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Wstęp  

Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.  
Telefon komórkowy jest zgodny ze standardami 
sieci GSM oraz najbardziej rygorystycznymi 
normami europejskimi. 
Urządzenie może być używane w różnych 
sieciach międzynarodowych, jest to zależne od 
reguł roamingu operatora. Do korzystania z 
urządzenia jest potrzebna usługa GSM, 
udostępniona odpłatnie przez operatora. 
Użytkowanie wielu funkcji urządzenia zależy od 
usług świadczonych przez operatora sieci. 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy 
skontaktować się z operatorem. 
Instrukcja obsługi została wykonana przez 
producenta, za błędy w druku, błędy literowe i 
zmiany nie odpowiada oraz nie udzieli gwarancji; 
urządzenie może ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. 
Prawa autorskie i znaki towarowe wymienione 
w tym dokumencie pozostają własnością 
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prawowitych właścicieli; kopiowanie, 
przekazywanie, przechowywanie, bądź 
rozprzestrzenianie całości lub części materiałów 
objętych prawem autorskim, bez uprzedniej 
zgody właściciela, jest zabroniona. 
Zalecamy uważnie przeczytać instrukcję obsługi 
przed użyciem urządzenia, aby korzystać z niego 
przy najlepszych warunkach  

1 Bezpieczeństwo 
Prosimy uważnie przeczytać zasady 
bezpieczeństwa, ich lekceważenie może być 
niebezpieczne lub nawet nielegalne. 

Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za 
korzystanie z urządzenia. Nie wolno używać 
urządzenia na terenie, w którym jest 
zabronione używanie telefonów 
bezprzewodowych. lub interferencja fal 
radiowych może być niebezpieczna. 
Nie wolno rozmontować urządzenia. 
Korzystanie z urządzenia może być ograniczone 



 

5 
 

w celu ochrony użytkownika oraz otoczenia.  
Urządzenie nie jest wodoodporne. Ne używać 
urządzenia w miejscu wilgotnym lub mokrym 
(łazienka, basen itd.) Chronić przed wilgocią i 
parą. 

Nie wolno wystawić urządzenia na działanie 

ekstremalnych temperatur. (poniżej -10°C 

powyżej 55°C).  

Urządzenie może się grzać podczas ładowania, 
na skutek fizycznych i chemicznych działań. 
Urządzenie automatycznie chroni baterię w 
przypadku ekstremalnych temperatur. 
Nie zostawiać urządzenia w zasięgu dzieci 
(mogą przypadkowo połknąć drobne części 
ruchome). 
Używanie ładowarki 
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi 
zostać naprawiony przez producenta, obsługę 
klienta lub wykwalifikowanego technika, aby 
uniknąć ewentualnych zagrożeń. Ładowarka nie 
powinna być używana przez osoby ograniczone 
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fizycznie, zmysłowo, psychicznie, w tym również 
dzieci. Wskazane jest użycie ładowarki zalecanej 
przez producenta. Stosowanie innej ładowarki 
może być niebezpieczne, może doprowadzić do 
utraty gwarancji. Napięcie sieciowe musi być 
zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie 
ładowarki. 
W samolocie 
Podczas podróży samolotem, urządzenie musi 
być wyłączone, gdy załoga lub znaki 
ostrzegawcze nakazują wyłączenia. Korzystanie 
z telefonu komórkowego może być 
niebezpieczne dla funkcjonowania samolotu i 
może zakłócać komunikację sieciową. 
Korzystanie z urządzenia pomimo zakazu może 
wywołać skutki prawne. 
Przestrzenie zagrożone wybuchem oraz 
ograniczone 
Urządzenie trzeba wyłączyć w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem. Trzeba postępować 
zgodnie z oficjalnymi instrukcjami. Iskry 
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powstałe w takich miejscach mogą być 
przyczyną eksplozji lub pożaru, które mogą 
doprowadzić do poważnych obrażeń lub ofiar 
śmiertelnych. Urządzenie powinno być 
wyłączone na stacjach benzynowych lub 
gazowych, zwłaszcza w pobliżu pomp 
paliwowych. Na stacjach paliw, zakładach 
chemicznych oraz miejscach składowania 
materiałów wybuchowych prosimy ściśle 
przestrzegać instrukcji. 
Urządzenia elektroniczne 
Aby uniknąć rozmagnesowania, prosimy nie 
pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia w 
pobliżu urządzeń elektrycznych. 
Elektryczne przyrządy medyczne 
Telefon jest nadajnikiem radiowym, który może 
zakłócać pracę elektronicznych urządzeń 
medycznych lub implantów, takich jak aparaty 
słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe, 
itd. Zaleca się zachowanie co najmniej 15 cm 
między urządzeniem a implantem, nie nosić 
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telefonu w kieszeni kamizelki. Prosimy o 
postępowanie zgodnie z instrukcjami 
producenta urządzenia medycznego. Jeśli 
Pani/Pan posiada implant medyczny i pojawią 
się dalsze pytania odnośnie korzystania z 
urządzeń mobilnych lub bezprzewodowych, 
prosimy skontaktować się z lekarzem. 
Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą 
posiadać sprzęt, który jest szczególnie wrażliwy 
na zewnętrzne sygnały radiowe. Prosimy 
wyłączyć telefon, jeśli sygnalizacja lub personel 
szpitala tak nakazuje. 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Prosimy o sprawdzenie lokalnych praw i 
przepisów dotyczących korzystania z telefonu 
podczas jazdy. Nie należy korzystać z telefonu 
podczas jazdy - jeśli jest to możliwe, prosimy o 
korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub 
słuchawkowego. Przy połączeniu 
przychodzącym należy zjechać z drogi i 
zatrzymać się, jeśli jest taka możliwość. Sygnały 
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radiowe mogą zakłócać działanie układu 
elektrycznego pojazdu, jak radio samochodowe 
lub alarm. Jeżeli samochód jest wyposażony w 
poduszki powietrzne, trzeba się upewnić, czy 
zamontowane lub bezprzewodowe akcesoria 
nie stanowią dla nich przeszkód. Niewłaściwe 
działanie poduszek powietrznych może 
doprowadzić do poważnych obrażeń. 
Środowisko Pracy 
Urządzenie jest zgodne z proponowanymi 
wartościami emisji fal radiowych, jeśli jest 
oddalone od ucha co najmniej 1,5 cm. Jeśli 
telefon jest przechowywany w futerale, etui lub 
zawieszce, prosimy się upewnić, że nie 
zawierają one elementów metalowych i 
pomagają w oddaleniu telefonu od naszego 
ciała. Przy użyciu innych akcesoriów nie jest 
zapewnione odpowiednie działanie zgodne z 
dyrektywami promieniowania o częstotliwości 
radiowej. Jeśli Pani/Pan nie używa futerału i nie 
przykłada telefonu do ucha, prosimy zachować 
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co najmniej 2,5 cm pomiędzy urządzeniem a 
ciałem, zwłaszcza podczas transferu danych. 
 

2 Dane techniczne urządzenia 
Właściwości zasilacza: 

• Wejście: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A 

• Wyjście: (DC), 5 V - 500 mA 

Akumulator i napięcie:  

Li-ion akumulator, 3.7 V, 1000 mAh 

Typ sieci:  

• GSM 900/1800 MHz  

Wartość SAR: 

• 0.731 W/Kg (Głowa) 

• 0.626 W/Kg (Ciało) 

 

Uwaga: Rzeczywiste warunki pracy są zależne od 
warunków lokalnych, środowiska sieciowego 
oraz nawyków użytkownika. 
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3 Klawiatura, wygląd urządzenia  

Funkcje przycisków 

 

Prawy przycisk funkcyjny 

W trybie czuwania: wejście 

do Książki telefonicznej. 

