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Produkt opisany w tej instrukcji może zawierać oprogramowanie 
chronione prawem autorskim oraz ewentualnych licencjodawców. 
Klientom nie wolno, w żaden sposób, reprodukować, dystrybuować, 
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Uwagi

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane tutaj zależą od 
zainstalowanego oprogramowania, parametrów i ustawień lokalnej 
sieci i mogą nie być włączone lub mogą być ograniczone przez 
lokalnych operatorów sieci lub dostawców usług sieciowych. Z tego 
powodu opis zawarty w tej instrukcji może nie być całkowicie zgodny 
z zakupionym produktem lub akcesoriami.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wszelkich 
informacji lub danych technicznych zawartych w tej instrukcji bez 
uprzedniego powiadomienia i bez zobowiązań.

Producent nie odpowiada za legalność i jakość żadnych produktów 
przesyłanych lub pobieranych przez użytkownika z użyciem tego 
telefonu komórkowego, w tym, w szczególności, tekstu, zdjęć, 
muzyki, filmów oraz oprogramowania, poza oprogramowaniem 
wbudowanym, w odniesieniu do ochrony praw autorskich. Wszelkie 
konsekwencje instalacji lub użytkowania powyższych produktów na 
tym telefonie komórkowym ponosi użytkownik.

OGRANICZENIE GWARANCJI

Treść tej instrukcji jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest“. 
Jeśli nie wymaga tego właściwe prawo, dokładności, zgodności z 



prawdą i treści tej instrukcji nie obejmują żadne gwarancje wyrażone 
lub domniemane, w tym, w szczególności, domniemane gwarancje 
przydatności do określonych celów i wartości handlowej.

W zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo producent w 
żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, 
incydentalne, pośrednie ani wynikowe szkody ani utracone korzyści, 
zyski, przychody, dane, renomę ani oczekiwane oszczędności.

Przepisy w zakresie importu i eksportu

Konsumenci są zobowiązani do przestrzegania mających zastosowanie 
przepisów z zakresu importu i eksportu oraz do uzyskania 
wszelkich wymaganych zezwoleń i licencji w celu eksportu, re-
eksportu lub importu produktu omówionego w tej instrukcji, wraz z 
oprogramowaniem i danymi technicznymi w niej zawartymi.
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1. Zabezpieczenia
Połączenie alarmowe

W każdym kraju użytkownik może zadzwonić pod nr 112 (lub inny 
numer alarmowy), aby uzyskać pomoc w razie nagłego wypadku.

Uwaga:

- Z uwagi na charakter sieci komórkowych, zagwarantowanie 
powodzenia połączenia alarmowego jest niemożliwe.

Bezpieczne użytkowanie

- Wyłączaj telefon w szpitalach i samolotach. Przestrzegaj wszelkich 
ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na leczenie 
i powodować zakłócenia w samolotach.

- Niektóre urządzenia medyczne, jak aparaty słuchowe i rozruszniki 
serca, mogą być wrażliwe na zewnętrzną emisję fal o częstotliwości 
radiowej. Skontaktuj się z producentami urządzeń lub lekarzem 
przed użyciem telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.

- Zwracaj szczególną uwagę na ustawienia głośności dzwonka i 
wibracji, jeśli masz problemy z sercem.

- W miejscach o atmosferze grożącej wybuchem, np. na stacjach 
benzynowych i w instalacjach transportu lub magazynowania 
paliwa albo substancji chemicznych, przestrzegaj treści wszelkich 
oznaczeń i instrukcji.

- Telefon emituje fale o częstotliwości radiowej nawet w trybie 
gotowości. Wyłączaj telefon, jeśli wymagają tego instrukcje.

- Zawsze przestrzegaj wszelkich lokalnych praw i przepisów. Nie 
używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Korzystaj z zestawu 
głośnomówiącego, jeśli jest dostępny, i skupiaj się całkowicie na 
prowadzeniu pojazdu i na drodze. Zjedź z trasy i zaparkuj przed 
nawiązaniem lub odebraniem połączenia.

- W razie zgubienia lub kradzieży urządzenia, niezwłocznie powiadom 
operatora, aby zablokować kartę SIM.

- Podczas rozmowy z operatorem konieczne jest podanie numeru 
IMEI. Numer jest wydrukowany na tylnej ściance urządzenia (pod 
akumulatorem). Można również zadzwonić pod nr *#06#, aby 
wyszukać nr IMEI. Wykonaj kopię tego numeru i zachowaj ją.

- Aby zapobiec niepożądanemu wykorzystaniu telefonu, zablokuj 
kartę SIM lub telefon i zmieniaj hasła w razie potrzeby.

- Przed wyjęciem akumulatora zawsze wyłączaj telefon. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do utraty danych.

- Wysiadając z pojazdu, zabieraj telefon ze sobą lub umieszczaj go w 
schowku, aby zapobiec kradzieży.
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- Przechowuj telefon, akumulator i ładowarkę w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

Uwagi dotyczące użytkowania telefonu

- Nie trzymaj telefonu w pobliżu kart magnetycznych ani innych 
przedmiotów emitujących fale magnetyczne. Energia magnetyczna 
telefonu może spowodować wykasowanie informacji zapisanych na 
dyskietce, przedpłaconej karcie telefonicznej i karcie kredytowej.

- Korzystanie z telefonu w pobliżu telefonu stacjonarnego, 
telewizora, radia lub automatycznych urządzeń biurowych może 
powodować zakłócenia i negatywnie wpływać na działanie telefonu 
komórkowego.

- Chroń telefon przed wodą, ponieważ przedostanie się płynu 
do urządzenia może spowodować uszkodzenie obwodów 
elektronicznych.

- Chroń telefon przed skrajnymi temperaturami.

- Trzymaj telefon z dala od gorących miejsc, gdzie temperatura może 
przekraczać 60°C, np. na desce rozdzielczej samochodu, parapecie, 
w pobliżu ognia lub zapalonego papierosa.

- Nie maluj telefonu.

- Nie upuszczaj telefonu, nie ściskaj go silnie ani gwałtownie nim nie 
potrząsaj.

- Nie demontuj telefonu ani nie wprowadzaj do niego modyfikacji. 
Może to spowodować uszkodzenie telefonu, spowodować wyciek i 
uszkodzenie obwodów wewnętrznych.

- Do czyszczenia telefonu używaj jedynie wilgotnej ściereczki lub 
ściereczki antystatycznej. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, 
benzenu ani innych środków chemicznych lub trących środków 
czyszczących do czyszczenia telefonu.

- Telefon nagrzewa się i jest ciepły podczas normalnego użytkowania 
i ładowania akumulatora.

- Nie pozostawiaj telefonu bez akumulatora lub z rozładowanym 
akumulatorem na długi okres. Może to spowodować utratę danych.

- Metalowe części mogą podrażniać skórę, w zależności od stanu 
zdrowia skóry danej osoby.

- Nie wkładaj telefonu do tylnej kieszeni spodni. Siadanie na 
telefonie może go uszkodzić. Nie umieszczaj telefonu na dole torby. 
Może to spowodować jego uszkodzenie.

- Kiedy włączony jest tryb wibracji, kładź telefon w odpowiednim 
miejscu, aby nie spadł z wysokości ani nie przesunął się w pobliże 
źródła ciepła w wyniku wibracji.
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Uwaga dotycząca użytkowania akumulatorów

- Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatorów, ponieważ w 
przeciwnym razie może dojść do wycieku, przegrzania akumulatora, 
pożaru lub wybuchu.

