helper mobile phone. 

All devices of the NOUS trade mark are designed and manufactured according to the 
latest technologies, which ensure full compliance with modern quality standards.
All TM NOUS products are tested before being sold, which indicates an additional guar-
antee of its reliable operation over many years, subject to compliance with the operation 
rules and safety precautions.
 
         WARNING! We recommend you to carefully read the information in this 
manual and follow the recommendations in it before you begin using the product. 

We recommend you to keep this manual for use throughout the entire service life of 
your product.
 
However, it should be understood that this manual does not describe absolutely all situa- 
tions that may arise during the operation of a mobile phone. In case of serious problems 
that are not described in this manual, or if you need more information, contact the NOUS 
service center.

TM NOUS is constantly working to improve its products and, in this regard, reserves 
the right to make changes that do not relate to the basic principles of control, such as 
the appearance, completing units, design and equipment of the product, hardware or 
software, and contents of this manual without notifying consumers. All possible changes 
will only be aimed at improvement and upgrading the product. 

To take full advantage of your device and extend its service life, please follow the guide-
lines in this guide. This manual contains information on the product specifications, its 
main functions, controls, usage rules, and a list of security measures. 

The manufacturer is not responsible for any damage caused by the product as a result of 
improper handling, or the use of the product for other purposes. 

          WARNING! Failure to observe the product use guidelines stated in this manual may 
result in damage to the phone, malfunction, or failure of the product, and cancellation 
of the warranty service. 

COMPLETE SET
Mobile phone                ………………………………………………1 pc.
Rechargeable battery   ………………………………………………1 pc.
Charger                           ………………………………………………1 pc.
User Manual                  ………………………………………………1 pc.
Guarantee sheet           ………………………………………………1 pc.

Note: The manufacturer reserves the right to change the product specification if this 
does not prevent the product from being used for the main purpose and without further 
notice. 



CHARACTERISTICS OF THE MODEL
Number of SIM-cards                                          Two  
Communication standard                                   GSM:  850/900/1800/1900 
Messages                                                               Text (SMS), multimedia (MMS) 
Display                                                                    2.4”, TFT, 320 x 240 pixels 
Memory                                                                 Integrated 32MB, support of memory
                                                                                cards microSD (up to 32GB) 
Camera                                                                  0.3 Мп  
Battery                                                                   Lithium ion, 1450 mAh 
Wireless technologies                                         Bluetooth 4.0 
Support of file formats                                       MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT 
Additional functions                                            FM-radio, MP3, flash-light, dictaphone,                                                                                                                                      
                                                                                calendar, timer, alarm clock 
Dimensions:                                                          118 х65.5х12.4 mm 
Weight:                                                                  109 g.

1. Speaker 
2. Left functional button 
3. Display 
4. Right functional button 
5. Keyboardw 
6. Key #/change mode 
7. Keypad lock 
8. Flashlight on/off key 
9. Button Up/ Down 
10. Key 0/ radio on 

Fig. 1
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11. Button “SOS” 
12. Camera
13. 3.5mm jack for connecting the headset
14. Micro USB connector for battery charge
15. Main speaker
16. Flashlight
17. Battery compartment cover
 
Note:  the appearance of the product may differ from the pictures shown in this manual.

PREPARATION FOR OPERATION. INSTALLATION OF THE SIM CARD AND MEMORY CARD 
The NOUS Helper mobile phone allows you to use two SIM cards simultaneously. You 
can use SIM cards with different numbers from different mobile service providers of the 
communication standard GSM 850/900/1800/1900. SIM-cards store the information 
needed to connect the phone to cellular network operators, personal information, PIN/
PUK codes, phone book entries, messages, and other operator service settings.

           WARNING! The device is equipped with one radio module. If you make a call or 
send/receive messages, or use mobile Internet with one SIM card, then the second SIM 
card will be unavailable for communication.

 
            WARNING! Do not bend or scratch the SIM card. Do not expose your SIM card to 
static voltage, avoid contact with water or dirt. Before starting to install the SIM card, 
memory card, or battery pack, make sure the phone is switched off and the charger un- 
plugged. If the phone is switched on, press and hold the Power key (4 in fig. 1). 
If the phone is connected to a charger - disconnect the charger. 
Otherwise, the phone may be damaged.  
 
- Remove the back cover.   (17 in fig.1)    
- Remove the battery pack. 
- Insert SIM1 and / or SIM2 (the operator logo should face upwards) into the slots 
assigned to them (SIM1 and SIM2 respectively) so that their metal contacts are pointing 
down, as shown in (Fig. 2.) 
- Insert the memory card into a microSD slot. Push the card inside the slot; you need to 
place the card with a logo faced towards yourself, by placing the contacts inside the slot 
as shown in Fig. 2. It is not recommended to install a memory card being sloped.   
- Insert the battery pack so that its metal contacts match the contacts on the body of 
the phone.  
- Close the cover.   
The removal of the battery, SIM card, memory card shall be done in reverse order. 

           WARNING! The memory card is not supplied with the product and sold separately. 
The device supports memory cards in capacity of up to 32 GB.  
The memory card will extend the memory of your phone and give you more options to 
use all the features of the phone (such as Multimedia, Internet, Contacts, Camera, etc.). 
You can listen to MP3 audio files, view 3GP video files or photos, record airs from the FM 
radio, or install additional ringtones.  



The following is forbidden to install into SIM1 or SIM2 slots:  
- SIM card in the wrong position (different from the instructions in Fig. 2) 
- Cut or damaged SIM cards. 
Failure to follow recommendations can lead to the damage to the SIM slots or other 
body elements of the product and refusal in warranty servicing of the product.  

BATTERY CHARGING 
Read the “Operation Rules” section carefully 
before charging the battery. 
Before using the product for the first time, it is 
recommended that you fully charge the battery. 
Plug the charger into an 220 V AC power supply 
and insert the micro-USB connector into the cor-
responding jack on the phone body (13 in Fig. 1).

When charging, the battery icon  on the 
device screen is activated, indi- cating a 
successful start of the charging process.  
It is recommended that you do not disconnect 
the phone from the power supply, until the 
battery is fully charged. 
Note: In order to maintain the battery life and 
extend the life of the battery, follow these 
instructions: 
- Before using the phone for the first time, it is 
recommended that the battery be fully charged 
within 8-12 hours of continuous charging. 
- Do not charge the phone at high temperature. 
- Do not recharge the phone permanently. 

- If you do not use the phone for a long time, recharge the battery at least once every 
two weeks. Do not wait until the battery is fully discharged. 

