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Вступ
Пристрій nüvifone™ M10 - це 
мультимедійний мобільний телефон з 
інтегрованим навігаційним сервісом.

Підтримка
Відвідайте веб-сторінку www.garminasus 
.com, щоб переглянути додаткові відомості 
для певної країни або регіону.

Реєстрація пристрою
Зареєструйте свій пристрій на сайті  
www.garminasus.com, щоб забезпечити 
можливість отримання належної 
підтримки. Радимо вам зберігати оригінал 
або копію чека про придбання пристрою.
Примітка. Якщо ви зареєструвались  
для отримання послуги Ciao! (дивіться 
стор. 55), це означає, що ви вже 
зареєстровані на веб-сайті  
http://my.garmin.com.

0700

Оновлення програмного 
забезпечення
Щоб завантажити останні оновлення 
програмного забезпечення, відвідайте  
веб-сторінку www.garminasus.com/M10.
Підказка. створіть резервну копію 
файлів (стор. 82) перед оновленням 
програмного забезпечення nüvifone.

nüMaps Guarantee™ 
Щоб отримати одноразове безкоштовне 
оновлення карт (якщо воно доступне), 
зареєструйте nüvifone на веб-сайті  
www.garminasus.com упродовж 60 днів 
після встановлення зв’язку із супутниками 
і безпосереднього використання 
nüvifone. Якщо ви зареєструєте пристрій 
телефоном або мине більше 60 днів його 
використання, ви не зможете отримати 
безкоштовне оновлення карт.

Додаткові карти
Для пристрою nüvifone можна також 
придбати додаткові карти. Щоб 
переглянути перелік карт, сумісних із 
пристроєм nüvifone, відвідайте веб-
сторінку (www.garminasus.com/M10).

www.garminasus.com
www.garminasus.com
www.garminasus.com
http://my.garmin.com
www.garminasus.com/M10
www.garminasus.com
www.garminasus.com/M10
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Початок експлуатації пристрою

 УВАгА!
Перегляньте початок розділу “Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки” 
на стор. 110, де подано попередження щодо використання пристрою та інші важливі дані. 

Найновішу версію посібника користувача можна завантажити з веб-сторінки  
www.garminasus.com/M10.

Зовнішній вигляд пристрою nüvifone

Клавіші 
регулювання 

гучності

Стилус

Роз’єм мікро-
USB для 
підключення 
до джерела 
живлення або 
комп’ютера

Об’єктив 
камери (на 

задній панелі)

Клавіша 
завершенняКлавіша 

меню 
“Пуск”

Клавіша 
надсилання

Роз’єм для 
навушників

Кнопка 
живлення

Роз’єм 
живлення 
для авто-
мобільного 
тримача

www.garminasus.com/M10
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Підготовка до роботи

 УВАгА!
Пристрій містить іоно-літієвий акумулятор. 
Щоб уникнути травм та пошкодження 
пристрою внаслідок перегріву акумулятора 
під впливом високих темератур, не 
залишайте пристрій у припаркованому 
автомобілі - оберігайте його від впливу 
прямих сонячних променів.

1. Зніміть кришку відсіку акумулятора.
2. Вставте SIM-картку.
3. Вставте картку microSD (не обов’язково). 

Дивіться стор. 9.
4. Вставте акумулятор. Дивіться стор. 9.
5. Закрийте кришку відсіку акумулятора. 

Дивіться стор. 10.
6. Зарядіть акумулятор. Дивіться стор. 10.

Зніміть кришку відсіку 
акумулятора
Посуньте і зніміть кришку відсіку 
акумулятора на задній панелі nüvifone.

Кришка відсіку 
акумулятора

Вставте SIM-картку
1. Посуньте рамку SIM-картки вбік до краю 

пристрою і підніміть догори відповідно до 
вказаної стрілки. 

2. Вставте SIM-картку у пристрій 
металевими контактами донизу та 
зрізаним кутом до середини пристрою. 

Кнопка 
перезавантаження

Рамка для  
SIM-картки

Рамка для картки microSD
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3. Закрийте рамку. 
4. Посуньте рамку з карткою вбік до 

середини пристрою, щоб зафіксувати її 
на місці. 

Вставте картку microSD
Для зберігання більшого обсягу даних 
можна використовувати додаткову картку 
microSD. 
1. Посуньте рамку для картки microSD вбік 

до верхнього краю пристрою і підніміть її 
догори. 

2. Вставте картку microSD у пристрій 
металевими контактами донизу. 

3. Закрийте рамку. 
4. Посуньте рамку з карткою вбік до 

середини пристрою, щоб зафіксувати її 
на місці. 

Вставте акумулятор.
1. Візьміть акумулятор, що додається до 

пристрою.
2. Поверніть акумулятор таким чином, щоб 

металеві контакти на торці акумулятора 
знаходились навпроти відповідних 
контактів у відсіку для акумулятора.

3. Вставте акумулятор у пристрій великим 
логотипом Garmin-Asus донизу, щоб 
контакти на акумуляторі та пристрої 
зімкнулися.

Акумулятор

Примітка. Докладніші відомості про 
акумулятор дивіться стор. 105.
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Закрийте кришку відсіку 
акумулятора.
Прикладіть кришку акумуляторного відсіку 
до задньої панелі пристрою і посуньте її в 
пазах до фіксації.

Зарядіть акумулятор.

Повідомлення
Пристрій nüvifone не заряджатиметься, 
якщо перевищено максимальну 
температуру заряджання, яка становить 
50°C (122°F). Якщо пристрій nüvifone 
прикріплено до лобового скла автомобіля, 
витягніть його з тримача і покладіть у 
місці, захищеному від впливу прямих 
сонячних променів.

Перш ніж почати користуватися nüvifone, 
акумулятор слід заряджати не менше 
чотирьох годин. 
1. За потреби під’єднайте штепсель до 

адаптера змінного струму.
2. Під’єднайте USB-кабель до адаптера 

змінного струму.
3. Під’єднайте другий кінець кабелю до 

роз’єму мікро-USB на бічній панелі 
пристрою.

4. Підключіть адаптер змінного струму до 
електромережі.

Після повного розрядження акумулятора 
його слід заряджати щонайменше  
20 хвилин перед увімкненням пристрою. 

Альтернативні способи 
заряджання

Рекомендований та найшвидший 
спосіб: вставте пристрій nüvifone 
у тримач і під’єднайте до тримача 
автомобільний кабель живлення. 
Під’єднайте автомобільний кабель 
живлення до пристрою nüvifone.
Під’єднайте пристрій nüvifone до 
комп’ютера за допомогою USB-кабелю, 
що додається в комплекті.
Вставте акумулятор в зарядний 
пристрій (аксесуар). Докладніше 
про аксесуари можна довідатись, 
відвідавши веб-сайт  
www.garminasus.com.

•

•

•

•

www.garminasus.com
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Увімкнення nüvifone
Натисніть і утримуйте клавішу живлення, 
щоб увімкнути пристрій. 

Встановлення nüvifone в 
автомобілі
Автомобільне кріплення та кабель 
живлення можуть постачатися в комплекті 
з nüvifone або продаватися окремо. Щоби 
придбати ці та інші аксесуари, відвідайте 
веб-сайт www.garminasus.com/M10.
1. Підключіть автомобільний кабель 

живлення до відповідного роз’єму на 
бічній панелі тримача. 

2. Зніміть захисну плівку з присмоктувача. 
3. Протріть лобове скло і присмоктувач 

кріплення безворсовою тканиною. 
4. Розмістіть присмоктувач на лобовому 

склі.

Тримач

Автомобільний 
кабель живлення

Кріплення на 
присмоктувачі

5 Закріпіть його, притиснувши важіль.
6. Встановіть тримач на кріплення із 

присмокувачем так, щоб почулося 
клацання.

7. Вставте nüvifone у тримач лівим боком, 
припасувавши металеві контакти на лівій 
панелі пристрою до контактів на тримачі.

8. Притисніть nüvifone від себе, щоб 
зафіксувати його у тримачі.

9. Під’єднайте інший кінець кабелю до 
бортової електромережі автомобіля. 

Підказка. Коли ви виймаєте nüvifone з 
тримача, пристрій запам’ятовує поточне 
місцезнаходження, що може згодом 
полегшити пошук припаркованого 
автомобіля.

www.garminasus.com/M10


Знайомство з пристроєм nüvifone

12 Посібник користувача для nüvifone M10

Знайомство з 
пристроєм nüvifone

Використання головного 
екрана

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

➊	 Панель стану. Торкніться, щоб 
переглянути сповіщення та дані про 
стан пристрою, а також для пошуку 
об’єктів. 

➋ Поточна дата і час, дані з мережі. 
Торкніться, щоб переглянути 
налаштування будильника і дізнатися 
час у різних містах світу.

➌ Ярлики програм. Торкніться 
піктограми, щоб відкрити програму. 
Щоб переглянути інші піктограми, 
проведіть пальцем по горизонталі 
через головний екран. Щоб змінити 
набір програм на головному екрані, 
натисніть і утримуйте піктограму.

➍ Торкніться, щоб відкрити список 
контактів або зробити дзвінок. 

➎ Торкніться, щоб знайти об’єкт і 
прокласти маршрут до нього.

➏ Торкніться, щоб відкрити карту.
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Використання клавіш
Клавіша Використання

Перехід у режим телефону.

Здійснення виклику.
Доступ до меню “Пуск”.
Закриття або зміна програми 
(натиснення і утриманням).

Завершення дзвінка. 

Повернення до головного 
екрана (коли немає 
активного телефонного 
дзвінка).

Клавіші 
регулювання 

гучності

Збільшення або зменшення 
рівня гучності.

Прокручування екрана
Щоб повільно прокрутити екран, 
протягніть по ньому пальцем. 
Торкніться екрана, протягніть і різко 
заберіть палець, і прокручування 
продовжуватиметься автоматично.
Щоб зупинити прокручування, 
торкніться екрана.

Прокручувати екран можна як вертикально, 
так і горизонтально. 

Використання екранних 
кнопок

Торкнувшись піктограми , можна 
відкрити меню певного екрана.
Торкнувшись піктограми , можна 
повернутись до попереднього екрана.
Торкніться , щоб згорнути програму.

•

•

•

•

•

•
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Використання екранної 
клавіатури
1. Якщо функція доступна, торкніться , 

щоб почати роботу з клавіатурою. 
2. За допомогою клавіш введіть потрібні 

дані.
3. Щоб закрити клавіатуру, торкніться 

піктограми . 

Використання стилуса
Стилус - це схоже на ручку приладдя. Щоб 
вийняти стилус, потягніть його за край у 
нижньому правому кутку пристрою. 

Стилус використовується для писання, 
малювання, а також виділення і 
перетягування елементів екрана. 
Щоб виділити або відкрити потрібний 
елемент, один раз торкніться його 
стилусом.
Щоб переглянути меню, торкніться та 
перетягніть відповідний елемент.
Стилус можна використовувати для 
натиснення кнопки перезавантаження 
під кришкою акумулятора.

•

•

•

•

Обертання пристрою 
nüvifone
Обертайте пристрій nüvifone ліворуч або 
праворуч для перегляду в горизонтальному 
режимі (альбомна орієнтація).
У горизонтальному режимі перегляду 
повертайте пристрій nüvifone ліворуч або 
праворуч для перегляду у вертикальному 
режимі (книжкова орієнтація).
У деяких програмах перегляд доступний 
лише в певній орієнтації. Наприклад, 
камеру можна використовувати лише в 
альбомній орієнтації. 

Довідкова інформація
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Начало работы >  

Garmin-Asus.
3. Виберіть потрібну тему.
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Панель стану
1. Торкніться панелі стану вгорі екрана.

2. У слайд-меню вгорі екрана виберіть  
один із трьох пунктів: Статус, Поиск  
або Уведомление.

3. Торкніться потрібного елемента, 
щоб оновити його або переглянути 
докладніші відомості про нього.

Регулювання гучності
1. Натисніть кнопку регулювання гучності 

вгору або вниз.
2. Відрегулюйте гучність:

Посуньте повзунок вгору або вниз 
для налаштування гучності. 
Торкніться  для переведення 
пристрою в режим вібрації. 
Торкніться , щоб перевести 
пристрій в режим “Без звуку”. 

Примітка. Про можливості 
персонального налаштування гучності 
читайте на стор. 93.

•

•

•

Блокування пристрою 
nüvifone
Щоб запобігти випадковим натисненням, 
заблокуйте сенсорний екран пристрою.
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться піктограми .

Про налаштування параметрів блокування 
пристрою читайте на стор. 97. 

Розблокування пристрою nüvifone
1. За потреби швидко натисніть кнопку 

живлення. 
2. Прокрутіть . Якщо на екрані 

відображено декілька піктограм 
розблокування, торкніться та посуньте 
піктограму, яку потрібно відкрити. 
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Приймання супутникових 
сигналів системи GPS 
Щоб здійснювати навігацію, пристрій 
nüvifone має безперешкодно отримувати 
супутникові сигнали глобальної системи 
навігації GPS (Global Positioning System). 
Пристрій автоматично виконує спробу 
встановлення зв’язку із супутником. 
Щоб пришвидшити процес виявлення 
супутникових сигналів, користуйтеся 
пристроєм nüvifone поза межами 
приміщення та подалі від об’єктів,  
що створюють перешкоди.

Оновлення даних GPS вручну
Якщо регулярно оновлювати дані GPS, 
збільшується швидкість GPS-навігації.
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > GPS > Обновление 
данных GPS. 

3. Виберіть команду Обновить.

Вихід з програм
1. Натисніть та утримуйте клавішу .
2. Торкніться екрана та перетягніть по 

діагоналі, щоб переглянути всі відкриті 
програми. 

3. Торкніться , щоб згорнути програму 
або торкніться пункту Завершить 
все задачи, щоб закрити всі відкриті 
програми.

Перемикання програм
1. Натисніть та утримуйте клавішу .
2. Торкніться програми, щоб її відкрити. 
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Піктограми панелі стану
Піктограми, розміщені вгорі екрана вказують на стан різних елементів системи. 
Торкнувшись піктограми, можна переглянути детальнішу інформацію даний елемент.

Тип Піктограма Опис

Стан виклику

Активний виклик

Переадресація виклику

Утримання виклику

Пропущений дзвінок

Стан підключення GPRS*

* Ця піктограма залежить 
від місцезнаходження і 
мобільного оператора.

GPRS доступний

З’єднання через GPRS

З’єднано через GPRS

Сервіс 3G доступний

Сервіс HSPA доступний

Сервіс EDGE доступний
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Стан повідомлення
Нові повідомлення

Декілька повідомлень; торкніться піктограми, щоб 
переглянути всі повідомлення.

Стан акумулятора

Акумулятор повністю заряджений

Акумулятор частково заряджений

Акумулятор заряджається

Дуже низький заряд акумулятора

Стан прийому сигналу

Послуги стільникової мережеі недоступні

Немає сигналу

Кількість поділок вказує на потужність сигналу

Телефон вимкнено

Стан підключення 
програми ActiveSync®

Виконується синхронізація за допомогою 
ActiveSync

Підключення за допомогою програми ActiveSync

Підключення ActiveSync неактивне

Збій синхронізації
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Стан звуку
Звук увімкнено

Звук вимкнено

Статус з’єднання Wi-Fi®
Сервіс Wi-Fi доступний

Встноавлено з’єднання Wi-Fi

Стан підключення навуш-
ників через Bluetooth Стереонавушники підключено через Bluetooth

Роумінг
Увімкнено роумінг. Ця піктограма відображається, 
якщо телефон підтримує функцію міжнародного 
роумінгу.

Режим Увімкнено режим “Вібрація” або “На зустрічі”

Стан гучномовця Гучномовець увімкнено

Будильник Будильник налаштовано

Статус таймера Таймер увімкнено

Стан SIM-картки SIM-картку не встановлено

Пошук об’єкта Торкніться, щоб переглянути відомості про певний 
об’єкт.

Статус GPS
Пошук GPS

GPS вимкнено
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Використання 
телефону

Доступ до програми 
телефону
Програму телефону можна відкрити  
двома способами:

Натисніть клавішу . 
Виберіть на головному екрані 
піктограму Вызов. 

Набір номера
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми , щоб відкрити 

клавіатуру. 
3. Наберіть потрібний номер. Під час 

набору на екрані відображатиметься 
перелік раніше набраних подібних 
номерів та записів у контактах, в яких 
зустрічається введена послідовність 
цифр або букв. 

•
•

4. Щоб здійснити виклик, торкніться номера 
у списку або натисніть клавішу . 
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Використання параметрів 
вхідних дзвінків
Під час активного дзвінка відображаються 
такі параметри: 

Громкая связь—використовується для 
увімкнення спікерфону. 
Без звука—
використовується 
для вимкнення 
вхідного звуку. 
Удерживать—
дозволяє  
утримати виклик 
у разі прийому 
іншого дзвінка. 
добавить—
здійснює новий 
виклик. У цей час 
перший виклик буде утримуватися. 
Поменять местами—дозволяє 
виконувати перехід між активним 
дзвінком і дзвінком, що утримується. 
контакты—дає змогу переглянути 
список контактів. 

