A144

Мобiльний телефон
Мобильный телефон

UKR: Загальна інформація
Шановний покупець!
Дякуємо за те, що Ви вибрали наш мобільний телефон. Щоб
скористатися всіма можливостями пристрою і продовжити термін його
служби дотримуйтеся рекомендацій, наведених в цьому посібнику.
Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою,
дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місце
розташування осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/
або осіб, що виконують ремонт і технічне обслуговування продукції «ASTRO»,
розміщена в гарантійному талоні та/або даному керівництві, які входять в
у комплектність виробу. Дане Керівництво містить інформацію про технічні
характеристики пристрою, елементи управління, перелік заходів безпеки.
Ігнорування або недотримання описаних запобіжних заходів може призвести до
порушення нормальної роботи телефону, збоїв у його роботі або до виходу з ладу.

струкції.

УВАГА!
Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від малюнків наведених у ін-
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Дві активні SIM-карти
GSM: 900/1800
Дисплей: 1,77” кольоровий РК, 128х160 пікс
Повідомлення: текстові (SMS)
Гучний сигнал виклику
Вібродзвінок
Підсвічування кнопок
Вбудований аудіо/відео плеєр
Підтримка форматів: MP3, 3GP, JPG, TXT
BT 2.1
Світлодіодний ліхтарик
FM-радіо: 87.5-108.0 МГц
Слот розширення: microSD/SDHC (до 8 Гб)
Акумулятор: літій-іонний 600 мАч
Розміри: 113х47x14,5 мм
Маса: 58 г

Комплектність
1.
2.
3.
4.
5.

Мобільний телефон...................................................................................................................1шт.
Акумуляторна батарея.............................................................................................................1шт.
Зарядний пристрій....................................................................................................................1шт.
Керівництво з експлуатації....................................................................................................1пр.
Гарантійний талон......................................................................................................................1пр.
Рекомендується використовувати з пристроєм лише ті аксесуари, які входять
в комплект поставки. Аксесуари, які не входять в комплект поставки, можуть бути
несумісні з цим пристроєм.
Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право змінювати комплектацію
в тому випадку, якщо це не перешкоджає використанню виробу за основним
призначенням.

Вказівки по експлуатації
Цей телефон призначено тільки для мобільного використання.
Не містить шкідливих для здоров’я речовин. Якість товару відповідає вимогам
Технічних регламентів ,встановлених
законодавством України. Вказівки з
експлуатації призначені для того, щоб допомогти Вам правильно користуватися
телефоном без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, та зберігати
термінал в робочому стані. Уважно ознайомтесь з цим розділом та суворо
виконуйте наведені в ньому інструкції. Пристрій не призначено для використання у
вибухонебезпечних середовищах.
Примітка: Пристрій не призначений для роботи у вибухонебезпечних
середовищах.

Правила користування зарядним пристроєм і акумуляторами
Зарядні пристрої та акумуляторні батареї (АКБ) слід використовувати лише за
прямим призначенням;
Забороняється розбирати, модифікувати чи нагрівати сумісний зарядний
пристрій (СЗП) та акумулятор, а також викликати коротке замикання на їх
контактах;
Не допускається відрізати, пошкоджувати, модифікувати кабель СЗП або USBкабель, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні
дії можуть викликати коротке замикання і призвести до пожежі або ураження
електричним струмом;
Використовуйте лише сумісні з Вашим телефоном акумулятори та зарядні

