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WERSJA POLSKA

KP235 INSTRUKCJA OBS¸UGI
Przed rozpocz´ciem korzystania z telefonu
nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà
instrukcjà obs∏ugi. Instrukcj´ obs∏ugi nale˝y
zachowaç do u˝ytku w przysz∏oÊci.

Utylizacja starego urzàdzenia
1. Symbol przekreÊlonego kosza na Êmieci wskazuje, ˝e produkt podlega
dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne nale˝y utylizowaç
oddzielnie od Êmieci komunalnych, za poÊrednictwem wyznaczonych
stacji zbiorczych wskazanych przez rzàd lub w∏adze lokalne.
3. Prawid∏owa utylizacja starego urzàdzenia zapobiega mo˝liwym
negatywnym konsekwencjom dla Êrodowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Szczegó∏owe informacje na temat utylizacji urzàdzenia mo˝na uzyskaç
w miejscowym urz´dzie gminy, firmie utylizacyjnej lub sklepie, w którym
nabyty zosta∏ produkt.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie si´ z
poni˝szymi wskazówkami.
Nieprzestrzeganie tych zasad mo˝e
byç niebezpieczne lub nielegalne.

] Mimo

Nara˝enie na wp∏yw fal
radiowych
Nara˝enie na wp∏yw fal radiowych
oraz informacje o wspó∏czynniku
SAR (Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy KP235
zaprojektowano zgodnie z
wymogami norm bezpieczeƒstwa
dotyczàcymi nara˝enia na wp∏yw fal
radiowych. Wymagania te oparte sà
na wytycznych naukowych i
uwzgl´dniajà marginesy
bezpieczeƒstwa majàce zapewniç
bezpieczeƒstwo wszystkich osób
bez wzgl´du na wiek i stan zdrowia.
]W

wytycznych tych stosowany
jest wspó∏czynnik SAR (Specific
Absorption Rate). Testy SAR
wykonuje si´ za pomocà
standardowych metod, gdy

4

telefon pracuje z najwi´kszà
mocà na wszystkich
wykorzystywanych pasmach
cz´stotliwoÊçi.
˝e modele telefonów
komórkowych LG ró˝nià si´
mi´dzy sobà wspó∏czynnikiem
SAR, wszystkie spe∏niajà
odpowiednie normy nara˝enia na
wp∏yw fal radiowych.

] Limit

wspó∏czynnika SAR
zalecany przez komisj´ ICNIRP
(International Commission on
Non-Ionizing Radiation
Protection) wynosi 2 W/kg w
przeliczeniu na 10 g tkanki.

] Podczas

u˝ywania telefonu przy
uchu najwy˝sza wartoÊç
wspó∏czynnika SAR
zarejestrowana przez system
DASY4 wynios∏a 0.929 (na 10 g
tkanki) a podczas noszenia przy
ciele 0.890 W/kg (na 10 g tkanki).
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oi
nu

à

´
em

nia na

mieszkaƒców
krajów/regionów akceptujàcych
wytyczneinstytutu IEEE (Instytut
In˝ynierów Elektryków i
Elektroników), wartoÊç graniczna
wspóczynnika SAR wynosi 1,6
W/kg, na jeden(1) gram tkanki
(dotyczy Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Australii i Tajwanu).

w
przy

m
10 g
przy
kanki).

umieszczaj telefonu w
pobli˝u urzàdzeƒ emitujàcych
ciep∏o, takich jak kaloryfery lub
kuchenki.

] Nie

nale˝y upuszczaç telefonu.

] Nie

wolno nara˝aç telefonu na
wibracje mechaniczne ani
wstrzàsy.

] Pow∏oka

Eksploatacja i konserwacja

NIRP
on

] Nie

Ostrze˝enie! U˝ywaj
wy∏àcznie baterii, ∏adowarek
oraz akcesoriów
przeznaczonych dla tego
modelu telefonu. U˝ycie innego
typu baterii i urzàdzeƒ mo˝e
uniewa˝niç gwarancj´ oraz
spowodowaç zagro˝enie.
] Nie

wolno demontowaç telefonu.
W razie potrzeby telefon nale˝y
oddaç do naprawy w punkcie
serwisowym.

] Korzystaj

z telefonu z dala od
urzàdzeƒ elektronicznych, takich
jak odbiorniki TV, radioodbiorniki
lub komputery.

telefonu mo˝e zostaç
uszkodzona w przypadku
owini´cia go w papier pakowy lub
winylowy.

] Do

czyszczenia obudowy
telefonu nale˝y u˝ywaç suchej
Êciereczki. (Nie wolno u˝ywaç
rozpuszczalników,
rozcieƒczalników ani alkoholu).

Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

h

] Dla

] Telefonu

nie wolno nara˝aç na
oddzia∏ywanie nadmiernego
dymu ani py∏u.

] Telefonu

nie nale˝y umieszczaç
w pobli˝u kart magnetycznych;
mo˝e on uszkodziç informacje
zapisane na paskach
magnetycznych.

5
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
] Nie

Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

wolno stukaç w ekran ostrymi
przedmiotami, gdy˝ mo˝e to
uszkodziç telefon.

] Nie

wolno wystawiaç telefonu na
dzia∏anie p∏ynów i wilgoci.

] Akcesoriów

takich jak s∏uchawki
douszne nale˝y u˝ywaç z
rozwagà. Nie nale˝y bez
potrzeby dotykaç anteny.

Efektywne korzystanie
z telefonu
Aby zagwarantowaç optymalne
dzia∏anie telefonu przy
minimalnym zu˝yciu energii:
] Podczas

korzystania nie nale˝y
trzymaç telefonu za anten´.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
mo˝e mieç wp∏yw na jakoÊç
po∏àczenia. Mo˝e tak˝e
spowodowaç, ˝e telefon b´dzie
zu˝ywa∏ wi´cej energii, przez co
ulegnà skróceniu czasy rozmowy
i gotowoÊci.

6

Urzàdzenia elektroniczne
Wszystkie telefony komórkowe
nara˝one sà na zak∏ócenia, które
mogà wp∏ynàç na ich prac´.
] Nie

u˝ywaj telefonu w pobli˝u
urzàdzeƒ medycznych bez
pozwolenia. Unikaj umieszczania
telefonu w pobli˝u rozrusznika
serca (np. w kieszeni koszuli)

] Telefony

komórkowe mogà
zak∏ócaç prac´ niektórych
aparatów s∏uchowych.

] Telefony

komórkowe mogà
powodowaç niewielkie zak∏ócenia
pracy odbiorników TV,
odbiorników radiowych,
komputerów, itp.

Bezpieczeƒstwo na
drodze
Nale˝y zapoznaç si´ z przepisami
dotyczàcymi korzystania z
telefonów komórkowych podczas
prowadzenia samochodu.

] Podc

trzym

] Nale

uwag

] Rozm

u˝yc
g∏oÊn

] Je˝e

drod
wyko
zjech

] Fale
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odczas

] Podczas

jazdy nie nale˝y
trzymaç telefonu w r´ku.

] Nale˝y

zawsze poÊwi´caç pe∏nà
uwag´ prowadzeniu pojazdu.

] Rozmowy

nale˝y prowadziç przy
u˝yciu zestawu
g∏oÊnomówiàcego.

] Je˝eli

wymagajà tego warunki na
drodze, przed odebraniem lub
wykonaniem po∏àczenia nale˝y
zjechaç z drogi i zaparkowaç.

] Fale

radiowe mogà wp∏ywaç na
prac´ systemów elektronicznych
pojazdu, takich jak radio lub
uk∏ady bezpieczeƒstwa.

] Je˝eli

samochód wyposa˝ony
jest w poduszk´ powietrznà, nie
nale˝y montowaç ani umieszczaç
na niej urzàdzeƒ
bezprzewodowych. Zak∏ócenia jej
pracy mogà spowodowaç
powa˝ne obra˝enia.
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JeÊli s∏uchasz muzyki w czasie
jazdy, upewnij si´, ˝e nie zak∏óca
ona odbioru dêwi´ków z
zewnàtrz, co jest szczególnie
wa˝ne w pobli˝u skrzy˝owania.