•

•

•

•

•

•

заметка—дає змогу зробити нотатку 
під час дзвінка. Переглянути цю 
нотатку можна буде, вибравши цей 
дзвінок в історії викликів. 
 —дає змогу переглянути такі 
параметри:

Отключить Hands-free—
використовується для увімкнення 
функції “вільні руки”, якщо вона 
доступна. 
запись—дає змогу записати 
телефонну розмову. 
календарь—використовується для 
перегляду календаря.
история—дає змогу переглянути 
історію викликів.
конференция—використовується 
для встановлення конференц-
зв’язку за наявності активного 
дзвінка і дзвінка, що утримується. 

Ці параметри приховуються, якщо під 
час активного дзвінка ви не виконуєте на 
телефоні жодних дій більше 4 секунд. Для 
повторного перегляду параметрів натисніть 
кнопку живлення. 

•

•

◦

◦

◦

◦

◦
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Приймання дзвінка
Під час вхідного дзвінка з’являється екран 
вхідного дзвінка, на якому можна вибрати 
потрібний параметр.

Виберіть команду Ответить, щоб 
відповісти на дзвінок. 
Торкніться пункту игнорировать,  
щоб відхилити дзвінок або 
переадресувати на голосову пошту 
(якщо вона налаштована).
Торкніться пункту игнорировать, 
отправив SMS, щоб надіслати 
SMS/текстове повідомлення тому, 
хто дзвонив. Також цей параметр 
передбачає переадресацію дзвінка 
на голосову пошту, якщо вона 
налаштована.

Якщо під час активного дзвінка прийняти 
інший виклик, перший буде утримуватися.

•

•

•

Запис телефонної розмови
1. Під час розмови торкніться  > 

Запись.
2. Після завершення запису торкніться  

> Остановить запись.

Для прослуховування записаної розмови 
натисніть кнопку  і тоді торкніться 
заметки.

Завершення дзвінка
 Щоб завершити розмову, натисніть 

кнопку .

Налаштування голосової 
пошти
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Личные > Телефон. 
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Услуги.
4. Торкніться пунктів голосовая почта 

и текстовые сообщения > Получить 
настройки.

5. Перевірте правильність введеного 
номера скриньки голосової пошти і 
натисніть кнопку OK.
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Прослуховування голосової 
пошти
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми .
3. Натисніть і утримуйте 1.

Здійснення конференц-
дзвінка
Примітка. Не всі оператори мобільного 
зв’язку підтримують послугу конференц-
дзвінка. Зверніться до постачальника 
послуг для отримання докладнішої 
інформації.
1. Зателефонуйте за одним номером. 
2. Торкніться пункту Добавить. 
3. Зателефонуйте за другим номером. 
4. Торкніться пункту Конференция. 

Щоб переглянути список учасників 
конференц-дзвінка торкніться пункту Еще. 
У разі отримання виклику під час 
активного дзвінка конференц-зв’язок 
можна встановити, вибравши пункт 
конференция. 

Приватна розмова під час 
конференц-дзвінка
Під час конференц-дзвінка можна також 
розмовляти в режимі приватної розмови. 
1. Під час активного конференц-дзвінка 

торкніться пункту Еще. 
2. Торкніться контакту, з яким ви бажаєте 

говорити особисто і торкніться пункту 
Конфиденциально. У той час інші 
учасники конференц-дзвінка можуть 
продовжити спілкування між собою. 

3. Щоб завершити приватну розмову, 
торкніться пункту Конференция. 
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Перегляд історії викликів
1. Натисніть клавішу . 
2. За потреби виберіть піктограму . 
3. Щоб переглянути історію викликів для 

певного номера чи контакту, виберіть 
цей номер чи контакт у списку. 

4. Якщо виклик у списку позначено 
піктограмою , торкнувшись його, 
можна переглянути пов’язані з ним 
нотатки. 

5. Виберіть один із параметрів:
Торкніться піктограми Вызов або 
натисніть кнопку , щоб здійснити 
виклик.
Торкніться піктограми Текст, щоб 
надіслати текстове повідомлення.
Торкніться пункту Еще, щоб за 
наявності переглянути дані контакту.
Торкніться пункту , щоб отримати 
доступ до інших функцій: Сохранить 
в разделе “Контакты”, Удалить 
та Отправить данные о моем 
местоположении.

•

•

•

•

Очищенняісторії викликів
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми . 
3. Торкніться пунктів  > Удалить все.

Вимкнення телефону
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів > Параметры > 

Менеджер безпроводных функций > 
Телефон.

Увімкнення режиму  
“У літаку”
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Менеджер безпроводных функций > 
Режим “В літаку”. 

Коли увімкнено режим “У літаку”, функції 
телефону, Інтернету, Bluetooth та GPS 
недоступні. Також неможливо надсилати 
або отримувати нові електронні листи або 
SMS/MMS-повідомлення. 
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Керування контактами
Додавання контакту 
1. Натисніть клавішу . 
2. Виберіть параметри  >  > Новый 

контакт. 
3. Виберіть потрібний варіант.
4. Торкніться потрібних пунктів, щоб ввести 

дані. Завершивши, натисніть готово.
5. Щоб зберегти контакт, торкніться 

піктограми . 

Виклик контакту 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми . 
3. Виберіть потрібний контакт. 
4. Торкніться пункту Телефон.

Пошук контакту
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться послідовно піктограм  

 > . 
3. Введіть ім’я контакту. 

Детальніше про довідник компанії
Ви також можете виконувати пошук 
телефонів у довіднику вашої компанії. Для 
цього вам необхідну спершу налаштувати 
пристрій на використання даних вашої 
компанії, збережених у Microsoft® 
Exchange Server. Користування цією 
функцією передбачає наявність активного 
підключення до Інтернету. 

Детальніше про функцію  
“білі сторінки”
Пристрій діє змогу використовувати дані 
місцевих довідників “білі сторінки”. Ця 
послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних.

Пошук у папці
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться послідовно піктограм  

 > . 
3. Торкніться пункту Еще.
4. Виберіть папку. 
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Вибір потрібного контакту
1. Натисніть клавішу . 
 ПіДКАЗКА. Також можна торкнутись 

пунктів Поиск > Контакты.
2. Торкніться піктограми . 
3. Виберіть потрібний контакт. 
4. Виберіть команду Старт. 

Додавання контакту до 
списку вибраного
До списку вибраного можна додати  
18 контактів. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться послідовно піктограм  

 > .
3. Виберіть контакт, який потрібно додати 

до списку вибраного. 

Копіювання контактів на 
SIM-картку
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Программы > Телефон и контакты > 
Менеджер SIM-карты.

3. Торкніться пунктів Меню > Копировать 
контакты.

4. Виберіть контакт, який необхідно 
копіювати на SIM-картку або торкніться 
пунктів Меню > Выделить все.

5. Торкніться пункту Копировать.
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Копіювання елементів 
із SIM-картки у список 
контактів
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Программы > Телефон и контакты > 
Менеджер SIM-карты.

3. Виберіть контакт на SIM-картці, який 
необхідно копіювати в контакти або 
торкніться пунктів Меню > Выделить 
все.

4. Торкніться пунктів Меню > Копировать 
в контакты.

5. Торкніться пункту Копировать.

Додавання елементів на 
SIM-картку
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Программы > Телефон и контакты > 
Менеджер SIM-карты.

3. Торкніться пункту Новый.
4. Введіть ім’я та номер телефону.
5. Натисніть готово.

Редагування елементів на  
SIM-картці
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Программы > Телефон и контакты > 
Менеджер SIM-карты.

3. Виберіть контакт, який потрібно 
відредагувати і торкніться пунктів  
Меню > Изменить.

4. Відредагуйте ім’я та номер телефону.
5. Натисніть готово.
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Пошук об’єктів
Меню пошуку містить кілька різних 
категорій для пошуку об’єктів.
Примітка. Залежно від версії 
вбудованих даних карти назви кнопок 
і послідовність дій можуть дещо 
відрізнятися від викладених нижче.

Встановлення позиції “Дім”
До списку вибраного можна додати 
позицію “Дім” для швидкого скерування 
маршруту до неї з будь-якої точки. 
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Дом. 
2. Торкніться пунктів Ввод моего 

адреса, Использовать текущее 
местоположение або Использовать 
недавние результаты.

Скерування маршруту додому
Зберігши позицію “Дім”, ви можете 
скеровувати до неї маршрути. 
Виберіть Поиск > Дім. 

Пошук адреси
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Адрес.
2. За потреби торкніться піктограми , 

щоб змінити країну чи регіон.
3. Щоб виконати пошук у межах усіх міст, 

виберіть пункт Искать во всех городах. 
Також можна вибрати город по буквам, 
а тоді ввести назву міста цілком або 
частково і вибрати її у списку. 

4. Введіть цілком або частково назву 
або номер вулиці і натисніть готово. 
Виберіть у списку вулицю і торкніться її. 

5. Введіть номер будинку і натисніть 
готово. 

6. Виберіть у списку потрібну адресу. 
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Екран “Старт”
Після того, як певний об’єкт було 
знайдено, відображається інформаційний 
екран із даними адреси та телефону (якщо 
він наявний) для цього об’єкта.

➋
➍

➊

➌

➊ торкніться, щоб дзійснити дзвінок за 
номером, вказаним для цього об’єкта.

➋ торкніться, щоб переглянути 
розташування об’єкта на карті.

➌ торкніться, щоб створити маршрут до 
об’єкта.

➍ торкніться, щоб отримати доступ до 
інших функцій.

Пошук об’єктів поблизу
1. Виконайте пошук об’єкта. 
2. На інформаційній сторінці торкніться 

пунктів  > Найдите ближайшие.
3. Виберіть параметр, за яким 

здійснюватиметься пошук об’єкта.

інформація про об’єкти
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Послуга 
доступна лише в деяких місцевостях. 
1. Виконайте пошук об’єкта. 
2. На інформаційній сторінці торкніться 

пунктів  > Найдите ближайшие > 
Подключаемые службы > WiKiKnow. 

У браузері відкриється веб-сторінка з 
інформацією про вибраний об’єкт.
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Надсилання даних 
знайденого об’єкта 
Знайшовши певний об’єкт, дані про його 
розташування можна надсилати іншим 
користувачам за допомогою повідомлень 
або електронної пошти. 
1. Виконайте пошук об’єкта. 
2. На інформаційній сторінці торкніться 

пунктів  > Отправить позицию. 
3. Виберіть обліковий запис електронної 

пошти. 
4. Щоб долучити зображення розташування 

об’єкта на карті, натисніть Да. 
5. Щоб відредагувати повідомлення, 

торкніться піктограми . 
6. Виберіть потрібний контакт.
7. Торкніться команди надсилання.

Зміна зони пошуку
За замовчуванням nüvifone виконує 
пошук об’єктів поблизу вашого поточного 
розташування. 

Найти позицию по маршруту
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Поиск.
2. Торкніться  > Рядом.
3. Виберіть потрібний пункт і натисніть 

готово. 

Найти позицию рядом с другим 
городом
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Поиск.
2. Торкніться  > Рядом.
3. Виберіть параметр Поиск рядом с. 
4. Виберіть пункт город по буквам або 

Обзор карты. 
5. Знайшовши потрібний об’єкт, натисніть 

готово. 

Пошук об’єктів зацікавлення 
(ОЗ)
Завантажені в nüvifone детальні карти 
містять безліч об’єктів зацікавлення,  
таких як ресторани, готелі та автосервіси.
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Пошук об’єктів за категоріями
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Объекты.
2. Виберіть потрібну категорію. 
3. Виберіть підкатегорію або пункт Все 

категории. Після цього відобразиться 
список об’єктів поблизу вашого 
поточного місцезнаходження, що 
відповідають вказаним категоріям. 

4. Для звуження пошуку торкніться поля 
для введення даних вгорі екрана, введіть 
текст і натисніть готово. 

5. Виберіть потрібний об’єкт. 

Пошук об’єкта за вказаною назвою
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Объекты.
2. Виберіть пункт Имя по букв., введіть 

назву об’єкта цілком або частково і 
натисніть готово.

3. Виберіть потрібний об’єкт. 

Пошук об’єктів у певній 
місцевості
Функція пошуку в певній місцевості дає 
змогу отримати найновіші дані щодо 
різноманітних об’єктів поблизу поточного 
розташування. Для виконання пошуку, 
окрім введення назв об’єктів, можна також 
вводити назви категорій, наприклад “салон 
краси” або “кав’ярня”.
Однак такі дані доступні не в усіх регіонах. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Локальный поиск. 
2. Введіть слово для пошуку і натисніть 

готово.
3. Виберіть потрібний об’єкт. 

Підказка. Пошук можна здійснювати 
також за допомогою функції пошуку в 
певній місцевості. Торкніться пунктів 
Подключаемые службы > Локальный 
поиск. 
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Пошук об’єктів у списку 
вибраного
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Избранное. 
2. Для виконання пошуку за назвою 

торкніться поля вгорі, введіть цілком 
або частково потрібну назву і натисніть 
готово. 

3. Виберіть потрібний об’єкт. 

Збереження знайденого об’єкта
1. Знайдіть об’єкт. 
2. Торкніться елемента, щоб відкрити 

інформаційну сторінку. 
3. Торкніться пунктів  > Сохр. в 

избранном. 

Збереження поточного 
місцезнаходження
1. На головному екрані торкніться пункту 

Обзор карты. 
2. Торкніться піктограми автомобіля.
3. Торкніться пунктів  > Сохр. в 

избранном. 

Пошук об’єктів у списку 
нещодавно знайдених
Пристрій nüvifone зберігає 40 останніх 
знайдених об’єктів. 
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Недавние поиски. 
2. Виберіть потрібний об’єкт. 

Пошук об’єкта на карті
Карту можна відкрити для пошуку двома 
способами:

Торкніться пунктів Поиск > Обзор 
карты 
Торкніться пункту Обзор карты, тоді 
торкніться в будь-якому місці на карті. 

•

•
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Огляд карти
Потягніть карту, щоб переглянути інші 
ділянки. 
Використовуйте піктограми  та  для 
масштабування карти. 
Торкніться в будь-якій точці на карті. 
На вибраний об’єкт вказуватиме 
стрілка. 
Щоб отримати доступ до інших 
функцій, торкніться піктограми . 
Коли ви зменшуєте масштаб, карта 
переходить у режим цифрової карти 
висот, показуючи контури ділянки. 
Максимально зменшивши масштаб, 
можна побачити глобус. Потягніть 
екран, щоб покрутити глобус. 

Примітка. Детальні дані карти можна 
побачити лише для тих місцевостей, карти 
яких завантажено на пристрій nüvifone.

•

•

•

•

•

•

Пошук міст
1. На головному екрані торкніться 

пунктів Поиск > города. Після цього 
відобразиться список міст поблизу 
вашого поточного місцезнаходження. 

2. Щоб виконати пошук за назвою, 
торкніться поля для редагування вгорі 
екрана і натисніть готово. 

3. Після цього виберіть у списку, що 
відобразиться, потрібне місто. 
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Пошук перехресть
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Перекресток.
2. Якщо потрібно, вкажіть країну, область 

чи регіон.
3. Щоб виконати пошук у межах усіх міст, 

виберіть пункт Искать во всех городах. 
Також можна вибрати пункт город по 
буквам, а тоді ввести назву міста цілком 
або частково і вибрати її у списку. 

4. Введіть назву однієї вулиці цілком або 
частково і виберіть потрібну вулицю у 
списку. 

5. Введіть назву другої вулиці цілком або 
частково і виберіть потрібну вулицю у 
списку. 

6. Виберіть у списку потрібне перехрестя. 

Введення координат
Якщо вам відомі географічні координати 
об’єкта, їх можна використати для 
скерування маршруту до цього об’єкта. 
Це може стати в пригоді під час гри в 
геокешинг.
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Координаты.
2. Торкніться відповідного поля і введіть 

координати. 
3. Ввівши дані, торкніться пункту След..

Пошук об’єкта, виділеного 
в тексті
Виділивши назву певного об’єкта у веб-
браузері, можна знайти відомості про його 
розташування. 
1. Щоб виділити текст, потягніть по ньому 

пальцем.
2. Торкніться панелі стану.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Поиск.
4. Виберіть параметр пошуку об’єкта.
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Рух за маршрутом
Після вибору пункту призначення і 
команди Старт nüvifone складає до нього 
маршрут. Маршрут на карті виділяється 
яскраво-червоною лінією. 
Під час руху nüvifone скеровує вас до 
пункту призначення за допомогою 
голосових підказок, стрілок та вказівників 
на карті. Пункт призначення позначено 
прапорцем у шахову клітинку. 
Якщо ви відхиляєтесь від початкового 
маршруту, nüvifone перераховує маршрут і 
дає нові вказівки щодо руху.
Під час руху магістральними вулицями 
та шосе на екрані може з’являтися 
значок обмеження швидкості. Цей значок 
відображає обмеження швидкості, яке діє 
на цій ділянці шляху.

Використання навігаційної карти
На головному екрані торкніться піктограми 
Обзор карты, щоб відкрити карту. 

➋

➍

➎

➐ ➑

➊
➌

➐
➏

➊	 Торкніться, щоб переглянути 
відомості про наступний поворот.

➋ Торкніться, щоб переглянути деталі 
маршруту.