пристрої. Використання будь-яких інших комплектуючих, аксесуарів та супутніх
товарів (крім рекомендованих для даного обладнання його виробником) може
привести до поломки пристрою, травмі та становити загрозу безпеки для самого
пристрою і його власника;
Для заряджання пристрою не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або
штепсельні вилки, а також погано зафіксовані розетки;
Забороняється використання АКБ і СЗП в умовах підвищеної вологості,
торкатися до обладнання вологими руками або поміщати у воду;
Забороняється відключати телефон з розетки, тягнучи за кабель живлення;
Уникайте перегину і пошкодження мережевого кабелю;
Уникайте впливу прямого сонячного світла на АКБ;
Забороняється використовувати пошкоджені або протікаючи літій-іонні
акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння електроліту
на шкіру і в очі. Якщо попадання відбулося, промийте ушкоджене місце достатньою
кількістю води і зверніться до лікаря;
Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на поверхню
нагрівальних приладів (радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей). При
сильному нагріванні акумулятор може вибухнути;
Акумулятори мають найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної
температури (20 ± 5) ° С.
Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних і силових впливів на
АКБ, які можуть привести до пошкодження його корпусу. Це може викликати витік
електроліту і привести до травми, пошкодження або вибуху пристрою;
Звертайте увагу на маркування полярності на акумуляторі і виробі, щоб
забезпечити правильне використання;
Протирайте виводи акумуляторів чистою сухою тканиною, якщо вони
забруднилися;
Якщо не користуєтесь пристроєм, не залишайте акумулятори в режимі тривалого
заряду;
Зберігайте акумулятор при температурі від 0 °C до 40 °C.
Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд
акумуляторів, щоб досягти максимальної продуктивності;
Виймайте акумулятор з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте його в
чистому і сухому недоступному для дітей місці;
Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства
і інструкцій виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання.
Завжди здавайте АКБ на переробку. Для отримання відомостей про безпечну
утилізацію літій-іонних акумуляторів, будь ласка, зверніться до найближчого
авторизованого сервісного центру.
Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій
АКБ, що мають характеристики відмінні від зазначених.

Клавіші, індикатори та роз’єми
1

Передній динамік

5

Мікрофон

2

Права функціональна клавіша

6

Роз’єм для підключення навушників

7

microUSB- роз’єм

8

Цифрові і функціональні клавіші 1-9 для
набору номера на головному екрані і для
набору SMS у відповідному меню. Символи,
що використовуються при наборі SMS або
інших повідомлень, присвоєні конкретним
клавішам

9

Клавіша «Виклик» SIM1/SIM2

3

Курсор. Дозволяє здійснювати гортання
(вгору / вниз / вліво / вправо / ок) і
вибір пунктів меню. Тривале натискання
призводить до вмик./вимк. ліхтарика

4

Клавіша «Скасувати». Функціонал
клавіші:
при тривалому натисканні приводить
до включення або виключення
телефону;
в процесі виклику дозволяє відхилити вхідний;
під час розмови завершує виклик;
у всіх інших випадках завершує
протікаючі процеси (наприклад,
перериває набір SMS, роботу
плеєра і т.п.)
Передний динамик
Правая функциональная клавиша
Курсор
Клавиша «Отмена».
Микрофон
Разъем для подключения наушников

7 microUSB разъем

Зовнішній вигляд телефону

11 Дисплей
12 Ліхтарик
13 Задній динамик

14

Виїмка в корпусі для зняття кришки батареї

8
9
10
11
12
13

Цифровые и функциональные клавиши 1-9
Клавиша вызова SIM1/SIM2
Левая функциональная клавиша
Дисплей
Фонарик
Задний динамик
Выемка для снятия крышки батарейного
14
отсека

Примітка: Мобільний телефон A144 підтримує карти пам’яті ємністю до 8 Гб.

Встановлення акумуляторної батареї
УВАГА!
Перед встановленням та вилученням акумуляторної батареї необхідно
від’єднати зарядний пристрій. В іншому випадку можливе пошкодження телефону.
Встановлення акумуляторної батареї
Для правильного встановлення батареї варто розмістити її контактами вниз і логотипом
ASTRO до себе. У тому випадку, якщо логотип перевернений чи ви бачите інформаційні
позначення, ви встановлюєте батарею невірно і існує ризик пошкодити контакти.