Ochrona przed
uszkodzeniem s∏uchu
Uszkodzenie s∏uchu mo˝e pojawiç
si´, gdy przez d∏ugi czas b´dziemy
s∏uchaç g∏oÊnej muzyki. Z tego
powodu zalecane jest, by nie
w∏àczaç lub wy∏àczaç telefonu
blisko ucha. Zalecane jest tak˝e, by
poziom g∏oÊnoÊci muzyki i rozmowy
ustawiony by∏ rozsàdnie.

Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

czne

KP235_Poland(ERA)_080129

Prace wybuchowe
Nie nale˝y korzystaç z telefonu w
pobli˝u prac wybuchowych. Nale˝y
zapoznaç si´ z odpowiednimi
przepisami, regulaminami i
ograniczeniami.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

Otoczenie gro˝àce
eksplozjà
] Telefonu

nie nale˝y u˝ywaç na
stacjach benzynowych. Nie
nale˝y u˝ywaç go tak˝e w
pobli˝u zbiorników paliwa i
chemikaliów.

] Nie

nale˝y transportowaç i
przechowywaç ∏atwopalnych
gazów i p∏ynów oraz materia∏ów
wybuchowych w jednym
pomieszczeniu razem z
telefonem komórkowym i jego
akcesoriami.

Na pok∏adzie samolotu
Urzàdzenia bezprzewodowe
mogà powodowaç zak∏ócenia
systemów samolotu.
] Przed

wejÊciem na pok∏ad
samolotu nale˝y wy∏àczyç
telefon.

8

] Gdy

samolot znajduje si´ na
ziemi, nie nale˝y u˝ywaç telefonu
bez pozwolenia za∏ogi.

Dzieci
Telefon nale˝y przechowywaç w
miejscu niedost´pnym dla ma∏ych
dzieci. Zawiera on ma∏e elementy,
które mogà spowodowaç
zad∏awienie.

Po∏àczenia awaryjne
Funkcja po∏àczenia awaryjnego
mo˝e nie byç dost´pna we
wszystkich sieciach komórkowych.
Nie nale˝y zatem nigdy polegaç
wy∏àcznie na telefonie w kwestii
zapewnienia komunikacji w
sytuacjach awaryjnych.
Szczegó∏owe informacje nale˝y
uzyskaç od operatora sieci.

Infor
u˝ytk

] Bate

prze
na∏a
innyc
wyst
obni

] U˝yw

firmy
zape
˝ywo
] Nie

w
zwie

] Nale

bate

] Bate

zape
d∏ug
Zani
na∏a

çw
a∏ych
enty,

e

go

wych.
aç
stii

˝y

Informacje na temat
u˝ytkowania baterii
] Baterii

nie trzeba roz∏adowywaç
przed jej ponownym
na∏adowaniem. W odró˝nieniu od
innych baterii, w tej baterii nie
wyst´puje efekt pami´ci,
obni˝ajàcy wydajnoÊç.

] U˝ywaj

tylko baterii i ∏adowarek
firmy LG. ¸adowarki firmy LG
zapewniajà najwi´kszà
˝ywotnoÊç baterii.

] Nie

wolno demontowaç baterii ani
zwieraç jej zacisków.

] Nale˝y
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] Bateri´

nale˝y na∏adowaç po jej
nieu˝ywaniu przez d∏u˝szy czas
— zapewni to jej maksymalnà
˝ywotnoÊç.

] Nie

wolno nara˝aç ∏adowarki na
bezpoÊrednie oddzia∏ywanie
Êwiat∏a s∏onecznego ani u˝ywaç
jej w miejscach o du˝ej
wilgotnoÊci, takich jak ∏azienka.

] Nie

nale˝y pozostawiaç baterii w
miejscach goràcych ani zimnych,
gdy˝ mo˝e to spowodowaç
pogorszenie jej wydajnoÊci.

Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

a
lefonu

KP235_Poland(ERA)_080129

dbaç o czystoÊç styków

baterii.
] Bateri´

nale˝y wymieniç, gdy nie
zapewnia ju˝ odpowiednio
d∏ugiego czasu dzia∏ania telefonu.
Zanim to nastàpi, bateri´ mo˝na
na∏adowaç setki razy.

9
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Funkcje telefonu KP235
Funkcje telefonu KP235

Cz´Êci telefonu

Wido

Widok otwartego telefonu

S∏uchawka

Klawisze nawigacyjne
]

WyÊwietlacz

Menu

Internet

W trybie gotowoÊci:

(
): WiadomoÊci
(
): Kontakty
(
): Profile
(
): Ulubione
] W trybie menu:
poruszanie si´ mi´dzy
menu.

Lewy klawisz funkcyjny

Prawy klawisz funkcyjny

Klawisz skrótu Kalendarz

Klawisz Potwierdzenia
Klawisz Aparatu fotograficznego

Klawisze g∏oÊnoÊci
Klawisz Po∏àczenia

Klawisz Koniec
Klawisz Anulowania

Klawisz gwiazdki
Mikrofon

10
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Widok z ty∏u

Zaczep na pasek

jne

ci:

ci
Gniazdo karty
SIM

´dzy
Bateria
cyjny

enia
icznego

Funkcje telefonu KP235

Z∏àcza baterii

WejÊcie zestawu
s∏uchawkowego /
Gniazdo kabla /
Z∏àcze ∏adowarki /
Z∏àcze zestawu
g∏oÊnomówiàcego

a

11
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Funkcje telefonu KP235

Poni˝ej przedstawiono
najwa˝niejsze elementy telefonu i
ich funkcje.

Opis klawiatury
Klawisz

Opis
Lewy/prawy klawisz funkcyjny
Klawisze te s∏u˝à do
wykonywania funkcji
przedstawianych nad nimi
jako tekst na wyÊwietlaczu.
Klawisze nawigacyjne
Umo˝liwiajà przewijanie menu
i przesuwanie kursora.
Klawisze te umo˝liwiajà tak˝e
szybki dost´p do poni˝szych
funkcji.
• Górny klawisz nawigacyjny
(
): WiadomoÊci
• Dolny klawisz nawigacyjny
(
): Kontakty
• Lewy klawisz nawigacyjny
( ): Profile
• Prawy klawisz nawigacyjny
( ): Ulubione

Klawisz Opis
Klawisz po∏àczenia
Umo˝liwia wybieranie
numerów i odbieranie
po∏àczeƒ. Po naciÊni´ciu tego
klawisza bez wprowadzenia
numeru wyÊwietlone zostanà
numery po∏àczeƒ ostatnio
wybieranych, odebranych i
nieodebranych.
Klawisze numeryczne
S∏u˝à przede wszystkim do
wybierania numeru w trybie
gotowoÊci oraz do
wprowadzania numerów i
znaków w trybie edycji. W
celu zrealizowania
odpowiednich funkcji nale˝y
nacisnàç i przytrzymaç
poni˝sze klawisze.
• Klawisz
s∏u˝y do
wywo∏ywania poczty
g∏osowej.
• Klawisz prefix
umo˝liwia
dodanie prefiksu po∏àczenia
mi´dzynarodowego.
• Klawisze od
do
s∏u˝à do szybkiego
wybierania numerów.
• Klawisz
s∏u˝y do
szybkiego aktywowania
trybu wibracji.
~

Funkcje telefonu KP235
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Klawisze i ich funkcje

Klawis

Klaw

Klawis

e
m do
trybie

ów i
.W

nale˝y
ç

mo˝liwia
àczenia

.

nia

Klawisz Opis
Klawisz Koniec
S∏u˝y do koƒczenia
po∏àczenia lub do odrzucania
wywo∏ania. Klawisz ten s∏u˝y
tak˝e do w∏àczania,
wy∏àczania telefonu. W tym
celu nale˝y przytrzymaç go
przez kilka sekund.
Klawisz anulowania
Ka˝de naciÊni´cie tego
klawisza usuwa jeden znak.
Przytrzymanie klawisza
umo˝liwia wyczyszczenie
ca∏ej wprowadzonej
informacji. NaciÊni´cie tego
klawisza umo˝liwia powrót do
poprzedniego ekranu.