W trybie menu: powrót do 

ekranu głównego. 

 

Lewy przycisk funkcyjny 

W trybie czuwania: wejście 

do ekranu głównego, w 

innych pozycjach menu 

przycisk „OK” 

 
Przycisk połączenia 

(wybieranie) Nawiązywanie i 
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odbieranie połączeń. 

W trybie czuwania otworzy 

listę połączeń. 

 

Przycisk rozłączania 

Przytrzymanie 

włączy/wyłączy telefon. 

Połączenie  

 

Przyciski góra, dół (przycisk 

nawigacyjny w menu) W 

trybie czuwania jest 

możliwość ustawienia na 

nich funkcji. 
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Włączanie i wyłączanie 

latarki. 

 

SOS. W sytuacjach 

alarmowych, po 

przytrzymaniu przycisku, 

wcześniej ustawione na tą 

funkcję kontakty zostaną 

powiadomione. 
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0-9 klawiatura alfanumeryczna: prosimy o 

naciśnięcie odpowiednich przycisków przy 

wprowadzeniu numerów, lub naciśnięcie 

dostosowanych do nich znaków, przy 

wprowadzaniu tekstu.  

Prosimy dwa razy nacisnąć przycisk * aby 

wywołać „+” do międzynarodowych połączeń.  

＊ (gwiazdka) przycisk: na przytrzymanie 

przycisku * w trybie czuwania pojawi się znak 

„+”do międzynarodowych połączeń. W trybie 

menu, krótkie naciśnięcie zablokuje klawiaturę. 

＃  (krzyżyk) przycisk: prosimy przytrzymać w 

 

W trakcie połączenia 

zmniejsza lub zwiększa 

głośność 
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trybie czuwania, aby włączyć / wyłączyć tryb 
pracy cichej 
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4 Pierwsze kroki 

4.1 Włożenie karty SIM 

Do korzystania z telefonu, należy włożyć 

aktywna kartę SIM, dzięki której będzie 

możliwość połączenia się z siecią GSM. Jedną 

kartę SIM może obsługiwać urządzenie. 

Aby uniknąć utraty lub uszkodzenia danych, 

prosimy NIE dotykać gołą ręką metalowej części 

karty SIM oraz prosimy przechowywać zdali od 

urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli karta SIM 

się uszkodzi, nie można połączyć się z siecią 

GSM. Przed włożeniem i wyjęciem karty SIM 

nalży się upewnić, że jest urządzenie wyłączone 

oraz trzeba usunąć tylną pokrywę urządzenia i 

akumulator. 

Uwaga: Należy zlokalizować slot karty SIM pod 

akumulatorem i zgodnie z oznakowaniem, 

wsunąć kartę do oporu. Prosimy się upewnij, że 
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karta jest odwrócona chipem do dołu, a ścięty 

róg jest na lewo. Telefon normalny rozmiar karty 

SIM. 

Może się okazać, że urządzenie nie obsługuje 

starszych kart SIM, sprawie wymiany, należy 

skontaktować się z operatorem. 

4.2 Włożenie karty pamięci 

Karta pamięci nie jest częścią podstawowego 
pakietu urządzenia, lecz potrzebna jest do 
korzystania z funkcji multimedialnych. Przed 
użyciem należy upewnić się, że karta pamięci 
jest prawidłowo włożona. 
Kartę pamięci nie należy zginać, zarysować lub 
wystawiać ją na działanie elektryczności 
statycznej lub pyłów, ani nie zanurzać w wodzie. 
Prosimy włożyć kartę pamięci do slotu 
znajdującego się z tyłu urządzenia, chipem do 
dołu, zgodnie z oznakowaniem na urządzeniu. 
Należy zachować ostrożność podczas 
korzystania z karty pamięci, zwłaszcza podczas 
usuwania. Niektóre karty pamięci trzeba 
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sformatować za pomocą komputera, przed 
pierwszym użyciem. 

4.3 Włożenie akumulatora 

1. Należy chip akumulatora przystawić do 

wystającego elementu metalowego w otworze 

na baterie i docisnąć pokrywę w dół, aż 

akumulator zaskoczy w zagłębienie.  

2. Po włożeniu akumulatora, trzeba nałożyć z 

powrotem pokrywę tylną.  

4.4 Wyjęcie akumulatora 

Aby wyjąć akumulator, trzeba wyłączyć 

urządzenie, zdjąć pokrywę od góry i wyciągnąć 

akumulator. 
Uwaga: jeśli akumulator zostanie usunięty, 
ustawienia przechowywane na urządzeniu oraz 
karcie SIM mogą zostać stracone. 
Poprosimy, akumulator wyjmować przy 
wyłączonym urządzeniu, wyjęcie baterii przy 
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załączonym urządzeniu może doprowadzić do 
nieprawidłowego działania.  

4.5 Ładowanie akumulatora  

Ładowarkę trzeba podłączyć do urządzenia, a 
następnie podłączyć drugi koniec do gniazdka 
elektrycznego. Jeśli urządzenie jest włączone 
podczas ładowania, ikona baterii miga w 
prawym górnym rogu wyświetlacza. Ładowanie 
jest zakończone, gdy ikona przestanie migać w 
prawym górnym rogu. Jeśli urządzenie jest 
wyłączone, podczas ładowania pojawi się 
symbol baterii na wyświetlaczu. Gdy 
akumulator będzie w pełni naładowany, należy 
odłączyć kabel ładowarki od telefonu.  
Uwaga: gdy poziom akumulatora będzie niski, 
pojawi się komunikat ostrzegawczy na 
wyświetlaczu. Prosimy naładować baterie jak 
najszybciej, aby uniknąć niedogodności, 
urządzenie może się wyłączyć w trakcie 
połączenia. Urządzenie wyłączy się 
automatycznie, gdy poziom energii będzie zbyt 
niski.  
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Jeśli akumulator jest używany na stale niskim 
poziomie, może to niekorzystnie wpływać na 
jego żywotność, jakość. 
Aby zapewnić poprawne działanie, należy 
używać wyłącznie ładowarek zatwierdzonych 
przez producenta.  
Nie wyjmować baterii podczas ładowania. 
Przed pierwszym użyciem urządzenia, ładować 
co najmniej 4 godziny, może to zwiększyć 
wydajność po kilku cyklach naładowania i 
rozładowania.  

4.6 Kody zabezpieczające  

- Kod PIN  
Kod PIN chroni kartę SIM przed 
nieautoryzowanym dostępem. Kod PIN 
udostępnia operator sieci wraz z kartą SIM. 
Prosimy uważnie wprowadzić kod PIN, po trzech 
nieudanych próbach karta SIM zostanie 
zablokowana, należy wprowadzić kod PUK, aby 
ją odblokować. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy skontaktować się z operatorem. 
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- Kod PIN2  

Kod PIN2 może być użyty do dostępu 
specjalnych funkcji (np. koszty połączeń lub 
wybieranie ustalone, jeśli funkcje są 
obsługiwane przez operatora sieci). Prosimy 
uważnie wprowadzić kod PIN2, po trzech 
nieudanych próbach kod PIN2 zostanie 
zablokowany, należy wprowadzić kod PUK2, aby 
go odblokować. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy skontaktować się z operatorem. 

 

- Kod PUK  

Kod PUK jest wymagany do odblokowania kodu 

PIN. Kod PUK (Osobisty Kod Odblokowania) 

udostępnia operator sieci wraz z kartą SIM. 

Prosimy przechowywać kod PUK w 

bezpiecznym miejscu, nie należy go wyrzucić. 