Значення символів на екрані телефону :
Значок Опис

Правила користування телефонним апаратом
Вимикайте телефон, в тих місцях, де його використання заборонено або
не рекомендується. Не використовуйте телефон поблизу інших електронних
пристроїв. Більшість електронних використовують радіочастотні сигнали. Телефон
може створювати перешкоди для їх роботи.
Щоб уникнути перешкод в роботі медичних приладів забороняється
використовувати телефон в лікарнях.
Дотримуйтесь усіх правил і попереджень використання мобільних телефонів під
час керування автомобілем.
Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом всього часу польоту на
літаку.
Уникайте потрапляння вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть
призвести до пошкодження електричних схем телефону або інших важливих
компонентів.
Не використовуйте і не зберігайте телефон у запилених чи брудних місцях. Пил
може призвести до збоїв в роботі телефону.
Не залишайте телефон на нахилених поверхнях або розташованих високо
полицях. Падіння телефону може призвести до його пошкодження.
Уникайте тривалого потрапляння на телефон прямого сонячного проміння.
Не зберігайте телефон поблизу джерел магнітного поля. Вплив магнітного поля
може призвести до збоїв в роботі телефону або розрядці акумулятора, а також до
виходу з ладу електронних схем.
Обережно поводьтеся з SIM-картами і картами пам’яті. Не виймайте карту під
час розмови, передачі або приймання телефоном даних, це може привести до
пошкодження карти чи телефону.

10 Ліва функціональна клавіша

ВНЕШНИЙ ВИД - RUS
1
2
3
4
5
6

всередину;
• закрийте кришку слоту: для цього опустіть механізм фіксації карти та закріпіть
його рухом вліво (після успішного закріплення Ви можете почути клацання);
• встановіть батарею і закрийте корпус пристрою.
Не рекомендується вставляти карту під нахилом.

Значок

Опис

сигнал мережі відсутній

включений беззвучний режим

сигнал мережі

включений вібро-режим

SD-карта підключена

підключені навушники

індикатор заряду батареї

будильник вмик.

нове непрочитане повідомлення

клавіатура заблокована

новий пропущений дзвінок

Підготовка до роботи
Встановлення SIM-картки
Телефон ASTRO A144 дозволяє використовувати дві SIM-карти одночасно. Ви
можете використовувати SIM-карти з різними номерами від різних постачальників
послуг мобільного зв’язку.
УВАГА!
Пристрій обладнаний одним радіо модулем. Тому якщо ви робите
дзвінок або відправляєте / приймаєте повідомлення, а також користуєтеся
мобільним інтернетом з однією з SIM, то друга SIM у цей момент буде недоступна.
Перед початком установки SIM-карти переконайтеся в тому, що пристрій
вимкнений. Якщо пристрій увімкнений, для його виключення затисніть і утримуйте
клавішу «Скасувати» (4 на схемі пристрою).
УВАГА!
Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-карти.
Для встановлення SIM-карт в будь-який з двох слотів виконайте наступні дії:
• зніміть задню кришку за допомогою виїмки у корпусі (14 на схемі пристрою);
• вилучіть акумуляторну батарею;
• .вставте SIM1 (логотипом оператора уверх) та SIM2 (логотипом оператора
уверх) у відповідні слоти, як показано на малюнку;

Після правильного розміщення батареї закрийте кришку.

Зарядка акумуляторної батареї
Перед зарядкою акумуляторної батареї уважно прочитайте розділ «Вказівки з
експлуатації».
Перед першим використанням пристрою рекомендується провести повну
зарядку акумуляторної батареї.
Підключіть адаптер до мережі та вставте роз’єм в відповідне гніздо на корпусі
пристрою. Під час зарядки значок живлення на екрані пристрою активується, що
буде свідчити про успішний початок процесу зарядки.
Рекомендується не від’єднувати пристрій до тих пір, поки батарея не зарядиться
повністю.
У момент повної зарядки акумулятора значок живлення на екрані пристрою буде
повністю заповнений, а анімація, яка свідчить про процес зарядки, буде припинена.
Перш ніж вмикати телефон уважно прочитайте розділ «Вказівки з експлуатації».
Натисніть і утримуйте клавішу «Скасувати» протягом 3-5 секунд. Після цього
відбудеться включення пристрою, про що можна буде судити по появі заставки.
Завантаження пристрою відбудеться за кілька секунд.
Примітка: Якщо Ви знаходитесь в режимі очікування, то для включення досить
короткочасного натискання клавіші.