➌ Торкніться, щоб відкрити меню 
дорожнього руху, якщо воно доступне. 
Послуга інформації про дорожній 
рух надається за окрему плату та 
передбачає додаткову передачу даних. 

➍ Торкніться, щоб масштабувати карту.
➎ Торкніться карти в будь-якій точці, 

щоб відцентрувати карту.
➏	 Торкніться, щоб відкрити екран “Де я 

зараз?”
➐ Торкніться, щоб переглянути дані 

бортового комп’ютера.
➑ Торкніться, щоб перейти до головного 

екрана.
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Перегляд даних про 
маршрут
Під час руху за маршрутом можна 
переглянути дані щодо всіх передбачених 
маршрутом поворотів та відстані між ними.

Дані про маршрут можна відкрити для 
огляду такими способами:

Під час навігації до пункту 
призначення торкніться текстової 
панелі вгорі екрана карти.
Натисніть кнопку . Торкніться 
пунктів Сервис > детали маршрута.

•

•

Перегляд даних наступного 
повороту
Під час руху за маршрутом можна 
переглянути зображення повороту на карті, 
а також дані про час і відстань до повороту.

1. Під час навігації до пункту призначення 
торкніться значка повороту на карті або 
торкніться будь-якого повороту в списку 
даних про маршрут.

2. Щоб переглянути інші повороти вздовж 
маршруту, торкайтеся стрілок.

3. Торкніться пунктів  > Сказать для 
відтворення голосових підказок. 
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Огляд перехресть
Коли це можливо, карта може відображати 
огляд наступного перехрестя та ряд, в 
якому слід їхати. Торкніться значка довідки 
повороту на карті, щоб переглянути 
перехрестя, а не лише поворот. 

Перегляд даних бортового 
комп’ютера
Бортовий комп’ютер відображає 
поточну швидкість руху та іншу корисну 
інформацію про маршрут.
Якщо ви часто зупиняєтесь, не вимикайте 
nüvifone під час зупинок, щоб забезпечити 
точне вимірювання часових затрат 
маршруту.

Бортовий комп’ютер можна відкрити двома 
способами:

Торкніться на карті пунктів Скорость, 
Прибытие або курс. 
Натисніть кнопку . Торкніться 
пунктів Сервис > Счетчик движения.

Скидання даних бортового 
комп’ютера
Перед початком руху за новим маршрутом 
варто скинути дані бортового комп’ютера. 
1. Під час перегляду карти торкніться 

пунктів Скорость, Прибытие або Курс. 
2. Торкніться піктограми .
3. Виберіть елемент для скидання даних.

•

•
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Виконання об’їзду
1. Під час навігації за маршрутом 

торкніться піктограми . 
2. Торкніться пункту Объезд. 

Якщо маршрут, за яким ви рухаєтесь, є 
єдиним прийнятним у даному випадку 
варіантом, пристрій не зможе розрахувати 
виконання об’їзду.

Зупинення навігації за 
маршрутом
1. Під час навігації за маршрутом 

торкніться піктограми . 
2. Торкніться пункту Остановить. 

Додавання пунктів до 
поточного маршруту
1. Під час навігації за маршрутом 

торкніться текстового рядка вгорі екрана 
карти. 

2. Торкніться  > Изменить.
3. Виберіть Добавить начальную точку 

або Добавить конечную точку. 
4. Виберіть спосіб додавання проміжного 

пункту. 

5. Завершивши, натисніть готово. 

Проміжні пункти можна також додавати до 
маршруту за допомогою кнопки пошуку. 
Під час навігації за маршрутом торкніться 
пункту Поиск і знайдіть проміжну 
зупинку. Виберіть команду Старт. У вікні 
запиту про додавання проміжного пункту 
до маршруту натисніть да. 

Збереження поточного 
маршруту
Поточний маршрут можна зберегти для 
повторного використання. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Маршруты. 
3. Торкніться пункту Активный маршрут. 
4. Торкніться пунктів  > Сохранить.
5. Натисніть OK. 



Рух за маршрутом

Посібник користувача для nüvifone M10 3�

Про шляхову інформацію
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services, а в деяких 
регіонах є недоступною. Для використання 
цього сервісу необхідна підтримка функції 
передачі даних. 
Примітка. Компанії Garmin та ASUS не 
гарантують абсолютної точності шляхової 
інформації.

Про піктограму дорожнього руху
Під час отримання шляхової інформації у 
верхньому лівому куті карти з’являється 
піктограма руху. Піктограма дорожнього 
руху змінює колір залежно від складності 
дорожніх умов на маршруті чи на дорозі, 
якою ви їдете. 

Прозора—шляхова інформація 
недоступна. 
зелений—рух вільний. 
Жовтий—транспортний потік рухається із 
затримками; незначні затори. 
Червоний—транспорт не рухається або 
рухається дуже повільно; складні затори.

Дорожній рух вздовж маршруту
Під час розрахунку маршруту nüvifone 
аналізує наявний транспортний потік і 
автоматично оптимізує маршрут відповідно 
до найменших часових затрат. Якщо на 
маршруті є складний затор, пристрій 
автоматично перерахує маршрут. Якщо 
можливості оминути затор немає, вам 
доведеться дотримуватись наявного 
маршруту. 
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Якщо вздовж маршруту трапляються 
незначні затори, піктограма дорожнього 
руху зазначає час спричиненої ними 
затримки. Цей час затримки відповідно 
додається до розрахунку часу прибуття.

Налаштування маршруту на 
уникнення ускладнень руху вручну
1. На екрані карти торкніться піктограми 

дорожнього руху.
2. Торкніться пункту Заторы на пути. 
3. Виберіть команду Объезд.

Якщо можливості оминути затор немає, 
вам доведеться дотримуватись наявного 
маршруту. 

Перегляд карти дорожнього руху
Карта дорожнього руху відповідними 
колірними позначеннями відображає 
інтенсивність руху та затори на 
найближчих дорогах. 
1. На екрані карти торкніться піктограми 

дорожнього руху.
2. Торкніться пункту Карта трафика. 

Щоб повернутися до звичайної карти, 
торкніться піктограми дорожнього руху і 
виберіть параметр Обычная карта.

Перегляд заторів
1. На екрані карти торкніться піктограми 

дорожнього руху.
2. Виберіть пункт Поиск заторов, щоб 

переглянути список заторів, наявних 
вздовж маршруту. 

3. Виберіть у списку потрібний пункт, щоб 
переглянути розташування затору на 
карті та інші відповідні деталі. Якщо 
заторів декілька, щоб їх переглянути, 
натискайте стрілки. 



Використання навігаційних засобів

Посібник користувача для nüvifone M10 41

Використання 
навігаційних засобів

Огляд карти
1. Карту можна відкрити для огляду двома 

способами:
Натисніть кнопку  і торкніться 
пунктів Сервис > Обзор карты. 
Торкніться пункту Обзор карты, а 
тоді торкніться будь-якої точки на 
карті. 

2. Для переміщення картою потягніть її. 

•

•

3. Для збільшення масштабу торкайтеся 
піктограми +. Для зменшення масштабу 
торкайтеся піктограми -. 

4. Торкніться об’єкта на карті, а тоді 
натисніть піктограму , щоб 
переглянути доступні параметри.

Використання екрана  
“Де я зараз?”
Екран “Где я?” відображає інформацію 
про ваше поточне розташування. Ця 
функція може стати в пригоді за потреби 
повідомити службу екстреного виклику про 
своє місцезнаходження. 
1. Екран “Где я?” можна відкрити двома 

способами:
Натисніть кнопку  і торкніться 
пунктів Сервис > где я?. 
Виберіть пункт Обзор карты, а тоді 
торкніться піктограми автомобіля.

2. Щоб переглянути найближчі об’єкти 
певної категорії, торкніться відповідної 
кнопки. 

3. Щоб отримати доступ до інших функцій, 
торкніться піктограми .

•

•
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Використання списку 
вибраного
Додавання об’єкта до списку 
вибраного
1. Виберіть об’єкт, який потрібно додати до 

списку вибраного.
2. На екрані “Старт” торкніться пунктів  

> Сохр. в избранном. 

Збереження поточного 
місцезнаходження
1. На головному екрані торкніться пункту 

Обзор карты. 
2. Торкніться піктограми автомобіля.
3. Торкніться пунктів  > Сохр. в 

избранном. 

Редагування елементів списку 
вибраного
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Избранное.
3. Торкніться потрібного елемента у списку 

вибраного.
4. Торкніться піктограми .
5. Внесіть потрібні зміни. 

Видалення елемента зі списку 
вибраного
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Избранное.
3. Торкніться потрібного елемента у списку 

вибраного.
4. Натисніть Удалить.

Використання списку 
маршрутів
Планування маршруту
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Маршруты. 
3. Торкніться пунктів  > Создать. 
4. Виберіть початковий пункт. 
5. Виберіть пункт призначення. 
6. За потреби додайте проміжні пункти або 

натисніть Нет. 
7. Виберіть критерій розрахунку маршруту. 
8. Торкніться пунктів  > Сохранить, 

щоб зберегти маршрут. 
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Додавання проміжних пунктів до 
збереженого маршруту
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Маршруты. 
3. Виберіть потрібний маршрут.
4. Торкніться пунктів  > 

Редактирование/Просмотр точек. 
5. Торкніться пункту Добавить нач.точку 

або Добавить кон.точку. 
6. Виберіть спосіб додавання проміжного 

пункту. 
7. Завершивши, натисніть готово.

Редагування збереженого 
маршруту на карті
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Маршруты. 
3. Виберіть потрібний маршрут.
4. Торкніться пунктів  > Обрисовать 

маршрут.
5. Торкніться потрібної точки на карті. 
6. Торкніться пунктів  > Добавить.

Видалення збереженого маршруту
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Маршруты. 
3. Виберіть потрібний маршрут.
4. Торкніться пункту Удалить. 

Навігація за збереженим 
маршрутом
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Маршруты. 
3. Торкніться маршруту, яким ви бажаєте 

їхати. 
4. Виберіть команду Старт. 
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імітація маршруту
Якщо режим GPS вимкнено, можна 
виконати імітацію маршруту. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > GPS > Состояние сигнала 
GPS >  > Выключить GPS. 

3. Виберіть пункт призначення і натисніть 
Старт. 

4. Торкніться пунктів Сервис > Моделир. 
маршрут. 

Налаштування небажаних об’єктів
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Прокладка маршрута 
> Объезжаемые места >  > 
Пользовательские > Добавить новую 
дорогу або Добавить новую область. 

3. Виберіть дорогу чи ділянку, яку потрібно 
оминути, і натисніть След.. 

4. Щоб зберегти небажаний об’єкт, 
натисніть OK. 

Редагування небажаних об’єктів 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Прокладка маршрута >  
Объезжаемые места >  > 
Пользовательские > Просмотр списка. 

3. Виберіть небажаний об’єкт, дані якого 
потрібно відредагувати. 

4. Виберіть потрібний параметр. 

Скасування статусу небажаного 
об’єкта
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів > Параметры > 

Навигация > Прокладка маршрута > 
Объезжаемые места. 

3. Зніміть прапорець для відповідного 
небажаного об’єкта.
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Використання траєкторій 
маршрутів
Запис траєкторії маршруту
Пристрій передбачає можливість запису 
даних пройденого шляху (траєкторії 
маршруту) і відображення пройденого 
шляху на карті пунктирною лінією. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Треки. 
3. Торкніться пунктів  > Параметры. 
4. Виберіть параметри запису. 

Після запису траєкторію можна зберегти і 
потім переглядати на карті. 

Збереження траєкторії маршруту
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Треки. 
3. Торкніться пунктів  > Сохр. активный 

трек. 
4. Виберіть команду Сохранить. 

Після збереження траєкторії маршруту 
варто очистити пам’ять траєкторії, 
вибравши пункт Очист. активный трек. 
Збережені траєкторії відображаються на 
карті автоматично. 

Перегляд і зміна назви збереженої 
траєкторії
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Треки. 
3. Виберіть потрібну траєкторію.
4. Щоб відобразити траєкторію на карті, 

торкніться пунктів  > Карта. 
5. Щоб перейменувати або видалити 

траєкторію торкніться пунктів  > 
Переименовать і виберіть потрібний 
параметр. 
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Використання 
платформи Connected 

Services
Про платформу Connected 
Services
За допомогою Connected Services можна 
виконувати пошук різноманітних 
відомостей про об’єкти, таких як погодні 
дані, розклади авіарейсів, фотографії. 
Пошук об’єктів у певній місцевості можна 
також виконувати за допомогою Інтернету. 
В окремих регіонах деякі сервіси 
недоступні. 
Додаткові сервіси надаються на основі 
передплати. Докладніші відомості можна 
переглянути на веб-сайті www.garminasus 
.com. 
Для використання Connected Services 
необхідна підтримка функції передачі 
даних. Оплата за передачу даних 
стягується згідно з тарифами оператора. 

Пошук даних про ціни на 
пальне
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы.
2. Торкніться пункту Цены на горючее.
3. Торкніться пунктів  > Изменить 

категорию.
4. Виберіть тип пального, а тоді торкніться 

пункту . Після цього відобразиться 
список актуальних цін на пальне в 
регіоні поблизу вашого поточного 
місцезнаходження.

5. Щоб виконати сортування списку за 
величиною ціни, один раз торкніться 
пункту сортування. Щоб виконати 
сортування списку згідно відстані до 
заправок, торкніться пункту сортування 
ще раз.

6. Виберіть потрібний елемент у списку.

Підказка. Переглянути ціни на пальне 
можна також, вибравши пункти Поиск > 
Объекты > Горючее > Цены на горючее.

www.garminasus.com
www.garminasus.com
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Пошук місцевих подій
Пристрій також передбачає можливість 
пошуку різноманітних заходів, зокрема 
мистецьких виставок і спортивних змагань. 
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні за умови наявності відповідної 
передплати в межах платформи Connected 
Services. Для використання цього сервісу 
необхідна підтримка функції передачі 
даних. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы. 
2. Торкніться пункту Местные события. 
3. Виберіть потрібну категорію. 
4. За потреби торкніться стрілок або дати, 

щоб вибрати іншу дату. 
5. Вибравши потрібну подію, можна 

переглянути докладнішу інформацію.
6. Щоб додати подію до календаря, 

торкніться пункту Напомнить!. 
Якщо захід має розпочатися в межах 
найближчих двох годин, вибравши пункт 
Старт!, можна скерувати маршрут до 
місця проведення заходу.

Підказка. Виконати пошук місцевих 
заходів можна також, натиснувши пункти 

Поиск > Объекты > развлечение > 
местные события. 

Сеанси кінотеатрів
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы. 
2. Торкніться пункту Расписание кино. 
3. За потреби торкніться стрілок або дати, 

щоб вибрати іншу дату. 
4. Виберіть пункт По названию фильма 

або По кинотеатру. 
5. Торкніться назви фільму та кінотеатру. 
6. Торкніться потрібного кіносеансу, 

щоб додати його до календаря. Якщо 
кіносеанс має розпочатися в межах 
найближчих двох годин, вибравши пункт 
Старт!, можна скерувати маршрут до 
потрібного кінотеатру.

Підказка. Пошук кіносеансів можна 
також виконати, натиснувши пункти  
Поиск > Объекты > развлечение > 
расписание кино. 
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Пошук стоянок
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 
1. На головному екрані торкніться пунктів 

Поиск > Объекты > Автосервисы > 
Подключенная стоянка.

2. Щоб переглянути докладніші відомості 
про певну стоянку, виберіть її у списку. 

Завантаження даних щодо 
камер безпеки

 УВАгА
Компанії Garmin та ASUS не несуть 
відповідальності за точність і наслідки 
використання баз даних об’єктів 
зацікавлення (ОЗ) та камер безпеки. 

Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы.
2. Торкніться пункту Камеры 

безопасности.
3. Виберіть потрібні регіони у списку і 

натисніть готово. 

Використання телефонного 
довідника “білі сторінки”
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних.
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Пошук за назвою
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы.
2. Торкніться пункту Справочник > По 

имени. 
3. Введіть прізвище і натисніть готово.
4. Введіть ім’я (не обов’язково) і натисніть 

готово.
5. За потреби вкажіть поштовий індекс.
6. Що виконати пошук в іншій місцевості, 

торкніться пункту Рядом і виберіть 
потрібний регіон.

Пошук за номером телефону
Ця функція пошуку недоступна в деяких 
країнах.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы.
2. Торкніться пунктів Справочник >  

По номеру телефона. 
3. Введіть код міста і номер телефону і 

натисніть OK.

Перегляд новин GeoNews
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы.
2. Торкніться пункту GeoNews. 
3. Щоб вибрати інше розташування, 

торкніться пунктів  > Рядом с 
объектом Geo-News і виберіть 
потрібний об’єкт.

4. Виберіть потрібну службу новин.
5. Виберіть елемент у списку, щоб 

переглянути докладніші відомості  
про нього.
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Надсилання 
і отримання 
повідомлень

На надсилання і отримання текстових 
повідомлень поширюються тарифи вашого 
мобільного оператора.

Надсилання SMS/текстових 
повідомлень
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Виберіть  > Создать > Текстовое 

сообщение. 
3. Вкажіть одержувача або торкніться 

пунктів  > Добавить получателя, 
щоб вибрати потрібного абонента у 
списку контактів. 

