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Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ  
Құрметті сатып алушы! 
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 «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың 
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік 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-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты 
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені) 102x51.5x20 мм

Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың 
температуралық жағдайлары 5 ~ 35°С

GSM стандарты 900/1800

Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. 
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану 
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен 
үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға 
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне 
қалдырады.

Телефонның сыртқы түрі

Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:

1 Алдыңғы динамикалық

2 Дисплей

3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта

6 Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу

7 0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз

8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »

10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3

11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор

15 Жыпылықтаған жарық

17 Батарея қақпағын

18 USB - кабелі ұясы

Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание

желі

индикатор батарея зарядының

жаңа хабар

жаңа қоңырау

қосулы дыбыссыз режим

осылған діріл режимі

жад картасы салынғанын

Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған. 

Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және 
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды 
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге 
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген 
нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері

• Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз 
мақсатында қолданылуы керек;

• Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге, 
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа 
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;

• ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ, 
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез 
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе 
ток соғуына әкелуі мүмкін;

• Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау 
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан 
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды 
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі 
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;

• Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе 
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген 
розеткаларды қолданбаңыз;

• АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты 
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады; 

• Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан 
өшіруге тыйым салынады;

• Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
• АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
• Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-

ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда 
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе, 
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және 
дәрігерге көрініңіз;

• Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының 
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің) 
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы 
мүмкін;

• (20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың 
өнімділігі  жақсы болады;

• АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі 
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз. 
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;

• Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және 
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;

• Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ 
шүберекпен сүртіп алыңыз;

• Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде 
қалдырмаңыз;

• Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
• Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-

ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
• Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза 

әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
• Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-

лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде 
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға 
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға 
болады.

Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы 
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.

Телефонды пайдалану ережелері:
• Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-

фонды өшіріңіз; 
• Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым 

салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;

• Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау 
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;

• Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың 
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз. 
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;

• Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
• Телефонға ылғал тигізбеңіз.  Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық 

телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын 
зақымдауы мүмкін; 

• Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз. 
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;

• Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге 
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;

• Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
• Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-

ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе 

аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен 
шығуына әкелуі мүмкін; 

• SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз. 
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл 
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;

Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге 
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші 
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы 
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату

SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне 
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін 
басып тұрыңыз.

SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке 

қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы 
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;

SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.

Жад картасын орнату

TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау 
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
• батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
• «төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
• бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру 

үшін орын босатыңыз; 
• жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып 

ұяшыққа салыңыз;
• картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
• картаны бекіту механизмін  «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті 

бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).

Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау

Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін 

өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді 
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып 
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;

2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.
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Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ  
Құрметті сатып алушы! 
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 «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың 
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік 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-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты 
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені) 102x51.5x20 мм

Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың 
температуралық жағдайлары 5 ~ 35°С

GSM стандарты 900/1800

Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. 
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану 
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен 
үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға 
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне 
қалдырады.

Телефонның сыртқы түрі

Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:

1 Алдыңғы динамикалық

2 Дисплей

3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта

6 Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу

7 0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз

8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »

10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3

11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор

15 Жыпылықтаған жарық

17 Батарея қақпағын

18 USB - кабелі ұясы

Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание

желі

индикатор батарея зарядының

жаңа хабар

жаңа қоңырау

қосулы дыбыссыз режим

осылған діріл режимі

жад картасы салынғанын

Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған. 

Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және 
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды 
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге 
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген 
нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері

• Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз 
мақсатында қолданылуы керек;

• Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге, 
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа 
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;

• ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ, 
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез 
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе 
ток соғуына әкелуі мүмкін;

• Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау 
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан 
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды 
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі 
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;

• Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе 
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген 
розеткаларды қолданбаңыз;

• АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты 
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады; 

• Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан 
өшіруге тыйым салынады;

• Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
• АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
• Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-

ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда 
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе, 
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және 
дәрігерге көрініңіз;

• Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының 
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің) 
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы 
мүмкін;

• (20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың 
өнімділігі  жақсы болады;

• АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі 
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз. 
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;

• Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және 
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;

• Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ 
шүберекпен сүртіп алыңыз;

• Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде 
қалдырмаңыз;

• Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
• Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-

ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
• Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза 

әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
• Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-

лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде 
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға 
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға 
болады.

Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы 
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.

Телефонды пайдалану ережелері:
• Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-

фонды өшіріңіз; 
• Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым 

салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;

• Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау 
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;

• Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың 
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз. 
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;

• Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
• Телефонға ылғал тигізбеңіз.  Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық 

телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын 
зақымдауы мүмкін; 

• Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз. 
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;

• Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге 
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;

• Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
• Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-

ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе 

аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен 
шығуына әкелуі мүмкін; 

• SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз. 
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл 
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;

Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге 
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші 
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы 
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату

SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне 
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін 
басып тұрыңыз.

SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке 

қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы 
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;

SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.

Жад картасын орнату

TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау 
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
• батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
• «төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
• бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру 

үшін орын босатыңыз; 
• жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып 

ұяшыққа салыңыз;
• картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
• картаны бекіту механизмін  «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті 

бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).

Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау

Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін 

өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді 
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып 
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;

2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.
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Handbuch
Auf http://www.profoon.com/ finden Sie ein Handbuch mit weiteren Informationen über die Benutzung dieses Pro-
dukts.

Rufen Sie unseren Kundendienst an, wenn Sie die Dokumentation in Ihrer gewünschten Sprache erhalten möchten.

Manual
You can find a manual on http://www.profoon.com/ with more information about using this product.

You may also call our customer service if you’ll like to receive documentation in your desired language.
v1.0

Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ  
Құрметті сатып алушы! 
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 «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың 
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік 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-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты 
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені) 102x51.5x20 мм

Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың 
температуралық жағдайлары 5 ~ 35°С

GSM стандарты 900/1800

Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. 
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану 
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен 
үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға 
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне 
қалдырады.

Телефонның сыртқы түрі

Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:

1 Алдыңғы динамикалық

2 Дисплей

3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта

6 Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу

7 0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз

8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »

10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3

11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор

15 Жыпылықтаған жарық

17 Батарея қақпағын

18 USB - кабелі ұясы

Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание

желі

индикатор батарея зарядының

жаңа хабар

жаңа қоңырау

қосулы дыбыссыз режим

осылған діріл режимі

жад картасы салынғанын

Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған. 

Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және 
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды 
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге 
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген 
нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері

• Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз 
мақсатында қолданылуы керек;

• Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге, 
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа 
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;

• ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ, 
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез 
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе 
ток соғуына әкелуі мүмкін;

• Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау 
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан 
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды 
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі 
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;

• Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе 
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген 
розеткаларды қолданбаңыз;

• АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты 
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады; 

• Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан 
өшіруге тыйым салынады;

• Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
• АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
• Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-

ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда 
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе, 
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және 
дәрігерге көрініңіз;

• Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының 
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің) 
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы 
мүмкін;

• (20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың 
өнімділігі  жақсы болады;

• АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі 
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз. 
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;

• Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және 
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;

• Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ 
шүберекпен сүртіп алыңыз;

• Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде 
қалдырмаңыз;

• Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
• Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-

ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
• Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза 

әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
• Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-

лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде 
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға 
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға 
болады.

Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы 
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.

Телефонды пайдалану ережелері:
• Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-

фонды өшіріңіз; 
• Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым 

салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;

• Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау 
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;

• Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың 
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз. 
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;

• Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
• Телефонға ылғал тигізбеңіз.  Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық 

телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын 
зақымдауы мүмкін; 

• Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз. 
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;

• Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге 
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;

• Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
• Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-

ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе 

аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен 
шығуына әкелуі мүмкін; 

• SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз. 
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл 
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;

Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге 
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші 
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы 
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату

SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне 
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін 
басып тұрыңыз.

SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке 

қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы 
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;

SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.

Жад картасын орнату

TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау 
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
• батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
• «төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
• бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру 

үшін орын босатыңыз; 
• жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып 

ұяшыққа салыңыз;
• картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
• картаны бекіту механизмін  «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті 

бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).

Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау

Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін 

өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді 
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып 
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;

2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.

TM-B430

Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ  
Құрметті сатып алушы! 
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 «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың 
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік 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-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты 
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені) 102x51.5x20 мм

Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың 
температуралық жағдайлары 5 ~ 35°С

GSM стандарты 900/1800

Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. 
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану 
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен 
үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға 
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне 
қалдырады.

Телефонның сыртқы түрі

Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:

1 Алдыңғы динамикалық

2 Дисплей

3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта

6 Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу

7 0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз

8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »

10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3

11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор

15 Жыпылықтаған жарық

17 Батарея қақпағын

18 USB - кабелі ұясы

Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание

желі

индикатор батарея зарядының

жаңа хабар

жаңа қоңырау

қосулы дыбыссыз режим

осылған діріл режимі

жад картасы салынғанын

Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған. 

Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және 
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды 
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге 
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген 
нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері

• Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз 
мақсатында қолданылуы керек;

• Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге, 
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа 
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;

• ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ, 
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез 
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе 
ток соғуына әкелуі мүмкін;

• Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау 
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан 
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды 
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі 
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;

• Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе 
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген 
розеткаларды қолданбаңыз;

• АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты 
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады; 

• Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан 
өшіруге тыйым салынады;

• Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
• АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
• Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-

ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда 
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе, 
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және 
дәрігерге көрініңіз;

• Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының 
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің) 
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы 
мүмкін;

• (20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың 
өнімділігі  жақсы болады;

• АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі 
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз. 
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;

• Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және 
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;

• Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ 
шүберекпен сүртіп алыңыз;

• Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде 
қалдырмаңыз;

• Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
• Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-

ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
• Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза 

әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
• Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-

лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде 
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға 
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға 
болады.

Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы 
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.

Телефонды пайдалану ережелері:
• Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-

фонды өшіріңіз; 
• Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым 

салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;

• Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау 
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;

• Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың 
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз. 
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;

• Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
• Телефонға ылғал тигізбеңіз.  Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық 

телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын 
зақымдауы мүмкін; 

• Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз. 
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;

• Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге 
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;

• Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
• Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-

ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе 

аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен 
шығуына әкелуі мүмкін; 

• SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз. 
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл 
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;

Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге 
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші 
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы 
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату

SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне 
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін 
басып тұрыңыз.

SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке 

қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы 
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;

SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.

Жад картасын орнату

TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау 
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
• батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
• «төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
• бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру 

үшін орын босатыңыз; 
• жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып 

ұяшыққа салыңыз;
• картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
• картаны бекіту механизмін  «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті 

бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).

Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау

Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін 

өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді 
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып 
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;

2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.

TM-B430

Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ  
Құрметті сатып алушы! 
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 «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың 
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік 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-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты 
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені) 102x51.5x20 мм

Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың 
температуралық жағдайлары 5 ~ 35°С

GSM стандарты 900/1800

Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. 
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану 
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен 
үйлеспеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға 
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне 
қалдырады.

Телефонның сыртқы түрі

Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:

1 Алдыңғы динамикалық

2 Дисплей

3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта

6 Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу

7 0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз

8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »

10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3

11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор

15 Жыпылықтаған жарық

17 Батарея қақпағын

18 USB - кабелі ұясы

Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание

желі

индикатор батарея зарядының

жаңа хабар

жаңа қоңырау

қосулы дыбыссыз режим

осылған діріл режимі

жад картасы салынғанын

Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған. 

Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және 
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды 
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге 
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген 
нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері

• Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз 
мақсатында қолданылуы керек;

• Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге, 
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа 
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;

• ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ, 
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез 
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе 
ток соғуына әкелуі мүмкін;

• Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау 
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан 
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды 
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі 
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;

• Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе 
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген 
розеткаларды қолданбаңыз;

• АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты 
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады; 

• Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан 
өшіруге тыйым салынады;

• Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
• АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
• Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-

ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда 
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе, 
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және 
дәрігерге көрініңіз;

• Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының 
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің) 
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы 
мүмкін;

• (20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың 
өнімділігі  жақсы болады;

• АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі 
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз. 
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;

• Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және 
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;

• Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ 
шүберекпен сүртіп алыңыз;

• Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде 
қалдырмаңыз;

• Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
• Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-

ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
• Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза 

әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
• Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-

лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде 
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға 
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға 
болады.

Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы 
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.

Телефонды пайдалану ережелері:
• Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-

фонды өшіріңіз; 
• Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым 

салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;

• Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау 
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;

• Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың 
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз. 
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;

• Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
• Телефонға ылғал тигізбеңіз.  Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық 

телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын 
зақымдауы мүмкін; 

• Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз. 
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;

• Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге 
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;

• Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
• Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-

ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе 

аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен 
шығуына әкелуі мүмкін; 

• SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз. 
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл 
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;

Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге 
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші 
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы 
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату

SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне 
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін 
басып тұрыңыз.

SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке 

қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы 
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;

SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.

Жад картасын орнату

TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау 
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
• батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
• «төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
• бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру 

үшін орын босатыңыз; 
• жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып 

ұяшыққа салыңыз;
• картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
• картаны бекіту механизмін  «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті 

бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).

Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау

Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін 

өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді 
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып 
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;

2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.
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Handbuch

Auf http://www.fysic.com/media/blfa_files/FM-9710_manual_DE.pdf finden Sie ein Handbuch mit weiteren Infor-
mationen über die Benutzung dieses Produkts.

Rufen Sie unseren Kundendienst an, wenn Sie die Dokumentation in Ihrer gewünschten Sprache erhalten möchten.

Manual

You can find a manual on http://www.fysic.com/media/blfa_files/FM-9710_manual_EN.pdf with more information 
about using this product.

You may also call our customer service if you’ll like to receive documentation in your desired language.
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Service

Help

Service Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
 (Lokaal tarief)
 (Tarif local)

DE 0180 503 0085
 Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

BE 03 238 5666

DE 0180 503 0085

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

(Lokaal tarief)
(Tarif local)

(Lokaal tarief)

(Lokale Festnetzkosten)