- Wrzucenie akumulatora do ognia może spowodować pożar lub 
wybuch. Stare akumulatory należy przekazywać do sprzedawcy 
lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj 
akumulatora wraz z odpadami z gospodarstw domowych.

- Nie zwieraj akumulatora przewodami, igłami lub innymi 
przedmiotami metalowymi ani nie przechowuj akumulatorów wraz 
z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować 
wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.

- Dostanie się płynu z akumulatorów do oczu powoduje ryzyko 
uszkodzenia wzroku. W takim wypadku unikaj tarcia oczu i 
przepłucz mocno oczy czystą wodą, po czym niezwłocznie uzyskaj 
pomoc lekarską.

- Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą, może ją poparzyć. 
Przemyj skórę czystą wodą i niezwłocznie uzyskaj pomoc lekarską.

- Nigdy nie wkładaj akumulatora do ust. Płyn z akumulatora może 
być toksyczny.

- Zaprzestań użytkowania akumulatora, jeśli zauważysz, że się 
nietypowo nagrzewa, zmienia kolor i kształt podczas użytkowania, 
ładowania lub przechowywania.

- Chroń akumulatory przed wodą i wilgocią.

- Nie używaj ani nie przechowuj akumulatorów w pobliżu ognia, 
grzejnika i innych miejsc o wysokiej temperaturze, ponieważ 
może to prowadzić do wycieku, przegrzania, pożaru lub wybuchu. 
Przechowuj akumulator w chłodnym i dobrze wentylowanym 
miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

- Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 24 godziny.

- Akumulator można ładować i rozładować setki razy, ale w końcu 
ulegnie on zużyciu. Żywotność akumulatora skraca się z każdym 
ładowaniem.

- W razie wymiany akumulatora używaj wyłącznie akumulatora 
zatwierdzonego przez producenta telefonu. Uszkodzenia wynikające 
z użycia niezatwierdzonego akumulatora nie są objęte gwarancją.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Całkowicie 
skupiaj się na prowadzeniu pojazdu i drodze. W sytuacji awaryjnej 
zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i dopiero 
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wtedy użyj telefonu. Zawsze przestrzegaj wszelkich lokalnych praw 
i przepisów ruchu drogowego.

- W normalnej sytuacji sygnały o częstotliwości radiowej emitowane 
przez telefon komórkowy nie powinny wpływać na systemy 
elektroniczne w pojeździe. Jednakże, jeśli podejrzewasz, że ma to 
miejsce, skontaktuj się z dealerem.

- Zaprzestań użytkowania telefonu w samochodzie do czasu 
zdiagnozowania problemu przez wykwalifikowanego technika.

- Tylko wykwalifikowany technik może zainstalować telefon w 
pojeździe na stałe.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie 
umieszczaj telefonu nad poduszką ani w obszarze nadmuchiwania 
się poduszki.

- Wyłączaj telefon na stacjach benzynowych i w miejscach, gdzie 
korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Bezpieczeństwo w samolotach

- Przestrzegaj wszelkich poleceń załogi samolotu, a jeśli to możliwe, 
wyłączaj telefon przed wejściem na pokład. Nieprzestrzeganie 
tych zaleceń może prowadzić do sankcji karnych lub odmowy 
korzystania z sieci komórkowej GSM przez osobę łamiącą przepisy.

- W przypadku niezrozumienia poleceń załogi, proszę skontaktować 
się z członkiem załogi.

2. Pierwsze kroki
2.1. Akumulatory
Akumulator jest dołączony do zestawu. Akumulator jest naładowany 
w niewielkim stopniu i można go użyć niezwłocznie po rozpakowaniu. 
Akumulator działa najlepiej po trzech pełnych cyklach ładowania/
rozładowania. Zalecamy używać telefonu do rozładowania 
akumulatora, a następnie ładować akumulator przez co najmniej 12 
godzin.

2.1.1. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Aby włożyć akumulator, usuń tylną pokrywę telefonu:

A. Wykręć śrubę, zsuń pokrywę na zewnątrz od spodu telefonu i 
przesuń ją w dół.

B. Zdejmij pokrywę akumulatora, przesuwając ją na zewnątrz od 
spodu telefonu.

C. Akumulator jest umieszczony w opakowaniu w oddzielnej 
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torebce.

D. Wyjmij akumulator z opakowania i włóż go do telefonu, 
dopilnowując, aby styki telefonu i akumulatora były 
dopasowane do siebie.

E. Załóż pokrywę akumulatora na miejsce, tak, aby się 
zatrzasnęła.

F. Załóż pokrywę tylną i dokręć śrubę.

Aby wyjąć akumulator:

A. Wykręć śrubę, zsuń pokrywę na zewnątrz od spodu telefonu i 
przesuń ją w dół.

B. Zdejmij pokrywę akumulatora, przesuwając ją na zewnątrz od 
spodu telefonu.

C. Chwytając za górną część akumulatora, wyjmij akumulator z 
obudowy telefonu.

2.1.2. Ładowanie akumulatora

Podłącz ładowarkę do gniazda z boku telefonu. Podłącz ładowarkę do 
gniazdka ściennego prądu zmiennego.

W trybie ładowania miga wskaźnik akumulatora. Jeśli telefon zostanie 
wyłączony podczas ładowania, na ekranie pojawi się wskaźnik 
ładowania, informujący o ładowaniu akumulatora. Jeśli akumulator 
jest całkowicie rozładowany, wskaźnik ładowania może pojawić się 
po kilku minutach. Kiedy akumulator jest całkowicie naładowany, 
wskaźnik wyświetla pełny akumulator i przestaje się przewijać.

Jeśli telefon jest wyłączony, na ekranie pojawi się grafika informująca 
o całkowitym naładowaniu akumulatora.

Podczas ładowania telefon i ładowarka są ciepłe w dotyku. To 
normalne.

Po zakończeniu ładowania odłącz wtyczkę prądu zmiennego od 
ładowarki i telefonu.

Ostrzeżenie:

Uwaga: Ładuj telefon w dobrze wentylowanym miejscu w 
temperaturze w zakresie od 0°C do +50°C. Używaj wyłącznie 
dołączonej do zestawu ładowarki. Użycie niezatwierdzonej ładowarki 
może być niebezpieczne i powodować unieważnienie gwarancji.

2.1.3. Użytkowanie akumulatora

Czas pracy w trybie oczekiwania i czas rozmów podane przez 
producenta telefonu są uzyskiwane w idealnych warunkach pracy. 
Rzeczywiste wartości różnią się w zależności od stanu sieci, 
środowiska pracy i sposobu obsługi.



10

Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akumulatora 
(np. recyklingu). Nie wyrzucaj wraz z odpadami z gospodarstw 
domowych.

2.1.4. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Kiedy telefon jest włączony, wskaźnik poziomu naładowania 
akumulatora jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.

2.2. Podłączanie do sieci
2.2.1. Karta SIM

Włóż posiadaną kartę SIM (ang. Subscriber Identity Module) do 
telefonu przed jego użyciem. Kartę SIM zapewnia operator sieci.

Wszystkie informacje dotyczące łączenia z siecią są zawarte na karcie 
SIM, tak jak i dane kontaktowe, numery telefonów oraz SMSy, które 
użytkownik zapisze na tej karcie SIM. Użytkownik może wyjąć kartę 
SIM z telefonu i włożyć ją do innego telefonu komórkowego.