4. Введіть текстове повідомлення. 
5. Торкніться піктограми , щоб надіслати 

повідомлення. 

Надсилання 
мультимедійних 
повідомлень (MMS)
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Торкніться пунктів  > Создать > 

Мультимедийное сообщение. 
3. Торкніться команди Выбрать. 
4. Вкажіть одержувача або торкніться 

пунктів Меню > Адресат, щоб вибрати 
потрібного абонента у списку контактів. 

5. Торкніться області під рядком теми, щоб 
долучити зображення або відео. 

6. Торкніться пунктів Меню > Вставить 
і виберіть елемент, який потрібно 
вставити.

7. Торкніться пункту Отправить, щоб 
надіслати повідомлення.
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Створення голосового  
MMS-повідомлення
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Торкніться пунктів  > Создать > 

голосовое MMS-сообщение. 
3. Вкажіть одержувача. 
4. Торкніться пункту Запись, щоб записати 

голосове повідомлення. 
5. Торкніться пункту Стоп, щоб зупинити 

запис голосового повідомлення. 
6. Торкніться пункту Отправить, щоб 

надіслати повідомлення.

Надсилання повідомлень 
про своє поточне 
місцезнаходження

 УВАгА
Будьте обачними, розсилаючи дані про своє 
місцезнаходження.

Для надсилання даних про своє 
розташування передбачено спеціальні 
повідомлення про місцезнаходження. 
Надсилання зображення об’єкта на 
карті вимагає підтримки функції обміну 
MMS-повідомленнями як телефоном 
відправника, так і телефоном одержувача.
1. Створіть повідомлення, а потім 

торкніться пунктів  > Данные о 
местоположении.

2. Виконайте екранні вказівки.
3. Щоб долучити зображення розташування 

об’єкта на карті, натисніть Да. 
4. Щоб відредагувати повідомлення, 

торкніться піктограми .
5. Торкніться піктограми , щоб надіслати 

повідомлення.
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Повідомлення про місцезнаходження 
можна також надсилати під час перегляду 
даних певного контакту, після завершення 
телефонного дзвінка або після виконання 
пошуку об’єкта.

Перегляд повідомлень
На піктограмі повідомлень відображається 
число, що вказує на кількість непрочитаних 
вхідних повідомлень.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. У папці вхідних 
повідомлень зберігаються короткі 
текстові повідомлення (SMS) та 
мультимедійні повідомлення/сповіщення 
(MMS), надіслані з інших пристроїв.

 Непрочитані повідомлення 
відображаються жирним шрифтом. 

2. Виберіть повідомлення, яке потрібно 
прочитати. 

Надсилання відповіді на 
повідомлення
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Торкніться потрібного повідомлення. 
3. Торкніться піктограми .
4. Введіть відповідь.
5. Торкніться піктограми , щоб надіслати 

повідомлення.

Пересилання повідомлення
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Торкніться повідомлення.
3. Торкніться пунктів  > Переслать. 
4. Введіть номер телефону або адресу, на 

яку потрібно переслати повідомлення. 
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Видалення повідомлень
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Торкніться повідомлення.
3. Торкніться пунктів  > Удалить. 

Повідомлення буде переміщено до папки 
видалених елементів. 

Щоб відновити видалене повідомлення, 
перемістіть його з папки видалених 
елементів назад у папку вхідних. 
Щоб очистити папку видалених елементів, 
виберіть  > Сервис > Стереть 
удаленные элементы. 
Якщо видалити повідомлення у папці 
видалених елементів, то відновити його 
буде неможливо.

Налаштування електронної 
поштової скриньки
Смартфон-навігатор nüvifone може 
автоматично налаштовувати електронні 
скриньки певних поштових сервісів. 
Точні дані для налаштування можна 
довідатися у постачальника послуг 
електронної пошти.
Підказка. Якщо у вас є обліковий 
запис Windows Live™ ID, натисніть кнопку 

 і виберіть пункт Windows Live, щоб 
налаштувати поштову скриньку. Дивіться 
стор. 86.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Эл. почта.
2. Введіть адресу електронної пошти і 

пароль.
3. Натисніть След., щоб отримати з 

Інтернету параметри своєї поштової 
скриньки. 

4. Дотримуючись вказівок на екрані, 
налаштуйте свою електронну поштову 
скриньку на пристрої. 
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Надсилання електронних 
повідомлень
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Эл. почта.
2. Торкніться пунктів  > Создать.
3. Введіть адресу електронної пошти 

одержувача у відповідному полі або 
торкніться пунктів  > Добавить 
получателя, щоб вибрати потрібного 
адресата у списку контактів. Якщо адрес 
електронної пошти декілька, розділяйте 
їх крапкою з комою (;).

4. Введіть текст повідомлення у текстовому 
полі.

5. Торкніться піктограми , щоб надіслати 
повідомлення.

Якщо ви працюєте в автономному режимі, 
електронні повідомлення зберігатимуться в 
папці вихідних листів, і їх буде надіслано, 
як тільки буде становлено з’єднання з 
Інтернетом.

Перегляд електронного 
повідомлення
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Эл. почта.

2. Виберіть повідомлення, яке потрібно 
переглянути.

Підказка. Для швидкого переходу між 
різними обліковими записами електронної 
пошти прокручуйте екран горизонтально. 

Надсилання/приймання 
електронних повідомлень 
вручну
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Эл. почта.
2. Торкніться потрібного облікового запису 

електронної пошти.
3. Торкніться пунктів  > Отправить/

получить. 
4. Щоб зупинити цей процес, торкніться 

пунктів  > Остановить отправку/
получение.

Синхронізація електронних 
повідомлень
Синхронізацію електронних повідомлень 
можна виконати в процесі загальної 
синхронізації. Дивіться стор. 83. Щоб 
дізнатися про можливості прямого 
підключення до сервера електронної 
пошти, див. довідку програми ActiveSync.
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Зв’язок з друзями
Використання сервісу 
Ciao!™ 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Сервіс 
Ciao! доступний не в усіх регіонах.
Сервіс Ciao! передбачає надсилання 
даних щодо вашого місцезнаходження на 
партнерські мережі, а також завантаження 
даних щодо місцезнаходження ваших 
друзів. Дані про ваше місцезнаходження 
надсилаються лише на ваш розсуд (якщо 
не увімкнено функцію автоматичного 
надсилання). 
Примітка. Будьте обачними, 
розсилаючи дані про своє 
місцезнаходження. На веб-сайті  
www.garminasus.com можна ознайомитись 
із Декларацією про конфіденційність в 
мережі компанії Garmin.

Реєстрація пристрою
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao!.
3. Прочитайте і прийміть умови екранних 

повідомлень.
4. Виберіть пункт Реєстрація. Запуститься 

веб-браузер.
5. Для реєстрації пристрою виконайте 

екранні вказівки. Після реєстрації 
ви отримаєте верифікаційне SMS-
повідомлення.

6. Відкрийте SMS-повідомлення і 
торкніться посилання в ньому, щоб 
виконати процедуру верифікації.

Також пристрій можна зареєструвати на 
веб-сайті www.garminasus.com. 

www.garminasus.com
www.garminasus.com
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Використання сервісу Ciao!
Щоб отримати доступ до сервісу Ciao!, 
пристрій необхідно зареєструвати. 
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao!.
3. Прочитайте і прийміть реєстраційні 

умови.
4. Виберіть спосіб оновлення даних про 

ваше місцезнаходження: Вручную або 
Автомат..

5. Введіть екранне ім’я і натисніть готово.
6. Натисніть готово. Дані про ваше 

місцезнаходження буде оновлено, і вони 
стануть доступними в мережі.

Зміна екранного імені
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao! > Мои сведения  > 

Изменить имя.
3. Введіть нове екранне ім’я і натисніть 

готово.

Запрошення друга за номером 
телефону
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao! > Пригласить > Номер 

телефона. 
3. Введіть відповідний номер телефону. 
4. Щоб змінити країну, торкніться кнопки 

під пунктом Страна друга і виберіть 
потрібну країну. 

5. Натисніть готово. 
6. Виберіть мережу, якою користується 

ваш друг. Якщо ваш друг користується 
сервісом Ciao!, ви можете вибрати будь-
яку мережу в списку. Натисніть OK. 

Приймання або відхилення 
запрошення
1. Натисніть клавішу .
2. Натисніть Ciao!. 
3. Виберіть у списку друга, який надіслав 

запрошення.
4. Виберіть пункт Принять або 

Отказаться.
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Оновлення статусу
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao! > Мои сведения > Изм. 

статус.
3. Введіть нове статусне повідомлення і 

натисніть готово. 

Надсилання оновлених даних про 
місцезнаходження
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao! > Мои сведения > Отпр.

обновл.. 
Для того, щоб змінити спосіб оновлення 
даних про місцезнаходження, торкніться 
пунктів  > изменить обновлен., а тоді 
виберіть потрібний параметр.

Огляд списку друзів
Список друзів містить дані про статус 
ваших друзів, а також про відстань та 
напрямок руху до них.
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao!. 
3. Виберіть користувача у списку друзів. 

Після цього відобразиться статус і дані 
про місцезнаходження вашого друга. 

4. Виберіть параметр Старт, щоб 
скерувати маршрут до місцезнаходження 
вашого друга, або параметр Карта, щоб 
переглянути його розташування на карті.

Щоб переглянути на карті розташування 
всіх друзів, виберіть Ciao! >  > Обзор 
карты. 
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Видалення запрошення
Позначка Приглашен поряд із іменем 
користувача у списку вказує на те, що ви 
надіслали йому запрошення, однак він 
поки що на нього не відреагував. 
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao!.
3. Виберіть у списку запрошеного друга.
4. Торкніться пункту Удалить 

приглашение.

Приховування даних про своє 
місцезнаходження
Виберіть Ciao! >  > Скрыть. 
Внаслідок цього дані про ваше поточне 
місцезнаходження стануть недоступними 
для ваших друзів. 
Щоб знову встановити доступ до своїх 
даних, виберіть Ciao! >  > Остановить 
скрытие. 

Видалення користувача зі списку 
друзів
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao!. 

3. Виберіть потрібного користувача у 
списку і торкніться  > Удалить. 

4. Натисніть Да. 

Перегляд мереж Ciao!
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao! >  > 

Конфиденциальность >  > Сети. 

Вимкнення сервісу Ciao!
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть Ciao! >  > 

Конфиденциальность >  > 
Отключить Ciao!. 

Всі пов’язані із сервісом Ciao! дані, що 
зберігалися на пристрої, буде видалено. Ви 
більше не матимете змоги надсилати дані 
про своє місцезнаходження. 
Щоб відновити доступ до сервісу Ciao!, 
необхідно знову зареєструватися.
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Зв’язок з друзями через 
Facebook™ 
Послуга Facebook не доступна у всіх 
місцевостях. Перед початком користування 
Facebook необхідно створити обліковий 
запис у Facebook. Торкніться пункту 
регистрация та виконайте вказівки на 
екрані, щоб створити обліковий запис, 
якщо у вас його ще немає. 

Увійти в систему Facebook
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Facebook. 
2. Введіть адресу електронної пошти і 

пароль. 
3. Якщо бажаєте, встановіть прапорець 

для параметра Сохранить данные 
пользователя.

4. Натисніть OK.
5. Прочитайте Умови використання і 

виберіть пункт Согласен.

Оновлення статусу
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Facebook. 

2. Торкніться пунктів  > Обновить >  
і введіть нове статусне повідомлення.

3. Торкніться пункту Опубликвать. 

Надсилання повідомлень
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Facebook. 
2. Торкніться  > Создать.
3. Торкніться пункту Добавить і виберіть 

потрібний контакт. 
4. Тоді торкніться пункту Тема та введіть 

тему повідомлення. 
5. Торкнувшись основного текстового поля, 

введіть повідомлення. 
6. Торкніться команди Отправить.

Використання послуги 
Messenger
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Messenger і увійдіть в 

систему. (дивіться стор. 86.)
3. За допомогою цієї функції можна 

визначати свій статус та спілкуватись з 
друзями.
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Використання браузера
Пошук в інтернеті
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Internet Explorer. 
2. За потреби торкніться вкладки Web.
3. Введіть слово для пошуку або URL-

адресу, а тоді торкніться пункту . 
4. Виберіть веб-сайт, який потрібно 

відкрити.

Пошук на веб-сайті Wiki
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Internet Explorer. 
2. Торкніться вкладки WiKiKnow.
3. Введіть слово для пошуку і торкніться 

пункту . 

Використання браузера
Торкніться  для відображення панелі 
керування браузера. 

➋

➍ ➎

➊

➌

➏
➊	 торкніться, щоб відкрити та 

редагувати список вибраних веб-
сайтів.

➋ торкніться, щоб відкрити URL-адресу.
➌ торкніться, щоб виконати 

масштабування сторінки.
➍ торкніться, щоб повернутись на 

попередню веб-сторінку.
➎ торкніться, щоб відкрити клавіатуру.
➏ торкніться, щоб відкрити додаткові 

функції.
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Налаштування параметрів 
перегляду веб-сторінок
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Internet Explorer.
2. Торкніться послідовно піктограм  

 > .
3. Торкніться пункту Обзор.
4. Виберіть спосіб перегляду:

Мобильный—відображення  
веб-сайтів, пристосоване для 
перегляду на мобільних телефонах.
Компьютер—відображення  
веб-сайтів, аналогічне відображенню 
на звичайному комп’ютері.
Автомат.—автоматичне 
відображення веб-сторінок в 
оптимальному вигляді.

•

•

•

Додавання веб-сторінки до 
списку вибраного
1. На екрані веб-сторінки, яку потрібно 

додати до вибраного торкніться пунктів 
 >  > .

2. За бажанням введіть назву сайту. 
3. Натисніть OK.



Перегляд новин

62 Посібник користувача для nüvifone M10

Перегляд новин
Використання служби 
Newstation
Служба Newstation надсилає на пристрій 
стислий огляд найважливіших новин, 
отриманих з різноманітних Інтернет-
джерел.
Для використання служби Newstation 
необхідне підключення пристрою до 
Інтернету.

Автоматичне оновлення статей
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Виберіть Меню > Параметры. 
4. Виберіть параметр налаштування 

автоматичного оновлення.

Оновлення статей вручну
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Виберіть потрібну категорію. 
4. Торкніться пункту Меню. 
5. Виберіть параметр Обновить, щоб 

виконати оновлення RSS-стрічок 
вибраного каналу, або Обновить все, 
щоб оновити RSS-стрічки всіх каналів. 

Отримані новини зберігаються на сервері 
новин RSS вашого пристрою. Переглядати 
їх можна і без з’єднання з Інтернетом. 

Перегляд новин
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Виберіть категорію і канал. 
4. Виберіть потрібну статтю. 
5. Щоб отримати доступ до інших функцій, 

торкніться пункту Меню. 
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Створення нової категорії
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Виберіть параметри Меню > Создать 

категорию. 
4. Введіть назву категорії. 

Додавання каналу
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Виберіть потрібну категорію. 
4. Виберіть параметри Меню > Добавить 

канал. 
5. Виберіть спосіб імпортування: 

Торкніться пункту Получить из 
URL, введіть URL-адресу і натисніть 
След.. 
Торкніться пунктів Импорт из файла 
> След.. Виберіть потрібну папку 
і файл. Виберіть канал і натисніть 
След..

6. Вкажіть категорію для доданого каналу. 
7. Натисніть готово.

•

•

Редагування даних каналу
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Виберіть потрібний канал у відповідній 

категорії. 
4. Торкніться пунктів Меню > Свойства. 
5. Змініть дані каналу. 
6. Для автоматичного оновлення 

даних вибраного каналу встановіть 
прапорець для пункту Автоматическое 
обновление канала.

7. Завершивши, натисніть готово.

Експортування вмісту
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пункту Newstation.
3. Торкніться пункту Меню і виберіть 

елемент, який потрібно експортувати.
4. Введіть потрібні відомості.
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Налаштування 
послуги отримання 
SMS-повідомлень від 
стільникової мережі
Якщо розсилка SMS-повідомлень із 
місцевими новинами підтримується 
вашим мобільним оператором, ви можете 
налаштувати отримання цих повідомлень. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Личные > Телефон. 
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Канал.
4. Встановіть прапорець для пункту 

Включить рассылку сотовой сети. 
5. Торкніться пункту Выбор языка, 

виберіть одну або більше мов і натисніть 
OK. 

6. Торкніться пункту Настройка каналов, 
виберіть один або більше каналів і 
натисніть OK. 

Додавання нового каналу
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Личные > Телефон. 
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Канал.
4. Торкніться пунктів Настройка каналов > 

Новый. 
5. Введіть назву та номер каналу і 

натисніть OK.
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Відтворення музики
Музичний програвач підтримує такі 
формати файлів: 

MP3
WMA
AAC/AAC+
WAV

Бібліотека музики містить всі пісні, 
збережені у таких розташуваннях:

My Documents\My Music
My Storage\My Music
Storage Card\My Music

Докладніші відомості щодо копіювання 
файлів з комп’ютера на пристрій можна 
переглянути в довідці програми ActiveSync 
на комп’ютері. 