PRODUCT POWER ON AND OFF

Read the “Operating Rules” section carefully before turning on the phone for the first 
time. 
Press and hold the power button/End call (4 In Fig. 1) the phone will turn on, and a 
screen saver will appear on the screen.  
If necessary, enter the PINs of the SIM-cards and press “OK” or the center key (2 in Fig.1). 
The PIN code is provided by the cellular operator.  
Note: If the phone is in hibernation mode, then you need to briefly press any key. 
To switch off the phone, press and hold the power/end call key (4 in Fig.1) for 5 seconds. 
Note: In the case of low battery, the phone may shut down automatically after notifying 
the user of this with an appropriate sound and/or message on the screen. In this case, all 
unsaved data will be lost.  
Warning! It may take some time to switch the phone on and off. 
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TELEPHONE MENU

To access the phone’s main menu, press the left function key (2 in Fig.1)  . 
The main menu consists of the following sections:

•	 Messaging
•	 Contact
•	 Audio player
•	 Call center
•	 Settings
•	 Organizer
•	 Multimedia
•	 Camera

POSSIBLE PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
 
The following recommendations can help you resolve some problems with your phone 
quickly by yourself. 
If the problem persists, contact the NOUS service center. 
Check if the battery is charged, or the problem persists after restarting the device (turn-
ing off and removal of the SIM card and SD memory card, and turning the device on).  
Try to switch the phone back to the factory settings using the Settings-Restore settings 
(default password - 1122) menu.  
Problems with a memory card. Typically, such issues occur when the memory card is out 
of service. Therefore, first check the memory card on another device. 
We also recommend you to remove and insert the memory card into the connector, 
check that the card is properly inserted into the phone’s slot (see Fig.2), and reboot the 
phone. 
Phone does not turn on. Check the battery charge, reconnect the charger, and wait for 
at least 10 minutes. 
Press and hold the power button (4 Fig.1) for at least 5 seconds.  
If the device does not turn on, contact the NOUS service center.  
The battery is quickly discharged. The low ambient temperature, active use of media 
programs and screen brightness, large distance to the cell towers of the operator(s) or 
low signal strength of cellular networks can be the reason for the increased consumption 
of battery charge.  
The battery is not charged. Check the connection of the charger to the wall outlet. Use 
only the charger that is supplied with the phone.  
You cannot make a call. This problem may be caused by a weak signal of the mobile 
network, overload of the network, incorrectly entered subscriber number, activated call 
barring function, lack of funds on the user’s account, bad contact of the SIM card with 
phone slots, and problem with the SIM card. Try to change the location, check the signal 
strength of the network, check the balance on the account, reboot the phone with the 
removal of SIM-cards and battery, restore the factory settings of the phone. Contact your 
NOUS Service Center. 
 You cannot hear a subscriber. During the conversation, press the “Up” key (9 Fig.1) to 
increase the volume. Set up profiles for comfortable volume during a call. Check the 
signal strength of the cellular network. 
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RESETTING OF TELEPHONE SETTINGS

Factory reset (hardware reset).  
Go to /Menu-Settings-Restore settings  Enter the phone password. 
The default phone password is 1122.

WARNING! All personal data and personal settings will be deleted from the phone. 
Before resetting settings, be sure to back up the information and files you need. Resetting 
the phone does not delete information from the memory card. 

RULES OF USE FOR CHARGER AND BATTERY 

Charger and / or battery pack should only be used for its intended purpose.  
It is forbidden to disassemble, modify or heat the charger and / or battery, and cause a 
short circuit on their contacts.  
It is not allowed to cut, damage, modify the charger cable or a USB cable, or clamp them, 
or put heavy objects on them. Any such actions may cause a short circuit and result in a 
fire or electric shock. 
Use only batteries and chargers compatible with this phone. The use of any other compo-
nents, accessories and equipment other than those recommended by the manufacturer 
for this product may result in product failure, injury, and a safety hazard for the product 
itself and its owner.  
Do not use damaged power cords or plugs, or unplugged sockets to charge the phone.  
It is prohibited to use the battery or charger in high humidity environment, to touch them 
with wet hands or to immerse them in water.   
It is prohibited to disconnect the charger from the power outlet by pulling on the power 
cable. 
Do not bend the power cord.  
Avoid direct sunlight on the battery.  
Do not use damaged batteries. In the event of battery leakage, do not allow the electro-
lyte to come in contact with the skin or eyes. If the accident happened, rinse the affected 
area with plenty of water and contact a doctor immediately.  
Do not place the battery and/or telephone inside or on the surface of the heating devices 
(radiators, cookers and microwave ovens). When heated, the battery may explode.  
The battery has the best performance at normal room temperature (20 ± 5) °C. 
The performance of the battery is significantly reduced at temperatures below 0 °C.  
Avoid dropping the battery, as well as significant mechanical and power effects on the 
battery, which can damage its body. This can cause an electrolyte leak and cause injury, 
damage or explosion of the product.  
Pay attention to marking the polarity on the battery and the product to ensure proper 
use.  
Wipe the battery contacts clean with a dry cloth if they are dirty.  
After prolonged storage, multiple charge and discharge of the battery may be needed to 
achieve maximum performance.  
Remove the battery from the product when it is not in use, and store the battery in a 
clean, dry place that is not accessible to children. 
Charge your phone in well-ventilated areas, away from flammable and explosive objects 
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or substances. 
Do not connect the charger to your phone if it does not have a battery. Do not remove 
the battery from the phone while charging. Do not cover the phone while charging - it 
may result in overheating of the product and its ignition.  
The disposal of battery shall be carried out in accordance with the requirements of local 
laws and instructions of the battery manufacturer. It is prohibited to destroy battery 
through combustion.  
Be sure to dispose of the battery. Information on the safe disposal of lithium-ion batteries 
is available at the nearest specialized service center.  
Note: The manufacturer of the device reserves the right to install a battery-powered 
device that has characteristics different from those specified. 

