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Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. 
Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню 
високих стандартів він дарує високоякісний мобільний 
зв’язок і безліч можливостей для розваг.

Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу •	
або програмного забезпечення, яке надається 
постачальниками послуг або операторами зв’язку, і 
може змінюватися без завчасного попередження. 
Компоненти, що входять до комплекту телефону, можуть •	
різнитися залежно від країни або оператора мережі.
Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого •	
дилера Samsung.
Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, •	
найкраще підходять для нього.
Аксесуари, які не входять у комплект постачання, •	
можуть бути несумісні з телефоном.
Компанія Samsung не несе відповідальності за •	
проблеми з функціонуванням або сумісністю, 
спричинені зміненням установок реєстру або 
зміненням програмного забезпечення операційної 
системи. Спроби встановлення установок операційної 
системи відмінних від встановлених виробником 
може спричинити неправильну роботу пристрою або 
програм.
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Пояснювальні значки
Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в 
цьому посібнику: 

Попередження – ситуації, що можуть призвести до 
травмування вас або інших осіб

Увага – ситуації, що можуть спричинити 
пошкодження телефону або іншого обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та 
додаткові відомості 

[ ] Квадратні дужки – клавіші телефону

Авторське право
© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами 
щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати 
або передавати в будь-якій формі або будь-якими 
засобами, електронними або механічними, включно із 
ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-
якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-
пошуковій системі, жодну частину цього посібника без 
попереднього письмового дозволу компанії Samsung 
Electronics.
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Товарні знаки
SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими •	
товарними знаками компанії Samsung Electronics.
Логотип Android, Google Search•	 ™, Google Maps™, 
Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google 
Talk™ і Google Earth™ є товарними знаками компанії 
Google, Inc.
Bluetooth•	 ® є зареєстрованим товарним знаком компанії 
Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками •	
Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути 
товарними знаками їх відповідних властників.
Wi-Fi•	 ®, логотип Wi-Fi CERTIFIED, логотип Wi-Fi і Wi-Fi 
Direct™ є зареєстрованими товарними знаками 
компанії Wi-Fi Alliance. 
Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та 
придатний до використання в усіх європейських країнах. 
Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в 
приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі 
у Франції.
Усі інші товарні знаки й авторські права належать •	
відповідним власникам.
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Складання

Встановлення SIM- або USIM-картки та 
акумулятора

Якщо пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу 1. 
ввімкнення/вимкнення живлення та виберіть Живлення 
вимк. →	Так, щоб вимкнути його.

Зніміть задню кришку.2. 

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи 
задню кришку.
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Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими 3. 
контактами донизу.

Встановіть акумулятор.4. 

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно 
поводьтеся з аккумулятором, щоб не пошкодити цю 
антену.

Встановіть задню кришку на місце.5. 
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Зарядження акумулятора
Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити 
акумулятор.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, 
рекомендовані компанією Samsung. Використання 
несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може 
призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження 
телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджено, телефон 
може не ввімкнутися, навіть якщо він підключений 
до зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому 
акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як 
увімкнути пристрій.

Підключіть менший роз’єм зарядного пристрою до 1. 
багатофункціонального гнізда.

Неправильне підключення зарядного пристрою може 
призвести до серйозного пошкодження пристрою. 
Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, 
спричинені неправильним використанням.
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Підключіть більший роз’єм зарядного пристрою до 2. 
розетки.

Під час зарядження телефону сенсорний екран може не 
працювати через нестабільне живлення. У такому разі 
від’єднайте зарядний пристрій від телефону.

Після повного зарядження акумулятора спочатку 3. 
від’єднайте зарядний пристрій від телефону, а потім – 
від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від’єднано зарядний 
пристрій. Це може призвести до пошкодження 
пристрою.

Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, 
коли він не використовується. На зарядному пристрої 
немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити 
зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час 
використання зарядний пристрій не слід виймати із 
гнізда телефону.



9

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону
Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу 
ввімкнення/вимкнення живлення. Після першого 
ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб 
настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу 
ввімкнення/вимкнення живлення та виберіть Живлення 
вимк. →	Так.

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу •	
в місцях, де обмежено використання безпроводових 
пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
Щоб використовувати лише послуги телефону, не •	
пов’язані з роботою в мережі, переключіться в режим 
«Без зв’язку».
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Ознайомлення з телефоном

Сенсорний екран

Динамік

Мікрофон

Об’єктив передньої 
камери

Датчик зближення

Клавіша гучності

Світлочутливий 
датчик

Багатофункціональне 
гніздо
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1. Спрацьовує тільки під час використання функції гучномовця чи 
записуванні відео.