Nie dotykaj styków karty SIM i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, 
gdy nie jest w telefonie, aby uniknąć jej uszkodzenia. Jeśli karta SIM 
jest uszkodzona, korzystanie z telefonu jest niemożliwe.

2.2.2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Uwaga: Wszelkie instrukcje dotyczące kart pamięci i kart SIM 
zakładają, że telefon leży płasko ekranem i klawiaturą do dołu na 
blacie lub w dłoni. Zachowaj ostrożność, aby nie zarysować ani nie 
uszkodzić telefonu.

Nowa karta SIM jest zwykle dostarczana dołączona do specjalnej 
karty. Metalowe styki karty SIM łatwo uszkodzić poprzez porysowanie, 
dlatego wyjmij ją ostrożnie z karty przed włożeniem do telefonu.

Jeśli używasz istniejącej karty SIM, obchodź się z nią ostrożnie.

Wyłącz telefon, zdejmij pokrywę tylną, wyjmij akumulator i odłącz 
inne zewnętrzne źródła zasilania.

Odblokuj mechanizm mocujący kartę SIM, delikatnie przesuwając 
metalowy zatrzask w kierunku dołu telefonu, podnosząc go z dala 
od styków. Umieść kartę SIM w gnieździe karty SIM. Dopasuj ścięty 
róg karty SIM do gniazda. Opuść zatrzask na kartę SIM i delikatnie 
przesuń w kierunku góry telefonu, zablokowując mechanizm, po czym 
włóż akumulator i załóż pokrywę tylną na miejsce.

Podobnie, aby usunąć kartę SIM, wyłącz telefon, wyjmij akumulator i 
wyjmij kartę SIM, wysuwając mechanizm mocujący w kierunku dołu 
telefonu i podnosząc go z dala od karty SIM.

2.2.3. Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Wyłącz telefon, wyjmij akumulator i odłącz ładowarkę. Włóż kartę 
pamięci w gniazdo karty pamięci zgodnie z rysunkiem w komorze 
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akumulatora telefonu.

Odblokuj mechanizm mocujący kartę pamięci, delikatnie przesuwając 
metalowy zatrzask w kierunku lewej strony telefonu, podnosząc go z 
dala od styków. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci, opuść 
mechanizm mocujący i delikatnie przesuń go w prawo, blokując kartę 
pamięci w poprawnym położeniu.

Aby wyjąć kartę, wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej 
kolejności.

2.2.4. Odblokowanie karty SIM

Kod PIN

Kod PIN (ang. Personal Identification Number) chroni kartę SIM przed 
nieuprawnionym użyciem. Kod PIN jest zwykle dołączany do karty 
SIM. Jeśli to zabezpieczenie jest włączone, musisz wpisywać kod PIN 
przy każdym włączeniu telefonu. Możesz również wyłączyć tę funkcję.

Aby odblokować kartę SIM, naciśnij i przytrzymaj włącznik, aby 
włączyć telefon. Wpisz kod PIN. Po trzykrotnym wprowadzeniu 
błędnego kodu PIN raz za razem, kod zostanie zablokowany, a 
użytkownik będzie musiał wprowadzić kod PUK, aby go odblokować.

Kod PUK

Ten kod jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Jeśli 
kod nie jest dołączony do karty SIM, skontaktuj się z operatorem. Po 
dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN raz za razem, 
karta SIM zostanie zablokowana na stałe i nie będzie można jej 
używać. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z operatorem sieci w celu 
zakupu nowej karty SIM. Edycja kodu PUK jest niemożliwa. W razie 
zgubienia proszę skontaktować się z operatorem.

2.2.5. Podłączanie do sieci

Po odblokowaniu karty SIM telefon automatycznie wyszuka 
zarejestrowaną sieć lub inną dostępną lokalną sieć. Po podłączeniu do 
sieci nazwa jej operatora pojawi się na górze ekranu.

Telefon pracuje teraz w trybie gotowości i jest gotowy do 
nawiązywania i odbierania połączeń.

2.3. Ekran gotowości i ikony
To urządzenie oferuje ekran gotowości. Korzystając z instrukcji i 
różnych ikon na ekranie, możesz przechodzić do wymaganych funkcji.

Ekran gotowości oferuje dostęp do różnych funkcji za pośrednictwem 
skrótów. Ponadto, ten ekran gotowości ma funkcję Zwierzaka. 
Zwierzak reaguje na różne sposoby, gdy pojawiają się przychodzące 
połączenia i wiadomości. Życzymy miłej zabawy!
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3. Funkcja połączeń głosowych
Po zakończeniu konfiguracji opisanej w punktach powyżej, możesz 
nawiązywać i odbierać połączenia, korzystając z informacji podanych 
w tym rozdziale.

Uwaga:

- W razie korzystania ze słuchawek, podłączaj/odłączaj je delikatnie, 
aby uniknąć uszkodzenia gniazda słuchawek.

3.1. Włączanie i wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zakończ, aby włączyć/wyłączyć telefon. 
Po włączeniu telefon automatycznie sprawdzi, czy karta SIM jest 
podłączona.

Jeśli nie ma karty SIM, urządzenie wyświetli komunikat „Insert the 
SIM card“ (Włóż kartę SIM). Następnie na ekranie pojawią się kolejno 
następujące komunikaty: Input password (Wprowadź hasło) - jeśli 
skonfigurowano hasło telefonu. Input PIN (Wprowadź PIN) - jeśli 
skonfigurowano hasło karty SIM.

Search (Wyszukiwanie) – telefon rozpocznie wyszukiwanie i zakończy 
je po znalezieniu odpowiedniej sieci i podłączeniu do niej.

3.2. Wybierz numer
Kiedy na ekranie wyświetlony jest operator sieci, telefon pracuje w 
trybie gotowości i możesz nawiązywać oraz odbierać połączenia. 
Jeśli włożone są dwie karty SIM, na ekranie jednocześnie pojawią się 
nazwy dwóch operatorów.

3.2.1. Bezpośredni wybór

Gdy telefon jest odblokowany, naciśnij pierwszy przycisk numeryczny 
numeru, który ma być wybrany, aby otworzyć ekran wyboru numeru i 
wyświetlić ten numer.

Opcja dodania do kontaktów jest dostępna, gdy wprowadzony 
zostanie nowy numer, który nie jest aktualnie zapisany na liście 
kontaktów. Aby zapisać numer w pamięci telefonu lub na jednej z 
kart SIM, naciśnij przycisk nawigacji Center.

Połączenie krajowe

Wpisz numer telefonu za pomocą klawiatury, a następnie naciśnij 
zielony przycisk wybierania, aby nawiązać połączenie telefoniczne.

Na ekranie pojawi się nazwa i numer telefonu osoby, do której 
dzwonisz. Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się licznik 
czasu połączenia oraz numer telefonu i/lub nazwa/nazwisko 
organizacji lub osoby, z którą rozmawiasz.
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Połączenie międzynarodowe

Wpisz symbol „+” naciskając szybko dwa razy *Key lub długo 
naciskając 0 Key, po czym wpisz żądany nr kierunkowy kraju i nr 
telefonu. Na przykład, aby zadzwonić do Francji, wciskaj dwukrotnie 
*Key, aż pojawi się „+”, a następnie wpisz „33“ (numer kierunkowy 
do Francji) i numer telefonu.