Klawisze boczne
Klawisz

Opis
Klawisze g∏oÊnoÊci
Po otwarciu klapki
umo˝liwiajà one
sterowanie g∏oÊnoÊcià
dêwi´ku klawiszy w
trybie gotowoÊci oraz
g∏oÊnoÊcià dêwi´ku
podczas po∏àczenia.
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WyÊwietlane informacje
Poni˝sza tabela zawiera ikony i
wskaêniki, które mogà zostaç
wyÊwietlone na ekranie telefonu.

Ikony wyÊwietlacza
Ikona/wskaênik Opis
W∏àczony jest profil Tylko
Wibruje.
W∏àczony jest profil
Ogólne.

Funkcje telefonu KP235

ciu tego
zenia
ostanà
tnio
ych i

KP235_Poland(ERA)_080129

W∏àczony jest profil Na
zewnàtrz.
W∏àczony jest profil
Milczy.
W∏àczony jest profil
Zestaw s∏uchawkowy.
Onacza aktywne
przekierowanie po∏àczeƒ.
Oznacza, ˝e telefon
po∏àczony jest z siecià
WAP.
Oznacza, ˝e
wykorzystywana jest
funkcja GPRS.
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Funkcje telefonu KP235
Funkcje telefonu KP235

Ikona/wskaênik Opis
Wskazuje poziom
sygna∏u sieci.
Nawiàzano po∏àczenie.
Us∏uga GPRS jest
dost´pna.
Wskazuje korzystanie z
us∏ugi roamingu.
Po∏àczenia wychodzàce
na linii 1 lub 2 – gdy
u˝ytkownik ma
abonament na us∏ug´
dwuliniowà.

Insta
bate

Przed w
˝e tele

1. Wyj

NaciÊn
pokryw
pokryw
przegró

Alarm ustawiony i
w∏àczony.
Wskazuje stan
na∏adowania baterii.
Nieprzeczytana
wiadomoÊç.
Odebrano wiadomoÊç
poczty g∏osowej.

Uwaga
]

14

Wyj´c
w∏àcz
uszko
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Pierwsze kroki

Przed wyj´ciem baterii upewnij si´,
˝e telefon jest wy∏àczony.

1. Wyjmowanie baterii.
NaciÊnij przyciski znajdujàce si´ na
pokrywie komory baterii i przesuƒ
pokryw´ w dó∏. Wyjmij bateri´ z jej
przegródki.

2. Zainstaluj kart´ SIM
Wsuƒ kart´ SIM do odpowiedniego
uchwytu. Upewnij si´, ˝e karta SIM
jest dobrze w∏o˝ona i ˝e z∏oty
obszar styku na karcie skierowany
jest w dó∏. Aby wyjàç kart´ SIM,
naciÊnij jà lekko i pociàgnij w
przeciwnym kierunku.

Aby w∏o˝yç kart´ SIM

Pierwsze kroki

Instalacja karty SIM i
baterii

Aby wyjàç kart´ SIM

Uwaga
]

Uwaga
]

Wyj´cie baterii z telefonu, gdy jest on
w∏àczony mo˝e spowodowaç jego
uszkodzenie.

Metalowe z∏àcze karty SIM mo˝na
∏atwo uszkodziç wskutek
zarysowania. Z kartà SIM nale˝y
obchodziç si´ bardzo ostro˝nie.
Nale˝y post´powaç zgodnie ze
wskazówkami dostarczonymi wraz z
kartà SIM.

15
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Pierwsze kroki
3. Wk∏adanie baterii
Pierwsze kroki

2. Drugà wtyczk´ ∏adowarki pod∏àcz
do gniazdka elektrycznego.
Nale˝y u˝ywaç tylko ∏adowarki
znajdujàcej si´ w zestawie z
telefonem.

Od∏à

¸adow
od∏àczy
pokaza

3. Ruchome paski na ikonie baterii
zatrzymajà si´ po jej ca∏kowitym
na∏adowaniu.
Uwaga
]

¸adowanie baterii
Przed pod∏àczeniem ∏adowarki do
telefonu nale˝y w∏o˝yç do niego
bateri´.

Wtyku ∏adowarki nie nale˝y
pod∏àczaç z u˝yciem si∏y, gdy˝ mo˝e
to spowodowaç uszkodzenie telefonu
i/lub ∏adowarki.
] W przypadku korzystania z ∏adowarki
dostosowanej do standardów innego
kraju u˝yj odpowiedniego adaptera.
] Podczas ∏adowania nie nale˝y
wyjmowaç baterii ani karty SIM z
telefonu.

Ostrze˝enie
]

1. Pod∏àcz wtyczk´ ∏adowarki,
zwróconà w kierunku wskazanym
przez strza∏k´ na rysunku, do
z∏àcza umieszczonego w dolnej
cz´Êci telefonu.

16

Kabel i ∏adowark´ nale˝y od∏àczyç
podczas burzy, aby uniknàç
pora˝enia pràdem lub po˝aru.
] Aby uniknàç zarysowania, trzymaj
bateri´ z dala od ostrych
przedmiotów i zwierzàt. W
przeciwnym razie grozi to po˝arem.

Uwaga
]

Przed
nale˝
pe∏ni

]

Je˝el
na∏ad
w∏àcz
wyjàç
nast´
na∏ad

KP235_Poland(ERA)_080129

Od∏àczanie ∏adowarki

arki
z

¸adowark´ podró˝nà nale˝y
od∏àczyç od telefonu w sposób
pokazany na poni˝szym rysunku.

dowarki
nnego
ptera.

Mz

czyç

Page 17

W∏àczanie i
wy∏àczanie telefonu
W∏àczanie telefonu
1. W∏ó˝ bateri´ do telefonu i
pod∏àcz telefon do zewn´trznego
êród∏a zasilania, takiego jak
∏adowarka lub zapalniczka
samochodowa. Lub w∏ó˝ do
telefonu na∏adowanà bateri´.

aterii
witym

˝ mo˝e
elefonu

9:46 AM

Uwaga
]

Przed pierwszym u˝yciem telefonu
nale˝y upewniç si´, ˝e bateria jest w
pe∏ni na∏adowana.

]

Je˝eli bateria nie zosta∏a poprawnie
na∏adowana, nale˝y wy∏àczyç i
w∏àczyç telefon. Nast´pnie nale˝y
wyjàç i ponownie w∏o˝yç bateri´, a
nast´pnie nale˝y jà ponownie
na∏adowaç.

Pierwsze kroki

od∏àcz

2008.1.30

2. Przytrzymaj przez kilka sekund
klawisz
do momentu
w∏àczenia ekranu LCD.
3. W zale˝noÊci od ustawienia
funkcji ˚àdanie kodu PIN mo˝e
byç konieczne wprowadzenie
kodu PIN.

Wy∏àczanie telefonu
1. Przytrzymaj przez kilka sekund
klawisz
do momentu
wy∏àczenia ekranu LCD.

maj

arem.
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Pierwsze kroki
Pierwsze kroki

Kody dost´pu

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod P

Za pomocà kodów opisanych w tej
sekcji mo˝na zabezpieczyç telefon
przed u˝yciem przez
nieupowa˝nione osoby. Do zmiany
kodów dost´pu (z wyjàtkiem kodów
PUK1 i PUK2) s∏u˝y polecenie
Zmieƒ kody (Menu #.5.5).

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi
kartami SIM, wymagany jest do
dost´pu do takich funkcji, jak
informacje o kosztach po∏àczeƒ
oraz numery ustalone. Funkcji tych
mo˝na u˝ywaç tylko wówczas, jeÊli
sà obs∏ugiwane przez operatora
sieci. Aby uzyskaç dalsze
informacje, skontaktuj si´ z
operatorem sieci.