•
•
•
•

•
•
•

Відтворення пісні
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Музыка > . 
2. Виберіть потрібну категорію. Щоб 

відобразити більше категорій, потягніть 
слайд-меню вгорі екрана. 

3. За потреби виберіть підкатегорію. 
4. Виберіть у списку потрібну пісню. 

Програвач відтворить вибрану пісню,  
а потім всі подальші пісні списку. 

5. Щоб перейти до іншого моменту пісні, 
торкніться індикатора відтворення і 
потягніть його. 

6. Щоб отримати доступ до інших функцій, 
торкніться піктограми .



Відтворення музики

66 Посібник користувача для nüvifone M10

Керування відтворенням за 
допомогою гарнітури
1. Вставте роз’єм гарнітури у відповідне 

гніздо на верхній панелі телефону. 
2. На головному екрані торкніться пунктів 

Музыка > , щоб відтворити пісню. 
3. Якщо ви слухаєте музику та водночас 

використовуєте іншу програму, один 
раз натисніть кнопку гарнітури, щоб 
регулювати нею відтворення музики. 

4. Кнопки керування гарнітури 
передбачають виконання таких функцій: 

Одним натисненням кнопки можна 
зупинити та потім знову відновити 
відтворення пісні. 
Натиснувши кнопку двічі, можна 
перейти до наступної пісні у списку. 
Повертаючи диск на кабелі 
гарнітури, можна регулювати 
гучність.

•

•

•

Збереження пісні в якості 
мелодії дзвінка
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Музыка > .
2. Виберіть потрібну пісню. 
3. Торкніться пунктів  > Сохранить как 

мелодию звонка.
4. Потрібний уривок пісні, який потрібно 

зберегти як мелодію дзвінка, можна 
вибрати за допомогою перетягування 
вказівників.

5. Щоб відтворити вибраний уривок пісні, 
торкніться пункту Прослушать.

6. Виберіть команду Сохранить.
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Зйомка і перегляд 
фотографій та відео

Примітка. Перед використанням камери 
відклейте пластикову плівку з об’єктива.

Фотозйомка 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Камера. 
2. Налаштуйте видошукач на об’єкт зйомки. 
3. Торкніться піктограми , щоб зробити 

знімок. 

Зйомка зображення з 
використанням даних GPS
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Камера. 
2. Торкніться пунктів  >  > GPS. 
3. Налаштуйте видошукач на об’єкт зйомки 

і натисніть . 

Зйомка відео
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Камера. 
2. Торкніться послідовно піктограм  

 > . 

3. Торкніться пункту Видео або MMS-
видео. 

4. Торкніться кнопки , щоб приблизити 
зображення, і кнопки , щоб віддалити 
зображення.

5. Торкніться кнопки , щоб почати запис 
відео. 

6. Торкніться кнопки , щоб зупинити 
запис відео.

Надсилання фото або відео 
1. Після зйомки фото або відео торкніться 

пункту , щоб отримати доступ до 
інших функцій. 

2. Торкніться пункту Отправить эл. почтой 
або Отправить как MMS.

3. Додайте одержувача або торкніться 
пунктів  > Добавить получателя, 
щоб вибрати потрібний контакт. 

4. Введіть повідомлення і натисніть .



Зйомка та перегляд зображення та відео

6� Посібник користувача для nüvifone M10

Зміна налаштувань камери 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Камера. 
2. Щоб отримати доступ до інших функцій, 

торкніться піктограми . 
—використовується для 

налаштування експозиції.
—використовується для 

налаштування балансу білого. 
Виберіть потрібний параметр, 
наприклад Солнечно або 
Облачно, для досягнення бажаного 
відтворення кольорів на знімках. 

—дозволяє робити внаслідок одного 
дотику 3 знімки поспіль або тільки 
1 (Вимк.). 

—передбачає доступ до додаткових 
налаштувань камери. 

—передбачає доступ до медіагалереї.

Зміна додаткових параметрів
Деякі налаштування доступні лише в 
режимі фото- або відеозйомки. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Камера. 
2. Торкніться послідовно піктограм  

 > .
Разрешение—виберіть якість. Що 
вища якість зображення, то більший 
його розмір.
Автоспуск—дає змогу увімкнути 
таймер зворотного відліку для 
зйомки автопортретів.
Эффект—дає змогу вибрати ефект 
зображення: Нет, Чорно-белый, 
Негатив або Сепия. 
Диапазон измерения—дає змогу 
вибрати метод вимірювання 
експозиції.
Широкий экран—забезпечує 
можливість зйомки ширших знімків. 
Звук затвора—дозволяє вибрати 
звук, який відтворюватиметься під 
час зйомки фото. 

•

•

•

•

•

•
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Период предпросмотра—дозволяє 
вибрати тривалість перегляду знятих 
зображень перед їх збереженням.
Формат записи—дає змогу вибрати 
формат записування відеофайлів: 
MP4, 3GP або H264.
Запись со звуком—
використовується для налаштування 
запису відео зі звуком або без.
Сохранить в—використовується 
для вибору розташувавання для 
збереження знятих зображень. 
Режим энергосбережения—
використовується для 
налаштування часу, після якого 
камера буде переходити в режим 
енергозбереження. 
Частота переменного тока—
використовується для вибору 
частоти. 
Восст. настройки—
використовується для відновлення 
заводських налаштувань.

•

•

•

•

•

•

•

Копіювання зображень та 
відео на пристрій
Зображення та відео можна копіювати з 
комп’ютера у такі папки пристрою: 

\My Documents\My Pictures 
\My Storage\My Pictures 
\Storage Card\My Pictures 

Докладніші відомості щодо копіювання 
файлів з комп’ютера на пристрій можна 
переглянути в довідці програми ActiveSync 
на комп’ютері. 
Пристрій підтримує такі типи файлів: 

Зображення: JPG, PNG, BMP, GIF 
Відео: 3GP, WMV, MP4, H264 

•
•
•

•
•
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Перегляд фотографій
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Медиагалерея. 
2. За потреби виберіть у слайд-меню вгорі 

екрана відповідну категорію. 
3. Якщо потрібно переглянути інші фото, 

потягніть екран вертикально. 
4. Виберіть потрібне фото. 

Для збільшення масштабу 
торкайтеся піктограми +. Для 
зменшення масштабу торкайтеся 
піктограми –. Щоб виконати швидке 
масштабування, потягніть екран. 
Щоб максимально збільшити фото, 
швидко торкніться його двічі поспіль. 
Щоб повернутись до вихідного 
розміру, ще раз двічі торкніться. 
Переглядати різні ділянки 
збільшеного фото можна за 
допомогою перетягування. 
Для перегляду інших зображень 
потягніть екран горизонтально.

5. Щоб відобразити додаткові кнопки, 
торкніться екрана.

6. Торкніться пункту , щоб отримати 
доступ до інших функцій.

•

•

•

•

Видалення фотографій та 
відео
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Медиагалерея. 
2. Виберіть потрібне фото. 
3. Щоб відобразити додаткові кнопки, 

торкніться екрана. 
4. Торкніться піктограми . 

Перегляд показу слайдів
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Медиагалерея. 
2. Виберіть потрібне фото. 
3. Щоб відобразити додаткові кнопки, 

торкніться екрана. 
4. Торкніться піктограми . 

Підказки щодо перегляду слайдів
Щоб відобразити елементи керування 
показом слайдів, торкніться екрана. 
Щоб змінити орієнтацію зображення 
під час показу слайдів, обертайте 
пристрій. 

•

•
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Відтворення відео
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Медиагалерея. 
2. За потреби виберіть у слайд-меню вгорі 

екрана відповідну категорію. 
3. Виберіть відео. 
4. Торкніться піктограми . 
5. Щоб відобразити елементи керування 

відтворенням відео, торкніться екрана. 
6. Щоб перейти до іншого моменту 

відеосюжету, потягніть індикатор 
відтворення. 

7. Торкніться піктограми , щоб видалити 
відео з пам’яті пристрою. 

8. Щоб отримати доступ до інших функцій, 
торкніться піктограми .

Завантаження фотографій 
та відео
Якщо ви користуєтесь електронною 
поштою Gmail™ або Google Mail™, ви 
можете завантажувати зображення та 
відеофайли в сервіс організації знімків 
Picasa™.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Медиагалерея. 
2. За потреби виберіть у слайд-меню вгорі 

екрана відповідну категорію. 
3. Торкніться потрібного фото або відео. 
4. Торкніться пунктів  > Отправить и 

загрузить > Веб-альбомы Picasa. 
5. За потреби введіть дані свого облікового 

запису і натисніть готово. 
6. Торкнувшись пункту Подпись, можна 

ввести підпис для фото або відео. 
7. Торкніться пункту Загрузить.
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Зміна налаштувань 
медіагалереї
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Программы > Медиагалерея. 
3. Виберіть елемент, який потрібно змінити.

Відтворення потокового 
відео
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Проигрыватель 

потокового видео > Открыть. 
3. Торкніться пункту Подключить со 

списка истории или вручную, введіть 
URL-адресу потокового відео вручну 
або виберіть її у розкривному списку, 
натиснувши пункт “История”. 

4. Щоб вибрати посилання в закладках, 
торкніться пункту Подключить со 
списка закладок. 

5. Щоб почати відтворення потокового 
відео, виберіть пункт Подключить. 

Відтворення потокового відео з 
певного моменту
1. Почніть відтворення потокового відео з 

мережі. 
2. Потягніть повзунок до того місця, до 

якого має здійснюватись відтворення 
(лише для параметра On-demand 
streaming - потокова передача за 
запитом). 

Використання закладок
1. Під час відтворення потокового відео 

торкніться пунктів Меню > Добавить в 
закладки.

2. Щоб впорядкувати список закладок та 
створити в ньому нові папки, торкніться 
пунктів Меню > Менеджер закладок. 

3. Додавання/редагування закладки 
передбачає підтвердження або зміну її 
назви, а також вибір папки, у якій вона 
зберігатиметься. 
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Угода з кінцевим користувачем 
технології MPEG-4
Цей продукт ліцензовано відповідно до 
ліцензії MPEG-4 Visual Patent Portfolio 
License для особистого і некомерційного 
використання з метою (i) кодування 
відео відповідно до відеостандарту 
MPEG-4 (далі “відео MPEG-4”) та/або 
(ii) розкодування відео MPEG-4, яке було 
закодовано користувачем для особистих 
некомерційних потреб та/або отримано 
від постачальника відео, який володіє 
ліцензією від компанії MPEG LA на 
розповсюдження відео у форматі MPEG-
4. Для інших способів застосування 
цієї технології ліцензії не надаються. 
Додаткові відомості, зокрема щодо 
рекламного, внутрішнього та комерційного 
використання технології MPEG-4 і 
відповідного ліцензування, можна 
отримати, звернувшись до компанії  
MPEG LA, LLC. Дивіться веб-сторінку 
www.MPEGLA.com.

Угода з кінцевим користувачем 
технології AVC
Цей продукт ліцензовано відповідно 
до ліцензії AVC Visual Patent Portfolio 
License для особистого і некомерційного 
використання з метою (i) кодування відео 
відповідно до відеостандарту AVC (далі 
“відео AVC”) та/або (ii) розкодування відео 
AVC, яке було закодовано користувачем для 
особистих некомерційних потреб та/або 
отримано від постачальника відео, який 
володіє ліцензією на розповсюдження відео 
AVC. Для інших способів застосування цієї 
технології ліцензії не надаються. Додаткову 
інформацію можна отримати в компанії 
MPEG LA, LLC. Дивіться веб-сторінку 
www.MPEGLA.com.

www.MPEGLA.com
www.MPEGLA.com
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Використання 
записника

Ви можете синхронізувати дані телефону з 
комп’ютером, щоб забезпечити одночасне 
оновлення списку завдань і календаря на 
обох пристроях.

Використання календаря
Для планування зустрічей можна 
використовувати календар. Якщо на 
комп’ютері використовується програма 
Microsoft Office® Outlook®, дані 
календаря, збережені на телефоні, можна 
синхронізувати з комп’ютером. Дивіться 
стор. 83.

Перегляд запланованих заходів
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Календарь. 
3. Щоб перейти до іншої дати в календарі, 

горизонтально проведіть пальцем по 
екрану.

Додавання подій до розкладу
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Календарь >  > 

Добавить событие. 
3. Введіть відомості про подію. 
4. Щоб позначити подію як повторювану, 

виберіть пункт Повтор і відповідний 
параметр.

5. Натисніть OK.

Зміна вигляду календаря
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Календарь >  > 

Вид.
3. Виберіть вигляд, наприклад Расписание 

або Месяц.

Підказка. Швидко змінити вигляд 
можна, торкнувшись пункту .
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Скерування маршруту до місця 
запланованої зустрічі
Пристрій передбачає можливість 
скерування маршруту з використанням 
даних події, доданої до календаря. 
1. Виберіть у календарі потрібну подію. 
2. Торкніться пунктів Меню > Данные о 

местоположении. 
3. Виберіть параметр пошуку 

місцезнаходження запланованої події. 
4. Виберіть потрібне місцезнаходження. 
5. Виберіть команду Старт.

Перегляд розкладу 
авіарейсів
Ця послуга може бути платною у вашому 
регіоні в межах передплати на послуги 
платформи Connected Services. Для 
використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Виберіть пункт Статус рейсов. 
3. Щоб переглянути дані про авіарейси 

аеропорту поблизу іншого міста, 
виберіть пункти  > Новый город.

4. Виберіть потрібний аеропорт у списку.
5. Для пошуку авіарейсів передбачено такі 

параметри: 
Номер рейса—введіть номер 
рейсу і натисніть готово. Виберіть 
потрібний рейс у списку. 
Вылеты—введіть відповідні дані і 
виберіть потрібний рейс у списку. 
Прибытие—виберіть авіалінії, а 
потім - потрібний рейс у списку. 

6. Якщо вибраний рейс передбачає 
пересадки, виберіть пункти  > 
Следующий перелет і виберіть 
наступний рейс.

Підказка. Статус рейсу можна також 
перевірити, вибравши пункти Поиск > 
Объекты > транспорт > Статус рейса. 

•

•

•
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Перегляд прогнозу погоди
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних.
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Погода. Внаслідок 

цього відобразяться дані про погоду в 
регіоні, де ви перебуваєте. 

3. Виберіть потрібний параметр: 
Щоб переглянути докладні відомості, 
торкніться потрібної дати. 
Щоб переглянути прогноз погоди  
для іншої місцевості, торкніться 
пунктів  > Другой город і введіть 
назву міста. 

Перегляд прогнозу погоди для 
інших міст
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Погода >  > 

Добавление и удаление городов > 
Добавить. 

3. Ввведіть назву міста і натисніть готово.

Підказка. Як змінити одиниці 
вимірювання, читайте на стор. 96.

•

•

Перегляд біржових новин
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту MSN Money. 
3. Торкніться пункту Обновить, щоб 

оновити біржовий курс. 

Додавання біржі
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів MSN Money > Меню > 

Параметры > Добавить биржу. 
3. Торкніться поля для введення даних 

вгорі екрана. 
4. Введіть назву біржі і натисніть Поиск.
5. Торкніться пункту , щоб додати біржу. 
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Використання списку 
завдань
Список завдань - це список 
запланованих справ. Якщо на комп’ютері 
використовується програма Microsoft 
Office® Outlook, завдання, збережені 
на телефоні, можна синхронізувати з 
комп’ютером. Дивіться стор. 83.

Додавання завдань
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Задание >  > 

Новое задание. 
3. Введіть назву і деталі завдання і 

натисніть OK.

Позначення виконаних завдань
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Задание. 
3. Позначте завдання прапорцем.

Фільтрування та сортування 
списку завдань
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Задание >  > 

Сортовать по.
3. Торкніться порібного параметра 

сортування або пунктів  > Фильтр,  
а тоді виберіть категорію.

Використання будильника
Налаштування будильника
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы >  >  > 

Добавить будильник. 
3. За допомогою стрілок встановіть час 

будильника. 
4. За потреби виконайте персональне 

налаштування параметрів будильника. 
5. Натисніть готово, щоб зберегти ці 

налаштування будильника. 

Вимкнення будильника
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы > .
3. Зніміть прапорець для параметра 

будильника. 
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Редагування налаштувань 
будильника
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы > .
3. Торкніться кнопки  біля будильника, 

налаштування якого потрібно змінити.
4. Введіть потрібні налаштування. 
5. Щоб зберегти внесені зміни, натисніть 

готово. 

Видалення будильника
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы > .
3. Торкніться кнопки  біля будильника, 

який потрібно видалити.
4. Торкніться пунктів  > Удалить 

будильник. 

Додавання світового 
годинника
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы >  >  > 

Добавить мировое время.
3. Торкніться потрібного регіону і натисніть 

След.. 
4. Торкніться потрібного міста і натисніть 

готово. 

Місто з’явиться у списку світових 
годинників. Час в цьому місті 
відображатиметься в крайньму правому 
стовпчику.

Видалення світового годинника
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы >  >  > 

Удалить.
3. Виберіть годинник, який потрібно 

видалити, і натисніть OK. 
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Використання таймера 
зворотного відліку
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Часы > .
3. Налаштуйте таймер за допомогою 

стрілок. 
4. Торкніться пункту Рингтон, виберіть у 

списку потрібний елемент і натисніть .
 ПРИМіТКА. Щоб рингтон таймера 

відтворювався, гучність системи має 
бути увімкнено.