RULES FOR OPERATION OF THE MOBILE PHONE

Avoid contact with water and chemicals.  
Do not expose the phone to direct sunlight for prolonged period of time.  
Do not store your phone near magnetic sources. The effect of magnetic fields can cause 
the phone to malfunction or the battery discharge, as well as the failure of electronic 
circuits. 
The warranty does not cover damage and defects caused by improper use of the device.  
It is necessary to comply with all rules of using a mobile phone on airplanes, hospitals 
and other places where restrictions on mobile communication are established due to the 
creation of interference with sensitive equipment. Turn off the phone in places where its 
use is prohibited or not recommended.  
Do not use the phone near electronic devices. Most electronic devices emit radio 
frequency signals. Your phone may interfere with their work.  
When driving a vehicle, adhere to the rules of road safety and the use of mobile com-
munication at the wheel. When driving, do not hold the phone in your hands or stop the 
car according to traffic rules for the duration of the call. Use the hands-free headset. The 
location of the phone in the airbag action area can cause injury if it is triggered.  
Follow the rules and guidelines for using a mobile phone near gas stations, fuel depots, 
chemical plants or in hazardous areas and other places where flammable materials can 
be stored.  
Do not take the phone with your hands when charging. This may result in electric shock 
and damage to the phone. Do not use the product in rain or in high humidity areas.  
Keep your phone out of the reach of small children. 
To protect your hearing, do not use a high volume of sound for a long time. Be careful 
when holding the phone near your ears when using the loudspeaker. 
The phone is equipped with audio and video features that should be used in accordance 
with the requirements of the current legislation.  
It is not advisable to expose the phone to shock, high temperature and pressure, which 
may result in the product being out of order or ignition.  
Carefully handle SIM cards and memory cards. Do not remove the card when talking and 
transferring or receiving data, it may damage the card or device.  
Do not forget to back up or save in writing all the important information stored on your 
phone. 
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TECHNICAL SUPPORT

Detailed information about the addresses, timetable of the service centers, and proce-
dure for transfer devices to the service center is available on our website
http://nous.technology/ . 
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Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybranie telefonu komórkowego NOUS Helper. 

Wszystkie urządzenia marki NOUS są zaprojektowane i wykonane według najnowszych 
technologii, które zapewniają pełną zgodność z nowoczesnymi standardami jakości.

Cała technika TM NOUS, zanim zostaje przekazana do sprzedaży, jest testowana, co 
świadczy o dodatkowej gwarancji jej niezawodnej pracy przez wiele lat pod warunkiem 
przestrzegania zasad eksploatacji i środków bezpieczeństwa.
 

UWAGA! Radzimy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji i przestrzegać zawartych w niej zaleceń, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. 

Zalecamy zachować instrukcję, aby z niej korzystać przez cały okres eksploatacji produktu. 

Należy jednak pamiętać, że instrukcja nie opisuje absolutnie wszystkich sytuacji, które 
mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku wystąpienia poważnych 
problemów, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, lub w razie potrzeby 
uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z centrum serwisowym obsługi 
produktów NOUS.

Marka handlowa NOUS stale pracuje nad udoskonaleniem swoich produktów, a w związ-
ku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie dotyczących podstawowych 
zasad sterowania, takich jak wygląd, kompletność, konstrukcja i wyposażenie produktu, 
usługi lub oprogramowanie, jak i treść niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powia-
domienia klientów. Wszystkie ewentualne zmiany będą skierowane tylko na poprawę i 
modernizację produktu. 

Aby skorzystać ze wszystkich funkcji urządzenia i przedłużyć jego żywotność, należy 
przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi 
zawiera informacje na temat danych technicznych produktu, jego podstawowych funkcji, 
elementów sterowania, regulaminu oraz wykaz środków bezpieczeństwa. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dla produktu w wyniku 
niewłaściwego obchodzenia się z nim lub korzystania z produktu w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem.

UWAGA! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania produktu, opisanych w niniejszej 
instrukcji, może spowodować uszkodzenie telefonu, jego nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie urządzenia i odmowę w serwisie gwarancyjnym. 

KOMPLETNOŚĆ
Telefon komórkowy                      ………………………………………………1 szt.
Akumulator                                    ………………………………………………1 szt.                                                                                       
Ładowarka                                      ………………………………………………1 szt.
Instrukcja obsługi                          ………………………………………………1 szt.
Karta gwarancyjna                        ………………………………………………1 szt.
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Uwaga. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji zestawu produktu, jeśli to nie 
przeszkadza korzystaniu z produktu wg głównego przeznaczenia, bez wcześniejszego 
powiadomienia.

DANE TECHNICZNE MODELU

Liczba kart SIM  Dwie   
Standard  GSM: 850/900/1800/1900  
Wiadomości  Tekstowe (SMS), multimedialne (MMS)  
Wyświetlacz  2.4”, TFT, 320 x 240 pikseli  
Pamięć  Wbudowana 32MB, obsługa kart pamięci
  microSD (do 32GB)  
Kamera  0.3 Mp   
Akumulator  Litowo-jonowy, 1450 mah  
Technologie bezprzewodowe Bluetooth 4.0  
Obsługa plików formatu MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT  
Dodatkowe funkcje radio FM, MP3, latarka, dyktafon, kalendarz, zegar,   
  budzik  
Wymiary:                                          118х65.5х12.4 mm 
Masa:                                                  109 g.

1. Słuchawki z głośnikiem
2. Lewy przycisk funkcyjny / Przycisk połączenia
3. Ekran
4. Prawy przycisk funkcyjny / Zakończenia połączenia  
5. Klawiatura  
6. Klawisz #/ zmiana trybu

Rys. 1
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7. Blokada klawiatury  
8. Klawisz włączania/wyłączania latarki
9. Klawisz nawigacji W górę/ W dół
10. Klawisz #/ / włączania FM
11. Klawisz   „SOS”
12. Kamera
13. Gniazdo 3,5 mm do podłączenia słuchawek
14. Micro USB do ładowania akumulatora
15. Główny głośnik
16. Latarka
17. Pokrywa komory akumulatora  
Uwaga:  wygląd produktu może różnić się od rysunków zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY. INSTALACJA KARTY SIM I KARTY PAMIĘCI 
Telefon komórkowy NOUS Helper pozwala korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie. 
Można użyć karty SIM z różnymi numerami od różnych dostawców usług operatora tele-
fonii komórkowej standardu GSM 850/900/1800/1900. Na karcie SIM są przechowywane 
informacje niezbędne do podłączenia telefonu do sieci operatorów telefonii komórkowej, 
dane osobowe, PIN/PUK-kody, wpisy książki telefonicznej, wiadomości i inne ustawienia 
usług operatorów.

UWAGA! Urządzenie posiada jeden moduł radio. Jeśli jest wykonywane połączenie 
lub wysyłane/ przyjmowane wiadomości, lub korzysta się z mobilnego Internetu z jednej 
karty SIM, druga karta SIM nie będzie dostępna do komunikacji.