Jeśli kod PUK się zgubi, należy skontaktować się 

z operatorem sieci,  
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Jeśli karta SIM jest zablokowana, urządzenie 

poprosi o podanie kodu PUK. 10 możliwości jest, 

aby podać prawidłowy kod PUK, po 10 – tym 

nieprawidłowym kodzie, karta może zostać 

zablokowana na stałe. 

- Hasło telefonu  

Hasło telefonu może się składać z od 4-8 cyfr, 

które zabezpieczą urządzenie przed 

nieautoryzowanym użyciem. 

Fabryczne hasło domyślne to „0000”. Jeśli 

funkcja jest aktywna, telefon prosi o kod przy 

każdym włączeniu. Aby uchronić swoje dane, 

należy zmienić domyślne hasło (Menu> 

Ustawienia> Zabezpieczenia> Zabezpieczenia 

telefonu> Zmień hasło) jak najszybciej. Prosimy 

ustawić hasło, które będzie łatwe do 

zapamiętania.  
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5 Używanie urządzenia  

5.1 Włączanie i wyłączanie  

Prosimy przytrzymać przycisk 

Rozłączenia/Włączenia – Wyłączenia do 

włączenia i wyłączenia urządzenia.  

1. Jeśli karta SIM nie jest włożona, jest 

uszkodzona lub nieprawidłowo podłączona, po 

włączeniu urządzenia pojawi się komunikat 

ostrzegawczy na ekranie. Należy wyłączyć 

telefon i sprawdzić, czy karta SIM jest 

prawidłowo włożona.  

2. Jeśli funkcje żądania kodu PIN i hasła telefonu 

są aktywne, po załączeniu urządzenia pojawi się 

prośba o wprowadzenie kodu PIN oraz hasła 

telefonu, następująco telefon przejdzie do 

trybu czuwania.  

Po włączeniu urządzenie automatycznie 

wyszuka sieć. Jeżeli upoważniona sieć zostanie 
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znaleziona, wtedy urządzenie wyświetli nazwę 

oraz siłę sygnału.  

Jeśli urządzenie nie znajdzie odpowiedniej sieci, 

mogą zostać rozpoczęte tylko połączenia 

awaryjne oraz usługi nie związane z siecią będą 

dostępne na telefonie.  

5.2 Nawiązywanie połączeń  

5.2.1 Nawiązanie połączenia krajowego  

W trybie czuwania, prosimy przycisnąć 

odpowiednie przyciski z liczbami wprowadzając 

tym sposobem wybrany numer telefonu – 

naciskając na prawy przycisk funkcyjny można 

skasować błędnie wprowadzone cyfry – 

następnie nacisnąć na lewy przycisk funkcyjny 

(Opcje), po zakończeniu rozmowy, dialer lub 

prawy przycisk, aby nawiązać połączenie, jeśli 

wprowadzony numer.  
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5.2.2 Nawiązanie połączenia stacjonarnego  

Niektóre połączenia stacjonarne, mogą być 

nawiązane po wprowadzeniu numeru 

kierunkowego/wewnętrznego. Do podania 

centrali telefonicznej lub linii głównej, trzeba 

nacisnąć przycisk [*], póki się pojawi na 

wyświetlaczu znak „P/W”. Następnie trzeba 

wprowadzić numer wewnętrzny.   

5.2.3 Nawiązanie połączenia międzynarodowego  

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, 

trzeba przytrzymać przycisk [*], póki pojawi się 

na wyświetlaczu „+”, znak połączeń 

międzynarodowych.  

Po wprowadzeniu prefiksu kraju, wprowadź 

numer kierunkowy oraz numer telefonu. 

Połączenia międzynarodowe można nawiązać w 

następujący sposób:  

Znak „+”, prefiks kraju – cały numer telefonu-

przycisk połączenia. 
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5.3 Odbieranie połączeń 

Urządzenie będzie odpowiednio sygnalizowało 

nadchodzące połączenie, jeśli operator 

obsługuje wyświetlanie numerów 

nadchodzących połączeń, to na wyświetlaczu 

pojawi się numer dzwoniącego lub jego imię 

(zależnie od tego, czy kontakt wcześniej został 

zapisany).  

1. Przy połączeniu przychodzącym należy 

nacisnąć na przycisk połączenia lub lewy przycisk 

funkcyjny i wybrać opcje Odbierz   

2. Jeśli opcja odpowiedz na dowolny przycisk 

jest aktywna [Ustawienia / Ustawienia połączeń 

/ Ustawienia zaawansowane / Tryb odbierania / 

Dowolny przycisk], w takim przypadku oprócz 

prawego przycisku funkcyjnego i przycisku 

rozłączenia przyciśnięcie każdego przycisku 

odbierze połącznie.  

3. Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do 
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urządzenia oraz funkcja [Auto] jest aktywna, 

[Ustawienia / Ustawienia połączeń /  

Zaawansowane opcje / Tryb odbierania / Auto-

odpowiedzi trybie słuchawkowym] telefon 

automatycznie odbierze połączenia 

przychodzące po 5 sekundowej wibracja lub 

sygnale dźwiękowym.  

4. Jeśli Pani/Pan nie chce odebrać połączenia 

przychodzącego, prosimy nacisnąć przycisk 

rozłączania/włączania-wyłączania.  

Przycisk rozłączania/włączania-wyłączania 

można również użyć do zakończenia połączenia.  

5. W trakcie połączenia można zwiększyć lub 

zmniejszyć głośność głośnika przyciskami na 

boku urządzenia.  

6. Połączenia alarmowe mogą być wykonywane 

bez karty SIM. Numery alarmowe mogą się 

różnic zależnie od sieci, w tej kwestii prosimy 

skontaktować się z operatorem sieci.  
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5.4 Połączenia alarmowe  

Bezpośrednio można wykonywać połączenia 

alarmowe, bez karty SIM. Różne sieci mogą 

mieć różne numery alarmowe, dlatego prosimy 

się skontaktować z operatorem sieci. 

5.5 Opcje dostępne podczas połączenia 

Niektóre opcje i usługi są również dostępne w 

trakcie aktywnego połączenia. Niektóre z nich 

mogą być zależne od sieci; odnośnie tych 

możliwości, należy się skontaktować z 

operatorem sieci.  

Naciskając prawy przycisk funkcyjny, można 

włączyć tryb głośnomówiący w trakcie rozmowy; 

tym samym przyciskiem można wyłączyć 

głośnik.  

Naciskając lewy przycisk funkcyjny [Opcje] w 

trakcie aktywnego połączenia, pojawią się 
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dostępne podczas rozmowy opcje w menu, są 

to następujące możliwości (niektóre funkcje 

mogą być dostępne tylko przy specjalnych 

warunkach): 

Zawieszenie/Kontynuacja: aktywne połączenie 

można zawiesić lub przywrócić z zawieszenia. 

Zakończenie połączenia: można rozłączyć 

bieżące połączenie.  

Książka telefoniczna: wyświetli wyszukiwanie, 

dodanie kontaktu oraz inne funkcje książki 

telefonicznej.  

Lista połączeń: można zobaczyć historię 

połączeń.  

Wiadomości: Można wejść do wiadomości.  

Rejestrator dźwięku: Nagrywa rozmowy w toku, 

po aktywowaniu tej opcji. Wymagana jest karta 

SD.  

Wyciszenie: można wyciszyć mikrofon 

urządzenia w trakcie połączenia, tak żeby osoba 

po drugiej stronie połączenia nie słyszała 
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prowadzonej rozmowy.  

Głośność: Można regulować głośność 

połączenia przyciskami na boku urządzenia 

Zamiana*: można zamienić aktualne połączenie 

z zawieszonym.  

Konferencja*: można połączyć rozmowy.  