5. Натисніть Старт, щоб почати зворотній 
відлік часу. 

Використання секундоміра
1. Натисніть кнопку . 
2. Торкніться пунктів Часы >  > Старт. 
3. Торкніться пункту Круг, щоб зафіксувати 

певний відрізок часу. 
4. Торкніться пункту Стоп.
5. Щоб скинути дані секундоміра, 

торкніться пункту Сбросить. Внаслідок 
цього дані щодо часових відрізків буде 
видалено.

Конвертація валют
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних.
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Конвертор валюты. 
3. Щоб змінити валюту, торкніться 

пов’язаної з нею кнопки і виберіть 
потрібну валюту. 

4. Повторіть ці дії, щоб вибрати іншу 
валюту. 

5. Торкніться прямокутника під піктограмою 
валюти, яку потрібно конвертувати.

6. Введіть число і натисніть готово. 

Оновлення курсів обміну валют
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Конвертор валюты. 
3. Виберіть команду Обновить.

Ваш nüvifone встновить з’єднання з 
платформою Connected Services, щоб 
оновити курси обміну валют.
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Використання калькулятора
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Калькулятор.
3. Торкніться калькулятора, щоб виконати 

обчислення. 

Запис нотатки
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Заметки >  > .
3. За допомогою клавіатури введіть 

нотатку.
4.  Щоб зберегти нотатку, натисніть OK. 

Видалення нотатки
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Заметки.
3. Торкніться та утримуйте нотатку, яку 

потрібно видалити, поки не з’явиться 
меню.

4. Торкніться пунктів Удалить > Да.

Налаштування режиму введення 
нотаток за замовчуванням
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Заметки >  > 

Параметры.

3. Торкніться пункту Ввод текста, щоб 
встановити стандартний режим. 

4. Завершивши, натисніть OK.

Записування голосових нотаток
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Заметки. 
3. Торкніться пунктів  > Показать 

панель записи.
4. Щоб почати запис, торкніться  

піктограми .
5. Піднесіть слухавку до рота або іншого 

джерела звуку.
6. Завершивши запис, торкніться 

піктограми . 

Перегляд файлів формату 
Adobe® PDFs
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Adobe Reader LE.
3. Торкніться файлу, який потрібно 

відкрити. 
4. За допомогою меню Сервис можна 

виконувати масштабування, пошук 
за ключовим словом, налаштування 
вигляду екрана та перехід на певну 
сторінку.
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Завантаження програм
Нові програми для пристрою можна знайти 
та завантажити на веб-сайті Windows® 
Marketplace. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Виберіть пункт Marketplace. 
3. Виконайте вказівки на екрані. 

Доступ до даних пристрою 
nüvifone через комп’ютер
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Microsoft My Phone.
3. Введіть облікові дані Windows Live.
4. Торкніться пункту Вход. 
5. Торкніться пункту След. і виконайте 

екранні вказівки, щоб завершити процес 
входу в систему.

Після входу в систему дані, збережених 
на телефоні, можна буде переглядати на 
комп’ютері через веб-сайт http://myphone 
.microsoft.com.

Використання пакету 
Microsoft Office Mobile
Пристрій постачається із попередньо 
встановленими програмами пакету 
Microsoft Office Mobile. Ці програми 
сумісні з версіями пакету Microsoft 
Office 2007 PC. Ці програми є аналогами 
програм Office, які використовуються на 
комп’ютері. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Office Mobile. 
3. Виберіть програму.
4. Торкніться файлу, який потрібно 

відкрити, або торкніться піктограми 
Создать, щоб створити новий документ. 

5. Щоб отримати доступ до інших функцій, 
торкніться пункту Меню. 

6. Щоб зберегти зміни та закрити файл, 
натисніть OK. 

Примітка. Презентації PowerPoint® 
на пристрої nüvifone доступні лише для 
перегляду. Їх неможливо створювати або 
редагувати.

http://myphone.microsoft.com
http://myphone.microsoft.com
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Створення резервних копій 
і відновлення файлів

Повідомлення
Під час процедури створення резервних 
копій чи відновлення даних деякі функції 
системи можуть призупиняти свою дію. 
Завершивши, перезавантажте пристрій, 
щоб знову запустити призупинені функції. 

Резервні копії
Примітка. Якщо під час створення 
резервної копії ви вводите пароль, він 
знадобиться вам у разі її відновлення. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Резервное 

копирование > Резервное 
копирование. 

3. Виберіть елементи, для яких потрібно 
створити резервні копії, і натисніть 
След.. 

4. Дотримуючись екранних вказівок, 
створіть резервні копії файлів. 

Підказка. Перед оновленням 
програмного забезпечення пристрою 
nüvifone створюйте резервні копії ОЗ, 

вибраного, налаштувань, контактів та 
закладок.

Відновлення даних
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Резервное 

копирование > Восстановить. 
3. Виберіть резервну копію файлу, який 

потрібно відновити, і натисніть След.. 
4. Дотримуючись екранних вказівок, 

відновіть резервну копію файлу.

Пошук файлів
Ви можете виконувати пошук файлів та 
інших елементів, збережених на пристрої. 
Шукати можна за назвою або за словами, 
що містяться в різних програмах.
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пункту Поиск в телефоне.
3. Введіть ім’я файлу або потрібне слово. 
4. Виберіть тип даних.
5. Торкніться піктограми Поиск.
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Синхронізація даних 
пристрою nüvifone

Виконувати синхронізацію вмісту 
і передачу даних між пристроєм і 
комп’ютером можна за допомогою 
програми Microsoft ActiveSync на базі 
операційної системи Windows XP. 
Під час синхронізації ActiveSync порівнює 
дані на пристрої з даними, збереженими 
на комп’ютері чи на сервері Exchange, 
та виконує їх оновлення відповідно до 
внесених змін. 
Докладні відомості про програму 
ActiveSync див. у файлі довідки Active 
Sync.
Для виконання синхронізації на базі 
операційної системи Windows Vista 
необхідна програма Microsoft Windows 
Mobile Device Center. Її можна завантажити 
з веб-сторінки www.microsoft.com 
/windowsmobile/devicecenter.mspx.

Встановлення і 
налаштування програми 
ActiveSync на комп’ютері
1. Вставте компакт-диск для запуску 

програми у пристрій читання компакт-
дисків на комп’ютері.

2. Виконайте вказівки на екрані.
3. Під’єднайте пристрій до комп’ютера 

за допомогою кабелю мікро-USB або 
технології Bluetooth. Дивіться стор. 88. 

4. Дотримуючись екранних вказівок, 
виконайте процедуру, передбачену 
майстром налаштування.

5. Після завершення синхронізації 
від’єднайте пристрій від комп’ютера. 

Якщо на пристрої nüvifone активовано 
режим ActiveSync, то щоразу під час 
під’єднання до комп’ютера синхронізація 
даних пристрою виконуватиметься 
автоматично. 

www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
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Синхронізація даних за 
допомогою USB-кабелю
1. Встановіть на комп’ютері програму 

ActiveSync. 
2. Під’єднайте роз’єм мікро-USB до гнізда 

мікро-USB на бічній панелі пристрою.
3. Інший кінець USB-кабелю підключіть до 

комп’ютера. 
4. Якщо відобразиться екран вибору 

режиму підключення USB, торкніться 
пунктів ActiveSync > OK. ActiveSync 
виконає синхронізацію даних пристрою.

Примітка. Щоб синхронізувати 
медіафайли, наприклад музику або відео, 
необхідно використовувати USB-кабель, а 
не зв’язок Bluetooth.

Синхронізація даних за 
допомогою технології 
Bluetooth® 
Для виконання синхронізації даних за 
допомогою технології Bluetooth комп’ютер 
має бути оснащено компонентом Bluetooth. 
Примітка. Щоб синхронізувати 
медіафайли, наприклад музику або відео, 
необхідно використовувати USB-кабель,  
а не зв’язок Bluetooth.
1. Активуйте функцію Bluetooth на 

комп’ютері.
2.  Підключіть nüvifone до комп’ютера  

через Bluetooth. Дивіться стор. 88.
3. Натисніть на пристрої nüvifone  

кнопку .
4. Торкніться пунктів ActiveSync > Меню > 

Подключение через Bluetooth. 
5. Після встановлення з’єднання торкніться 

пункту Синхронизация для виконання 
синхронізації даних.
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Активація екрана режиму 
USB-підключення
Екран вибору режиму підключення USB 
дає змогу вибрати тип USB-підключення за 
допомогою USB-кабелю між комп’ютером 
і пристроєм. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Соединения > Настройка USB.
3. Встановіть прапорець для пункту 

Спрашивать при подключении 
устройства. 

4. Під’єднайте роз’єм мікро-USB до гнізда 
мікро-USB на бічній панелі пристрою.

5. Інший кінець USB-кабелю під’єднайте до 
комп’ютера. Після цього з’явиться екран 
режиму USB-з’єднання. 

6. Виберіть потрібний параметр. 
7. Натисніть OK.

Режим запам’ятовуючого 
пристрою

Повідомлення
Якщо ви не впевнені, для чого потрібен  
той чи інший файл, нЕ видаляйте його.  
У пам’яті пристрою nüvifone зберігаються 
важливі системні файли, які нЕ можна 
видаляти. Особливо важливими є файли, 
що зберігаються в папках “Garmin” та 
“System.”

Режим запам’ятовуючого пристрою 
підходить для використання, якщо на 
комп’ютері не встановлено програму 
ActiveSync.
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Синхронізація даних за 
допомогою програми 
Exchange Server
ActiveSync також може виконувати 
синхронізацію через бездротову або 
стільникову мережу за допомогою 
програми Microsoft Exchange Server, яка 
забезпечує можливість синхронізації 
електронних повідомлень. Ваш мобільний 
оператор має підтримувати функцію 
Exchange ActiveSync програми Microsoft 
Exchange Server. Відомості щодо роботи 
функції Exchange Server можна отримати у 
мережевого адміністратора. 
Докладні відомості про програму 
ActiveSync див. у файлі довідки Active 
Sync.

Синхронізація з обліковим 
записом Windows LiveWindows Live
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми Windows Live.
3. Торкніться пункту Вход.
4. Прочитайте та прийміть умови 

використання.
5. Виберіть потрібний параметр:

Введіть свою адресу ел. пошти та 
пароль в системі Windows Live і 
натисніть След.. 
Торкніться пункту Создать 
идентификатор Windows Live.

6. Виконайте вказівки на екрані, щоб 
синхронізувати ваш обліковий запис 
Windows Live на пристрої nüvifone.

•

•
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Під’єднання до інших 
пристроїв

Про Bluetooth
Бездротова технологія Bluetooth забезпечує 
можливість встановлення бездротового 
зв’язку між пристроями, наприклад 
комп’ютером із компонентом Bluetooth 
і пристроєм nüvifone. Для виконання 
спарення та підключення обидва пристрої 
мають бути увімкнені і знаходитись на 
відстані не більше 10 м один від одного.
Активізація функції Bluetooth на пристрої 
дає змогу виконувати синхронізацію даних, 
передачу файлів і встановлення спільного 
доступу до різних сервісів. 

Увімкнення функції Bluetooth
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів > Параметры > 

Менеджер безпроводных функций > 
Bluetooth. 

Підказка. Коли функція Bluetooth не 
використовується, її варто вимикати для 
заощадження ресурсу батареї.

Режим видимості пристрою 
nüvifone
Інші пристрої з підтримкою Bluetooth 
можуть виявляти ваш пристрій, 
виконувати спробу передачі даних на 
нього, встановлювати з ним зв’язок та 
використовувати послуги Bluetooth. 
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Соединения > Bluetooth. 
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Режим.
4. Встановіть прапорці для пунктів 

Включить Bluetooth та Перевести 
устройство в режим видимости і 
натисніть OK. 

Якщо потреби у використанні режиму 
видимості немає, зніміть прапорець для 
пункту Перевести устройство в режим 
видимости.
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Додавання пристрою Bluetooth
Коли з’єднання між двома пристроями 
встановлюється вперше, для початку 
необхідно виконати їх “спарення”, 
вказавши відповідний PIN-код/пароль. 
1. Встановіть компонент Bluetooth на 

пристрої, до якого здійснюється 
підключення, у режим для пошуку/
виявлення. Зазвичай це можна виконати 
за допомогою меню “Bluetooth”, 
“Соединения” або “Hands-free”.

2. Натисніть на пристрої nüvifone  
кнопку . 

3. Торкніться пунктів Параметры > 
Соединения > Bluetooth.

4. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 
пункт Устройства. 

5. Виберіть команду Добавить новое 
устройство.

6. Виберіть пристрій, до якого потрібно 
під’єднатися, і натисніть След..

7. Введіть пароль із букв та цифр 
пристрою, із яким здійснюється 
з’єднання, і натисніть След.. Цей 
пароль завжди вказується у технічній 
документації пристрою.

8. Введіть назву для підключення.

Примітка. Пароль пристрою nüvifone 
для Bluetooth-підключення - 1234.
Після виконання початкового спарення 
два пристрої надалі автоматично 
встановлюватимуть зв’язок між собою.
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Надсилання файлів
Ви можете надсилати файли на інший 
пристрій через бездротову технологію 
Bluetooth.
1. Виконайте спарення і з’єднання 

пристрою nüvifone та іншого пристрою,  
із яким потрібно обмінятися даними.

2. Натисніть клавішу .
3. Торкніться пункту File Explorer.
4. Виберіть файл і торкніться пунктів  

Меню > Передача файла. З’явиться 
список пристроїв Bluetooth.

5. Виберіть у списку потрібний пристрій. 
Файл буде надіслано.

Отримання файлів
Щоб мати змогу отримувати файли, 
увімкніть функцію Bluetooth та налаштуйте 
пристрій на режим видимості. 

Використання функції 
Internet Sharing
За допомогою функції Internet Sharing 
комп’ютер може використовувати Інтернет-
підключення пристрою nüvifone. Завдяки 
цьому зникає потреба щодо наявності 
окремої передплати Інтернет-послуг для 
комп’ютера. 
Телефон має підтримувати функцію 
передачі даних. Оплата за передачу даних 
стягується згідно з тарифами оператора. 
1. Під’єднайте nüvifone до комп’ютера за 

допомогою USB-кабелю. 
2 Натисніть кнопку . 
3. Виберіть пункт Internet Sharing.
4. Торкніться пункту Подключить.
5. Після цього на комп’ютері можна буде 

використовувати Інтернет.
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Використання бездротового 
зв’язку
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Менеджер безпроводных функций. 
Менеджер бездротових функцій дає 
змогу переглянути стан під’єднань 
пристрою. 

3. Вибравши відповідний параметр, 
під’єднання можна активувати або 
вимкнути. На активність з’єднання  
вказує піктограма жовтого кольору.

Зміна параметрів з’єднання
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Менеджер безпроводных функций > 
Настройки. 

3. Виберіть відповідний пункт, щоб 
налаштувати ці параметри. 

Автоматичне увімкнення та 
вимкнення з’єднань
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Менеджер безпроводных функций > 
Настройки > Автозамена параметров.

3. Позначте відповідні поля, щоб телефон, 
Wi-Fi та Bluetooth вмикались та 
вимикались автоматично. 

4. Введіть відповідні дати та час. 
5. Натисніть готово. 
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Встановлення з’єднання 
Wi-Fi
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів > Параметры > 

Менеджер безпроводных функций > 
Wi-Fi.

3. Пристрій має перебувати в межах дії 
мережі Wi-Fi. 

Увімкнення функції Wi-Fi Sharing
Функція Wi-Fi Sharing забезпечує 
можливість спільного доступу до  
Wi-Fi-з’єднання вашого пристрою,  
який у разі її використання виконує  
роль Wi-Fi-маршрутизатора. 
1. Під’єднайте nüvifone до інших пристроїв.
2. Пристрій має перебувати в межах  

дії мережі Wi-Fi. 
3. Натисніть на пристрої nüvifone  

кнопку . 
4. Торкніться пунктів Параметры >  

Менеджер безпроводных 
функций > Wi-Fi Sharing > OK > 
Подключить. Внаслідок цього інший 
пристрій, наприклад ноутбук, зможе 
використовувати ваше з’єднання Wi-Fi. 

Обмін файлами за 
допомогою FTP
Обмін файлами між двома пристроями з 
функцією Bluetooth можна здійснювати 
за допомогою сервера/клієнта для обміну 
даними.

Налаштування сервісів передачі 
файлів
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Соединения > Bluetooth.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт FTP. 
4. За потреби змініть кореневий каталог. 

Зауважте, віддалений клієнт не може 
переглядати файли, збережені поза цим 
каталогом.

5. За потреби встановіть прапорець для 
пункту Использовать авторизацию на 
сервере. 

6. Натисніть OK. 
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Персональні 
налаштування 

пристрою nüvifone
Налаштування параметрів 
екрана
Регулювання яскравості
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Яркость.
3. Налаштуйте яскравість відповідно до 

умов роботи пристрою від батареї або 
від зовнішнього джерела живлення.