 
UWAGA! Nie wolno zginać i drapać karty SIM. Nie poddawać karty SIM napięciu 

statycznemu, unikać kontaktu z wodą lub błotem. Przed włożeniem karty SIM, karty 
pamięci lub akumulatora należy upewnić się, że telefon jest wyłączony oraz ładowarka 
odłączona. Jeśli telefon jest włączony, aby go wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać 
Klawisz zasilania (4 na rys.1). 
Jeśli telefon jest podłączony do ładowarki – należy odłączyć ładowarkę. 
Inaczej może dojść do uszkodzenia telefonu.  
- Zdjąć tylną pokrywę.
- Wyjąć akumulator. 
- Włożyć kartę SIM1 i/lub SIM2 (logo operatora w górę) w przeznaczone dla nich gniazda 
(SIM1 i SIM2, odpowiednio) tak, aby metalowe styki były skierowane w dół, jak pokazano 
na Rys. 2. 
- Włożyć kartę pamięci do gniazda na kartę microSD. Przesunąć kartę do środka gniazda, 
kartę należy umieszczać logo do siebie,kierując styki do środka gniazda, jak pokazano na 
Rys. 2. Nie zaleca się wkładania karty pamięci pod kątem.   
- Włożyć baterię tak, aby metalowe styki pokrywały się ze stykami na obudowie telefonu.  
- Zamknąć pokrywę. 
Wyjmowanie baterii, karty SIM, karty pamięci odbywa się w odwrotnej kolejności. 

UWAGA! Karta pamięci nie jest w zestawie produktu i jest sprzedawana oddzielnie. 
Produkt obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 Gb.  
Karta pamięci pozwoli rozszerzyć pamięć telefonu i daje więcej możliwości do korzystania 
ze wszystkich funkcji telefonu (jak Media, Internet, Kontakty, Kamera, inne). Można 
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odtwarzać pliki audio MP3, przeglądać 3GP pliki wideo lub zdjęcia, nagrywać na żywo z 
FM-radio, instalować dodatkowe dzwonki.  
Do gniazda SIM1 lub SIM2 nie wolno instalować:  
 - Karty SIM w nieprawidłowym stanie (odmiennym od instrukcji na Rys.2) 
 - Wycięte lub uszkodzone karty SIM. 
Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować uszkodzenie gniazd SIM lub innych 
elementów produktu i odmowę w serwisie gwarancyjnym produktu.  

 
ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed ładowaniem akumulatora należy dokładnie 
przeczytać rozdział „Zasady użytkowania”. 
Przed pierwszym użyciem zalecane jest 
przeprowadzenie pełnego naładowania 
akumulatora. 
Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej 
220V i włóż słącze micro-USB do gniazda na 
obudowie telefonu (13 na rys. 1). 
Podczas ładowania ikona poziomu naładowania 
akumulatora na ekranie urządzenia włączy 
się, co będzie świadczyć o pomyślnym początku 
procesu ładowania.  
Zaleca się, aby nie odłączać telefonu od zasilania, 
dopóki akumulator nie zostanie naładowany w 
pełni. 
Uwaga: Aby zachować długą żywotność 
akumulatora i przedłużyć jego trwałość, należy 
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
- Przed pierwszym użyciem telefonu zaleca się, 
aby w pełni naładować akumulator w ciągu 8-12 
godzin ciągłego ładowania. 

- Nie należy ładować telefonu w wysokiej temperaturze. 
- Nie należy stałe ładować  telefonu. 
- Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, należy ładować akumulator nie rzadziej 
niż jeden raz na dwa tygodnie. Nie czekaj momentu całkowitego rozładowania baterii.
 
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przed tym, jak po raz pierwszy włączyć telefon, należy dokładnie przeczytać rozdział 
„Zasady użytkowania”. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / zakończenia połączenia (4 na Rys. 1) telefon się 
włączy, na ekranie pojawi się wygaszacz ekranu.  
Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN karty SIM, a następnie kliknij „OK” lub środkowy 
klawisz (2 na Rys. 1). Kod PIN jest podawany przez operatora sieci komórkowej.  
Uwaga: Jeśli telefon znajduje się w trybie uśpienia, aby włączyć wystarczy krótkie 
naciśnięcie dowolnego klawisza. 
Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / zakończenia połączenia    
(4 na Rys. 1) w ciągu 5 sekund. 
Uwaga: W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatoratelefon może się 

Rys. 2
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wyłączyć automatycznie po informowaniu użytkownika o tym za pośrednictwem 
odpowiedniego sygnału dźwiękowego i/lub komunikatem na ekranie. W takim przypadku, 
wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.  
Uwaga! Włączanie i wyłączanie telefonu może trochę potrwać.

MENU TELEFONU

Aby uzyskać dostęp do głównego menu telefonu, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (2 na 
Rys. 1). 
Główne menu składa się z następujących rozdziałów: 

•	 Wiadomości
•	 Książka telefoniczna
•	 Odtwarzacz audio
•	 Historia połączeń
•	 Ustawienia
•	 Organizer
•	 Multimedia
•	 Kamera

MOŻLIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA 

Następujące wskazówki mogą pomóc szybko rozwiązać niektóre problemy z telefonem 
samodzielnie. 
Jeśli problem nie został rozwiązany, prosimy o kontakt z centrum serwisowym NOUS. 
Sprawdź, czy bateria jest naładowana, czy problem nadal występuje po ponownym 
uruchomieniu urządzenia (wyłączenie i wyjmowanie karty SIM i karty pamięci SD i 
włączenie urządzenia).  
Spróbuj przywrócić telefon do ustawień fabrycznych przez menu Ustawienia- Odnowienie 
ustawień/(domyślne hasło – 1122).  
Problemy z kartą pamięci. Zwykle takie problemy występują w przypadku awarii karty 
pamięci. Dlatego najpierw sprawdź działanie nośnika danych w innym urządzeniu. 
Polecamy również – wyjąć i włożyć kartę pamięci do gniazda, aby sprawdzić, czy karta jest 
prawidłowo włożona do gniazda telefonu (p. Rys.2), ponownie uruchomić telefon. 
Telefon sięnie włącza. Sprawdź baterię, podłącz ładowarkę i odczekaj co najmniej 10 
minut. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania zasilania (4 Rys. 1) co najmniej 5 
sekund.  
Jeśli urządzenie się nie włącza, prosimy o kontakt z centrum serwisowym NOUS.  
Akumulator szybko się rozładowuje. Przyczynami podwyższonego zużycia naładowania 
akumulatora mogą być – niska temperatura otoczenia, aktywne korzystanie z aplikacji 
multimedialnych i jasności ekranu, duża odległość do przekaźników sieci komórkowej 
operatora (-ów) związku lub niski poziom sygnału sieci komórkowych.  
Akumulator się nie ładuje. Sprawdź podłączenie ładowarki do gniazda. Należy używać 
wyłącznie ładowarki z zestawu telefonu.  
Nie można zrealizować połączenia. Ten problem może być spowodowany słabym sygna-
łem sieci komórkowej, przeciążenia sieci, błędnie wprowadzonym numerem abonenta, 
aktywowaną funkcją zakazu połączeń, brakiem środków na koncie abonenta, nieprawidło-
wym kontaktem karty SIM z gniazdem telefonu, problemem karty SIM. Spróbuj zmienić 
lokalizację, sprawdź poziom sygnału sieci, sprawdź saldo na koncie, uruchom ponownie 
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telefon z wyjęciem karty SIM i akumulatora, przywróć telefon do ustawień fabrycznych. 
Skontaktuj się z centrum serwisowym NOUS. 
Słabo słychać rozmówcę. Podczas rozmowy naciśnij przycisk „W górę” ( 9 Rys. 1) w celu 
zwiększenia głośności. Ustaw w profilach komfortowy poziom głośności podczas rozmo-
wy. Sprawdź poziom sygnału sieci komórkowej.