2. Не торкайтесь ділянки, де розташована антена, та не перекривайте її 
долонями або іншими об’єктами під час використання функцій GPS.

Головна антена

Роз’єм для гарнітури 

Об'єктив задньої 
камери

Клавіша ввімк./
вимк. живлення/

блокування

Конектор Pogo

Мікрофон1

Фотоспалах

Задня кришка

Динамік

Антена GPS2
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Заходи безпеки
Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження 
пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед 
використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним 
струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі 
чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не 
від’єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не 
торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або 
акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, 
не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози
Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним 
струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором 
або акумулятором, що протікає
З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до 
найближчого авторизованого сервісного центру.
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Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними 
пристроями

Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори •	
та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. 
Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити 
або вивести з ладу пристрій.
Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь •	
усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або 
пристроїв.
Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, •	
які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або 
радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не •	
допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього 
тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та 
перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від 
пошкодження

Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або •	
дуже високої температури.
Вплив екстремальних температур може призвести до деформації •	
пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби 
пристрою й акумуляторів.
Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки •	
вони можуть з’єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або 
повного пошкодження акумулятора.
Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.•	

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень 
про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де 
застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання 
заборонено
Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного 
пристрою у певних місцях.
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Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних 
пристроїв
Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. 
Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора
Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі •	
15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди 
для його роботи.
Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см •	
від кардіостимулятора.
Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, •	
використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного 
обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота
Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, 
зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті 
устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його 
виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди
Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових 
апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового 
апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному 
середовищі

Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному •	
середовищі замість виймання акумулятора.
Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному •	
середовищі.
Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях •	
технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в 
місцях проведення вибухових робіт.
Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи •	
вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його 
частинами та аксесуарами.
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Вимикайте пристрій у літаку
Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати 
перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності 
електронних пристроїв транспортного засобу
Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних 
пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до 
виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку 
щодо використання мобільних пристроїв під час 
керування транспортним засобом
Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного 
керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний 
пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З 
міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим 
глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

Використовуйте автокомплект «Вільні руки».•	
Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними •	
функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим 
функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за 
допомогою мобільного пристрою.
Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте •	
мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись 
від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, 
нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. •	
Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього 
руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух 
можуть бути небезпечні.
Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком •	
справ або перегляд адресної книги відволікають від основного 
обов’язку – безпечного керування автомобілем.
Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся •	
здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на 
смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли 
автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, 
наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім 
продовжуйте набір.
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Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть •	
відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє 
перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти 
вас від дороги.
Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в •	
місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди 
або для виклику швидкої допомоги.
Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних •	
ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, 
здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують 
життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах •	
або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. 
Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, 
дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або 
викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних 
шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби 
допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його 
використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи
Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей •	
або електронних схем пристрою.
Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій •	
увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій 
не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як 
є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного 
центру.
Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині •	
пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, 
можуть припинити дію гарантії виробника. 

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і 
брудних місцях
Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях
Падіння може призвести до пошкодження пристрою.
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Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. 
Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C 

Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, •	
оскільки всередині температура може сягати +80° C.
Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння •	
протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.•	

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як 
монети, ключі та намиста

Це може призвести до деформації або несправності пристрою.•	
Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може •	
призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів
Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або •	
розряджання акумулятора.
Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною •	
смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими 
розрахунковими книжками та посадочними талонами.
Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; •	
уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових 
печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів 
високого тиску або в цих пристроях

Це може призвести до протікання акумулятора.•	
Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.•	

Не кидайте та не вдаряйте пристрій
Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.•	
Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою •	
або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми під час того, як 
пристрій перегріто
Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до 
винекнення таких симптомів низькотемпературних опіків,  як червоні 
плями та пігментація.
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Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, 
не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин
Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової 
втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування
Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не •	
тримайте екран занадто близько перед очима.
Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування •	
під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої 
можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. 
Негайно припиніть використання пристрою, якщо почуваєте будь-який 
дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні 
рухи
Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання 
пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на 
мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, 
шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання 
пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, 
а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час 
використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та 
зарядного пристрою

Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, •	
оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну 
служби акумулятора.
Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, •	
тому перед використанням їх слід зарядити.
Від’єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не •	
використовуються.
Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.•	

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й 
комплектуючі вироби, схвалені виробником

Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв •	
може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його 
несправності.
Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в •	
разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених 
компанією Samsung.
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Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх
Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.•	
Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це •	
належним чином.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких 
вказівок:

Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.•	
Говоріть у мікрофон.•	
Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Торкання антени може •	
призвести до погіршення якості виклику або до передавання пристроєм 
сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.•	
Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви •	
перебуваєте за кермом, і призвести до аварії. 
Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж •	
під’єднувати навушники до аудіовиходу, і 
використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній 
для прослуховування розмов або музики.
У сухому середовищі може зрости рівень статичної •	
електрики в гарнітурі. Уникайте використання 
гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до 
металевого предмета перед підключенням гарнітури 
до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху
Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного 
травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії
У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій
Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити •	
дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі 
Samsung.
Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це •	
може призвести до вибуху або пожежі.
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Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього
Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити 
його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі 
виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У 
такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:
Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою •	
тканиною.
Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або •	
рушника.
Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.•	

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він 
має тріщину
Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. 
Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи 
пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій
Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони 
можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити 
виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання
Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов’язане з ними обладнання, •	
установлене в автомобілі, надійно закріплені. 
Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття •	
подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання 
може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття 
подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки 
кваліфікованому персоналу
Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити 
пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від 
виробника.
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Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам’яті
Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм •	
інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження 
карти чи пристрою.
Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних •	
розрядів від інших пристроїв.
Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих •	
контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м’якою 
тканиною.

Доступ до аварійних служб
Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях 
чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або 
регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв’язку з 
персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних
Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну •	
копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за 
їхню втрату.
Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а •	
потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне 
використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами 
Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, 
серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення 
законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-
які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених 
авторськими правами.
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Інформація про сертифікацію за питомим 
коефіцієнтом поглинання (SAR)
Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують 
опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та 
телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу 
мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально 
припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що 
становить 2 Вт/кг.
Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для 
цієї моделі становив 0,303 Вт/кг. За умови звичайного використання 
фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон 
сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної 
для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, 
що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, 
зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.
Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, 
указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно 
радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий 
коефіцієнт поглинання (SAR) і пов’язані з ним стандарти Євросоюзу можна 
дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких 
запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них 
вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари 
(наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не 
можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення 
терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю 

або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це 
обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку 
та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних 
ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, 
або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та 
способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та 
перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно 
утилізувати окремо від інших промислових відходів.
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Утилізація акумуляторів виробу
(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких 
упроваджено системи розподіленої утилізації.)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або 
упаковці означає, що акумулятор цього виробу не 
можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після 
завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або 

Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця 
перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За 
неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди 
здоров’ю людей або довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів 
утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на 
переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності
Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню 
цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про 
авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами 
про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно 
для особистого некомерційного використання. Не дозволяється 
використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений 
власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи 
вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного 
власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення 
змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, 
переклад, продаж, створення похідних документів, використання або 
розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього 
пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.
"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG 
ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО 
ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ 
НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ 
ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. 
КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, 
ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО 
ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА 
ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, 
АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, 
НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, 
ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І 
УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ 
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ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ 
БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."
Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано 
у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст 
або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж 
і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. 
Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо 
відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за 
переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, 
доступних за допомогою цього пристрою. 
Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної 
відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням 
вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, 
пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо 
до відповідних постачальників вмісту або послуг. 



Декларація відповідності (R&TTE)
Ми, Samsung Electronics
з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою 
технології Wi-Fi : GT-I9250

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним 
документам.

Безпека EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR  EN 50360 : 2001 / AC 2006 

EN 62209-1 : 2006 
EN 62479 : 2010

EMC  EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) 
EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) 
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) 
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) 
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)

Радіомережа  EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) 
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) 
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) 
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) 
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) 
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) 
EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) 
EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий 
виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.
Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] 
Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road, 
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK* 
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в:
Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту. 
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.10.31  Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(місце та дата видачі)  (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung 
можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.
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Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати 
вашому пристрою, залежно від встановленого програмного 
забезпечення або оператора зв'язку.