Uwagi: funkcje oznaczone [*] są dostępne tylko 

przy określonych warunkach. Jak na przykład 

„Zamiana”, która jest dostępna tylko, gdy jedno 

połączenie jest zawieszone a drugie aktywne. 

Aby mieć dostęp do połączeń konferencyjnych, 

potrzeba mieć dostęp do usługi, którą można 

aktywować u operatora sieci.  

6 Opcje Menu  

6.1 Obsługa Wiadomości 

Usługa SMS to usługa zależna od operatora i 

umożliwia wysyłanie wiadomości. Aby uzyskać 

więcej informacji, prosimy skontaktować się z 
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operatorem sieciowym.  

6.1.1 Pisanie wiadomości  

Funkcje: Pisanie, zapisywanie i / lub wysłanie 

nowej wiadomości do odbiorcy.  

Z Menu prosimy wybrać Wiadomości > Napisz 

wiadomość. 

Uwaga: aby wysłać SMS, trzeba posiadać 

prawidłowy numer centrum wiadomości, który 

można uzyskać u operatora sieci. Centrum 

wiadomości można sprawdzić oraz zmienić pod 

Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS > SIM > 

Ustawienia Profilu > Adres SMSC. Zmiany można 

potwierdzić w Opcje > Zapisz. 

W trakcie pisania wiadomości, przyciskiem # 

można wybierać pomiędzy sposobami 

wprowadzania.  

W trakcie edytowania wiadomości należy 

przycisnąć lewy przycisk funkcyjny [Opcje], aby 

następujące opcje były dostępne:  

Odbiorca: można wprowadzić odbiorcę 
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wiadomości manualnie lub można wybrać z 

Kontaktów (Wybierz z Książki Adresowej). 

·Sposób wprowadzania: Prosimy wybrać 

odpowiedni sposób wprowadzania. 

·Wstawienie szablonu: wstawienie wstępnie 

napisanego SMS 

·Specjalne: Prosimy wybrać tą opcje, jeśli jest 

potrzeba wstawienia numeru lub kontaktu.  

·Zapisz: Zapisanie wiadomości do roboczych.  

2. Jeśli funkcja zapisania wiadomości wysłanych 

jest aktywna [Ustawienia SMS /Zapisanie 

wiadomości wysłanych/Włącz], urządzenie 

automatycznie zapisze wysłane wiadomości do 

folderu Wysłane. Jeśli funkcja jest wyłączona, 

wysłane wiadomości nie zostaną zapisane przez 

telefon. 
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6.1.2 Skrzynka Odbiorcza 

Odebrane wiadomości mogą być dostępne oraz 

przechowywane na urządzeniu lub karcie SIM.  

Odebraną wiadomość sygnalizuje dźwięk lub 

wibracja, (w zależności jak zostało ustawione w 

menu) ([Ustawienia/Profile 

użytkownika/opcje/Przystosuj/Wiadomości]), 

oraz pojawi się ikona na wyświetlaczu. Aby 

wyświetlić wiadomość trzeba nacisnąć lewy 

przycisk funkcyjny [Podgląd], prawym 

przyciskiem funkcyjnym można wrócić do menu 

SMS, gdzie jest reszta odebranych wiadomości.  

Jeśli pamięć SMS jest pełna, pojawi napis 

„Pamięć pełna” oraz ikona SMS zacznie migać 

na wyświetlaczu. Prosimy o usunięcie starszych 

wiadomości, aby móc odbierać znowu 

wiadomości. Jeśli nowa wiadomość jest większa 

niż pojemność przychodzących wiadomości, 

informacje mogą zostać utracone lub mogą być 

niekompletne.  
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W wiadomościach, prosimy nacisnąć lewy 

przycisk funkcyjny [Podgląd] aby wyświetlić 

wiadomość. Wybierając ponownie lewy 

przycisk funkcyjny, następne możliwości będą 

dostępne:  

· Odpowiedz: Można odpisać bezpośrednio na 

wiadomość.  

· Zadzwoń do nadawcy: Bezpośrednio zadzwonić 

do nadawcy.  

· Prześlij dalej: Przesłać wiadomość do innego 

odbiorcy. 

· Usuń: Usunąć wiadomość.  

· Specjalne:  

• Użyj numer: jeśli wiadomość zawiera 

numer, można do niego zadzwonić 

lub go zapisać do książki adresowej 

(Kontakty). 

• Kopiuj na SIM/ na telefon: przekopiuje 

wiadomość na kartę SIM/telefon. 

• Przenieś na SIM /na telefon: Przenieś 
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wiadomość na SIM/telefon (usunięte 

z pierwotnego repozytorium). 

6.1.3 Kopie robocze 

Niedokończone oraz zapisane wiadomości są 

dostępne w tym folderze.  

6.1.4 Skrzynka nadawcza  

Jeśli opcja [Wyślij i zapisz] jest aktywna, 

niewysłane wiadomości zostaną zapisane w tym 

folderze.  

W wiadomościach prosimy wybrać Podgląd 

(lewy przycisk funkcyjny) aby przeczytać 

wybraną wiadomość.  

6.1.5 Wysłane wiadomości  

Jeśli wiadomość została wysłana, urządzenie 

zapisze wiadomość do folderu Wysłane.  

6.1.6 Ustawienia SIM   

Jest możliwość edytowania i zapisania 

parametrów usługi SMS na karcie SIM pod 

menu SIM: 

• Ustawienia profilu: Nazwa profilu, 
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adres SMSC. 

• Okres ważności 

• Raport doręczenia: jeśli funkcja jest 

włączona, nadawca otrzyma 

powiadomienie, gdy odbiorca 

otrzyma wiadomość. 

• Ścieżka odpowiedzi 

• Serwer poczty głosowej 

Aby potwierdzić zmiany, prosimy nacisnąć lewy 

przycisk funkcyjny [Zapisz], lub Opcje > Zapisz. 

Przechowywanie wiadomości wychodzących 

można aktywować pod Ustawienia SMS/ 

Wiadomości wysłane/Włącz. W ustawieniach 

SMS można wybrać, czy wiadomość ma być 

zapisana na urządzeniu czy na karcie SIM 

(Pamięć preferowana), oraz sprawdzić stan 

pamięci SMS. 
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6.2 Połączenia 

6.2.1 Lista połączeń 

Urządzenie rejestruje połączenia nieodebrane, 

wybrane, odebrane oraz ich daty. Tylko wtedy 

można rejestrować połączenia, jeśli te funkcje 

są obsługiwane przez operatora sieci. Spis 

połączeń można otworzyć naciskając w trybie 

czuwania przycisk połączenia lub z menu Menu > 

Lista.  

- Połączenia 

nieodebrane/Wybrane/Odebrane/Wszystkie 

Wyświetli listę Połączeń 

nieodebranych/Wybranych/Odebranych/Wszys

tkich. 

- Wyczyść rejestr połączeń  

Usunie listę Połączeń 

nieodebranych/Wybranych/Odebranych/Wszys

tkich.  

Aby zadzwonić na wybrany numer z listy 
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połączeń, należy raz nacisnąć na Przycisk 

połączenia. Aby wyświetlić szczegóły połączenia, 

trzeba nacisnąć lewy przycisk funkcyjny (Opcje), 

zyskując dostęp do następujących funkcji:  

·Widok: wyświetli szczegóły połączenia.  

·Zadzwoń: można nawiązać ponowne 

połączenie z danym numerem.  

·Wyślij wiadomość: można wysłać wiadomość 

na dany numer. 

·Zapisz w książce adresowej: można zapisać 

dany numer w książce adresowej (tylko przy 

niezapisanych numerach pojawi się ta 

możliwość). 

Dodaj do czarnej listy: doda wybrany numer do 

czarnej listy 

Edytuj przed połączeniem: można edytować 

numer przed połączeniem. 