Kod PU
niektór
do odb
kodu P
kodu n
operato

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)
Kod PIN (Personal Identification
Number, osobisty numer
identyfikujàcy) zabezpiecza kart´
SIM przed u˝yciem przez
nieupowa˝nione osoby. Kod PIN
jest zazwyczaj dostarczany z kartà
SIM. Gdy funkcja ˚àdanie kodu
PIN jest w∏àczona, telefon ˝àda
podania kodu PIN po ka˝dym
uruchomieniu. Gdy ˚àdanie kodu
PIN jest wy∏àczone, telefon ∏àczy
si´ z od razu z siecià, nie ˝àdajàc
wprowadzenia kodu PIN.

18

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)
Kod PUK (Personal Unblocking
Key, osobisty kod odblokowujàcy)
jest wymagany do zmiany
zablokowanego kodu PIN. Kod
PUK mo˝e byç dostarczony z kartà
SIM. JeÊli nie, kod ten mo˝na
uzyskaç od operatora sieci. Z
operatorem sieci nale˝y
skontaktowaç si´ równie˝ w
przypadku zgubienia kodu.

Kod z
(od 4

Kod za
przed u
nieupo
kod za
Jest on
wszyst
do w∏à
zabezp
potrzeb
wy∏àcz
telefon
nieauto
DomyÊ
mo˝na
Bezpie
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Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Has∏o blokady po∏àczeƒ

Kod PUK2, dostarczany z
niektórymi kartami, jest wymagany
do odblokowania zablokowanego
kodu PIN2. W przypadku zgubienia
kodu nale˝y skontaktowaç si´ z
operatorem sieci.

Has∏o blokady po∏àczeƒ jest
wymagane do korzystania z funkcji
Blokowanie po∏àczeƒ. Has∏o zostaje
przydzielone przez operatora sieci
po w∏àczeniu tej us∏ugi.

eƒ
i tych
s, jeÊli
ora

r)

ng
àcy)

d
kartà

Pierwsze kroki

r)

tórymi
do

Kod zabezpieczajàcy
(od 4 do 8 cyfr)
Kod zabezpieczajàcy chroni telefon
przed u˝yciem przez
nieupowa˝nione osoby. DomyÊlny
kod zabezpieczajàcy to „0000”.
Jest on wymagany do usuni´cia
wszystkich wpisów w telefonie oraz
do w∏àczenia menu Reset. Kod
zabezpieczajàcy jest tak˝e
potrzebny do w∏àczenia lub
wy∏àczenia funkcji blokady
telefonu, zabezpieczajàcej go przed
nieautoryzowanym u˝yciem.
DomyÊlny kod zabezpieczajàcy
mo˝na zmieniç za pomocà menu
Bezpieczeƒstwo.

19
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Ogólne funkcje
Ogólne funkcje

Wykonywanie i
odbieranie po∏àczeƒ

przychodzàcych, wychodzàcych i
nieodebranych po∏àczeƒ.
2. Wybierz ˝àdany numer za
pomocà górnego/dolnego
klawisza nawigacyjnego.

Wykonywanie po∏àczenia
1. Upewnij si´, ˝e telefon jest
w∏àczony.
2. Wprowadê numer telefonu wraz z
numerem kierunkowym.
] Aby

usunàç cyfry, naciÊnij
klawisz
NaciÊnij i
przytrzymaj klawisz anulowania
, aby usunàç ca∏y numer.

3. NaciÊnij klawisz po∏àczenia
aby wybraç ten numer.

,

4. Aby zakoƒczyç po∏àczenie,
naciÊnij klawisz zakoƒczenia
lub prawy klawisz funkcyjny.

Wykonywanie po∏àczenia
przy u˝yciu listy historii
po∏àczeƒ
1. W trybie gotowoÊci naciÊnij
klawisz po∏àczenia
, aby
wyÊwietliç list´ ostatnich

20

3. NaciÊnij klawisz
wybraç numer.

, aby

Wykonywanie po∏àczenia
mi´dzynarodowego
1. NaciÊnij i przytrzymaj
klawisz
, aby wprowadziç
numer kierunkowy w ruchu
mi´dzynarodowym. Znak „+”
automatycznie zast´puje kod
po∏àczenia mi´dzynarodowego.
2. Wprowadê numer kierunkowy
kraju, numer kierunkowy obszaru
i numer telefonu.
3. NaciÊnij klawisz
wybraç numer.

, aby

Koƒczenie po∏àczenia
Aby zakoƒczyç po∏àczenie naciÊnij
klawisz zakoƒczenia
.

Wyko
pomo

Cz´sto
nazwis
karcie
Numer
znajduj
spisie k
naciska

Regu

Aby do
podcza
klawisz
górny p
g∏oÊno
zmniejs

Uwaga
]

NaciÊ
trybie
otwar
dêwi´

àcych i

dziç

+”
od
ego.

wy
bszaru

Wykonywanie po∏àczenia za
pomocà ksià˝ki adresowej
Cz´sto wybierane numery razem z
nazwiskami osób mo˝na zapisaç na
karcie SIM i/lub w pami´ci telefonu.
Numer telefonu mo˝na wybraç,
znajdujàc ˝àdane nazwisko w
spisie kontaktów, a nast´pnie
naciskajàc klawisz
.

Regulowanie g∏oÊnoÊci
Aby dostosowaç g∏oÊnoÊç dêwi´ku
podczas rozmowy, nale˝y u˝yç
klawiszy g∏oÊnoÊci ( ). NaciÊnij
górny przycisk aby zwi´kszyç
g∏oÊnoÊç lub dolny przycisk aby jà
zmniejszyç.
Uwaga
]

NaciÊni´cie klawiszy g∏oÊnoÊci w
trybie gotowoÊci, gdy telefon jest
otwarty umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci
dêwi´ku klawiszy.

2008.1.30
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Odbieranie po∏àczenia
Gdy nadchodzi po∏àczenie telefon
dzwoni, a na ekranie wyÊwietlana
jest ikona migajàcego telefonu.
Je˝eli osoba dzwoniàca jest
zidentyfikowana, na ekranie
wyÊwietlony zostanie jej numer
telefonu lub nazwisko/ zdj´cie,
je˝eli numer jest zapisany w spisie
Kontakty.

Ogólne funkcje

a

KP235_Poland(ERA)_080129

1. Aby odebraç przychodzàce
po∏àczenie, otwórz telefon, je˝eli
jako tryb odbierania wybrano
opcj´ Otwierajàc klapk´. Patrz
strona 68 (Menu #.4.2).
Uwaga
]

Je˝eli jako tryb odbierania wybrano
opcj´ Dowolny klawisz (patrz strona
66), aby odebraç po∏àczenie nale˝y
nacisnàç Dowolny klawisz oprócz
klawisza
i prawego klawisza
funkcyjnego.

ciÊnij

21
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Ogólne funkcje
Ogólne funkcje

] Aby

Wprowadzanie tekstu

] Po∏àczenie

Znaki alfanumeryczne mo˝na
wprowadzaç za pomocà klawiatury
telefonu. CzynnoÊci takie jak
zapisywanie nazwisk w spisie
telefonów, wprowadzanie
wiadomoÊci lub tworzenie
spersonalizowanego powitania
wymagajà wprowadzenia tekstu.

odrzuciç przychodzàce
po∏àczenie, nale˝y nacisnàç i
przytrzymaç jeden z klawiszy
g∏oÊnoÊci po lewej stronie
telefonu bez otwierania telefonu.
mo˝na tak˝e odebraç
podczas u˝ywania spisu
telefonów i innych funkcji menu.

2. Aby zakoƒczyç po∏àczenie,
zamknij telefon lub naciÊnij
klawisz
.

Poziom sygna∏u
Si∏´ sygna∏u mo˝na sprawdziç za
pomocà wskaênika poziomu
sygna∏u (
) na wyÊwietlaczu.
Poziom sygna∏u mo˝e si´ zmieniaç,
szczególnie wewnàtrz budynków.
PodejÊcie do okna mo˝e poprawiç
jakoÊç odbioru.