Вмикання і вимикання пристрою
Вмикання пристрою
Для повного відключення пристрою натисніть і утримуйте клавішу «Скасувати», після чого
апарат автоматично відключиться через деякий час.
Примітка: в разі низького рівня заряду акумулятора, пристрій може бути відключено
автоматично, після повідомлення користувача про існуючу проблему. При цьому усі
незбережені дані можуть бути загублені. Щоб уникнути втрати даних завчасно збережіть
відкриті документи, закрийте всі активні програми і підключіть телефон до джерела живлення.

Блокування
Для блокування телефону натисніть ліву функціональну клавішу (10 на схемі
пристрою), а потім натисніть кнопку
. Для розблокування телефону натисніть
ліву функціональну клавішу, а потім натисніть кнопку
.

Можливі несправності та методи їх вирішення
•

встановіть батарею та закрийте корпус пристрою.

Встановлення карти пам’яті
Мобільний телефон A144 має слот для карти пам’яті формату microSD /
microSDHC. Щоб встановити карту виконайте наступні дії:
• зніміть задню кришку за допомогою виїмки в корпусі (14 на схемі пристрою)
та вилучіть акумуляторну батарею;
• відкрийте кришку слоту, розташованого під слотом SIM2, в правому нижньому
кутку: для цього зніміть механізм кріплення карти пам’яті з фіксації рухом вправо
і підніміть механізм фіксації, тим самим звільнивши місце для розміщення карти
пам’яті;
• .вставте карту пам’яті в слот, розмістивши її логотипом до себе та контактами

Інформація, викладена нижче, допоможе Вам виявити і усунути найпоширеніші
проблеми апаратної частини і програмного забезпечення, з якими Ви можете
зіткнутися.
Перед тим, як зробити будь-які подальші дії, перевірте:
• чи заряджений акумулятор;
• чи збережеться несправність після перезавантаження пристрою;
• чи коректно було проведене налаштування пристрою.

•

Для відновлення заводських налаштувань виконайте наступні дії:
• зайдіть в меню пристрою;
• оберіть опцію «Повернути заводські налаштування»;
• для завершення скидання потрібно ввести пароль 0000

Збої в роботі карти пам’яті
Спочатку перевірте носій інформації на працездатність і при необхідності
зверніться до його виробника.
Також рекомендуємо провести наступні дії:
• переконайтесь в тому, що карта вставлена в призначений для неї роз’єм до
упору;
• переконайтесь в тому, що карта вставлена правильною стороною;
• можливо, карта пошкоджена. Спробуйте перевірити працездатність карти на
іншому пристрої;
• спробуйте вилучити та повторно вставити карту пам’яті;
• спробуйте перезавантажити телефон;
Запит паролів
При включенні телефону або під час його використання може відобразитися
запит на введення одного з таких кодів:
Код
Пароль
PIN-код
PUK-код
PIN2-код

Можливий спосіб вирішення проблеми
Запит пароля відбувається при включенні функціоналу блокування телефону.
Якщо телефон вмикається в перший раз, або якщо увімкнена функція запиту
PIN-коду, слід ввести PIN-код, який надається із SIM-картою.
Як правило, SIM-карта блокується після того, як кілька разів був введений
невірний PIN-код. В цьому випадку слід ввести PUK-код, який надається
оператором мобільного зв'язку.
Може запитуватися при доступі до певних пунктів меню і функціоналу. PIN2код, надається разом із SIM-карткою.

Телефон не вмикається
• .перевірте заряд акумулятора, в разі розрядки приєднайте адаптер живлення
і почекайте не менше 10-ти хвилин;
• натисніть і утримуйте кнопку живлення, не менше 5 сек;
• в тому випадку, якщо акумулятор заряджений, все одно підключіть блок
живлення та повторіть процедуру повторно;
• якщо пристрій не вмикається навіть після підзарядки, зверніться в службу
підтримки або авторизований сервісний центр.
Батарея швидко розряджається
• можливо, Ви використовуєте функції, що вимагають великої витрати енергії.
Найбільше енергії витрачається на перегляд відео;
• спробуйте встановити більш економічні настройки яскравості екрану;
• акумулятор розряджається швидше під час роботи при низькій температурі.