RESET USTAWIEŃ TELEFONU

Odnowienie ustawień fabrycznych (aparatowy reset).  
Otwórz Menu-Ustawienia- Odnowienie ustawień 
Wprowadź hasło telefonu. 
Domyślne jest ustalone hasło telefonu 1122. 

UWAGA! Wszystkie dane i ustawienia osobiste zostaną usunięte z telefonu. Zanim 
wykonać reset ustawień, nie zapomnij, aby wykonać kopię zapasową potrzebnych 
informacji i plików. Pod czas resetowania telefonu informacje z karty pamięci nie zostaną 
usunięte.

ZASADY KORZYSTANIA Z ŁADOWARKI I AKUMULATORA
 
Ładowarka i/lub akumulator należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.  
Nie wolno demontować, modyfikować ani podgrzewać ładowarkę i/lub akumulator, a 
także powodować zwarcie na stykach.  
Nie wolno ciąć, uszkadzać, zmodyfikować kabel ładowarki lub kabel USB, a także zaciskać 
je lub umieszczać na nich ciężkie przedmioty. Wszelkie tego typu działania mogą spowo-
dować zwarcie i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
Używaj tylko ładowarkę i akumulator kompatybilny z tym telefonem. Korzystanie z innych 
komponentów, akcesoriów i wyposażenia, z wyjątkiem zalecanych przez producenta dla 
danego urządzenia, może spowodować uszkodzenie urządzenia, urazu i stanowić zagroże-
nie bezpieczeństwa również dla samego produktu jak i jego właściciela.  
Do ładowania urządzenia nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających lub 
wtyczki, a także niezamocowane gniazda.  
Nie wolno używać akumulatora lub ładowarki w warunkach podwyższonej wilgotności, 
dotykać mokrymi rękoma lub zanurzać ich w wodzie.   
Nie wolno odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania, trzymając za przewód zasilający. 
Nie należy zginać kabla zasilającego.  
Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na akumulator.  
Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora. W przypadku wycieku z akumulatora nie 
dopuść do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami. Jeśli kontakt się odbył, należy umyć 
uszkodzone miejsca dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.  
Nie należy umieszczać akumulatora i/lub telefon do wewnątrz lub na powierzchni 
urządzeń grzewczych (grzejników, kuchenek piekarników i kuchenek mikrofalowych). Przy 
silnym ogrzewaniu akumulator może wybuchnąć.  
Akumulator ma najlepszą wydajność w warunkach normalnej temperatury pokojowej 
(20±5) °C. 
Wydajność akumulatora zmniejsza się znacznie przy temperaturach poniżej 0 °C.  
Nie należy upuszczać akumulatora, a także  dopuszczać oddziaływania na akumulator 
znacznych mechanicznych i energetycznych wpływów, które mogą doprowadzić do uszko-
dzenia jego obudowy. Może to spowodować wyciek elektrolitu i doprowadzić do obrażeń 



17

ciała, uszkodzenia lub pożaru produktu.  
Zwracaj uwagę na oznaczenia biegunowości na akumulatorze i produkcie, aby zapewnić 
prawidłowe działanie.  
Przetrzyj styki akumulatora czystą, suchą szmatką,jeśli ulegną zabrudzeniu.  
Po dłuższym okresie może wymagać wielokrotnego naładowania i rozładowania akumula-
tora, aby osiągnąć maksymalną wydajność.  
Wyjmuj akumulator z urządzenia, gdy nie jest używany, przechowując akumulator w 
czystym i suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
Ładowanie telefonu należy wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala 
od łatwopalnych i wybuchowych obiektów lub substancji. 
Nie należy podłączać do telefonu ładowarki, jeśli nie ma w nim akumulatora. Nie należy 
wyjmować akumulatora z telefonu podczas ładowania. Nie przykrywać telefon podczas 
ładowania – może to spowodować przegrzanie produktu i jego zapłon.  
Utylizacja akumulatora odbywa się zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami produ-
centa akumulatora. Nie wolno zniszczać akumulator poprzez spalanie.  
Akumulator należy koniecznie utylizować. Informacje na temat bezpiecznej utylizacji ba-
terii litowo-jonowych można uzyskać w najbliższym autoryzowanym punkcie handlowym.  
Uwaga: Producent urządzenia zastrzega sobie prawo wyposadzać urządzenie akumulato-
rem, który ma właściwości odmienne od wymienionych. 

ZASADY UŻYTKOWANIA TELEFONA KOMÓRKOWEGO

Unikaj przedostania się produktu do wody i substancji chemicznych.  
Nie należy narażać telefonu na długotrwałe działanie promieni słonecznych.  
Nie przechowuj telefonu w pobliżu źródeł pola magnetycznego. Wpływ pól magnetycz-
nych może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu lub rozładowanie akumulato-
ra, a także uszkodzenie obwodów elektronicznych. 
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe na skutek niewłaściwego użytko-
wania urządzenia.  
Należy przestrzegać wszystkich zasad korzystania z telefonu komórkowego w samolotach, 
szpitalach i innych miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia w zakresie komunikacji 
mobilnej wskutek tworzenia zakłóceń dla wrażliwego do niego sprzętu. Wyłączaj telefon 
w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione lub nie jest zalecane.  
Nie wolno używać telefonu w pobliżu urządzeń elektronicznych. Większość urządzeń elek-
tronicznych emitują sygnały radiowe. Telefon może powodować zakłócenia w ich pracy.  
Podczas kierowania pojazdem należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i korzystania z telefonii komórkowej za kierownicą. Podczas jazdy nie należy 
trzymać telefonu w ręce, należy zatrzymać pojazd na czas rozmowy zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego. Użyj zestawu słuchawkowego „Wolne ręce”(hands free). Lokalizacja 
telefonu w obszarze działania poduszki powietrznej może spowodować obrażenia ciała w 
przypadku jej zadziałania.  
Przestrzegaj zasad i zaleceń korzystania z telefonu komórkowego w pobliżu stacji 
benzynowych, magazynów z paliwem, zakładach chemicznych lub w strefach zagrożonych 
wybuchem i w innych miejscach, gdzie mogą być przechowywane materiały palne.  
Nie bierz telefonu mokrymi rękoma podczas ładowania. Może to spowodować porażenie 
prądem lub uszkodzenie telefonu. Nie należy używać produktu w deszczu lub w pomiesz-
czeniach o podwyższonej wilgotności.  
Przechowuj telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 
Aby chronić słuch, nie należy ustawiać wysoki poziom głośności przez dłuższy czas. 