Налаштування тривалості 
увімкнення підсвітки
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Подсветка.
3. Налаштуйте підсвітку відповідно до умов 

роботи пристрою від батареї або від 
зовнішнього джерела живлення.

Увімкнена підсвітка під час 
навігації
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Подсветка. 
3. Позначте поле Вкл. при навигации.

Вирівнювання екрана
Вирівнювання (калібрування) екрана 
виконується для того, щоб елемент, 
якого ви торкаєтесь на екрані, вибирався 
відповідним чином. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Экран.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Выравнивание.
4. Торкніться пункту Вировнять экран і 

виконайте вказівки на екрані.
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Налаштування колірного режиму
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Цветовой режим.
3. Виберіть пункт День (світлий фон),  

Ночь (темний фон) або Автомат.

Доступ до налаштувань 
гучності системи
Ви можете змінювати рівні гучності для 
персоналізованих профілів, рингтонів, 
типів дзвінка, системних повідомлень, 
сповіщень, звуків дотику до екрана та 
кнопок на корпусі.
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук.

Впорядкування меню 
“Пуск”
1. Натисніть клавішу .
2. Потягніть потрібну піктограму. 
3. Відпустіть піктограму, розташувавши її в 

новому місці.

Налаштування головного 
екрана
Зміна теми головного екрана
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Вид > 

Тема.
3. Виберіть тему для головного екрана. 

Зміна зображення екрана 
очікування
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Вид > 

Изображение экрана ожидания.
3. Виберіть пункт Изображение. 
4. За допомогою стрілок виберіть потрібні 

шпалери. 
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Редагування ярликів на головному 
екрані
На головному екрані можна розмістити до 
45 ярликів. 
1. Торкніться та тягніть ярлик, що 

знаходиться посередині головного 
екрана, упродовж двох секунд. 

2. Перетягніть піктограму в потрібне 
розташування або до “кошика”.

3. Щоб додати піктограму, торкніться .  
Виберіть програму і торкніться пункту 
Добавить. 

4. Щоб зберегти внесені зміни,  
торкніться . 

Щоб відновити оригінальну  
розкладку ярликів на головному  
екрані, торкніться .

Персональні налаштування 
телефону
Зміна профілю
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук > 

Профиль. 
3. Виберіть потрібний профіль, наприклад 

Обычный або Тихий. 

Примітка. В автоматичному режимі 
пристрій автоматично змінює профіль на 
“Обычный” або “Встреча” відповідно до 
розкладу подій, налаштованого в календарі 
Outlook.

Налаштування мелодії дзвінка
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук > 

Рингтон. 
3. Виберіть потрібну мелодію дзвінка. 
4. Торкніться пункту Воспроизвести,  

щоб відтворити вибраний рингтон. 

Налаштування типу сигналу 
дзвінка
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук > 

Тип сигнала вызова. 
3. Виберіть тип сигналу дзвінка, наприклад 

Вибрация и звонок.
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Зміна додаткових налаштувань 
звуку
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук > 

Дополнительно. 
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Звуки.
4. Виберіть події, для яких потрібно 

застосувати мелодії.
5. Натисніть OK.

Зміна параметрів сповіщень
Ви можете налаштувати звуки та 
сповіщення для певних подій, наприклад 
для пропущених дзвінків та нагадувань.
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук > 

Дополнительно.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Уведомления.
4. Виберіть подію, із якою потрібно 

пов’язати сповіщення.

5. Виберіть тип сповіщення.
6. Натисніть OK.

Налаштування вібрації для дотику 
до екрана
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > Звук > 

Дополнительно.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Вибрация.
4. Позначте поле Касание экрана.
5. Виберіть тип вібрації.
6. Натисніть OK.

Автоматичне приймання 
телефонних дзвінків
Пристрій прийматиме телефонні дзвінки 
автоматично, якщо під’єднано гарнітуру. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Личные > Телефон.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Автоответчик. 
4. Щоб увімкнути автовідповідач, 

встановіть прапорець для відповідного 
параметра. 
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5. Встановіть час очікування перед 
увімкненням автовідповідача.

6. Натисніть OK.

Активація повідомлення про 
з’єднання
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Личные > Телефон.
3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 

пункт Настройки вызовов. 
4. Виберіть параметр відображення 

індикації, яка вказуватиме на те, що 
дзвінок прийнято.

Налаштування регіональних 
параметрів
Одиниці виміру залежатимуть від вибраної 
вами країни. 

Вибір країни
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Региональные настройки.

3. Торкніться розкривного списку, виберіть 
країну і натисніть OK. 

 ПіДКАЗКА. Для подальшого 
налаштування одиниць виміру виберіть 
у слайд-меню вгорі екрана відповідний 
пункт і внесіть зміни.

4. Перезавантажте пристрій nüvifone.

Зміна одиниць виміру навігації
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Общие.
3. Виберіть одиниці вимірювання для 

відстані, швидкості, напрямку, висоти 
над рівнем моря та температури.
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Блокування телефону 
паролем
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Личные > Блокировка. 
3. Встановіть прапорець для пункту 

Спрашивать, если телефон не 
используется на протяжении,  
а тоді вкажіть потрібний період часу.

4. Виберіть Тип пароля. 
5. Введіть пароль, тоді введіть його вдруге 

для підтвердження. 
6. За потреби натисніть Подсказка та 

введіть підказку. 
7. Щоб зберегти внесені зміни, натисніть 

OK. 

Зміна налаштувань 
споживання енергії
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Питание.
3. Торкніться пункту Дополнительно. 
4. Налаштуйте параметри автоматичного 

увімкнення пристрою nüvifone за умов 
роботи від батареї або зовнішнього 
джерела живлення.
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Налаштування мережевого 
профілю телефону
Якщо після встановлення SIM-картки не 
буде виявлено параметри мережі вашого 
мобільного оператора, вибір мережі можна 
виконати вручну. 
Параметри GPRS, WAP та MMS 
визначаються вибраною мережею.

Автоматичне налаштування 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Соединения > Настройка сети. 
3. Виберіть пункт Автомат., щоб вибір 

мобільного оператора здійснювався 
відповідно до SIM-картки. 

4. Натисніть готово.

Налаштування вручну
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Соединения > Настройка сети. 
3. Виберіть країну, у якій перебуваєте. 
4. Виберіть свого мобільного оператора. 
5. Натисніть готово.

Зміна мереж GSM та 3G
Виберіть тип мережі, що відповідає вашій 
SIM-картці.
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Соединения > Сети GSM/3G. 
3. У полі Сеть виберіть потрібну мережу 

або параметр Автомат.. У разі вибору 
параметра Автомат. мережа 3G має 
пріоритет перед мережею GSM. 

4. Натисніть OK.
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Регулювання параметрів 
навігації
Регулювання параметрів карти
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Карта. 
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати. 
Нагрузка карты—використовується 
для налаштування відображення 
деталей на карті. Велика кількість 
відображених деталей спричиняє 
повільне перемальовування карти. 
Ориентация—передбачає 
використання таких параметрів: 
Перспектива — карта відтворюється 
як тривимірне зображення (3D) із 
напрямком руху вгорі екрана; По 
треку — карта відтворюється як 
двовимірне зображення (2D) із 
напрямком руху вгорі екрана; або 
На север — карта відтворюється як 
двовимірне зображення, вгорі якого 
незмінно розташовується напрямок 
північ.

•

•

Показать позицию—
використовується для перегляду 
поточного розташування на карті або 
відображення його GPS-даних.
Автоувеличение—у разі 
вибору параметра Включено 
виконуватиметься автоматичне 
масштабування карти для 
відображення наступного повороту.
Показывать предел скорости—у 
разі вибору параметра Да під час 
руху основними магістралями 
відображатимуться дані щодо 
обмеження швидкості.
Транспортное средство—виберіть 
піктограму, що позначатиме ваше 
розташування на карті. 

Зміна параметрів розрахунку 
маршруту
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Прокладка маршрута.
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати. 
Вычислить маршруты—дає змогу 
вказати тип транспортного засобу 
для оптимізації складення маршруту.

•

•

•

•

•
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Пересчет отклонения—
використовується для вибору 
способу сповіщення у випадку 
відхилення від маршруту. 
Свойства маршрута—
використовується для вибору 
критерію розрахунку маршруту. 
Просмотр поворота—у разі 
вибору параметра Включено 
відображатимуться короткі дані 
щодо подальших поворотів.
Объезжаемые места—
використовується для вибору типів 
доріг чи ділянок, яких потрібно 
уникати під час складання маршруту. 
Дивіться стор. 44.

Зміна параметрів аудіо
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Аудио.
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати. 
голос—дає змогу вибрати тип 
голосових підказок.
голосовая подсказка—
використовується для вмикання або 
вимикання навігаційних підказок.

•

•

•

•

•

•

Налаштування для пунктів із 
зоною сигналізації
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Точки сближения.
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати. 
Польз. объекты—використовується 
для увімкнення та вимкнення 
сигналізації для ОЗ (об’єктів 
зацікавлення), дані про які 
завантажено в nüvifone. 
Камеры безопасности—
використовується для увімкнення та 
вимкнення сигналізації для камер 
безпеки, дані про які завантажено в 
nüvifone. 
Звуковое уведомление—дає 
змогу вибрати сигнал звукового 
сповіщення про наближення до 
налаштованого ОЗ або камери 
безпеки. 

•

•

•
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Зміна системи і формату 
координат
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Общие. 
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати. 
Формат позиции—використовується 
для вибору формату координат 
відповідно до паперової карти, 
якою ви користуєтесь. Виберіть 
параметр Сетка UTM для введення 
відповідних координат.
Нулевая отметка—
використовується для вибору 
системи координат відповідно 
до паперової карти, якою ви 
користуєтесь. 

•

•

Зміна налаштувань платформи 
Connected Services
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Подключаемые службы. 
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати. 
Доступ к сетевым услугам—дає 
змогу вибрати спосіб підключення 
до послуг платформи Connected 
Services.
Обновления позиции—
використовується для 
надсилання оновлення даних про 
місцезнаходження за допомогою 
сервісу Ciao! вручну або 
автоматично.
Инфо о сетевых услугах—дає 
змогу періодично надсилати 
з телефону анонімні дані про 
розташування. Для цього телефон 
має підтримувати функцію передачі 
даних. Оплата за передачу даних 
стягується згідно з тарифами 
оператора. 

•

•

•
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Зміна налаштувань GPS
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > GPS.
3. Виберіть параметр, який потрібно 

відрегулювати.
Автоматическое обновление—дає 
змогу вибрати спосіб автоматичного 
оновлення даних GPS.
Обновление при синхронизации—
дає змогу вибрати, чи nüvifone має 
оновлювати дані GPS автоматично, 
чи під час синхронізації з 
комп’ютером. 
Обновление данных GPS—дає 
змогу переглянути відомості, 
отримані під час останнього 
оновлення даних GPS. Виберіть 
пункт Обновить, щоб виконати 
оновлення даних GPS просто зараз. 
Состояние сигнала GPS—дає змогу 
переглянути дані про сигнали GPS, 
що надходять на пристрій, і рівень їх 
потужності. 

•

•

•

•

Вимкнення GPS
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > GPS.
3. Виберіть пункт Состояние сигнала 

GPS. 
4. Торкніться пунктів  > Выключить 

GPS.

Налаштування свого місцезнаходження 
Коли GPS активується вперше або ви 
проїхали більше 1000 км із вимкненим 
приймачем GPS, необхідно виконати 
ініціалізацію GPS. Щоб скоротити 
процес виявлення супутникових сигналів, 
налаштуйте своє місцезнаходження на 
карті. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > GPS.
3. Виберіть пункт Состояние сигнала 

GPS. 
4. Торкніться пунктів  > Новая позиция. 
5. Торкніться потрібної точки на карті і 

натисніть OK.
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Увімкнення і вимкнення 
безпечного режиму
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация > Общие > Безопасный 
режим.

3. Щоб увімкнути безпечний режим, 
виберіть параметр Включено. 

Під час руху безпечний режим передбачає 
дезактивацію тих функцій пристрою, які 
вимагають значної уваги водія і можуть 
відволікати його під час керування 
транспортним засобом. 

Видалення програм
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Удаление программ.
3. Виберіть програму і натисніть Удалить. 

Перегляд інформації про 
пристрій
Перегляд наборів карт
Телефон містить вбудовані дані карт. 
Додаткові дані карт можна придбати у 
дилерів компаній Garmin або ASUS. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Наборы карт. 
3. Торкніться пунктів  > MapSource.
4. Щоб вимкнути карту, зніміть прапорець 

поряд з назвою карти.

Авторські права та Угода з 
кінцевим користувачем
Перегляньте інформацію про авторські 
права та угоди з кінцевим користувачем. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры >  

О программе. 
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Перегляд навігаційних даних
Ви можете переглянути версію 
навігаційного програмного забезпечення  
та серійний номер пристрою. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Навигация >  О программе. 

Перегляд інформації про систему
Ви маєте змогу переглянути відомості про 
систему Microsoft.
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > О системе. 
3. Скористайтеся слайд-меню і перегляньте 

інформацію про пристрій та версію 
програмного забезпечення.

Перегляд версії карти
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться пунктів Сервис > Управл. 

данными > Наборы карт. 
3. Торкніться потрібної карти, щоб 

переглянути її версію. 

Відновлення заводських 
налаштувань

Повідомлення
Всі елементи, збережені користувачем 
(наприклад список вибраного) при 
цьому стираються. Файли, збережені у 
папці “My Storage”, а також дані карти 
не видаляються. Видалену інформацію 
відновити неможливо. 

Ця процедура передбачає відновлення 
заводських налаштування пристрою 
і видалення доданої користувачем 
інформації. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться пунктів Параметры > 

Система > Настройки по умолчанию. 
3. Введіть код 1234 і натисніть OK. 

Всі оригінальні налаштування буде 
відновлено. Всі додані вами елементи  
буде стерто.
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Додаток
Перезавантаження nüvifone
Якщо nüvifone перестає працювати, 
вимкніть його і увімкніть знову. 
Якщо це не вирішить проблему, 
зніміть кришку батарейного відсіку. 
За допомогою стилуса натисніть 
кнопку перезавантаження (дивіться 
стор. 7). Пристрій перезавантажиться і 
працюватиме належним чином.

Відомості про акумулятор 
Піктограма акумулятора  на панелі 
стану вказує на стан внутрішнього 
акумулятора. Щоб збільшити точність 
індикатора заряду акумулятора, повністю 
розрядіть акумулятор, а потім повністю 
зарядіть. Не від’єднуйте nüvifone від 
джерела живлення, поки акумулятор 
цілком не зарядиться. 

Збільшення тривалості заряду 
акумулятора

Натисніть кнопку  і торкніться 
пунктів Параметры > Система > 
Подсветка, щоб знизити потужність 
підсвітки.
Не залишайте пристрій nüvifone під 
дією прямого сонячного проміння. 
Уникаєте впливу на пристрій високих 
температур.

Заміна акумулятора

 УВАгА!
Використовуйте лише відповідну модель 
акумулятора: HiTech акумуляторна, змінна, 
SBP-23 іоно-літієвий. Використання будь-
яких інших акумуляторів може становити 
ризик виникнення вибуху.

Не виймайте акумулятор за допомогою 
гострих предметів. Гострий об’єкт може 
проколоти його, і це може спричинити 
ризик виникнення пожежі, витоку 
електроліту, отримання хімічних опіків та 
інших уражень.

Докладніше про заміну акумулятора 
дивіться на веб-сайті www.garminasus.com. 

•

•

www.garminasus.com
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Підказка. Щоб запобігти втраті 
налаштованих параметрів, вийнявши 
акумулятор, замініть його новим упродовж 
п’яти хвилин.
Щоб дізнатися про актуальні правила 
утилізації акумулятора та пристрою, 
звертайтеся до місцевої служби з 
видалення відходів.

Заміна плавкого 
запобіжника автомобільного 
кабелю живлення

Повідомлення
Під час заміни плавкого запобіжника 
стежте, щоб не розгубити маленькі деталі 
і розмістити їх у правильному положенні. 
Автомобільний кабель живлення не 
працюватиме, якщо його встановлено 
неналежним чином.

Якщо пристрій не вдається зарядити у 
транспортному засобі, імовірно, прийшов 
час замінити плавкий запобіжник, що 
міститься на кінці адаптера на панелі 
керування.

1. Натисніть на срібний наконечник 
монетою і поверніть її проти руху 
годинникової стрілки на 90 градусів. 

2. Зніміть заглушку, срібний наконечник  
та запобіжник. 

3. Встановіть новий запобіжник типу  
1A такого ж розміру. 

4. Вставте металевий наконечник у 
заглушку. За допомогою монети  
замініть заглушку. 
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Кріплення пристрою 
на панелі керування 
транспортного засобу
Деякі пакети nüvifone містять клейкий 
диск для кріплення пристрою. Кріплення 
пристрою на панелі керування 
транспортного засобу має здійснюватися 
за допомогою клейкого диска та з 
урахуванням відповідних державних та 
місцевих правил. Ніколи не розташовуйте 
пристрій там, де він перешкоджатиме 
належній видимості дороги.

Повідомлення
клейкий диск дуже важко відчепити після 
його закріплення на панелі. 