3.2.2. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Otwórz kontakty książki telefonicznej z menu głównego. Kontakty są 
zapisane alfabetycznie. Użyj indeksu, aby szybko wyszukać nazwisko.

3.3. Odbierz połączenie
Jeśli pojawi się połączenie przychodzące, telefon powiadomi 
użytkownika, wibrując lub dzwoniąc albo wibrując i dzwoniąc. 
Nazwisko i nr telefonu dzwoniącego pojawi się na ekranie, jeśli sieć 
obsługuje taką funkcję. Możesz odebrać lub odrzucić połączenie.

Jeśli włączona jest funkcja połączeń oczekujących (musisz 
zamówić taką usługę u operatora), kiedy trwa połączenie, i pojawi 
się kolejne połączenie przychodzące, telefon poinformuje o tym 
krótkim sygnałem dźwiękowym. Możesz odebrać lub odrzucić drugie 
połączenie. Jeśli odbierzesz drugie połączenie, pierwsze połączenie 
zostanie wstrzymane.

3.4. Podczas połączenia telefonicznego
Podczas połączenia telefonicznego można korzystać z następujących 
funkcji:

Uwaga: Funkcje mogą być różne w zależności od karty SIM i 
operatora sieci.

Wycisz: Mikrofon zostanie wyłączony i rozmówca nie będzie słyszał 
głosu dzwoniącego.

Wstrzymaj: Bieżące połączenie zostanie wstrzymane i użytkownik 
telefonu oraz osoba, do której dzwoni, nie będą siebie słyszeć. 
Kiedy połączenie jest wstrzymane, użytkownik może je wznowić lub 
zakończyć je, korzystając z menu Opcje.

Rozłącz: Zakończ bieżące połączenie.

Głośność: Dostosuj głośność głośnika lub słuchawek.

Książka telefoniczna: Otwórz książkę telefoniczne i skorzystaj z jej 
funkcji. Ta funkcja jest wygodna do wyszukiwania numerów telefonu 
podczas połączenia telefonicznego.

Wiadomości: Otwórz ekran wiadomości i skorzystaj z żądanych 
funkcji.

Użytkownik może otworzyć ekran Wybierz lub Książka telefoniczna w celu 
nawiązania nowego połączenia podczas trwania bieżącego połączenia.
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Uwaga:

 -  W trybie dwóch kart, jeśli jedna karta jest używana, druga karta 
jest nieaktywna.

4. Menu główne
Na ekranie głównym, odblokuj telefon i naciśnij Left soft Key, aby 
otworzyć menu główne. Możesz uzyskać dostęp do różnych funkcji 
i czynności.

Kontakty książki telefonicznej: Naciśnij Left soft Key, aby 
uzyskać dostęp do kontaktów i opcji: Nowy, Import/Eksport, Inne.

Wiadomość: Napisz wiadomość, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka 
nadawcza, Szkice, Wysłane, Szablony, Wiadomość do wielu, Serwer 
poczty głosowej, E-mail.

Rejestry połączeń: Połączenia nieodebrane, Wybrane numery, 
Połączenia odebrane, Połączenia odrzucone, Usuń wszystkie, Liczniki 
czasu połączeń, Licznik GPRS.

Ustawienia: Ustawienia połączeń, Telefon, ustawienia, Ekran, 
Bezpieczeństwo, Profile i Połączenia.

Aparat/Kamera: Aparat, Kamera, Zdjęcie, Wideo, Dyktafon, Radio FM.

Dodatki: Budzik, Kalkulator, Minutnik, Zegar światowy, Przeliczanie 
jednostek, STK (interfejs gotowości).

Organizator: Kalendarz, Notatki, E-book, Java.

Mój plik: Folder Alarmu, Folder E-book, Folder Moja Muzyka, Folder 
Inne, Folder Zdjęcia, Folder Wideo, Folder vCard.

Profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Słuchawki, 
Bluetooth.

Internet: Wybierz Przeglądarkę; Dorado, Opera Mini, Ustaw jako domyślną.

Skróty: Kontakty.

5. Kontakty książki telefonicznej
To poglavje opisuje funkcije imenika.

Vsak vnos na kartici SIM ali v imeniku telefona je sestavljen iz 
telefonske številke in dodeljenega imena ali reference.

Stik, ki je shranjen v telefonu lahko vključuje imena, številko 
mobilnega telefona, domačega telefona, telefona v pisarni, ostalo, 
skupino, fotografijo, melodijo zvonjenja, ime podjetja, ime oddelka, 
naslov, elektronski naslov, spletno stran in beležnico. 
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5.1. Seznam stikov
Seznam stikov je urejen po abecednem vrstnem redu. Pri uporabi 
imate na voljo naslednje možnosti: Nov, Novo sporočilo, Klicanje, 
Izbriši, Izbriši več , Uvoz/izvoz, Pošlji vCard, Ostalo, Iskanje.

Nov: Ustvarjanje novega stika.

Novo sporočilo: Pošiljanje SMS ali MMS na določeno številko.

Klicanje: Klicanje trenutne številke.

Izbriši: Brisanje izbranega vnosa?

Izbriši več: Izberite enega ali več stikov.

Uvoz/izvoz: Kopiranje izbranega vnosa na kartico SIM ali na telefon. 
Uvoz in izvoz stika na telefon ali na pomnilniško kartico.

Pošlji vCard: Pošlji vCard prek SMS, MMS, E-pošte, Bluetooth

Ostalo: Hitro klicanje, Lastna številka, Številka servisa in Zasedenost 
pomnilnika.

6. Wiadomość
W tym rozdziale opisano usługi wiadomości oferowane przez sieć 
GSM. Niektóre usługi mogą nie być obsługiwane przez operatora sieci.

6.1. Napisz wiadomość
6.1.1. SMS

Otwórz ekran edycji SMS z menu głównego, wybierz wiadomość i 
wybierz „Write message“ (Napisz wiadomość), aby wybrać nowy SMS. 
Aby dodać kontakt, naciśnij przycisk nawigacji aaa (żółty przycisk) 
i wybierz kontakt przy pomocy przycisków nawigacji „do góry“ i „w 
dół“. Potwierdź wybór, naciskając aaa, w wybranej kratce pojawi się 
symbol zaznaczenia. Naciśnij opcje i OK.

Możesz użyć klawiatury do wpisania treści wiadomości. Po napisaniu 
wiadomości tekstowej dostępne są następujące opcje:

Wyślij: Wyślij wiadomość.

Wstaw szablon: Zadzwoń do mnie!, Gdzie jesteś teraz?, Dziękuję!, 
Poczekaj chwilę!, Dzisiaj jestem zajęty!

Dodaj info. kontaktowe: Dodaj informacje kontaktowe do 
wiadomości.

Dodaj emotikon: Dodaj emotikon do wiadomości.

Zapisz jako szkic: Zapisz w folderze Szkice.

6.1.2. MMS

Funkcja MMS pozwala użytkownikowi na wysyłanie tekstu i 
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multimediów, jak zdjęcia, nagrania audio i wideo, do innego telefonu. 
Po utworzeniu wiadomości, dostępne są następujące opcje:

Wyślij: Wyślij wiadomość.

Dodaj nowego odbiorcę: Dodaj nowy kontakt.

Dodaj: TEXT, Dodaj emotikon, Wstaw szablon, Kolejny slajd, Poprzedni 
slajd, Zdjęcie, Zrób zdjęcie, Audio, Nagraj, Wideo, Nagraj film i Załącznik.