Виклик номера із списку контактів не проходить
• упевніться в тому, що телефонний номер записаний правильно i відповідно
до регіональних стандартів мобільних мереж;
• упевніться в тому, що не активована функція заборони виклику для даного
номера телефону.
Звук не відтворюється
• упевніться, що відтворення звуку включене в основних налаштуваннях
системи;
• упевніться в тому, що гучність виведена на максимальний (або необхідний
Вам) рівень. Щоб збільшити рівень гучності, скористайтеся клавішею її
регулювання ;
• перевірте, чи не пошкоджений відтворюваний файл. Спробуйте відтворити
інший файл з іншої директорії.

Умови транспортування і зберігання
Телефон в упакованому вигляді може транспортуватися в критих транспортних
засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 до плюс 35 ºС, з захистом
його від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання
і механічних пошкоджень. Не потребує спеціальних умов зберігання. Згідно
«Декларації про відповідність», пристрій зберігає працездатність і параметри при
впливі кліматичних і механічних чинників:
• температура оточуючого повітря від мінус 10 ° C до плюс 55°C;
• відносна вологість 65% при +20°C і до 80% при +25°C.

RUS:
Общая информация
.

Уважаемые покупатели!
Благодарим за то, что Вы выбрали наш мобильный телефон. Чтобы
воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы
придерживайтесь рекомендаций, приведенных в данном руководстве.
Информация про серийный (заводской) номер приобретенного вами
устройства, дату его изготовления, про срок его службы, про условия
гарантии, про местоположение лиц, уполномоченных на принятие претензий
от потребителя и/или выполняющих ремонт и техническое обслуживание
продукции «ASTRO», размещена в гарантийном талоне и/или данном
руководстве, которые входят в комплектность изделия. Данное Руководство
содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах
управления, перечень мер безопасности. Игнорирование или несоблюдение
описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства,
сбоям в его работе или к выходу из строя.

Батарея не заряджається
• переконайтеся в тому, що блок живлення під’єднано до працюючої розетки.
При підключенні адаптера живлення на дисплеї пристрою повинен активуватися
значок стану батареї;
• переконайтеся в тому, що ви використовуєте стандартний адаптер живлення,
а не адаптер від іншого пристрою;
• акумулятор може не заряджатися під час роботи при високій температурі.

ВНИМАНИЕ!
Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунках
в инструкции.

Характеристики модели
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проблема із здійсненням та / або прийомом викликів.
Повідомлення про помилку доступу до мережі
• .проблема може бути викликана слабким сигналом мережі. Перемістіться в
місце, де сигнал мережі більш стабільний;
• мережа може бути перевантажена (що актуально для місця з масовим
скупченням людей). Перемістіться в менш людне місце;
Неможливо здійснити вихідний дзвінок
• .переконайтеся в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
• переконайтеся в тому, що не активовано функцію заборони викликів для
даного номера телефону.
Неможливо прийняти вхідний дзвінок
• переконайтеся в тому, що телефон включений;
• переконайтеся в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
• переконайтеся в тому, що на рахунку присутні кошти, необхідні для
здійснення мобільного зв’язку;
Неможливо прийняти вхідний виклик
• упевніться в тому, що телефон увімкнено;
• упевніться в тому, що присутній сигнал доступності мобільної мережі;
• упевніться в тому, що на рахунку присутні кошти, необхідні для здійснення
мобільного зв’язку;
• переконайтеся, що номер абонента, що телефонує не розміщено в чорному
списку.
Співрозмовник Вас не чує
• перевірте, чи не закритий доступ до вбудованого мікрофону;
• проблема може бути пов’язана з недостатньо потужним сигналом мобільної
мережі. Перейдіть в місце, де сигнал мережі більш стабільний;
• при використанні телефонної гарнітури перевірте правильність з’єднання,
справність гарнітури (дроти), упевніться в тому, що використовується гарнітура
рекомендована виробником.
Низька якість звуку при розмові
• переконайтеся в тому, що ніщо не блокує доступ до внутрішньої антени
пристрою;
• проблема може бути пов’язана з недостатньо сильним сигналом мобільної
мережі. Перемістіться в місце, де сигнал мережі більш стабільніший.