·Usuń: można usunąć dane połączenia.  
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6.2.2Ustawiena połączeń  

Tutaj znajdziesz: Menu / Ustawienia. 

Można wybrać następujące ustawienia: 

· Połączenie oczekujące (zależne od sieci): 

Można włączyć i wyłączyć lub można sprawdzić 

status połączeń oczekujących.  

Po włączeniu tej opcji, będzie słyszalny sygnał 

ostrzegawczy w trakcie rozmowy, jeśli pojawi się 

inne połączenie i wyświetli się numer osoby 

dzwoniącej lub nazwa (w zależności czy kontakt 

poprzednio został zapisany w książce 

telefonicznej). 

· Przekierowanie połączeń (zależne od sieci): 

Przekierować w zależności od ustawień, można 

połączenia głosowe przychodzące- na pocztę 

głosową lub na inny numer. Przekierowanie 

może być bezwarunkowe [przekierowanie 

wszystkich połączeń głosowych] lub warunkowe 

(przekierowanie, jeśli niedostępny; 

przekierowanie, jeśli nie odbiera; 
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przekierowanie, jeśli zajęte). Przyciskami 

nawigacyjnymi góra/dół (strzałki) można 

wybrać z listy, odpowiedni typ przekierowania, 

naciskając na przycisk OK lub Lewy przycisk 

funkcyjny, [OK] można wybierać z 

następujących funkcji: 

• Aktywuj: Przekieruje połączenie 

nadchodzące na nowy numer lub Pocztę 

głosową (według typu): 

Nowy numer: Przyciskami nawigacyjnymi 

góra/dół trzeba wybrać pole i aktywować 

go lewym przyciskiem funkcyjnym lub 

przyciskiem OK. Tutaj można podać pełny 

numer telefonu, na który mają być 

przekierowane połączenia przychodzące. 

Pocztę głosową: Jeśli Pani/Pan posiada 

pocztę głosową, naciskając przycisk OK 

lub lewy przycisk funkcyjny [OK], 

przekierowanie warunkowe lub 

bezwarunkowe nastąpi na pocztę głosową, 
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jeśli wcześniej został ustawiony numer 

poczty głosowej w Menu> Wiadomości> 

Ustawienia wiadomości SMS>Serwer 

poczty głosowej 

· Ustawienia zaawansowane:  

▪ Czarna lista: Można dodać numery do 

czarnej listy-póki będą na czarnej 

liście, nie będzie możliwości 

odbierania od nich połączeń. 

▪ Nagrywanie rozmów 

▪ Automatyczne ponowne wybieranie: 

Jeśli ta funkcja jest włączona i 

abonent jest zajęty, urządzenie 

automatycznie spróbuje oddzwonić 

do niego za parę sekund. 

▪ Wyświetlanie czasu połączenia 

▪ Przypominanie czasu połączenia: 

telefon będzie pikał w poprzednio 

ustawionym czasie (lub co interwał 

czasowy) w trakcie połączenia 
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▪ Tryb odbioru: można ustawić, aby 

urządzenie odbierało połączeni 

każdym przyciskiem lub w trybie 

słuchawkowym, automatycznie.  

ID rozmówcy: można ustawić czy ID rozmówcy 

ma być widoczne dla abonenta. (pokaż ID) czy 

nie (Ukryj ID). 

 

6.2.3 Szybkie wybieranie 

Często wybierane numery można ustawić na 

klawisze numeryczne urządzenia, dzięki czemu 

można rozpocząć rozmowę błyskawicznie na te 

numery. Aby ustawić szybkie wybieranie, 

prosimy wejść w Menu > Ustawienia > Szybkie 

wybieranie. W menu Stan trzeba włączyć 

funkcje wybierając OK (lewy przycisk funkcyjny) 

potem wybierając opcje Włącz. W menu Ustaw 

numer należy ustawić numery na różne przyciski 

(od 2-9). Przycisk 1. dzwoni na pocztę głosową 

(jeśli została ta funkcja wcześniej ustawiona). 
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6.3 Książka telefoniczna  

W trybie czuwania naciskając prawy klawisz 

funkcyjny można wejść do Kontaktów lub 

wchodząc z Menu > Kontakty. W książce 

telefonicznej może zapisywać i edytować często 

używane kontakty.  

W dwóch miejscach można zapisać często 

używane kontakty i numery: na karcie SIM oraz 

na urządzeniu. Ilość przechowywanych 

numerów na karcie SIM jest zależna od 

pojemności karty. W pamięci telefonu można 

przechowywać 200 kontaktów. Wchodząc do 

książki telefonicznej, można wyświetlić 

wszystkie kontakty (zapisane na karcie SIM oraz 

urządzeniu). 

Różne ikony wskazują, które kontakty w której 

lokalizacji są zapisane.  

Można wyszukać kontakt wpisując jego 

pierwszą literę.  
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Po wyszukaniu kontaktu, naciskając przycisk 

Połączenia można zadzwonić na dany numer, 

naciskając na przycisk Rozłączania można 

zakończyć połączenie.  

Dodaj nowy kontakt  

W trybie czuwania prosimy wprowadzić numer 

telefonu, potem wybrać (po lewej) Opcje > 

zapisz do kontaktów. 

Trzeba podać lokalizację (karta SIM lub telefon), 

gdzie numer powinien być zapisany. 

Wpisz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, 

numer telefonu. 

Aby zapisać, trzeba nacisnąć przycisk funkcyjny 

Opcje (po lewej), i wybrać opcję Zapisz. 

Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny) 

pojawią się następujące możliwości: 

·Pokaż: można sprawdzić szczegóły danego 

kontaktu.  

·Wyślij SMS: można wysłać wiadomość na 

numer wybranego kontaktu.  
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·Zadzwoń: zadzwoni na wybrany numer. 

·Edytuj: można edytować dany kontakt. 

·Usuń: usunie dany kontakt. 

·Kopiuj: można przekopiować wybrany kontakt z 

urządzenia na kartę SIM i odwrotnie. 

·Dodaj do czarnej listy 

·Przenieś: można przenieść wybrany kontakty z 

urządzenia na kartę SIM i odwrotnie.  

·Zaznacz więcej: można zaznaczyć wybrane 

kontakty i wysyłać SMS do nich lub usunąć.  

· Ustawienia książki telefonicznej  

Pamięć preferowana: można wybrać, czy telefon 

lub karta SIM (lub oba) mają być domyślną 

lokalizacją, do zapisywania nowych kontaktów. 

Specjalne numery: Można zmienić numer 

właściciela i ustawić wybieranie ustalone (jeżeli 

operator obsługuje tę funkcję). 

Stan pamięci: można zobaczyć ilość kontaktów 

zapisanych na urządzeniu oraz na karcie SIM, 

oraz ile kontaktów można zapisać maksymalnie. 
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Pojemność karty SIM może się różnić od rodzaju.  

6.4 Aparat fotograficzny 

Telefon jest wyposażony w aparat fotograficzny. 

Wymagana jest karta pamięci, aby 

przechowywać zdjęcia. Należy wejść do Menu > 

Aparat fotograficzny. Aby zrobić zdjęcie, trzeba 

nacisnąć przycisk 0. 

W trybie podglądu zdjęć, naciskając na Opcje 

(lewy przycisk funkcyjny) w pojawiającym się 

oknie można wybrać następujące możliwości:  

· Zdjęcia: można otworzyć zapisane zdjęcia. 

· Ustawienia aparatu: przyciskami nawigacyjnymi 

góra/dół można wybierać pomiędzy opcjami: 

Dzwiek migawky, przeciwodblaskowość, Tryb 

sceny, Balans bieli, Samowyzwalacz, Zdjęcia 

seryjne. W 4 i 6 przycisków do przewijania opcji. 