Zapisz jako szkic: Zapisz w folderze Szkice.

Ustaw czas slajdu: Ustaw czas wyświetlania slajdu na od 1 do 600 
sekund.

Układ tekstu: Ustaw Tekst powyżej, Tekst pod.

6.2. Skrzynka odbiorcza
Skrzynka odbiorcza zawiera odebrane wiadomości SMS i MMS.

Po wybraniu wiadomości przez użytkownika, dostępne są następujące 
opcje: Odpowiedz, Usuń, Usuń wszystkie, Zadzwoń, Zablokuj, 
Przenieś do telefonu/SIM, Skopiuj do telefonu/SIM, Oznacz, Sortuj, 
Dodaj nadawcę do, Usuń powtarzane numery, Dodaj do czarnej listy.

Funkcja Oznacz pozwala użytkownikowi na wybranie wiadomości 
do dalszego przetworzenia, np. wygodnego usunięcia wszystkich 
oznaczonych wiadomości.

6.3. Skrzynka nadawcza
Tutaj wyświetlone są wszystkie wiadomości wychodzące. Opcje 
obejmują: Wyślij ponownie, Nowa wiadomość, Usuń, Usuń wszystko, 
Przenieś do szkiców, Wyświetl szczegóły.

6.4. Szkice
Tutaj przechowywane są szkice wiadomości i wiadomości do 
ukończenia. Opcje to: Otwórz, Nowa wiadomość, Usuń, Skopiuj do 
telefonu/SIM, Oznacz i Wyświetl szczegóły.

Po wybraniu odczytu wiadomości otworzy się ekran edycji wiadomości.

6.5. Wysłane
Wysłane wiadomości są zapisane tutaj. Dostępne opcje to: Otwórz, 
Nowa wiadomość, Usuń, Usuń wszystko, Przekaż, Przenieś do 
telefonu/SIM, Skopiuj do telefonu/Sim, Oznacz i Sortuj.

Po wybraniu odczytu wiadomości, dostępne są następujące opcje: 
Przekaż, Usuń, Zadzwoń do odbiorcy, Przenieś i Wyświetl szczegóły.

6.6. Szablony
Znajduje się tu mały zestaw często stosowanych wyrażeń, a poza tym 
możne je edytować lub dodawać własne komunikaty, których można 
używać podczas tworzenia wiadomości.
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6.7. Wiadomość do wielu
Można wybrać opcję Włącz/Wyłącz wiadomość do wielu, wybrać 
ustawienia języka i kanału.

6.8. Serwer poczty głosowej
Użytkownik może edytować: Numer linii, Numer faksu i Numer danych.

6.9. E-mail
Użytkownik może wybrać Gmail, Hotmail lub własne konto. Rozpoczęcie 
konfiguracji wymaga znajomości typu konta i wymaganych haseł.

7. Rejestry połączeń
Funkcja rejestrów połączeń rejestruje wszystkie ostatnie połączenia, 
w tym połączenia nieodebrane, wybrane i odebrane. Opcje to:

Połączenia nieodebrane: Wyświetla szczegóły połączeń 
nieodebranych i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie 
wiadomości SMS lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, 
Dodaj do czarnej listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z 
listy oraz Oznacz informacje do dalszych działań.

Nawiązane połączenia: Wyświetla szczegóły nawiązanych połączeń 
i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS 
lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej 
listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz 
informacje do dalszych działań.

Połączenia odebrane: Wyświetla szczegóły odebranych połączeń i 
pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS 
lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej 
listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz 
informacje do dalszych działań.

Połączenia odrzucone: Wyświetla szczegóły odrzuconych połączeń 
i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS 
lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej 
listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz 
informacje do dalszych działań.

Usuń wszystkie: Usuń wszystkie wpisy, wszystkie wpisy na karcie SIM.

Liczniki czasu połączeń: Ostatnie połączenie, Połączenia odebrane, 
Połączenia nawiązane, Resetuj (konieczne hasło telefonu).

Licznik GPRS: ostatnie wysłane, ostatnie odebrane, wszystkie 
wysłane, wszystkie odebrane dane GPRS.
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8. Ustawienia
8.1. Ustawienia połączenia
Dwie karty SIM: Tryb gotowości, Odpowiedz z oryginalną SIM, 
Ustaw nazwę SIM.

Przekierowanie połączeń: Można ustawić kartę SIM na: 
Przekierowanie połączeń.

Połączenie oczekujące: Użytkownik może włączyć oczekiwanie 
połączeń, anulować je lub sprawdzić stan usługi.

Blokada połączeń: Użytkownik może ustawić blokadę połączeń, 
korzystając z opcji: Wszystkie połączenia wychodzące, Wszystkie 
połączenia przychodzące, Połączenia przychodzące w roamingu, 
Połączenia IDS, Wybieraj w roamingu międzynarodowym, lub też 
anulować wszelkie blokowanie i ustawić bądź zmienić hasło.

Ukryj identyfikator: Użytkownik może ustawić: Identyfikacja 
dzwoniącego, Ukryj, Wyświetlaj własny identyfikator lub zezwolić na 
konfigurację identyfikacji przez sieć.

Inne: Przypominanie o upływie minuty połączenia (Wyłączone, 50 
sekund, 55 sekund, 60 sekund lub własne), Automatyczne ponowne 
wybieranie, Wibracja po połączeniu, Automatyczne nagrywanie 
połączeń głosowych.

8.2. Ustawienia telefonu
Data i godzina: Użytkownik może ustawić godzinę i skonfigurować 
opcje: Data, Format czasu, Format daty.

Ustawienia języka: Użytkownik może wybrać język ekranu i język 
pisania.

Ustawienia skrótów: Użytkownik może skorzystać z różnych opcji 
konfiguracji skrótów klawiszowych.

Automatyczne włączanie i wyłączanie telefonu: Użytkownik 
może skonfigurować ustawienia opcji: Czas włączenia, Czas 
wyłączenia, Automatyczne włączanie/wyłączanie.

Zarządzanie zasilaniem: Wyświetla aktualny poziom naładowania 
akumulatora jako wartość procentową.

Wybór przeglądarki: Użytkownik może wybierać między: PYTAJ za 
każdym razem, Dorado, Opera Mini.

Przywróć ustawienia fabryczne: Przywróć ustawienia fabryczne 
lub domyślne za pomocą tej opcji. Użytkownik musi wpisać kod 
telefonu (domyślny kod to 1234), aby skorzystać z tej funkcji. 
Wszystkie dane osobiste należy skopiować z telefonu, ponieważ 
przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich 
danych z telefonu.
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8.3. Wyświetlacz
Efekt animacji: Użytkownik może skonfigurować Ekran włączania 
i Ekran wyłączania, dostępne opcje to: Efekt interfejsu (domyślny), 
Efekt głównego menu (Normalny), Efekt listy, Ekran włączania 
(domyślny), Ekran wyłączania (domyślny).

Ustawienia tapety: Użytkownik może wybrać opcje: Nieruchoma 
tapeta, Więcej zdjęć, Filmy na pulpicie.

Ustawienia wyświetlania bezczynności: Użytkownik może 
wybrać opcje: Data i godzina, Wybór SIM 1 i 2, Plan na dzisiaj, Licznik 
czasu, Odtwarzacz audio, Radio FM, STK - standardowy interfejs.