Uważaj, trzymając telefon przy uchu, gdy używasz głośnika. 
Telefon jest wyposażony w funkcje audio i wideo, z których należy korzystać z zachowa-
niem wymogów obowiązującego prawa.  
Nie zaleca się narażać telefonu na uderzenia, na działanie wysokich temperatur i ciśnienia 
– może to spowodować uszkodzenie aparatu lub pożar.  
Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM i kartami pamięci. Nie należy wyjmować kar-
ty podczas rozmowy, przesyłania i odbierania danych, może to spowodować uszkodzenie 
karty lub urządzenia.  
Nie zapomnij wykonać kopię zapasową lub zapisywać w formie pisemnej wszystkie ważne 
informacje przechowywane w telefonie.

WSPARCIE TECHNICZNE
 
Szczegółowe informacje o adresach, godzinach otwarcia centrów serwisowych, procedu-
rze wysyłania urządzenia do centrum serwisowego są dostępne na stronie internetowej 
http://nous.technology/
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Шановний покупець!

Дякуємо за вибір мобільного телефону NOUS Helper. 

Всі пристрої торговельної марки NOUS розроблені та виготовлені за новітніми 
технологіями, які забезпечують повну відповідність сучасним стандартам якості.

Вся техніка ТМ NOUS, перш ніж надійти у продаж, проходить тестування, що свідчить 
про додаткову гарантію її надійної роботи на протязі довгих років за умови дотри-
мання правил експлуатації та заходів безпеки. 

         УВАГА! Радимо уважно ознайомитися з інформацією, наведеною в цьому 
посібнику, і дотримуватися указаних в ньому рекомендацій, перш ніж почати вико-
ристовувати виріб. 

Рекомендуємо зберегти цей посібник, щоб користуватися ним на протязі усього 
терміну служби виробу . 

Проте слід розуміти, що посібник не описує абсолютно всіх ситуацій, які можуть 
виникнути у процесі експлуатації мобільного телефону. У разі виникнення серйо-зних 
проблем, які не описані в цьому посібнику, або за необхідності отримання додаткової 
інформації, зверніться до сервісного центру з обслуговування продукції NOUS.

ТМ NOUS постійно працює над удосконаленням своєї продукції , у зв’язку з цим, залишає 
за собою право на внесення змін, які не стосуються основних принципів управління, 
як  зовнішній вигляд, комплектацію, конструкцію і оснащення виробу, технічне чи 
програмне забезпечення, так і  зміст цього посібника без повідомлення споживачів. 
Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення і модерні- зацію виробу. 

Щоб скористатися всіма можливостями пристрою і продовжити термін його служби 
дотримуйтеся рекомендацій, наведених у цьому посібнику. Цей посібник містить 
інформацію про технічні характеристики виробу, його основні функції, елементи 
управління, правила користування, перелік заходів безпеки. 

Виробник не несе відповідальність за можливі пошкодження, які були завдані ви- 
робу в результаті неправильного поводження з ним, або використання виробу не 
за призначенням. 

 УВАГА! Недотримання правил користування виробом, наведених у даному 
посібнику, може призвести до пошкодження телефону,  збоям в його роботі, або 
виходу виробу з ладу, і зняття його з гарантійного обслуговування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Мобільний телефон                 ………………………………………………  1 шт.
 Акумуляторна батарея            ………………………………………………  1 шт.
 Зарядний пристрій                   ………………………………………………  1 шт.

 Посібник користувача             ………………………………………………  1 шт.
 Гарантійний талон                   ………………………………………………. 1 шт. 

Примітка: Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію виробу,  
якщо це не перешкоджає використанню виробу за основним призначенням, і без 
додаткового сповіщення. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Кількість SIM-карт Дві  
Стандарт зв’язку  GSM:  850/900/1800/1900 
Повідомлення  Текстові (SMS), мультимедійні (MMS) 
Дисплей  2.4”, TFT, 320 x 240 пікселів 
Пам’ять  Вбудовано 32МБ, підтримка карт пам’яті microSD   
  (до 32ГБ) 
Камера  0.3 Мп  
Акумуляторна батарея Літій-іонна, 1450 мАг 
Бездротові технології Bluetooth 4.0 
Підтримка файлів формату MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT 
Додаткові функції SOS,FM-радіо, MP3, ліхтарик, диктофон, календар,  
  таймер  
Розміри  118х65.5х12.4 мм

Маса  109 г

1. Розмовний динамік 
2. Ліва функціональна кнопка/ клавіша виклику 
3. Екран 
4. Права функціональна кнопка/ кнопка завершення виклику  
5. Клавіатура 
6. Клавіша #/ зміна режимів 
7. Блокування клавіатури   
8. Клавіша вмикання/ вимикання ліхтарика 
9. Клавіша прокруту 

(рис. 1)
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10. Клавіша 0/вмикання FM 
11. Клавіша екстреного виклику „SOS” 
12. Камера
13. Роз’єм 3.5 мм для підключення гарнітури 
14. Micro USB роз’єм для зарядку акумулятора 
15. Основний динамік 
16. Ліхтарик
17. Задня кришка
Примітка:  зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від малюнків, наведених у 
цьому посібнику.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ. ВСТАНЛЕННЯ SIM КАРТКИ І КАРТИ ПАМ’ЯТІ 

Мобільний телефон NOUS Helper дозволяє використовувати дві SIM- карти одночасно. 
Ви можете використовувати SIM- карти з різними номерами від різних постачальників 
послуг стільникового мобільного зв’язку стандарту GSM 850/900/ 1800/1900. На SIM- 
картах зберігається інформація, необхідна для підключення телефону до мереж 
операторів стільникового мобільного зв’язку,  особиста інформація, PIN/PUK-коди, 
записи телефонної книги, повідомлення та інші настройки сервісів операторів. 

 УВАГА! Пристрій обладнаний одним радіо модулем. Якщо ви робите дзвінок 
або відправляєте/ приймаєте повідомлення, чи користуєтеся однієї SIM картою, то 
друга SIM карта буде недоступна для зв’язку.

УВАГА! Не згинайте і не дряпайте SIM-картку. Не піддавайте вашу SIM-картку 
статичній напрузі, уникайте контактів із водою або брудом. Перед початком уста-
новки SIM-карти, карти пам’яті чи акумуляторної батареї переконайтеся в тому, 
що телефон вимкнений і від’єднаний зарядний пристрій. Якщо телефон включе-
ний, для його вимкнення натисніть та утримуйте Клавішу живлення (4 на рис. 1).