Zmiany, kliknij przycisk Zapisz, aby ją opcji (lewy 

klawisz funkcyjny) Zapisz. 
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·Ustawienia obrazu: pod tym punktem można 

dostosować rozmiar obrazu oraz jakość.  

6.5 Multimedia 

6.5.1 Galeria  

Ta funkcja służy do przeglądania zdjęć 

zapisanych na karcie pamięci. Należy nacisnąć 

przycisk OK na wybranym obrazie, a następnie 

wybrać Opcje (lewy przycisk funkcyjny), aby 

uzyskać dostęp do następujących funkcji: 

Podgląd: można zobaczyć wybrane zdjęcie.  

Wybierz styl: można wybrać pomiędzy 

widokiem listowym a matrixowym.  

Wyślij: można wysłać wybrany obraz za pomocą 

Bluetooth. 

Użyj jako: zdjęcia można ustawić jako tapetę. 

Zmień nazwę: można zmienić nazwę zdjęcia.  

Usuń: usunie aktualne zdjęcie.  

Zaznacz kilka: można usunąć, skopiować 
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zaznaczone, a także wysyłać je za 

pośrednictwem Bluetooth. 

Pamięć zapasowa: Wyświetla listę zdjęć 

znajdujących się na karcie pamięci. 

Informacje o zdjęciu: można zobaczyć szczegóły 

zdjęcia, jak np. rozdzielczość, rozmiar, data 

utworzenia. 

6.5.2 Nagrywarka wideo  

Trzeba włożyć kartę pamięci do nagrywania 

wideo. Należy wejść do Menu > Multimedia > 

Nagrywarka wideo. Aby rozpocząć nagrywanie, 

trzeba nacisnąć przycisk 5, po ponownym 

naciśnięciu przycisku 5, nagrywanie będzie 

wstrzymane. Do zatrzymania, należy nacisnąć 

prawy klawisz funkcyjny. 

Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny), 

będą dostępne następujące funkcje: 

·Ustawienia nagrywarki wideo: należy nacisnąć 

przyciski 4-6, aby ustawić przeciwodblaskowość.  

·Ustawienia wideo: pod tym punktem można 
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ustawić jakość wideo. 

Pamięć masowa: magazyn domyślny na karcie 

pamięci. 

·Przywrócenie ustawień domyślnych: parametry 

nagrywania zostaną przywrócone do 

domyślnych  

6.5.3 Odtwarzacz wideo  

Pd tym punktem można odtwarzać pliki wideo, 

które są przechowywane na karcie pamięci. 

Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny), na 

wyznaczonym nagraniu, będą dostępne 

następujące funkcje: 

Odtwórz: Odtworzy wideo, przycisk 

odtwarzania 5 Rozpocznij naciskając ten sam 

przycisk, aby wstrzymać. To 4 i 6, aby przejść do 

odtwarzania filmów z widzenia. Naciśnij klawisz 

nawigacyjny w górę, w dół, aby zatrzymać 

klawisz nawigacyjny do odtwarzania 

pełnoekranowego.   

Wyślij: można wysłać wideo za pomocą 
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Bluetooth. 

Zmień nazwę: można zmienić nazwę filmu.  

Usuń: usunie aktualny film.  

6.5.4 Odtwarzacz audio  

Na powierzchni odtwarzacza należy przycisnąć 

przycisk 5 do wybrania  /  

odtwarzania/przerwy, przyciskami 4 i 6 można 

przeskoczyć na poprzedni/następny  /   plik 

dźwiękowy. Można regulować głośność za 

pomocą przycisków z boku urządzenia. 

Lewym przyciskiem funkcyjnym [Lista] można 

zobaczyć listę odtwarzania, po ponownym 

naciśnięciu lewego przycisku funkcyjnego [Opcje] 

dalsze funkcje będą dostępne w odtwarzaczu: 

odtwarzanie, szczegóły, aktualizacja listy, 

ustawienia. 

W Ustawieniach włączyć odtwarzanie losowe 

utworów, odtwarzanie w tle. 

6.5.5 Rejestrator dźwięku  

Dzięki rejestratorowi można nagrać pliki 
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dźwiękowe. 

Wybierz Opcje (lewy klawisz)> „Nowy rekord” 

opcję, aby wstrzymać nagrywanie lewym 

klawiszem funkcyjnym, prawym przyciskiem 

funkcyjnym urządzenie zapisze nagranie, 

wyświetlając komunikat ostrzegawczy.  

Po zakończeniu nagrania, będą dostępne 

następujące możliwości naciskając Lewy 

przycisk funkcyjny [Opcje]. 

· Nowe nagranie: można wykonać nowe 

nagranie.  

·Lista: można sprawdzić listę nagrań, wybierając 

Opcje (lewy przycisk funkcyjny), będą dostępne 

następujące funkcje:  

o Odtwórz: odtworzy dane 

nagranie 

o Kontynuuj:vKontynuacja 

wybranego nagrania. 

o Zmień nazwę: można zmienić 

nazwę nagrania.  
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o Usuń: usunie aktualne nagranie. 

o Wyślij: można wysłać nagranie 

za pomocą Bluetooth. 

 Ustawienia: można ustawić jakość nagrania. 

6.5.6 Radio FM 

Z Menu prosimy wybrać opcje Multimedia / 

Radio FM. Prosimy podłączyć słuchawki do 

słuchania radia, funkcjonują jak antena. Jeśli 

słuchawki nie zostaną podłączone, urządzenie 

może nie wykryć stacji radia lub tylko bardzo 

słabo.  

W aplikacji radia FM należy nacisnąć przycisk 5 

do odtwarzania/wstrzymania, przyciski 2 i 8 do 

zmieniania stacji. Można regulować głośność za 

pomocą przycisków z boku urządzenia.  

Uwaga: 1. Jeśli funkcja odtwarzania w tle jest 

aktywna, można słuchać radia w trybie 

czuwania oraz menu. Można słuchać radia 

również w trybie głośnomówiącym, lecz nie 

należy usuwać słuchawek. 
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2. Środowisko wpływa na jakość odbioru radia. 

Może poprawić jakość ręczne wyszukiwanie 

oraz jeśli umieści się urządzenie bliżej okna. 

Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny) 

można zobaczyć Listę stacji oraz manualnie 

podać częstotliwość (wprowadzanie ręczne), i 

wykonywać automatyczne wyszukiwanie 

kanałów. 

6.6 Organizator 

6.6.1 Kalendarz  

Aby otworzyć kalendarz, w menu prosimy 

wybrać Organizator > Kalendarz. Kalendarz 

wyświetla bieżący miesiąc, wyróżniając kolorem 

obecną datę. Przyciskami nawigacyjnymi można 

wybierać dni. Wybierając datę i zatwierdzając ją 

przyciskiem OK lub lewym przyciskiem 

funkcyjnym, [Opcje] można wybrać z 

następujących opcji: Przejdź do daty, Przejdź do 
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dnia dzisiejszego, Przejdź do tygodniowego 

podglądu, Początek tygodnia.  

 

6.6.2 Alarm  

W trybie menu, przechodząc do Organizator> 

Alarm, można ustawić 5 oddzielnych alarmów. 

Funkcja alarmu działa również, gdy urządzenie 

zostanie wyłączone. 

Kiedy zadzwoni budzik, naciskając lewy przycisk 

funkcyjny lub przycisk rozłączania budzik 

zostanie wyłączony, prawym przyciskiem 

funkcyjnym jest włączana drzemka. 

Do edytowania szczegółów alarmu, należy 

wybrać jeden alarm z listy i wybrać go lewym 

przyciskiem funkcyjnym [Edytuj]:  

1. Można włączyć /wyłączyć alarm wybierając 

jego stan (można wybierać pomiędzy 

możliwościami przyciskami 4 i 6). Na liście 

budzików aktywne alarmy są zaznaczone. 