Ustawienia wygaszacza ekranu: Użytkownik może wybierać spośród 
opcji: Podwodny świat, Gwiazda, Wąż, Gra życia, Własne zdjęcie.

Kontrast: Użytkownik może ustawić jeden z siedmiu poziomów 
jasności podświetlenia ekranu.

Czas podświetlenia klawiatury: Użytkownik może ustawić czas 
podświetlenia klawiatury. Opcje to: 20 sekund, 10 sekund, 5 sekund, 
Tryb nocny lub Wyłącz.

Automatyczne blokowanie klawiatury: Użytkownik może 
zablokować telefon ręcznie lub wybrać automatyczne blokowanie 
telefonu po pewnym czasie bezczynności w trybie gotowości. Dostępne 
opcje to: Wyłącz, 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta lub 5 minut.

8.4. Zabezpieczenia
Użytkownik może tu skonfigurować ustawienia opcji: Blokada 
telefonu, Blokada SIM i Automatyczna blokada klawiatury.

PIN: Użytkownik może utworzyć i zmienić kod PIN karty SIM 1.

Zmień PIN2: Użytkownik może utworzyć i zmodyfikować hasła PIN2. 
Użytkownik musi znać domyślne kody PIN uzyskane od operatora.

Telefon zablokowany: Użytkownik może utworzyć i zmodyfikować 
hasło telefonu. Hasło domyślne to 1234.

Zmień hasło telefonu: Użytkownik może utworzyć i zmienić hasło 
telefonu zawierające od czterech do ośmiu cyfr. Hasło domyślne to 1234.

Prywatność: Włączenie lub wyłączenie prywatności. Hasło domyślne 
to 1234.

Blokuj ekran klawiszem kończenia połączenia: Blokuj lub 
odblokuj ekran klawiszem kończenia połączenia.

Ograniczone numery: Skonfiguruj dostępne numery do wybierania 
dla karty SIM.

Czarna lista: Użytkownik może wyświetlić i skonfigurować czarną 
listę telefonów. Dostępna jest opcja blokowania połączeń głosowych 
i wiadomości SMS.
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8.5. Profile
Dostępne jest sześć profili: Tryb normalny, Tryb cichy, Tryb 
spotkania, Tryb na zewnątrz, Tryb słuchawek i Tryb Bluetooth. 
Użytkownik może wybrać jeden z tych profili lub skonfigurować 
własny, modyfikując parametry profilu. Przywróć ustawienia domyślne 
przy pomocy opcji Przywróć.

8.6. Połączenia
Bluetooth: Dostępne opcje to: Bluetooth, Widoczność Bluetooth, 
Sparowane urządzenie, Opcje przesyłania, Ustawienia udostępnionego 
folderu, Nazwa urządzenia, Pamięć Bluetooth, Pomoc Bluetooth.

Konto sieciowe: Wybierz konto karty SIM w Internecie.

Usługa GPRS: Użytkownik może wybrać: Włączona lub Wyłączona.

Dane w roamingu: Włącz lub wyłącz przesyłanie danych w roamingu.

Ustawienia połączenia danych: Dostępne opcje to: Łącz w razie 
potrzeby, Łącz zawsze, Tryb oszczędzania energii.

Wybór sieci: Użytkownik może wybrać: Automatyczny wybór lub 
Ręczny wybór.

9. Multimedia
Aparat, Kamera, Zdjęcie, Audio, Wideo, Dyktafon, Radio FM.

9.1. Aparat
Przed użyciem aparatu dopilnuj, aby w telefonie znajdowała się karta 
pamięci. Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG na karcie pamięci lub, 
jeśli wybrano taką opcję, w pamięci telefonu.

Uwaga:

- Robienie zdjęć przy słabym oświetleniu może powodować niską 
jakość zdjęć.

Po otwarciu opcji Aparat, pojawi się ekran podglądu aparatu wraz z 
ikonami stanu. Naciśnij przycisk nawigacji Center, aby zrobić zdjęcie.

9.1.1. Ustawienia aparatu/kamery obejmują:

Przeglądarka zdjęć: Użytkownik może wyświetlać zapisane zdjęcia.

Opcje przeglądarki zdjęć: Dostępne opcje to: Ustaw jako tapetę, 
Ekran włączania, Ekran wyłączania, Ustaw jako ikonę kontaktu, Usuń, 
Udostępnij, Oznacz, Zmień nazwę, Pokaz slajdów i Szczegóły.

Ustawienia:

Jakość: Można ustawić opcje: Niska, Normalna i Zaawansowana.

Pasma: Można ustawić opcje: 50 Hz i 60 Hz.
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Dźwięk migawki: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Automatyczny zapis: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Preferowana pamięć: Można ustawić opcje: Telefon lub Karta pamięci.

Wyświetlanie parametrów: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Pomoc: 
Pomoc dotycząca aparatu.

Używaj przycisków strzałek do góry i w dół, aby ustawić 
ogniskową w razie potrzeby.

9.2. Kamera
Przed użyciem kamery dopilnuj, aby w telefonie znajdowała się karta 
pamięci. Filmy są zapisywane w formacie AVI na karcie pamięci lub, 
jeśli wybrano taką opcję, w pamięci telefonu.

Uwaga:

- Filmowanie przy słabym oświetleniu może powodować niską jakość 
obrazu.

Po otwarciu opcji Kamera, pojawi się ekran podglądu kamery wraz z 
ikonami stanu. Naciśnij przycisk nawigacji Center, aby nagrać film.

9.2.1. Ustawienia aparatu/kamery obejmują:

Wyświetl folder wideo: Użytkownik może wybrać wyświetlenie 
właśnie zapisanego filmu.

Opcje w folderze wideo: Nowy folder, Ustaw jako, Wyślij, Usuń, 
Szczegóły, Zmień nazwę, Kopiuj, Szukaj, Sortuj i Oznacz

Ustawienia:

Pasma: Można ustawić opcje: 50 Hz i 60 Hz.

Dźwięk: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Format wideo: Można ustawić opcje: Avi lub 3gp.

Preferowana pamięć: Można ustawić opcje: Telefon lub Karta pamięci.

Wyświetlanie parametrów: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Pomoc: 
Pomoc dotycząca kamery.

Używaj przycisków strzałek do góry i w dół, aby ustawić 
ogniskową w razie potrzeby.

9.3. Zdjęcie
Użytkownik może wyświetlić zapisane zdjęcia, wybierając opcje 
aparatu/kamery, a następnie dokonać ich edycji.

Ustawienia, Ustawienia slajdu: Efekt przełączania zdjęć w pokazie: 
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Efekt kolejności, Rozszerzanie pudełka, Rozszerzanie siatki, Rozszerzanie 
w prawo, Rozszerzanie do góry, Rozszerzanie w dół i Brak.

Czas opóźnienia: można wybrać spośród opcji: 2 sekundy, 3 
sekundy, 6 sekund, 10 sekund, 16 sekund i 20 sekund.

9.4. Dźwięk
Po otwarciu odtwarzacza muzyki i naciśnięcia przycisku nawigacji 
Left, wyświetlona zostanie lista odtwarzania. Korzystając z opcji 
Moja muzyka, użytkownik może przeglądać pliki muzyczne zapisane 
w telefonie. Inne opcje to: Lista muzyki, Dodaj, Ustaw jako dzwonek, 
Odtwarzaj losowo, Powtórz, Ustawienia, Otwórz przegląd

Po wybraniu muzyki z listy odtwarzania otwiera się ekran 
odtwarzacza muzyki, gdzie można wyszukiwać muzykę, korzystając 
z nazwy albumu, utworu, wykonawcy, czasu odtwarzania, numeru 
pozycji.