Две активные SIM-карты
GSM: 900/1800
Дисплей: 1,77” цветной ЖК, 128х160 пикс.
Сообщения: текстовые (SMS)
Громкий сигнал вызова
Виброзвонок
Подсветка кнопок
Встроенный аудио/видео плеер
Поддержка форматов: MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT
BT 2.1
Светодиодный фонарик
FM-радио: 87,5-108,0 МГц
Слот расширения: microSD/SDHC (до 8 Гб)
Аккумулятор: литий-ионный 600 мАч
Размеры: 113x47x14,5 мм
Масса: 58 г

Комплектность
1.
2.
3.
4.
5.

Мобильный телефон.................................................................................................................1шт.
Аккумуляторная батарея.........................................................................................................1шт.
Зарядное устройство................................................................................................................1шт.
Руководство по эксплуатации............................................................................................. 1экз.
Гарантийный талон.................................................................................................................. 1экз.

Указания по эксплуатации
Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Не
содержит вредных для здоровья веществ. Качество товара отвечает требованиям
Техническим регламентам, установленных законодательством Украины.

Список сервісних центрів ASTRO
Список сервисных центров ASTRO
Фактична
назва

Місто

Інек-В

Вінниця

АСЦ№1

Дніпро

Віса-сервіс

Житомир

ПП «ІТ-СЕРВІС
ЖИТОМИР»

Житомир

Фізична адреса точки

телефон СЦ

(068) 852 88 22,
вул. Келецька, 51 к.110 (063) 181 88 22,
(095) 218 82 81
вул. Миронова, 15 (вхід (056) 778 63 65,
з боку вул. Плєханова) (056) 778 27 12
(0412) 41 84 22,
вул. Київська, 81
(0412) 36 02 96,
(0412) 41 35 00
вул. Кафедральна, 5А (0412) 46 00 27
пр. Ленiна ,177 ,ТЦ
Фортуна, 1 поверх