2. Aby zmienić czas budzika (Czas) prosimy użyć 
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przycisków nawigacyjnych (góra, dół) a 

następnie za pomocą klawiatury numerycznej 

prosimy o podanie czas alarmu/budzika. 

3. Czas Drzemki (minuty) można ustawić za 

pomocą przycisków 4 i 6. 

4. Aby ustawić Powtarzanie, należy wybrać 

Opcje (lewy przycisk funkcyjny) > Wybór 

możliwości i wyznaczyć, czy alarm ma być 

aktywny Raz, Codziennie, lub na wstępnie 

ustawionej dacie (Dzień). Trzeba zapisać zmiany 

w Opcje > Zapisz. 

4. Można zmienić dźwięk alarmu, wybierając 

opcję dźwięk budzika. Wybierając lewy przycisk 

funkcyjny [Opcje > Wybierz] pojawi się lista 

dzwonków, przyciskami nawigacyjnymi góra/dół 

można przeglądać listę oraz można posłuchać 

dźwięki dzwonków, lewym przyciskiem 

funkcyjnym [OK] można aktywować wybrany 

dźwięk. 
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Do zapisania parametrów alarmu należy 

nacisnąć Zapisz (lewy przycisk funkcyjny). 
 

6.6.3 Latarka 

Latarkę można włączyć/wyłączyć przyciskiem 

„Latarka” na boku urządzenia: aby włączyć 

trzeba przycisk przesunąć do góry, aby wyłączyć 

w dół. 

 

6.6.4 Kalkulator  

W trybie menu prosimy wybrać Organizator > 

Kalkulator, aby otworzyć kalkulator. Kalkulator w 

telefonie jest w stanie wykonać cztery 

podstawowe operacje. 

 

6.6.5 Bluetooth  

Aby otworzyć bluetooth w trybie menu prosimy 

wybrać Organizator > Bluetooth. Można 

dokonać następujących ustawień pod tą opcją:  

• Bluetooth: włączanie/wyłączanie 
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funkcji lewym przyciskiem 

nawigacyjnym.  

• Widoczność: jeśli funkcja jest 

włączona, telefon będzie widoczny 

dla innych urządzeń bluetooth. 

• Moje urządzenie: szukanie nowych 

urządzeń oraz przeglądanie urządzeń 

powiązanych. 

• Zmiana nazwy urządzenia: można 

zmienić nazwę urządzenia, widoczną 

dla innych urządzeń bluetooth. 

• Zaawansowane: można ustawić 

ścieżkę audio oraz można wybrać 

pamięć preferowaną (uwaga! aby 

przechowywać pliki potrzebna jest 

karta pamięci). 

6.7 Menedżer plików  

W trybie menu można przejść do Organizator > 



 

58 
 

Menedżer plików, gdzie można sprawdzić stan 

karty pamięci (jeśli jest podłączona) pamięć 

dostępną oraz całkowitą. Aby przeglądać pliki, 

należy wybrać urządzenie lub kartę pamięci za 

pomocą przycisków nawigacyjnych i wybrać 

Opcje (lewy przycisk funkcyjny) a następnie 

opcje Otwórz. 

Nowy folder: Można utworzyć nowy katalog na 

bieżącym dysku.  

Zmień nazwę: zależnie od wybranego, można 

zmienić nazwę pliku lub katalogu,  

Usuń: zależnie od wybranego, usuwa katalog 

lub plik.  

Wybierając Opcje jest możliwość formatowania 

danego nośnika, wybierając funkcję 

Formatowanie.  

Formatowanie danego nośnika skasuje 

wszystkie pliki oraz foldery znajdujące się na 

nośniku. Ostrzeżenie! Proces jest nieodwracalny, 

dane zostaną skasowane permanentnie. 
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6.8 Ustawienia 

6.8.1 Ustawienia profilu 
Włączanie /Wyłączanie wyciszenia 
 
Aby wyciszyć telefon, trzeba przytrzymać 
przycisk #. Ponownym przytrzymaniem 
przycisku #, zostanie przywrócony tryb Ogólny 
(lub tryb, który był włączony przed 
wyciszeniem).  
W trybie Menu prosimy wybrać 
Ustawienia/Ustawienia profilu, następnie 
wybrać tryb Wyciszony. Wrócić do Ogólnego 
profilu można w tym samym miejscu. 
 

Dostosowywanie profili 
W trybie menu trzeba wybrać Ustawienia / 
Ustawienia profilu i wybrać profil do edycji. W 
urządzeniu znajduje się 5 profili: Ogólny, 
Wyciszony, Spotkanie, Zestaw słuchawkowy, 
Zewnętrzny. 
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Aby edytować profil, prosimy nacisnąć przycisk 
[Opcje], następnie wybrać przystosuj. Można 
zmienić następujące ustawienia: rodzaj 
ostrzeżenia, rodzaj dzwonienia, rodzaj dzwonka 
połączeń i wiadomości oraz ich głośność, 
głośność dzwonienia, dźwięk klawiszy oraz 
głośność, ostrzeżenia systemu, inteligentny 
sygnał połączenia. 
W menu Przywróć, można przywrócić 
ustawienia fabryczne profili. 
 

Dodawanie dzwonku z karty pamięci 
 
W trybie menu należy przejść do Profili > Opcje > 
Przystosuj > Połączenia przychodzące, a 
następnie wybrać opcję Wybierz z pliku. 
Wyświetli się Menedżer plików na urządzeniu, 
gdzie można wybrać z muzyki zapisanej na 
karcie pamięci (jeśli jest włożona karta pamięci) 
i zatwierdzić przyciskiem OK (lewy przycisk 
funkcyjny). 

6.8.2 Ustawienia teflonu 
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· Można wybrać następujące zmiany w 

podpunkcie Data i czas: 

• Ustawienie lokalizacji: można wybrać 

stolice kraju zamieszkania. 

• Ustawienie Daty i czasu: Przyciskami 

nawigacyjnymi prosimy wybrać 

odpowiednie pole i wprowadzić za 

pomocą klawiatury numerycznej datę 

i czas. Aby zapisać trzeba przycisnąć 

Zapisz (lewy przycisk funkcyjny). 

• Ustaw format: Można ustawić 

format daty i czasu.  

•  Aktualizacja strefą czasową: Jeśli 

funkcja jest aktywna, czas odświeża 

się na podstawie strefy czasowej. 

 

·Język: Można wybrać preferowany język 

·Preferowane sposoby wprowadzania: Można 

edytować według upodobań sposób 

wprowadzania klawiatury.   
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·Ustawienia wyświetlacza: Można przystosować 

wyświetlacz według upodobań.  

• Tapeta: Wybierz tapetę z tapet 

dostępnych w telefonie (System) lub z 

plików własnych (Indywidualne); Ten 

obraz jest wyświetlany w trybie 

czuwania. 

• Wyświetlanie Daty i czasu: można 

ustawić, czy data i czas ma być 

wyświetlana w trybie czuwania na 

wyświetlaczu. 

• Wyświetlanie nazwy operatora: 

można ustawić, czy operator ma być 

widoczny w trybie gotowości. 

· Tryb samolotowy 

W tym menu można włączyć i wyłączyć tryb 

samolotowy. Tryb samolotowy wyłącza 

wszystkie funkcje sieciowe. 

· Różne opcje:  

• podświetlanie LCD: można ustawić 
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czas i jasność podświetlenia 

wyświetlacza. 

 

6.8.3 Ustawienia Bezpieczeństwa  

Można ustawić tutaj Ustawienia Bezpieczeństw. 