Można naciskać Center, aby wstrzymywać i włączać odtwarzanie, 
Left, aby przechodzić do poprzedniego elementu, Right, aby 
przechodzić do kolejnego elementu, up, aby zwiększać głośność, 
down, aby zmniejszać głośność.

Można również korzystać z następujących funkcji, wybierając 
odpowiednie elementy menu: Odtwórz/Pauza, Stop, Powtórz, 
Odtwarzanie losowe, Korektor dźwięku, Wzmocnienie basów, 
Odtwarzanie w tle, Słowa, Info. o utworze i Wyświetl szczegóły.

9.5. Wideo
Po otwarciu odtwarzacza wideo, wyświetli się lista plików wideo. Po 
wybraniu filmu można korzystać z następujących opcji:

Można naciskać Center, aby wstrzymywać i włączać odtwarzanie, 
Left, aby przechodzić do poprzedniego elementu, Right, aby 
przechodzić do kolejnego elementu, up, aby zwiększać głośność, 
down, aby zmniejszać głośność.

W menu Opcje dostępne są następujące opcje: Otwórz, Odtwarzanie 
na pełnym ekranie (2), Dostosuj jasność (5), Wyświetl, Powtórz, 
Odtwarzanie losowe, Ustaw jako, Ustawienia, Szczegóły.

9.6. Dyktafon
Dostępne jest kilka opcji nagrywania dźwięku: Rozpocznij 
nagrywanie, Lista plików nagrań, Pamięć i Format pliku.

Rozpocznij nagrywanie: Nagraj, Pauza i Stop. Po wybraniu Stop 
nagranie zostanie automatycznie zapisane.

Po zapisaniu nagrania dostępne są następujące opcje: 
Rozpocznij nagrywanie, Przesłuchaj, Nagraj ponownie, Usuń, Wyślij, 
Lista plików nagrań, Pamięć (Pamięć telefonu lub Karta pamięci), 
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Format pliku (AMR, MP3 lub WAV).

Lista plików nagrań: Zawiera listę nagranych plików audio. Dostępne 
są następujące opcje: Nowy folder, Ustaw jako dzwonek, Wyślij, Usuń, 
Szczegóły, Zmień nazwę, Kopia, Wyszukaj, Sortuj i Oznacz.

Pamięć: Użytkownik może wybrać jako miejsce docelowe zapisu 
pamięć telefonu lub kartę pamięci.

Format pliku: Można wybrać jakość nagrania: AMR (niska jakość), 
MP3 (wysoka jakość) lub WAV (najwyższa jakość).

9.7. Radio FM
Można odbierać sygnały radia FM i słuchać radia. W tym celu 
konieczne jest podłączenie słuchawek dołączonych do zestawu do 
gniazda na dole telefonu.

Funkcje są również dostępne przez menu Opcje:

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie: Włącza to 
automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji

Lista stacji: Dostępne jest 40 pozycji pamięci, które można zapełnić 
stacjami radiowymi, korzystając z opcji automatycznego wyszukiwania 
i zapisywania.

Zapisz: Zapisz na liście stacji

Ręczne wyszukiwanie: Ręcznie wyszukaj żądaną stację.

Włącz głośnik: Słuchawki służą do słuchania radia FM, ale wybranie 
tej opcji pozwala na emisję dźwięku jednocześnie przez głośnik i 
w słuchawkach. Kiedy wybrane jest „Włącz głośnik“, opcja zmienia 
nazwę na „Wyłącz głośnik“, a jej wybranie spowoduje powrót do 
odtwarzania dźwięku tylko przez słuchawki.

Odtwarzanie w tle: Zmienia ekran na normalny ekran tła, 
pozwalając na odtwarzanie radia FM podczas korzystania z innych 
funkcji telefonu.

Nagrywarka: Pozwala na nagrywanie aktualnie wybranej stacji.

Nagrywanie czasowe: Pozwala na ustawienie czasu odtwarzania 
wybranej stacji radiowej.

Lista plików nagrań: W tym miejscu przechowywane są nagrane pliki.

Pomoc: Pomoc dotycząca funkcji radia FM.

10. Dodatkowe aplikacje
10.1. Budzik
Użytkownik może ustawić do 3 różnych godzin budzika.
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Ustawienia budzika obejmują: Tytuł, Godzina, Stan, Częstotliwość 
i Dzwonek. Ustawienia częstotliwości obejmują: Raz, Codziennie, 
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela. 
Funkcja budzika działa nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Po włączeniu budzika wyświetla się okno dialogowe budzika. Budzik 
można wyłączyć lub włączyć 5-minutową drzemkę.

10.2. Kalkulator
Podstawowy kalkulator pozwala na korzystania z klawiszy nawigacji, 
zgodnie z informacjami na ekranie, w celu wprowadzania symboli 
matematycznych i zapisu działania. Żółty przycisk pozwala na 
uzyskanie wyniku działania.

10.3. Minutnik
Pozwala na odliczanie czasu do zdarzenia lub czynności, np. podczas 
gotowania. Licznik czasu można ustawić w zakresie godzin, minut i 
sekund, Od 1 sekundy do 23:59:59.

10.4. Zegar światowy
Dodaj lub usuń strefę czasową miasta, ustaw czas letni.

10.5. Przeliczanie jednostek
Przeliczanie długości oraz kilogramów na funty i uncje.

11. Organizator
11.1. Kalendarz
Użytkownik może wybierać daty i zapisywać aktywności (tematy) oraz 
przypomnienia dla różnych dat, wybierając godzinę przypomnienia i 
alarmy (dzwonki). Opcje kalendarza: Dodaj nowe zdarzenie, Wyświetl 
wydarzenia, Wszystkie wydarzenia, Usuń dzisiejsze zadania, Usuń 
wszystko, Idź do daty, Co tydzień i Codziennie.

11.2. Notatka
Pozwala użytkownikowi na tworzenie osobistych notatek.
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11.3. E-book
Funkcja eBook wyświetla książki w formacie TXT zapisane na 
karcie pamięci. Na dole ekranu wyświetlony jest rozmiar i liczba 
wierszy wybranej książki elektronicznej. Naciskaj Up lub Down, aby 
przewijać listę do góry lub w dół, a następnie naciśnij Center, aby 
otworzyć wybraną książkę.

12. Moje pliki
Menedżer Plików wyświetla wszystkie pliki zapisane w pamięci 
telefonu lub na karcie pamięci, zapewniając szybki dostęp.

Opcje telefonu: Budzik, Rejestr połączeń, E-book, Układ plików, 
Moja muzyka, Inne, Zdjęcia, Wideo i vCard.

Karta pamięci: Wyświetla format i treść wybrane przez użytkownika 
dla karty pamięci.

13. Profile
Użytkownik może wybierać spośród sześciu wyjściowych profili, 
które można dodawać za pomocą przycisku opcji. Sześć profili to: 
Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Słuchawki, Bluetooth.

Dodaj opcje:

Zmień nazwę: Pozwala użytkownikowi na zmianą nazwy zapisanych 
profili.