22

W telefonie dost´pne sà
nast´pujàce metody wprowadzania
tekstu.

Tryb T9
Tryb ten umo˝liwia
wprowadzanie tekstu przez
naciskanie klawisza ka˝dej
litery tylko raz. Ka˝dy klawisz
na klawiaturze ma przypisanà
wi´cej ni˝ jednà liter´. W trybie
T9 telefon automatycznie
porównuje naciÊni´cia klawiszy
z wewn´trznym s∏ownikiem w
celu ustalenia poprawnego

s∏owa
mnie
trady
nazy
przew

Tryb

Tryb
wpro
naciÊ
literà
razy
˝àda

Tryb
(tryb

Tryb
wpro
pojed
klaw
podc
nale˝
do m
123.
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iatury

s∏owa, tym samym wymagajàc
mniej naciÊni´ç klawiszy ni˝
tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta
nazywana jest tak˝e trybem
przewidywania.

Tryb ABC

a
stu.

dzania

Tryb ten umo˝liwia
wprowadzanie liter poprzez
naciÊni´cie klawisza z ˝àdanà
literà raz, dwa, trzy lub cztery
razy do momentu wyÊwietlenia
˝àdanej litery.

Tryb 123
(tryb numeryczny)

sz
nà
ybie
szy
w

Tryb ten umo˝liwia
wprowadzanie cyfr za pomocà
pojedynczych naciÊni´ç
klawiszy. Aby w∏àczyç tryb 123
podczas wprowadzania tekstu,
nale˝y naciskaç klawisz
do momentu wyÊwietlenia trybu
123.

9:46 AM
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Zmiana trybu wprowadzania
tekstu
1. Gdy aktywne jest pole
umo˝liwiajàce wprowadzanie
znaków, w prawym górnym rogu
ekranu LCD wyÊwietlony
zostanie wskaênik trybu
wprowadzania tekstu.

Ogólne funkcje

kstu

2008.1.30

2. Tryb wprowadzania tekstu
mo˝na zmieniç poprzez
.
naciÊni´cie klawisza
Aktualny tryb wprowadzania
tekstu wyÊwietlony jest w
prawym górnym rogu ekranu
LCD.

Korzystanie z trybu T9
Tryb przewidywania tekstu T9
umo˝liwia ∏atwe wprowadzanie s∏ów
za pomocà minimalnej liczby
naciÊni´ç klawiszy. Po naciÊni´ciu
ka˝dego klawisza telefon wyÊwietli
znaki, które b´dà najbardziej
prawdopodobne w oparciu o
wbudowany s∏ownik. Do s∏ownika
mo˝na tak˝e dodawaç nowe s∏owa.

23
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Ogólne funkcje
Ogólne funkcje

Po dodaniu nowych s∏ów
wyÊwietlane s∏owa zmieniajà si´,
odzwierciedlajàc zmiany s∏ownika.
] Je˝eli

˝àdanego s∏owa nie ma na
liÊcie, mo˝na dodaç je za
pomocà trybu ABC.

] J´zyk

trybu T9 mo˝na zmieniç.
W tym celu naciÊnij lewy klawisz
funkcyjny (Opcje), a nast´pnie
wybierz opcj´ J´zyki T9.
Nast´pnie wybierz ˝àdany j´zyk
trybu T9. Tryb T9 mo˝na tak˝e
wy∏àczyç przez wybranie opcji T9
wy∏àczony. DomyÊlnie tryb T9
telefonu jest w∏àczony.

1. Przed edytowaniem i usuwaniem
znaków nale˝y wprowadziç ca∏e
s∏owo.
2. Ka˝de s∏owo nale˝y zakoƒczyç
spacjà, naciskajàc klawisz
.
Aby usuwaç litery, naciÊnij
klawisz
. NaciÊnij i
przytrzymaj klawisz
, aby
usuwaç ca∏e s∏owa.

24

Uwaga
]

Aby opuÊciç tryb wprowadzania
tekstu bez zapisywania
wprowadzonych informacji, nale˝y
nacisnàç klawisz
. Telefon
powróci do trybu gotowoÊci.

Klawisz

Korzystanie z trybu ABC
Tekst wprowadza si´ za pomocà
klawiszy
.
1. NaciÊnij klawisz z ˝àdanà literà:
]

Raz, aby uzyskaç pierwszà
liter´.

]

Dwa razy, aby uzyskaç drugà
liter´.

Korzys
(nume

]

Itd.

Tryb 12
cyfr w
numeru

2. Aby wstawiç spacj´, naciÊnij raz
klawisz
. Aby usuwaç litery,
naciÊnij klawisz
. NaciÊnij i
przytrzymaj klawisz
, aby
wyczyÊciç ca∏y ekran.

Przed
odpow
tekstu
numer
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le˝y
n

ocà
terà:

zà

drugà

nij raz
itery,
Ênij i
aby

Klawisz
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Kolejno wyÊwietlane znaki
Du˝e

Ma∏e

.,?!'"1

.,?!'"1

ABC2Ñå

abc2àç

DEF3¢

def3´

GHI4

ghi4

JKL5¸

jkl5∏

MNO6¡Ó

mno6ƒó

PQRS7Â

pqrs7Ê

TUV8

tuv8

WXYZ9è˚

wxyz9ê˝

Spacja 0

Spacja 0

Ogólne funkcje

a

2008.1.30

Korzystanie z trybu 123
(numerycznego)
Tryb 123 umo˝liwia wprowadzanie
cyfr w wiadomoÊci tekstowej np.
numeru telefonu.
Przed r´cznym przejÊciem w
odpowiedni tryb wprowadzania
tekstu nale˝y wprowadziç ˝àdany
numer za pomocà klawiszy cyfr.

25
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Wybieranie funkcji i opcji
Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji
umo˝liwiajàcych jego
dostosowanie. Funkcje te
pogrupowane sà w menu i
podmenu. Dost´p do nich mo˝na
uzyskaç za pomocà klawiszy
funkcyjnych
i
. Ka˝de menu
i podmenu umo˝liwia przeglàdanie i
zmian´ opcji konkretnej funkcji.
Funkcje klawiszy funkcyjnych
zmieniajà si´ w zale˝noÊci od
kontekstu; etykiety znajdujàce si´ w
dolnym wierszu ekranu powy˝ej
tych klawiszy wskazujà aktualnà
funkcj´ klawiszy.

1. Gr
Menu

Internet

1.1
1.2
1.3

2. W

2.1

NaciÊnij lewy
klawisz funkcyjny,
aby wykonaç
czynnoÊç widocznà
na ekranie.

NaciÊnij prawy
klawisz funkcyjny,
aby wykonaç
odpowiednià
czynnoÊç.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

26
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Drzewo menu
1. Gry i aplikacje
1.1 Gry
1.2 Aplikacje
1.3 Profile sieciowe

2. WiadomoÊci
2.1 Nowa
wiadomoÊç
2.2 Odebrane
2.3 Robocze
2.4 Nadawane
2.5 Wys∏ane
2.6 Ods∏uchaj
poczt´ g∏osowà
2.7 WiadomoÊci
sieciowe
2.8 Szablony
2.9 Ustawienia
wiadomoÊci

3. Kalendarz
3.1 Kalendarz
3.2 Notatka
3.3 Zadania

4. Multimedia
4.1 Aparat
4.2 Dyktafon

6. Kontakty
6.1 Wyszukaj
6.2 Nowy kontakt
6.3 Szybkie
wybieranie
6.4 Grupy
6.5 Kopiuj wszystko
6.6 Usuƒ wszystko
6.7 Ustawienia
6.8 Informacje

Drzewo menu

prawy
unkcyjny,
naç
dnià
.
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5. Internet
5.1 Strona domowa
5.2 Zak∏adki
5.3 Wprowadê
adres
5.4 Historia
5.5 Zapisane strony
5.6 Ustawienia
5.7 Informacje