Jeśli będą odpowiednio ustawione, 

nieautoryzowane osoby nie będą miały dostęp 

ani do urządzenia, ani do karty.  

· Bezpieczeństwo SIM  

Aby edytować ustawienia bezpieczeństwa karty 

SIM oraz telefonu, należy przejść do Ustawienia > 

Ustawienia bezpieczeństwa. Aby ustawić kody 

należące do karty SIM, trzeba wybrać opcję 

Bezpieczeństwo SIM i następnie wybrać OK 

(lewy przycisk funkcyjny). Następujące 

możliwości ustawień się znajdują w menu 

Bezpieczeństwo SIM. 

•  Blokada PIN: należy przycisnąć lewy 
klawisz funkcyjny (Włącz/Wyłącz) do 
aktywacji lub dezaktywacji, aktualny 
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stan jest zaznaczony w polu [blokada 
PIN]. Aby włączyć kod PIN do SIM, 
trzeba podać kod PIN. Jeśli żądanie 
PIN jest aktywne, należy wprowadzić 
kod PIN za każdym razem po 
włączeniu telefonu. Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy 
skontaktować się z operatorem. 
Uwaga: Jeśli kod PIN zostanie podany 
3 razy niepoprawnie karta SIM 
zostanie zablokowana, można ją 
odblokować podając kod PUK. Kod 
PUK jest wymagany do odblokowania 
kodu PIN. Kod PIN i PUK znajdują się 
na opakowaniu karty SIM; w 
przeciwnym razie prosimy się zwrócić 
do operatora. 

•  Zmień kod PIN oraz PIN2: pod tą 
opcją można zmienić kod PIN/PIN2, 
najpierw trzeba podać stary kod, 
potem nowy dwa razy – będzie się 
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pojawiał komunikat. Kod musi się 
składać z od 4-8 cyfr. Kod PIN można 
zmienić, jeśli żądanie kodu PIN jest 
aktywne.  

· Zabezpieczenia telefonu  

Należy nacisnąć przycisk OK aby 

włączyć/wyłączyć blokadę telefonu, aktualny 

stan wyświetla urządzenie, pojawia się w polu 

[blokada telefonu].  

Aby aktywować funkcję, trzeba podąć hasło 

telefonu. Jeśli ta opcja jest aktywna, trzeba 

podać hasło, przy każdym załączeniu urządzenia.  

Uwaga: domyślnie hasło telefonu to 0000. 

Prosimy jak najszybciej zmienić na kod unikalny. 

Podany kod może składać się z od 4 - 8 cyfr.  

· Auto blokada klawiatury 

Pod tym menu można wyłączyć blokadę 

klawiatury oraz można ustawić, we włączonym 

trybie, po jakim czasie ma się zablokować (15 

sec, 30 sec, 1 min, 5 min). 
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6.8.4 Ustawienia sieciowe  

W trybie menu Ustawienia > Ustawienia 

sieciowe można wybrać między 

automatycznym (urządzenie automatycznie 

wyszukuje dostępne sieci) i ręczny wyborem 

sieci (wybrany z wyświetlanej listy sieci). 

 

6.8.5 Ustawienia funkcji SOS 

Aby ustawić funkcje SOS, należy wejść do Menu > 

Ustawienia > Ustawienia funkcji SOS. 

• Status: Aktywacja funkcji (przycisk 

SOS z tyłu urządzenia). 

• Numery SOS: na tutaj podane numery 

będzie dzwoniło urządzenie po 

naciśnięciu przycisku SOS oraz wyśle 

widomość SMS (jeśli funkcja jest 

aktywna) na numery z listy. Łańcuch 

alarmowy trwa tak długo, aż ktoś z 

listy nie odbierze telefonu. 
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Ostrzeżenie! Nie podawać numeru, na 

którym połączenie zostanie odebrane 

automatycznie. 

• SOS SMS włącz/wyłącz: można 

włączyć i wyłączyć funkcje SMS SOS. 

• SOS SMS: Tutaj można edytować tekst 

wiadomości alarmowej. Pod koniec 

edycji trzeba nacisnąć na Zapisz (lewy 

klawisz funkcyjny), aby zapisać tekst 

wiadomości. 

Aby rozpocząć SOS Alarm przycisk SOS z tyłu do 

trzymania urządzenia. Prasa łańcucha, aby 

anulować. 

6.8.6 Blokada punktów menu  

W Menu > Ustawienia > Blokada punktów menu 

jest możliwość ukryć funkcje menu głównego. 

Prosimy o wejście do wyżej wymienionego 

menu i za pomocą przycisków strzałek należy 

wybrać z listy, oznaczyć lewym przyciskiem 

funkcyjnym punkt menu który ma być ukryty, 
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następnie, trzeba zatwierdzić prawym 

przyciskiem funkcyjnym (Gotowe), i zapisać 

zmiany. 

6.8.7 Przywrócenie ustawień 

Aby przywrócić ustawienia – trzeba przejść do 

Ustawienia> Przywrócenie Ustawień, w którym 

można przywrócić ustawienia urządzenia do 

ustawień fabrycznych. Do przywrócenia, będzie 

trzeba podać hasło telefonu. Wybierając [Tak], 

przywrócenie telefonu się rozpocznie i telefon 

się zrestartuje. Ostrzeżenie! Proces jest 

nieodwracalny, dane zostaną skasowane 

permanentnie z urządzenia. (kontakty, 

wiadomości, ustawienia osobiste, itp.).  

7 Klawisze szybkiego dostępu 
Do dwóch kierunków (góra/dół) przycisków 
nawigacyjnych (strzałki) jest możliwość 
przypisania funkcji, w Menu > Ustawienia > 
Klawisze szybkiego dostępu. Należy wybrać, na 
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który kierunek będzie funkcja ustawiana, 
następnie trzeba nacisnąć przycisk Edytuj (lewy 
przycisk funkcyjny). Przyciskiem nawigacyjnym 
trzeba wybrać punkt menu, do którego ma być 
dostęp, na koniec trzeba potwierdzić 
przyciskiem Ok (lewy przycisk funkcyjny). 

 

8 Informacje dotyczące 
akumulatora 
Urządzenie posiada akumulator ponownego 
ładowania, gdy napięcie akumulatora spadnie 
na poziom niski, należy jak najszybciej 
doładować w celu zwiększenia żywotności 
akumulatora. 
Jeśli ładowarka nie jest używana, należy 
odłączyć ją od źródła zasilania. Przeładowanie 
skraca żywotność baterii. W żadnym wypadku 
nie zostawiać telefonu podpiętego do ładowarki 
dłużej niż jeden tydzień.  
Temperatura wpływa na wydajność 
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akumulatora.  
Akumulator może wymagać chłodzenia lub 
ogrzania przed ładowaniem. Jeśli temperatura 
akumulatora jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 
45 °C, nie ładować akumulatora!  
Prosimy używać akumulator zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie doprowadzać do zwarcia 
pomiędzy biegunami akumulatora.  
Nie używać uszkodzonego akumulatora.  
Jeśli urządzenie będzie używane w 
ekstremalnych temperaturach, akumulator nie 
będzie działał poprawnie oraz jego żywotność 
się skróci.  
NIE wyrzucać baterii do ognia, należy 
postępować zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi utylizacji zużytych akumulatorów. 

9 Deklaracja zgodności 
Urządzenie oznaczone numerem modelu 
Blaupunkt BS 02 odpowiada zasadniczym 
wymaganiom oraz odpowiednim przepisom 
dyrektyw RoHs o numerze 2014/53/EU oraz 
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2011/65/EU. Aby zobaczyć Deklarację 
Zgodności, prosimy o kontakt na następujący 
adres email: info@blaupunkt-mobile.eu. 
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