Якщо телефон підключений до зарядного пристрою – від’єднайте зарядний 
пристрій. 
В іншому випадку можливе пошкодження телефону.  
- Зніміть задню кришку.  
- Витягніть акумуляторну батарею. 
- Вставте SIM1 та/або SIM2 (логотипом оператора вгору) у призначені для них слоти 
(SIM1 та SIM2 відповідно) так, щоб їх металеві контакти були спрямовані вниз, як 
показано на Рис. 2. 
- Вставте карту пам’яті в слот формату microSD. Посуньте карту всередину слоту, 
карту необхідно розміщувати логотипом до себе, направивши контакти всередину 
слоту  як показано на Рис. 2. Не рекомендується встановлювати карту пам’яті  під 
нахилом.   
- Встановіть акумуляторну батарею так, щоб її металеві контакти збігалися з контак-
тами на корпусі телефону.  
- Закрийте кришку.  
Вилучення акумулятора, SIM-карт, карти пам’яті здійснюється у зворотному порядку. 

УВАГА! Карта пам’яті не входить в комплектацію виробу і продається окремо. 
Виріб підтримує карти пам’яті ємністю до 32 Гб. Карта пам’яті  дозволить розширити 
пам’ять телефону і надасть більше можливостей для використання усіх функцій 
телефону (як то Мультимедіа, Контакти, Камера, тощо). Ви зможете прослуховувати 
MP3 аудіо-файли, переглядати 3GP відео-файли чи фото, записувати ефіри з 
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ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ 
Перед заряджанням акумуляторної батареї 
уважно прочитайте розділ «Правила 
експлуатації». 
Перед першим використанням виробу 
рекомендується зробити повну зарядку 
акумуляторної батареї. 
Підключіть зарядний пристрій до мережі 
електричного живлення 220В і вставте 
micro-USB роз’єм у відповідне гніздо на 
корпусі телефону (13 на рис.1).  
Під час зарядки значок рівня заряду батареї  

 на екрані пристрою активується, що 
свідчитиме про успішний початок процесу 
заряджання.  
Рекомендується не від’єднувати телефон від 
мережі живлення, до тих під доки батарея не 
зарядиться повністю. 
Примітка: Для того, щоб зберегти тривалу 
працездатність акумуляторної батареї і 
продовжити термін її служби, дотримуйтесь 
наступних інструкцій: 

- Перед першим використанням телефону рекомендується зробити повний заряд 
батареї, впродовж 8-12 годин безперервного заряджання. 
- Не проводьте заряджання телефону при високій температурі. 
- Не слід робити підзарядку телефону постійно. 
- Якщо Ви не використовуєте телефон тривалий час, заряджайте акумулятор не 
рідше ніж один раз на два тижні. Не чекайте моменту повної розрядки батареї. 

ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ  ВИРОБУ

Перед тим як перший раз  увімкнути телефон уважно прочитайте розділ «Правила 
експлуатації». 
Натисніть і утримуйте кнопку живлення (4 на Рис.1) телефон включиться, на екрані 
з’явиться заставка.  
Якщо необхідно, введіть PIN-коди SIM-карт і натисніть «Ліву функціональну кнопку» 
(2 на Рис.1). PIN-код надається оператором стільникового мобільного зв’язку.  
Примітка: Якщо телефон знаходиться в сплячому режимі, то для включення досить 
короткочасного натискання будь-якої клавіші. 
Для вимкнення телефону натисніть і утримуйте кнопку живлення   (4 на Рис.1) 

(рис. 2)

FM-радіо, чи встановлювати додаткові мелодії.  
В слоти SIM1 чи SIM2 забороняється встановлювати:  
 - SIM-карту в невірному положенні (відмінному від інструкції на Рис.2) 
 - Вирізані чи пошкоджені SIM-карти. 
Недотримання рекомендацій може призвести до пошкодження SIM слотів чи інших 
корпусних елементів виробу і відмови в гарантійному обслуговуванні виробу.
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протягом 5 секунд. 
Примітка: У випадку низького заряду акумуляторної батареї, телефон може відклю-
читися автоматично після повідомляє користувача про таке відповідним звуковим 
сигналом та/чи повідомленням на екрані. У такому випадку, всі незбережені дані 
будуть втрачені.  
Увага! Вмикання та вимикання телефону може зайняти деякий час.
МЕНЮ ТЕЛЕФОНУ
Для доступу в головне меню телефону натисніть ліву функціональну кнопку (2 на Рис.1).
 
Головне меню складається із наступних розділів: 

•	 Повідомлення
•	 Телефонний довідник
•	 SOS
•	 Історія викликів
•	 Налаштування
•	 Органайзер
•	 Мультимедіа
•	 Камера

МОЖЛИВІ  ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Наступні рекомендації можуть допомогти Вам швидко вирішити деякі проблеми із 
телефоном самостійно. 
Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру NOUS. 
Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається  проблема після 
перезавантаження пристрою (вимкнення та вилучення SIM-картки і SD-картки пам’я-
ті і увімкнення пристрою).  
Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налашту-
вання-Відновлення налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122).  
Проблеми з карткою пам’яті. Зазвичай, такі проблеми виникають у разі виходу 
картки пам’яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних у іншому пристрої. 
Також рекомендуємо – вилучити та вставити картку пам’яті в роз’єм, перевірити, чи 
правильно картка вставлена у роз’єм телефону (див. Рис.2), перевантажити телефон. 
Телефон не вмикається. Перевірте заряд акумулятора, повторно під’єднайте заряд-
ний пристрій, та зачекайте не менш ніж 10 хвилин. 
Натисніть та утримуйте кнопку включення / вимикання живлення (4 Рис.1) не менш 
5 секунд.  
Якщо пристрій не вмикається, зверніться до сервісного центру NOUS.  
АКБ швидко розряджається. Причинами підвищених витрат заряду АКБ можуть 
бути – низька температура зовнішнього середовища, активне використання меді-
а-програм та яскравості екрану, велика відстань до стільникових веж оператора (-ів) 
зв’язку чи низький рівень сигналу стільникових мереж.  
Акумулятор не заряджається. Перевірте підключення ЗП до розетки. Використовуй-
те тільки ЗП з комплекту телефону.  
Неможливо здійснити виклик. Ця проблема може бути викликана слабким сигна-
лом мобільної мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером 
абонента, активованою функцією заборони виклику, відсутністю коштів на рахунку 
абонента, поганим контактом SIM- картки зі слотами телефону, проблемою SIM- 
картки. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, 



СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ТЕЛЕФОНУ

Відновлення заводських налаштувань (апаратне скидання).  
Відкрийте Меню- «Налаштування-Відновлення налаштувань». Введіть пароль 
телефону. 
За замовчуванням пароль телефону встановлено 1122.