(067) 325 76 40
СЦ LEIT
Запорiжжя
(061) 236 85 25
(061) 787 45 36,
Сервісний
(061) 701 24 03,
Центр PanaЗапорiжжя
вул. Лобановського,10
(050) 084 67 10,
sonic
(063) 759 31 57
(034) 277 33 22,
ТзОВ «Компанія
Івано-Франківськ вул.Незалежності,179 Б (050) 433 33 44,
М-Стайл»
(096) 733 22 33
Кам'янець(067) 968 08 16,
АСЦ Мобіліті
вул. Пушкінська, 38
Подільський
(038) 499 08 50
Кам'янецьвул. Кн.Коріатовичів,14 (038) 493 94 16,
Онікс
Подільський
Е
(097) 344 52 92
ТОВ « Кенфорд
вул. Русанівська
Київ
(044) 359 02 83
Україна»
Набережна, 8
вул. Верхній Вал, 32 (044) 463 74 72,
ТОВ "ЕПОС"
Київ
(м. “Контрактова
(044) 463 74 52,
площа”, вхід зі двору) (044) 467-75-98
(044) 451 57 25,
пр. Маяковського, 15
ТОВ "ЕПОС"
Київ
(044) 546 68 26,
(другий поверх)
(050) 441 29 56
СЦ «Крок-ТТЦ»
Київ
вул. Райдужна,25Б
0800 211 501
Мобісервіс
Краматорськ
вул. Шкільна, 3
(095) 6000776
(053) 670 12 29
Телефончик
Кременчук
Квартал 101, буд. 2
(063) 605 09 00
вул. Лермонтова ,40, (068) 232 43 43,
СЦ "SPRAVNO"
Кривий Ріг
прим. 21
(056) 401 73 94
(056) 409 09 49,
Procentr
Кривий Ріг
пр. Гагаріна, 13
(068) 309 09 49
Феррум
Кривий Ріг
вул. Пушкіна, 4
(067) 441 41 41
Техномережа
(050) 777 89 10,
Кропивницький
вул. Соборна, 40
F5
(096) 777 89 11
СЦ Робим Гуд
Луцьк
пр. Волі, 43
(066) 75 222 12
ТОВ "Сервісний
(033) 228 58 08,
центр "РЕМЛуцьк
Київський майдан, 7 (033) 228 64 26,
сервіс"
(033) 272 00 88
вул. Героїв УПА 73,
(067) 674 64 59,
Львівтех
Львів
корпус 3
(032) 232 95 27
(068) 137 64 00,
вул. Генерала
Артком
Львів
(066) 445 03 30,
Чупринки, 34
(063) 344 75 75
вул. Наливайка 14,
Росан-Сервіс
Львів
(032) 244 56 77
оф 19
АСЦ "Телефон"
Маріуполь
пр. Металургів, 47
(062) 940 44 64
ТОВ
(062) 949 18 81;
Маріуполь
пр. Будівельників, 84
"Глобалтек"
(067) 597 56 15
Роксолана
Миколаїв
вул. Декабристів, 23В (051) 272 54 56
Гаджет
вул.
Трейдинг
Одеса
(048 ) 715 03 33
Преображенська,27
(Помаранч)
М-СЕРВІС
Одеса
вул. Єврейська, 24
(048) 711 75 25
Південь Сервіс
(048) 734 98 15,
Одеса
вул. Щеголева, 14
Центр
(048) 232 00 05
Вакан
Полтава
вул. Пушкіна ,28
(053) 265 53 56
КТС Рівне
Рівне
вул.Чорновола,17А (036) 246 02 46
(036) 260 77 77,
Ремонтуємо.
(097) 568 00 00,
Рівне
вул. Соборна, 108
сom
(093) 848 00 00,
(050) 375 40 00
Сервісний
(064) 524 01 98,
Сєвєродонецьк
пр. Центральний, 24
центр РМ
(050) 348 08 43
(064) 522 78 53,
ПП "СДРТ"
Сєвєродонецьк
вул. Курчатова, 19 Б
(064) 522 38 28
Смт. Велика
Магазин
(099) 780 37 67,
Новосілка
вул. Пушкіна ,47
Техникс
(096) 552 97 57
(Донецька обл.)
Вул. Соборна,36
АРТ-Сервіс
Суми
(095) 477 37 57
офіс 20
Профтел
Суми
вул. Іллінська, 25
(054) 261 19 00
ЄВРОСЕРВІС
Тернопіль
вул. Р. Купчинского, 9 (0352) 26 58 07
вул. Патріарха
(0352) 42 32 62,
Магніт-сервіс
Тернопіль
Мстислава, 2
(094) 973 92 82
Майстер-Сервіс
Тернопіль
вул. Чорновола, 4
(035) 252 28 88
УжСервіс
Ужгород
пр. Свободи, 28/4
(099) 444 74 46
пр. Леніна, 40 (2-й
СОТЕЛ
Харків
(057) 754 56 05
під'їзд)

СОТЕЛ

Харків

вул. Пушкінська, 32

АСЦ ЛІНК
СЕРВІС

Харків

вул. Серпова, 10

ТОВ "Вескомсервіс"
Смарт Плюс

Херсон

ProMaster

Херсон

СЦ "Мир Связи"
Технопростір
Пріоритет

Хмельницький
Хмельницький
Хмельницький

вул. Благовещенська,
13/15
б. Мирний ,9
вул. Потьомкінська (К.
Маркса), 29, офіс №1
вул. Проскурівська,45
вул Прибузька, 4
вул. Молодіжна, 7

МегаСтайл

Черкаси

б. Шевченка, 242/1

СОТОС

Черкаси

б. Шевченка, 250

КВАНТ-сервіс

Чернівці

вул. Руська, 4б

Євросота

Чернівці

вул.Калинівська
13А/36 Б

Харків

(057) 719 44 01
(057) 756 67 06,
(099) 005 11 30,
(098) 202 79 39
(057) 719 17 15
(055) 246 10 11
(095) 223 99 11
(097) 323 22 20
(038) 270 96 09
(067) 783 29 58
(0472) 54 01 50,
(0472) 54 06 45
(0472) 56 26 26,
(0472)56 77 00
(0372) 57 76 00,
(095) 684 00 34
(037) 250 85 34

(097) 560 73 73,
(046) 261 45 86
*Список Сервісних центрів може бути змінено.
Повний перелік діючих Сервісних центрів можна отримати за інтернет-адресою:
http://astro.ua/
ЮКА - Сервіс

Чернігів

вул. Мстиславська, 28/А

www.astro.ua
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