1. Протріть панель у тому місці, де 
ви збираєтесь розмістити диск для 
кріплення.

2. Зніміть захисну плівку з нижнього боку 
клейкого диска.

3. Розмістіть диск на панелі.
4. Зніміть верхню пластмасову кришку 

диска.
5. Розмістіть присмоктувач кріплення на 

диску. Опустіть важіль на присмоктувачі 
(у напрямку до диска).

Знімання пристрою 
nüvifone, тримача та 
кріплення
Виймання пристрою nüvifone із 
тримача
1. Підніміть маленький фіксатор вгорі 

тримача.
2. Нахиліть nüvifone у напрямку до себе.

Виймання тримача з кріплення
1. Поверніть тримач праворуч або ліворуч.
2. Натисніть таким чином, щоб кулька 

кріплення вивільнилася з гнізда тримача.

Знімання кріплення з лобового 
скла
1. Підніміть важіль на присмоктувачі.
2. Потягніть фіксатор кріплення до себе.
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Догляд за пристроєм
Старайтесь запобігати падінню 
пристрою, а також оберігайте його від 
сильної вібрації та ударів.
Оберігайте пристрій від потрапляння 
води. Контакт із водою може 
спричинити виникнення неполадок.
Не зберігайте пристрій упродовж 
тривалого часу під впливом дуже 
низьких або високих температур, 
оскільки це може нанести йому 
непоправної шкоди. 
Не використовуйте для роботи із 
сенсорним екраном металевих або 
гострих предметів - це може його 
пошкодити. Хоча для користування 
сенсорним екраном передбачено 
стилус, не використовуйте його під час 
керування транспортним засобом. 

•

•

•

•

Щоб запобігти крадіжці, не залишайте 
пристрій прикріпленим до лобового 
скла, коли він не використовується. 
Витріть сліди від присмоктувача, що 
залишаються на склі після зняття 
кріплення.

Технічні характеристики
розмір (Ш × В × д): 4,57 × 2,28 × 0,56 дюймів 

(116 × 58 × 14,3 мм)
Вага: 4,87 унцій (138 7)
дисплей: 3,5 дюйми діагональ, 800 × 

480 пікселів; WVGA дисплей із сенсорним 
екраном

корпус: не водостійкий (IP51)
діапазон робочої температури: від -15°C до 

40°C (5°F до 104°F)
діапазон температури зберігання: від -20°C до 

70°C (-4°F до 158°F)

•
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діапазон робочої температури зарядного 
пристрою змінного струму:  
від 0°C до 50°C (32°F до 122°F)

роз’єм кабелю живлення та з’єднання з 
комп’ютером: мікро-USB 

роз’єм для навушників: 3,5 мм
тип батареї: акумуляторна, змінна,  

SBP-23 іоно-літієва батарея (1500 мА)
Час роботи у режимі очікування:  

300 - 600 годин*
Час роботи у режимі очікування: 4 - 8 годин*
* Залежно від мережевого середовища та 

використання телефону.
Час заряджання: приблизно 4 год.
Вхідна потужність: потужність постійного 

струму через автомобільний кабель 
живлення, зарядний пристрій  
змінного струму через USB-кабель,  
кабель живлення змінного струму  
(не обов’язково)

GPS-приймач: високочутливий
тривалість виявлення супутникового 

сигналу*: 
у теплу погоду: <1 сек. 
у холодну погоду: <38 сек. 
Заводські налаштування: <45 сек. 
*Середня тривалість виявлення 
супутникового сигналу стаціонарним 
приймачем за відсутності перешкод.

Частотний діапазон: HSDPA DL 7,2 Мбіт/с  
UMTS 900/2100, EDGE/GPRS/GSM 
850/900/1800/1900, Клас 10

інші підтримувані типи зв’язку: Bluetooth 2,0 
+ EDR; WLAN; мікро USB 2,0

ОС: Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional 
камера/фотоапарат: 5-ти мегапіксельна камера 

з EDOF (розширеною глибиною різкості)
Пам’ять: до 2,5 Гб внутрішньої пам’яті; до 16 

Гб у разі використання картки microSD
комп’ютерний інтерфейс: USB-накопичувач 

(готовий до негайного використання), 
ActiveSync
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Важливі відомості про 
пристрій і правила 

техніки безпеки
Щоб переглянути оновлену інформацію 
про пристрій і безпеку його використання, 
читайте найновішу версію посібника 
користувача на веб-сторінці  
www.garminasus.com/M10. 

 ПОПЕРЕДжЕННЯ
Нехтування цими потенційними 
небезпеками може стати причиною ДТП, 
що в свою чергу може призвести до 
травмування або летальних наслідків.

Основні правила техніки безпеки 
щодо користування пристроєм

Встановлюючи пристрій у 
транспортному засобі, зважайте на те, 
щоб він не перешкоджав видимості 
дороги і не ускладнював доступ 
до механізмів керування - керма, 
педалей і важеля коробки передач. Не 
розміщуйте пристрій перед або над 
повітряною подушкою безпеки. 

•

Пам’ятайте, що часом кріплення може 
самочинно відклеїтися від лобового 
скла. Не встановлюйте його в місцях, 
де воно заважатиме в разі відклеєння. 
Щоб зменшити ризик самочинного 
відклеєння, встановлюйте кріплення на 
чисте скло.

Попередження щодо користування
У будь-якій ситуації приймайте 
рішення, виходячи з міркувань 
безпеки керування автомобілем. 
Під час керування автомобілем не 
відволікайтеся на користування 
пристроєм, ваша увага має бути 
цілковито зосереджена на дорозі. 
Під час керування автомобілем якомога 
менше дивіться на екран пристрою; 
за можливості завжди користуйтеся 
голосовими підказками.
Під час керування не набирайте 
текстових повідомлень, не редагуйте 
маршрут чи налаштування та не 
використовуйте інших функцій, які 
передбачають тривалі маніпуляції 
з пристроєм. Перш ніж починати 
виконувати такі дії, слід зупинити 

•

•

•

•

www.garminasus.com/M10


Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки

Посібник користувача для nüvifone M10 111

транспортний засіб у безпечному місці 
з дотриманням правил дорожнього 
руху.
Під час руху за маршрутом уважно 
співставляйте інформацію, що 
відображається на пристрої, з іншою 
наявною інформацією, зокрема 
дорожніми знаками, повідомленнями 
про закриті ділянки доріг, дорожніми 
та погодними умовами, заторами та 
іншими чинниками, що впливають 
на безпеку під час поїздки. У разі 
невідповідності даних пристрою 
фактичним обставинам, перш 
ніж продовжити рух, з’ясуйте всі 
суперечності і продовжуйте рух з 
урахуванням дорожніх знаків та умов.
Цей пристрій розроблено з метою 
забезпечення водієві підказок 
стосовно маршруту. Водій не повинен 
повністю покладатися на пристрій, 
забуваючи про уважність та логіку. Не 
дотримуйтеся підказок маршруту, якщо 
пропонований маневр не дозволений в 
цьому місці або його виконання може 
бути небезпечним.

•

•

Техніка безпеки експлуатації 
акумулятора
Недотримання цих вказівок може 
вплинути на тривалість терміну служби 
внутрішнього літій-іонного акумулятора, а 
також стати причиною пошкодження GPS-
пристрою, виникнення пожежі, витоку 
електроліту, отримання хімічних опіків та 
інших уражень.

Запобігайте впливу на пристрій 
високих температур: не залишайте 
його поблизу обігрівальних приладів 
або під дією прямого сонячного 
проміння, наприклад у припаркованому 
автомобілі. Щоб запобігти 
пошкодженню пристрою, зберігайте 
його в захищеному від сонячних 
променів місці, наприклад у відділенні 
для рукавичок. 
Не намагайтесь проколоти чи 
підпалити пристрій. 
Тривале зберігання пристрою 
допускається за температури в 
діапазоні від -20°C до 70°C (-4°F до 
158°F) 

•

•

•
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Експлуатація пристрою допускається 
за температури в межах від -15°C до 
40°C (5°F до 104°F).
Щоб дізнатися про актуальні правила 
переробки/утилізації пристрою/батареї, 
звертайтеся до місцевої служби з 
видалення відходів.
Не виймайте акумулятор за допомогою 
гострих предметів.
Тримайте акумулятор у місці, 
недоступному для дітей. 
Не намагайтеся розібрати, проколоти 
чи іншим чином пошкодити 
акумулятор.
У разі використання зарядного 
пристрою змінного струму або 
зовнішнього зарядного пристрою, 
застосовуйте лише оригінальні 
аксесуари, передбачені для вашої 
моделі пристрою.
Не змінюйте, не переробляйте 
батарею, не намагайтесь вставити в 
неї чужорідні предмети, не занурюйте 
її у воду та інші рідини, не кидайте у 
вогонь, адже все це може спричинити 
вибух або травми.

•

•

•

•

•

•

•

Не піддавайте короткому замиканню 
батарею та уникайте доторкання 
металевих провідників до полюсів 
батареї.
Замінюючи акумулятор, 
використовуйте лише схвалені для 
вашої моделі пристрою акумулятори. 
Використання інших акумуляторів 
може спричинити пожежу або вибух. 
Придбати змінні акумулятори можна в 
дилерів компаній Garmin чи ASUS або 
через веб-сайт Garmin-Asus.
Не намагайтеся вийняти акумулятор, 
заміна якого користувачем не 
передбачена. 
За потреби ліквідації пристрою 
зверніться до відповідної служби, 
наприклад служби видалення 
електронних відходів, де батарею 
зможуть вилучити для переробки чи 
утилізації. 

•

•

•

•



Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки

Посібник користувача для nüvifone M10 113

Повідомлення
Правові обмеження щодо 
кріплення пристроїв на лобовому 
склі
Перш ніж прикріпити присмоктувач 
кріплення пристрою на лобовому склі 
транспортного засобу, дізнайтеся про 
відповідні норми і правила, які діють 
у тому регіоні, куди ви збираєтесь 
їхати, та про будь-які обмеження щодо 
встановлення об’єктів на лобовому склі в 
місцях, що обмежують видимість шляху. 
дОтримання ВідПОВідних нОрм 
і закОніВ щОдО ВСтанОВЛЕння 
ПриСтрОю GarMin наЛЕЖить 
ВикЛюЧнО дО ВідПОВідаЛьнОСті 
кОриСтУВаЧа. Кріплення на панелі 
керування та використання переносного 
кріплення Garmin має здійснюватись з 
урахуванням відповідних норм і законів. 
Розташування пристрою Garmin не має 
перешкоджати належній видимості 
дороги. Компанія Garmin не бере на себе 
відповідальності за штрафи чи збитки, 
спричинені недотриманням місцевих 
законів, які стосуються використання 
пристрою Garmin.

Дані карт
У картах Garmin використано дані з 
урядових та приватних джерел. Дані 
практично усіх джерел можуть містити 
деякі неточності. В окремих країнах повні 
і точні картографічні дані або недоступні 
взагалі, або їх вартість є непомірно 
високою. 
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Декларація про відповідність
Цим компанії Garmin та ASUS заявляють, 
що даний виріб відповідає всім основним 
вимогам та відповідним положенням 
Директиви 1999/5/EC. Переглянути 
декларацію про відповідність можна на 
веб-сторінці www.garminasus.com 
/declaration-of-conformity.

Використання виробу
Смартфон-навігатор nüvifone призначений 
для використання у будь-якій країні світу, 
зокрема у зазначених нижче:

AT EE IS NO
BE ES IT PL
BG FI LI PT
CH FR LT RO
CY GB LU SE
CZ GR LV SI
DE HU MT SK
DK IE NL TR

Кардіостимулятори та інші медичні 
пристрої
Дослідження показали, що мобільні 
телефони мають безпосередній вплив на 
роботу кардіостимуляторів. Виробники 
кардіостимуляторів радять людям, що 
їх використовують, дотримуватися 
викладених нижче порад задля мінімізації 
ризиків утворення перешкод для роботи 
кардіостимулятора:

Між увімкненим мобільним пристроєм 
і кардіостимулятором слід завжди 
зберігати відстань не менше 15 см (6 
дюймів).
Зберігайте телефон з іншого боку, ніж 
кардіостимулятор. Не носіть телефон у 
нагрудній кишені.
Щоб мінімізувати ризик появи будь-
яких перешкод, прикладайте пристрій 
до вуха, що знаходиться далі від 
кардіостимулятора.

•

•

•

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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У разі підозри щодо виникнення 
перешкод у роботі кардіостимулятора 
негайно вимкніть телефон.

Стосовно інших медичних пристроїв -  
порадьтеся з лікарем або виробником 
пристрою, щоб дізнатися, чи мобільний 
телефон може впливати на роботу 
пристрою і яких запобіжних заходів слід 
вживати задля уникнення такого впливу.

Запобігання ураженню органів 
слуху
Висока гучність динаміків чи навушників 
може спричинити непоправне погіршення 
або втрату слуху. Якщо ви не чуєте, що 
говорять люди поруч із вами, рівень 
гучності пристрою можна вважати надто 
високим. Слухати гучну музику впродовж 
тривалого часу не можна. Якщо у вас 
дзвенить у вухах або ви чуєте звуки 
приглушено, припиніть прослуховування 
гучної музики і зверніться до лікаря для 
перевірки слуху. 

• Запобігання травмам, 
що виникають внаслідок 
одноманітних рухів
Внаслідок тривалого виконання 
одноманітних повторюваних рухів, 
наприклад введення тексту на мобільному 
пристрої, ви можете відчувати певний 
дискомфорт у руках, плечах, шиї та інших 
частинах тіла. Час від часу робіть перерви. 
Якщо в процесі або після використання 
пристрою ви відчуваєте дискомфорт, 
перестаньте його використовувати і 
зверніться за консультацією до лікаря.

Запобігання нападам, втраті 
свідомості та перенапруженню 
зору
Існує невеликий відсоток людей, із якими 
можуть ставатися напади або втрата 
свідомості від мерехтіння світла або 
зображення, що використовується у відео 
та комп’ютерних іграх.
Якщо ви належите до цієї категорії людей 
або хтось із ваших родичів страждав на 
такого роду захворювання, порадьтеся з 
лікарем, перш ніж переглядати відео чи 
грати в ігри на пристрої. 
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Щоб мінімізувати ризик виникнення 
нападів, втрати свідомості та зорового 
перевантаження:

уникайте тривалого використання 
пристрою, час від часу робіть перерви. 
Не тримайте пристрій близько біля 
очей. 
Використовуйте пристрій у добре 
освітленому приміщенні.

У разі виникнення судом, сіпання очей чи 
м’язів, втрати свідомості, мимовільних 
рухів або дезорієнтації припиніть 
використовувати пристрій і зверніться до 
лікаря. 

Вплив радіохвиль
Цей мобільний пристрій надсилає 
і приймає слабкі радіосигнали для 
передачі голосу та різноманітних даних. 
Навіть коли пристрій працює в режимі 
максимальної вихідної потужності, 
за умови використання схвалених 
аксесуарів Garmin його коефіцієнт 
випромінювання радіочастотної 
енергії є нижчим за встановлені 
обмеження. Для відповідності вимогам 
Міжнародної комісії у справах захисту 

•

•

•

від неіонізуючого радіовипромінювання 
(ICNIRP) щодо впливу радіохвиль 
пристрій слід використовувати виключно 
на автомобільному тримачі або в руці. 
Використання пристрою в інших 
конфігураціях не допускається.
Пристрій пройшов випробування і 
відповідає всім вимогам щодо рівня 
коефіцієнта питомого поглинання (SAR). 
Фактичні результати вимірювань наведені 
нижче. 

Діапазон SAR 10 г  
(Вт/кг)

GSM 900 0,424

GSM 1800 0,549

WCDMA Band I 0,796

WCDMA Band VIII 0,415
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Усунення несправностей
Несправність Опис

Пристрій не 
встановлює зв’язку із 
супутником.

Натисніть клавішу  і торкніться пунктів Параметры > Навигация 
> GPS > Состояние GPS > . Перевірте, чи увімкнено GPS.

Зауважте, що для ініціалізації GPS потрібен деякий час. Коли GPS 
вмикається вперше, його ініціалізація може зайняти кілька хвилин.

Якщо ви проїхали більше 1000 км із вимкненим приймачем GPS, 
налаштуйте своє місцезнаходження на карті.

Пристрій не 
вмикається.

Зарядіть акумулятор. Дивіться стор. 10.

Замініть акумулятор. Дивіться стор. 105.

Пристрій не 
заряджається.

Замініть плавкий запобіжник в автомобільному кабелі живлення 
Дивіться стор. 106.
Як запобіжний захід в умовах високих температур, пристрій може 
призупиняти заряджання і працювати від акумулятора. 
Якщо пристрій знаходиться в автомобільному кріпленні, вийміть 
його із кріплення і покладіть у захищене від сонячних променів 
місце.

Не вдається 
зателефонувати.

Можливо, функцію виклику призупинено через низький рівень 
заряду акумулятора. У разі низького рівня заряду акумулятора 
може з’явитися запит щодо вимкнення функції виклику. Це не 
перешкоджає навігації (режим PND).
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Упродовж всього терміну використання пристрою 
ви можете завантажувати оновлення програмного 

забезпечення (за винятком даних карт), 
відвідавши веб-сайт www.garminasus.com.
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