7. Profile
7.1 Ogólne
7.2 Milczy
7.3 Tylko wibruje
7.4 Na zewnàtrz
7.5 Zestaw
s∏uchawkowy
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Drzewo menu
Drzewo menu

8. Historia po∏àczeƒ
8.1 Wszystkie
8.2 Nieodebrane
8.3 Wybrane
8.4 Odebrane
8.5 D∏ugoÊç po∏àczeƒ
8.6 Koszty po∏àczeƒ
8.7 Licznik danych

9. Moje dokumenty
9.1 Obrazy
9.2 Dêwi´ki
9.3 Inne

28

. Narz´dzia
.1 Budzik
.2 Kalkulator
.3 Stoper
.4 Konwerter
jednostek
.5 Zegar globalny
.6 Us∏ugi SIM

0. WyÊwietlacz
0.1 Tapeta
0.2 PodÊwietlenie
0.3 JasnoÊç
0.4 Ikony skrótów
0.5 Motyw
0.6 Styl menu
0.7 Powitanie
0.8 Nazwa sieci
0.9 Kolorowa czcionka
wyb. numeru

#. Ustawienia
#.1 Data i godzina
#.2 J´zyk
#.3 ¸àcznoÊç
#.4 Po∏àczenie
#.5 Bezpieczeƒstwo
#.6 Tryb lotu
#.7 Oszcz´dnoÊç
energii
#.8 Reset
#.9 Stan pami´ci

Gry

To me
grami J
telefon

Apli

Pozwa
pobran
opcje p

Prof

Aktyw

1. Umi
który

2. Nac
Opc
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Gry i aplikacje

e
eƒstwo

noÊç

i´ci

Menu 1.1

To menu umo˝liwia zarzàdzanie
grami Java zainstalowanymi w
telefonie.

Aplikacje

Menu 1.2

Pozwala uruchomiç lub usunàç
pobrane aplikacje oraz ustawiç
opcje po∏àczenia.

Profile sieciowe

Menu 1.3

Aktywacja profilu
1. UmieÊç kursor na nazwie profilu,
który chcesz uaktywniç.

Dodawanie nowego profilu
1. Z menu Opcje wybierz opcj´
Nowy profil.
2. NaciÊnij lewy klawisz funkcyjny
[Zapisz], aby zapisaç zmiany
konfiguracji.

Gry i aplikacje

Gry

dzina

Mo˝liwe jest przeglàdanie,
modyfikowanie lub usuwanie
profilów. W tym celu w menu Opcje
nale˝y wybraç odpowiednio opcje
Poka˝, Edytuj lub Usuƒ.
Za pomocà opcji WyszyÊç
wszystkie w menu Opcje mo˝na
resetowaç informacje dotyczàce
wszystkich profilów.

2. NaciÊnij przycisk
lub z menu
Opcje wybierz opcj´ Aktywuj.
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Gry i aplikacje
Gry i aplikacje

30

Java™ jest to technologia
opracowana przez firm´ Sun
Microsystems. MIDlety Java
mo˝na pobieraç za pomocà
us∏ugi WAP na telefon w
podobny sposób, w jaki pobiera
si´ standardowe aplety Java za
pomocà przeglàdarki MS
Internet Explorer. Aplikacje
Java, takie jak gry, mogà byç
pobierane i uruchamiane na
telefonie, jeÊli zezwala na to
us∏ugodawca. Po pobraniu
programu dost´p do niego
mo˝na uzyskaç za pomocà
menu Gry i aplikacje. Umo˝liwia
ono wybór, uruchamianie i
usuwanie programów. Pliki
programów w j´zyku Java
przechowywane w telefonie
zapisywane sà w formacie
.JAD lub .JAR.

To me
us∏ugi
tekstow
multim
oraz ko
Wysy∏a
wià˝e s
Szczeg
uzyska

Now

Za pom
i edyto
tekst, o

1. Wpis
wiad

2. Nac
[Opc
nast

]W

utw
do
ko
[O
wp
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WiadomoÊci

Nowa wiadomoÊç
Menu 2.1

Za pomocà tego menu mo˝na pisaç
i edytowaç wiadomoÊci zawierajàce
tekst, obrazy i dêwi´k. (do 10 stron)
1. Wpisz treÊç wiadomoÊci w polu
wiadomoÊci.
2. NaciÊnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje]. Dost´pne sà
nast´pujàce opcje:
] WyÊlij

do: Powoduje wys∏anie
utworzonej wiadomoÊci. Mo˝na
dodaç odbiorców z listy
kontaktów przy u˝yciu klawisza
[Opcje] lub bezpoÊrednio
wpisaç numer telefonu. Mo˝na

wpisaç maksymalnie 10
numerów.
] Wstaw:

Mo˝na wstawiaç
obrazy, dêwi´ki, symbole,
szablony SMS, kontakty,
terminy, wizytówki, notatki lub
zadania.

WiadomoÊci

To menu zawiera funkcje dotyczàce
us∏ugi SMS (krótkich wiadomoÊci
tekstowych), MMS (wiadomoÊci
multimedialnych), poczty g∏osowej
oraz komunikatów sieciowych.
Wysy∏anie wiadomoÊci SMS i MMS
wià˝e si´ z okreÊlonymi kosztami.
Szczegó∏owe informacje mo˝na
uzyskaç u operatora sieci.

] Zapisz:

Mo˝na zapisaç
wiadomoÊç jako Roboczà
(SMS lub MMS).

] Edytuj

temat: Umo˝liwia
edytowanie tematu. (Opcja
widoczna po wpisaniu tematu.)

] Podglàd:

Umo˝liwia
wyÊwietlane podglàdu
utworzonej wiadomoÊci
multimedialnej przed jej
wys∏aniem. (Opcja widoczna
po dodaniu dêwi´ku, obrazu
lub slajdu.)

] Zobacz

za∏àcznik: Umo˝liwia
wyÊwietlenie za∏àczonych
plików. (Opcja widoczna, gdy
zosta∏y za∏àczone pliki.)
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WiadomoÊci
] Czas

WiadomoÊci

slajdu: Umo˝liwia
ustawienie czasu wyÊwietlania
ka˝dej strony. (Opcja
widoczna, gdy zosta∏y
za∏àczone pliki.)

tekst: Umo˝liwia
usuni´cie wpisanego tekstu.

] WyjÊcie:

Umo˝liwia
anulowanie edycji. Napisana
wiadomoÊç nie zostanie
zapisana.

] Usuƒ:

Umo˝liwia usuni´cie
za∏àczonych elementów.
(Opcja widoczna, gdy zosta∏y
za∏àczone pliki.)

] Ustaw

s∏ownik T9: Umo˝liwia
w∏àczenie lub wy∏àczenie trybu
s∏ownika T9.

] J´zyk:

Umo˝liwia wybór
j´zyka T9, który ma byç
u˝ywany w trybie s∏ownika T9.
(Wi´cej informacji na temat
trybu s∏ownika T9 mo˝na
znaleêç na stronach 22-24.)

] Dodaj

s∏owo do T9: JeÊli nie
uda∏o si´ znaleêç danego
wyrazu w trybie T9, mo˝na go
dodaç do s∏ownika T9,
korzystajàc z tej opcji. Po
wpisaniu wyrazu naciÊnij lewy
klawisz programowalny
[Zapisz].
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] WyczyÊç

Uwaga
]

Podczas pisania wiadomoÊci mo˝na
u˝ywaç polskich znaków
dialektycznych (polskie znaki), lecz
by ograniczyç koszty ponoszone
przez u˝ytkownika nie sà one
wysy∏ane. Zamiast nich wysy∏ane sà
ich odpowiedniki.