 УВАГА! Усі особисті дані і персональні налаштування будуть видалені з теле-
фону. Перш ніж виконати скидання налаштувань не забудьте виконати резервне 
копіювання необхідної Вам інформації і файлів. При скиданні налаштувань теле-
фону інформація з карти пам’яті не видаляється.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ ТА АКУМУЛЯТОРОМ

Зарядний пристрій (ЗП) та/або акумуляторну батарею (АКБ) слід використовувати 
лише за прямим призначенням.  
Забороняється розбирати, модифікувати або нагрівати ЗП та/чи АКБ, а також викли-
кати коротке замикання на їх контактах.  
Не допускається відрізати, пошкоджувати, модифікувати кабель ЗП або USB-кабель, 
а також затискати їх, або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть 
викликати коротке замикання і призвести до пожежі або ураження електричним 
струмом. 
Використовуйте лише АКБ та ЗП сумісні з цим телефоном. Використання будь-яких 
інших комплектуючих, аксесуарів і приладдя, крім рекомендованих виробником 
для даного виробу, може призвести до виходу виробу з ладу, травми, і становити  
загрозу безпеці для самого виробу та його власника.  
Для заряджання телефону не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або 
штепселі, а також незафіксовані розетки.  
Забороняється використовувати АКБ чи ЗП в умовах підвищеної вологості, торкатися 
до них вологими руками або занурювати їх у воду.   
Забороняється відключати ЗП від розетки електричного живлення, тягнучи за кабель 
живлення. 
Не згинайте кабель живлення.  
Уникайте дії прямого сонячного світла на АКБ.  
Забороняється використовувати пошкоджений АКБ. В разі протікання АКБ не 
допускайте попадання електроліту на шкіру чи в очі. Якщо попадання сталося, 
промийте пошкоджене місце достатньою кількістю води і невідкладно зверніться 
до лікаря.  
Не кладіть АКБ  та/або телефон всередину чи на поверхню нагрівальних приладів 
(радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей). При сильному нагріванні АКБ 
може вибухнути.  
Акумулятор має найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної темпера-

перевірте баланс на рахунку, перезавантажте телефон із вилученням SIM- карток 
і АКБ, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до сервісного 
центру NOUS. 
Погано чути абонента. Під час розмови, натискайте кнопку «Вгору» ( 9 Рис.1) для 
підвищення гучності. Налаштуйте у профілях комфортний рівень гучності під час 
розмови. Перевірте рівень сигналу стільникової мережі. 
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тури (20±5) °C. 
Продуктивність роботи АКБ значно зменшується при температурах нижче 0 °C.  
Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних і силових впливів на АКБ, 
які можуть призвести до пошкодження його корпусу. Це може викликати витік 
електроліту і привести до травм, псування або вибуху виробу.  
Звертайте увагу на маркування полярності на АКБ і виробу, щоб забезпечити 
правильне використання.  
Протирайте контакти АКБ чистою сухою ганчіркою, якщо вони забруднилися.
Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд АКБ, 
щоб досягти максимальної продуктивності.  
Виймайте АКБ з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте АКБ в чистому і 
сухому, недоступному для дітей місці. 
Заряджайте телефон у добре провітрюваних приміщеннях, на відстані від легкоза-
ймистих і вибухонебезпечних об’єктів чи речовин. 
Не  приєднуйте ЗП до телефону, якщо в ньому немає АКБ. Не вилучайте АКБ з 
телефону під час зарядки. Не накривайте телефон під час заряджання – це може 
призвести до перегріву виробу і його займання.  
Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства і інструк-
цій виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання.  
Обов’язково утилізуйте АКБ. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акуму-
ляторів  можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.  
Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій 
АКБ, що має характеристики відмінні від зазначених . 

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ

Уникайте попадання виробу у воду і хімічні речовини.  
Вологість і рідини будь-якого типу можуть пошкодити електричні схеми телефону 
або інші важливі його компоненти.  
Не слід піддавати телефон тривалій дії прямих сонячних променів.  
Не зберігайте телефон поряд з джерелами магнітного поля. Вплив магнітних полів 
може привести до збоїв в роботі телефону або розрядці акумулятора, а також 
виходу з ладу електронних схем. 
Гарантія не поширюється на пошкодження і дефекти, викликані неналежним 
використанням пристрою.  
Необхідно дотримуватися усіх правил користування мобільним телефоном у літаках, 
лікарнях та інших місцях, де встановлені обмеження на мобільний зв’язок через 
створення перешкод для чутливого до нього обладнання. Вимикайте телефон, в тих 
місцях , де його використання заборонене або не рекомендується.  
Забороняється використовувати телефон поряд з електронними приладами. Біль-
шість електронних приладів випромінюють радіочастотні сигнали. Телефон може 
створити перешкоди в їх роботі.  
Під час керування транспортним засобом дотримуйтесь правил безпеки дорож-
нього руху та користування мобільним зв’язком за кермом. Під час керування 
автомобілем не тримайте телефон у руках або зупиніть автомобіль, відповідно до 
правил дорожнього руху, на час розмови. Використовуйте гарнітуру «Вільні руки» 
(hands free). Розташування телефону в зоні дії подушки безпеки може призвести до 
травм у разі її спрацювання.  
Дотримуйтесь правил і рекомендацій користування мобільним телефоном поблизу 
заправних станцій, складів із пальним, хімічних виробництвах або у вибухонебез-
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Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. 
Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень гучності звуку тривалий час. 
Будьте обережні, тримаючи телефон поблизу вуха під час використання гучномовця. 
Телефон оснащений функціями аудіо та відеозапису, якими слід користуватися із 
дотриманням вимог діючого законодавства.  
Не рекомендується піддавати телефон ударам, дії високих температур і тиску – це 
може призвести до виходу виробу з ладу або займанню.  
Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам’яті. Не виймайте картку при 
розмові, передачі та отриманні даних, це може призвести до пошкодження картки 
або пристрою.  
Не забувайте робити резервні копії або зберігати в письмовій формі всю важливу 
інформацію, що зберігається у вашому телефоні. 

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Детальна інформація про адреси, розклад роботи сервісних центрів, процедуру 
передачі пристроїв до сервісного центру доступна на веб-сайті
http://nous.technology/ .

печних зонах та в інших місцях, де можуть зберігатися горючі матеріали.  
Не беріть телефон мокрими руками під час заряджання. Це може призвести до 
ураження електричним струмом та пошкодження телефону. Не використовуйте 
виріб під дощем або у приміщеннях з підвищеною вологістю. 
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