Ustawienia dzwonka: Pozwala użytkownikowi na wybór różnych 
dzwonków dla kart SIM 1 i SIM 2 (Dzwonek połączenia SIM 1, 
Dzwonek wiadomości SIM 1, Dzwonek połączenia SIM 2, Dzwonek 
wiadomości SIM 2).

Regulacja głośności: Pozwala użytkownikowi na wybór dzwonka i 
głośności dla różnych opcji.

Typ dzwonka: Pozwala użytkownikowi na wybór typu dzwonka i 
głośności dla różnych opcji.

Inne powiadomienia: Pozwala użytkownikowi na wybór i włączenie 
różnych dodatkowych sygnałów dźwiękowych: Dźwięk użycia 
klawiszy, Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora, Dzwonek 
zasilania i Sygnał wybierania.
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14. Internet
Użytkownik może przeglądać Internet. Dopilnuj, aby w telefonie 
włączone były opcje siei GPRS lub EDGE.

Użytkownik może wybrać przeglądarkę Dorado lub Opera Mini i 
wybrać jedną z nich jako domyślną przeglądarkę.

Opcje:

Zakładki: Wyświetl, dodaj lub usuwaj zakładki

Historia: Przeglądaj historię przeglądania sieci.

Strony offline: Zapisana witryna internetowa

Strona domowa: Wyświetla stronę domową przeglądarki

Ustawienia: Opcje ustawień przeglądarki

15. Tryb USB
Gdy telefon jest podłączony przez USB, użytkownik może używać 
telefonu jako pamięci, modemu lub kamery internetowej. Poza 
modemem, funkcje działają od razu po uruchomieniu.

W przypadku modemu podłącz telefon do komputera i wybierz telefon 
jako modem. Użyj dołączonego asystenta systemu operacyjnego 
komputera, aby przeprowadzić instalację. Instalacja modemu jest 
dostępna w Menedżerze Urządzeń komputera. Można tam sprawdzić, 
czy sterownik został zainstalowany poprawnie.

Uwaga:

- Podczas korzystania z powyższych funkcji używanie telefonu do 
połączeń głosowych jest niemożliwe.

- Kiedy telefon jest podłączony przez USB, ale nie są włączone inne 
funkcje, telefon przełącza się w tryb ładowania.

15.1. Pielęgnacja i konserwacja
Dziękujemy za wybranie naszego telefonu. Jeśli pojawią się jakieś 
problemy z telefonem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą usług.

Telefon jest doskonale zaprojektowanym i wykonanym produktem. 
Dbaj o niego. Przestrzeganie poniższych zaleceń pomoże w 
przestrzeganiu warunków gwarancji i pozwoli na wiele lat 
przyjemnego korzystania z produktu:

- Przechowuj telefon i wszystkie jego części oraz akcesoria w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

- Chroń telefon przed wodą, ponieważ przedostanie się płynu do 
urządzenia spowoduje uszkodzenie obwodów elektronicznych.

- Nie używaj ani nie przechowuj telefonu w miejscu zapylonym, aby 
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uniknąć uszkodzenia części demontowanych.

- Przechowuj telefon z dala od gorących miejsc, gdyż wysoka 
temperatura może skrócić żywotność elementów elektronicznych, 
odkształcić lub stopić pewne rodzaje tworzyw sztucznych i uszkodzić
akumulatory.

- Nie podejmuj prób otwierania lub demontażu telefonu, gdyż wszelkie
prace serwisowe muszą być wykonywane przez uprawiony personel.

- Nie upuszczaj i nie ściskaj telefonu, ani nim nie potrząsaj, aby uniknąć
uszkodzenia wbudowanej płytki drukowanej.

- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników
czyszczących ani silnych detergentów do czyszczenia telefonu.

- Nie maluj telefonu, ponieważ farba może zablokować części wyjmowane
i negatywnie wpływać na działanie.

- Używaj wyłącznie dołączonej lub zatwierdzonej zastępczej anteny. 
Użycie niezatwierdzonych anten, przeprowadzenie niezatwierdzonych 
modyfikacji lub zastosowanie niezatwierdzonego osprzętu może 
uszkodzić telefon. Nie trzymaj zewnętrznej anteny podczas korzystania 
z telefonu. Trzymanie za antenę zewnętrzną ma negatywny wpływ 
na jakość połączeń i może powodować, że telefon będzie pracować 
z wyższym poziomem mocy niż wymagany. Poza tym, użycie 
niezatwierdzonych anten może powodować brak zgodności z krajowymi 
przepisami.

Powyższe instrukcje mają zastosowanie do telefonu, akumulatora, 
ładowarki i innych akcesoriów. Jeśli jedno z tych urządzeń nie działa 
poprawnie, przekaż je do specjalistycznego serwisu.
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Head	SAR:	1.148	W/kg	
Body	SAR:	1.629	W/kg	
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body	to	ensure	exposure	levels	remain	at	or	below	the	as-tested	levels.	Choose	the	belt	clips,	
holsters,	or	other	similar	body-worn	accessories	which	do	not	contain	metallic	components	
to	support	operation	in	this	manner.	Cases	with	metal	parts	may	change	the	RF	performance	
of	the	device,	including	its	compliance	with	RF	exposure	guidelines,	in	a	manner	that	has	not	
been	tested	or	certified,	and	use	such	accessories	should	be	avoided.	

Frequency	Bands	and	RF	Power	

Spectrum	 Conducted	 power	
(dBm)	

GSM	900	 33.32	
GSM	1800	 30.42	
WCDMA	B1	 23.87	
WCDMA	B8	 23.32	
BT	 3.96	



Deklaracja zgodności UE: 
Niniejszym deklarujemy, że nasz produkt spełnia zasadnicze wymagania opisane w Dyrektywie RED 
2014/53/EU, , jak przedstawiono poniżej: 

Nazwa produktu Telefon komórkowy 

Marka/model  CAT/B30 

Do badania zgodności zostały zastosowane następujące normy: 

Bezpieczeństwo EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013 

Bezpieczeństwo
(adapter)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

Zdrowie EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005; 
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 

EMC 

EN 301 489-1 V2.1.1  
EN 301 489-17 V3.1.1  
EN 301 489-52 V1.1.0 (wersja robocza) 
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 

Radio 
EN 301 511 V12.1.10 (wersja robocza) 
EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1 

Zasilacz 
Nazwa marki EAST SUN     

Model Wielka Brytania: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500  

Nazwa producenta Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd     

Nr jednostki notyfikowanej 0700PHOENIX TESTLAB GmbH 
Ponadto zostały spełnione wymagania the ISO dla procedury kontroli jakości w procesie, jak również 
procesu produkcji. Dokument techniczny, w tym także sprawozdania z testów, będą przechowywane 
przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego produktu i udostępniane do wglądu na polecenie 
odpowiednich organów administracji publicznej wszystkich krajów członkowskich.  
Szczegółowe dane kontaktowe odnośnie do tej deklaracji podano poniżej w formie okna do wpisywania 
wszelkich problematycznych kwestii związanych z tą deklaracją. 

Informacje o producencie： 

Firma	 Bullitt	Group	Limited	

Adres	 One	Valpy,	Valpy	Street,	Reading,	Berkshire,	RG1	1AR	Wielka	Brytania	

Imię	i	nazwisko	 Wayne	Huang	 Stanowisko	 Dyrektor	zarządu	ODM	

Podpis / pieczęć Data : 2017-3-22 