Odebrane

Aby od
wiadom
klawisz
] Pok

wybr

] Odp

odpo
wiad

] Usu

wiad

] Prze

wybr
inne

] Odd

Menu 2.2

U˝ytkownik zostanie powiadomiony
o otrzymaniu wiadomoÊci. Zostanà
one zapisane w Odebranych.
Po otrzymaniu powiadomienia o
odebraniu MMS nale˝y poczekaç
na pobranie wiadomoÊci, aby móc
jà wyÊwietliç. Szczegó∏owe
informacje na temat ustawieƒ
powiadomieƒ zawiera sekcja (Menu
2.9.2.6).

oddz
wiad

] Zapi

zapis
wys∏
] Info

infor
wiad
tema
wiad
oraz
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ana

Aby odczytaç wiadomoÊç, wybierz
wiadomoÊç za pomocà
klawisza
.
] Poka˝

Umo˝liwia podglàd
wybranej wiadomoÊci.

] Odpowiedz:

mo˝na

lecz
one

Umo˝liwia wys∏anie
odpowiedzi do nadawcy
wiadomoÊci.

] Usuƒ:

Umo˝liwia usuni´cie
wiadomoÊci.

] Przeka˝:

ane sà

Umo˝liwia przes∏anie
wybranej wiadomoÊci dalej do
innego odbiorcy.

] Oddzwoƒ:

nu 2.2

miony
stanà

ao
ekaç
móc

(Menu

Umo˝liwia
oddzwonienie na numer nadawcy
wiadomoÊci.

numer: Umo˝liwia
zapisanie numeru, z którego
wys∏ano wiadomoÊç.

9:46 AM
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] Usuwanie

wielu: Umo˝liwia
równoczesne usuni´cie wielu
wiadomoÊci za pomocà opcji
Zaznacz/Odznacz.

] Usuƒ

wszystkie przeczytane:
Umo˝liwia usuni´cie wszystkich
przeczytanych wiadomoÊci.

WiadomoÊci

wia
stu.

2008.1.30

] Usuƒ

wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich wiadomoÊci
z folderu Odebrane.

] Odbierz

(dotyczy tylko
powiadomieƒ): Je˝eli
automatyczne pobieranie MMS
jest wy∏àczone, odebrane
zostanie tylko powiadomienie.
Aby odebraç wiadomoÊç, nale˝y
wybraç opcj´ Odbierz.

] Zapisz

] Informacje:

WyÊwietla
informacje na temat odebranych
wiadomoÊci: adres nadawcy,
temat (tylko MMS), dat´ i godzin´
wiadomoÊci, rodzaj wiadomoÊci
oraz jej rozmiar.

Robocze

Menu 2.3

Folder ten zawiera wiadomoÊci
zapisane jako robocze. WiadomoÊci
na liÊcie oznaczone sà datà i
godzinà ich zapisania. List´ mo˝na
przewijaç za pomocà górnego/
dolnego klawisza nawigacyjnego.
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WiadomoÊci
WiadomoÊci

Ka˝da z kopii roboczych ma
nast´pujàce opcje. NaciÊnij klawisz
funkcyjny
[Opcje].

Menu 2.4

] Usuƒ:

Skrzynka nadawcza to folder
s∏u˝àcy do przechowywania
wiadomoÊci oczekujàcych na
wys∏anie. Sà w nim równie˝
umieszczane wiadomoÊci, których
nie uda∏o si´ wys∏aç z powodów
technicznych.

] Informacje:

Wys∏ane

] Poka˝:

Umo˝liwia podglàd
wybranej wiadomoÊci.

] Edytuj:

Umo˝liwia edycj´
wybranej wiadomoÊci.
Usuwa wybranà
wiadomoÊç z folderu Robocze.
Umo˝liwia
wyÊwietlenie informacji
dotyczàcych wiadomoÊci: tematu
(tylko dla MMS), daty i godziny
zapisania wiadomoÊci, typu i
rozmiaru wiadomoÊci oraz jej
priorytetu (tylko dla MMS).

] Usuwanie

wielu: Umo˝liwia
równoczesne usuni´cie wielu
wiadomoÊci za pomocà opcji
Zaznacz/Odznacz.

] Usuƒ

wszystko: Usuwa
wszystkie wiadomoÊci z folderu
Robocze.
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Nadawane

Menu 2.5

Wszystkie wysy∏ane wiadomoÊci sà
umieszczane w tym folderze.

Ods∏uchaj poczt´
g∏osowà
Menu 2.6
To menu zapewnia szybki dost´p
do poczty g∏osowej. Funkcja ta
wymaga wprowadzenia numeru
poczty g∏osowej otrzymanego od
operatora sieci.
Po odebraniu nowej wiadomoÊci
g∏osowej na ekranie wyÊwietli si´
symbol
. D∏ugie naciÊni´cie

klawisz
automa
gosow
skonfig
szczeg
us∏ug o

Wiad
(funkcja

Komun
wiadom
telefon
to infor
progno
korkac
oraz ku
wiadom
pojawi
otrzym
razu w
gotowo
wiadom
dost´p
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nu 2.4

WiadomoÊci sieciowe
(funkcja zale˝na od sieci i typu abonamentu)

nu 2.5

Êci sà

nu 2.6

st´p
a
ru
od

Êci
si´
cie

Menu 2.7

Komunikaty informacyjne sà to
wiadomoÊci dostarczane do
telefonu przez operatora sieci. Sà
to informacje ogólne, takie jak
prognoza pogody, informacje o
korkach, taksówkach, aptekach
oraz kursy akcji. Po otrzymaniu
wiadomoÊci serwisu informacyjnego
pojawi si´ informacja o jej
otrzymaniu lub zostanie ona od
razu wyÊwietlona. W trybie
gotowoÊci podczas przeglàdania
wiadomoÊci serwisu informacyjnego
dost´pne sà nast´pujàce opcje.

Czytaj

9:46 AM

Page 35

(Menu 2.7.1)

Po odebraniu komunikatu
informacyjnego opcja Czytaj
umo˝liwia jego wyÊwietlenie na
ekranie.

Temat

WiadomoÊci

órych
ów

klawisza
powoduje
automatyczne przejÊcie do poczty
gosowej. Aby prawid∏owo
skonfigurowaç telefon, sprawdê
szczegó∏owe informacje dotyczàce
us∏ug operatora sieci.

2008.1.30

(Menu 2.7.2)

] Poka˝

list´: Umo˝liwia
wyÊwietlenie dodanych numerów
serwisów informacyjnych.
Klawisz
[Opcje] umo˝liwia
edytowanie i usuwanie dodanej
kategorii wiadomoÊci sieciowych.

] Lista

aktywna: Umo˝liwia
uaktywnienie numerów serwisów
informacyjnych. Aby odbieraç
komunikaty z danego serwisu
informacyjnego, nale˝y uaktywniç
jego numer.
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WiadomoÊci
WiadomoÊci

Szablony

Menu 2.8

Szablony MMS

(Menu 2.8.2)

Szablony wiadomoÊci sà to
predefiniowane wiadomoÊci.
Szablony mo˝na przeglàdaç i
edytowaç lub tworzyç nowe.
Dost´pne sà dwa rodzaje
szablonów: SMS, MMS.

NaciÊni´cie lewego klawisza
funkcyjnego [Nowy] pozwala na
utworzenie nowego szablonu MMS.
Dost´pne opcje sà takie same jak
w przypadku szablonów tekstowych
omówionych powy˝ej.

Szablony SMS

Ustawienia
wiadomoÊci

(Menu 2.8.1)

Dost´pne sà nast´pujàce opcje:

Menu 2.9

] Poka˝:

WyÊwietla wybrany
szablon.

] Edytuj:

Umo˝liwia edytowanie
wybranego szablonu.

] WyÊlij

przez > WiadomoÊç:
Umo˝liwia utworzenie
wiadomoÊci przy u˝yciu
wybranego szablonu.

] Usuƒ:

Usuwa wybrany szablon z
listy szablonów tekstowych.

] Nowy

szablon: Umo˝liwia
tworzenie nowych szablonów.

] Usuƒ

wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich szablonów.
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SMS
]

(Menu 2.9.1)

Typ wiadomoÊci:
SMS, G∏os, Faks, Paging,
X.400, E-mail, ERMES
Zazwyczaj ustawiony jest typ
wiadomoÊci SMS. Mo˝na
przekonwertowaç tekst na inne
formaty. W sprawie dost´pnoÊci
tej funkcji nale˝y skontaktowaç
si´ z operatorem sieci.

] Okre

sieci
czas
b´dà
wiad

] Rap

Po w
b´dz
zosta

] Obc

umo
wys∏
nada

] Cen

zmie
wiad
Num
us∏ug

] Kod

wybó
znak
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2.8.2)

nu 2.9
2.9.1)

,

yp

nne
noÊci
waç

wa˝noÊci: Ta us∏uga
sieciowa umo˝liwia ustawienie
czasu, przez który wiadomoÊci
b´dà przechowywane w centrum
wiadomoÊci.

] Raport

dor´czenia:
Po w∏àczeniu tej opcji mo˝liwe
b´dzie ustalenie, czy wiadomoÊç
zosta∏a dor´czona.

] Obcià˝

za odpowiedê: Opcja ta
umo˝liwia odbiorcy wiadomoÊci
wys∏anie odpowiedzi na koszt
nadawcy.

] Centrum

SMS: Zapisuje lub
zmienia numer centrum
wiadomoÊci SMS u˝ytkownika.
Numer ten nale˝y uzyskaç od
us∏ugodawcy.

] Kodowanie

znaków: Umo˝liwia
wybór rodzaju kodowania
znaków.

MMS

9:46 AM

Page 37

(Menu 2.9.2)

] Czas

slajdu: Umo˝liwia
okreÊlenie czasu wyÊwietlania
ka˝dej strony w trakcie
redagowania wiadomoÊci.

] Wa˝noÊç:

WiadomoÊci

na
MMS.
e jak
owych

] Okres

2008.1.30

Umo˝liwia ustawienie
priorytetu wysy∏anych
wiadomoÊci. Dost´pne sà opcje
Niska, Normalna i Wysoka.

] Okres

wa˝noÊci: Ta us∏uga
sieciowa umo˝liwia ustawienie
czasu, przez który wiadomoÊci
b´dà przechowywane w centrum
wiadomoÊci.

] Raport

dor´czenia: Po
w∏àczeniu tej opcji mo˝liwe
b´dzie ustalenie, czy wiadomoÊç
zosta∏a dor´czona.

] Raport

odczytu: W przypadku
wybrania opcji Tak umo˝liwia
sprawdzenie, czy wiadomoÊç
zosta∏a odczytana.
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WiadomoÊci
] Autopobieranie

WiadomoÊci

- W∏àcz: WiadomoÊci sà
pobierane automatycznie po ich
otrzymaniu.
- Wy∏àcz: Wymaga potwierdzenia
przed rozpocz´ciem pobierania
wiadomoÊci.
- Tylko w kraju: Po wyborze tej
opcji wiadomoÊci b´dà
pobierane automatycznie po ich
odebraniu w obszarze sieci
macierzystej. Poza siecià
macierzystà konieczne b´dzie
potwierdzenie ch´ci pobrania
wiadomoÊci.
] Profile

sieciowe: Aby pobieraç
MMS z serwera, nale˝y
skonfigurowaç adres serwera
MMS.

] Dozwolony

typ wiadomoÊci
- Osobiste: WiadomoÊci
osobiste.
- Reklama: WiadomoÊci
komercyjne.
- Informacje: Niezb´dne
informacje.
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Nr poczty g∏os.

(Menu 2.9.3)

Poczt´ g∏osowà mo˝na odbieraç
pod warunkiem, ˝e operator
obs∏uguje t´ funkcj´. Po nadejÊciu
poczty g∏osowej na ekranie
wyÊwietlany jest odpowiedni
symbol. Szczegó∏owe informacje
dotyczàce odpowiedniego
ustawienia telefonu zapewnia
operator sieci.

Wiado
Pobie

Umo˝li
ustawie
PUSH.

Autop

w trybie

Umo˝li
automa
wiadom

2. Dost´pne sà poni˝sze podmenu.

Wiado

1. Przytrzymaj klawisz
gotowoÊci.
] Domowa:

Wybór opcji Domowy
umo˝liwia ods∏uchiwanie poczty
g∏osowej.

] Gdy

w roamingu: JeÊli us∏uga
roamingu jest aktywna, wybór tej
opcji umo˝liwia ods∏uchiwanie
poczty g∏osowej tak˝e podczas
pobytu za granicà.

(funkcja
]

Pob

- W∏
ko
na

- Wy
ko
na
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2.9.3)

WiadomoÊç serwisowa

jÊciu

acje

Pobierz
Umo˝liwia skonfigurowanie
ustawieƒ odbierania wiadomoÊci
PUSH.

Autopobieranie
trybie

Umo˝liwia ustawienie
automatycznego pobierania
wiadomoÊci PUSH.

menu.

WiadomoÊci sieciowe

mowy
oczty

∏uga
bór tej
nie
czas

(funkcja zale˝na od sieci i typu abonamentu)
(Menu 2.9.5)
]

9:46 AM
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] Alarm

- W∏àcz: Telefon emituje sygna∏
dêwi´kowy po odebraniu
wiadomoÊci sieciowych.
- Telefon nie b´dzie emitowaç
sygna∏u dêwi´kowego po
odebraniu wiadomoÊci
sieciowych.

WiadomoÊci

(Menu 2.9.4)

raç

2008.1.30

] J´zyki

- Aby wybraç ˝àdany j´zyk,
nale˝y nacisnàç klawisz
zaznaczania
. Od tej chwili
komunikaty informacyjne b´dà
wyÊwietlane w wybranym
j´zyku.

Pobierz
- W∏àcz: Aby odbieraç
komunikaty informacyjne,
nale˝y wybraç opcj´ W∏àcz.
- Wy∏àcz: Aby nie odbieraç
komunikatów informacyjnych,
nale˝y wybraç opcj´ Wy∏àcz.

39

KP235_Poland(ERA)_080129

2008.1.30

9:46 AM

Page 40

Kalendarz
Kalendarz

Kalendarz

Menu 3.1

Wybór tej pozycji menu powoduje
wyÊwietlenie Kalendarza. W polu z
bie˝àcà datà znajduje si´
kwadratowy kursor. U˝ywajàc
klawiszy nawigacyjnych, kursor
mo˝na umieÊciç na innej dacie.
Do obs∏ugi kalendarza s∏u˝à
nast´pujàce klawisze.
pozwala przejÊç do
poprzedniego roku.
Ka˝de
naciÊni´cie
klawisza

pozwala przejÊç do
nast´pnego roku.
pozwala przejÊç do
poprzedniego
miesiàca.
pozwala przejÊç do
nast´pnego miesiàca.

W terminarzu mo˝na dodaç
harmonogram lub notatk´ za
pomocàlewego klawisza
funkcyjnego [Opcje].
] Poka˝:

Umo˝liwia wyÊwietlenie
terminu lub notatki zapisanej na
konkretny dzieƒ.

40

] Nowy

termin: Umo˝liwia
wpisanie nowego terminu lub
notatki.

2. JeÊl
pole
klaw

] Dêwi´k

3. Wpr
naci

] Wszystkie

Zad

terminu: Umo˝liwia
wybór dêwi´ku terminu dla ka˝dej
wybranej daty.

terminy: Umo˝liwia
wyÊwietlenie wszystkich
terminów.

] Idê

do daty: Umo˝liwia
bezpoÊrednie przejÊcie do
konkretnej daty.

] Usuƒ

stare: Umo˝liwia usuni´cie
wygas∏ych terminów, o których
u˝ytkownik zosta∏ powiadomiony.

] Usuƒ

wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich terminów i
notatek.

Notatka

Menu 3.2

1. Przewiƒ list´ do pozycji Notatka,
a nast´pnie naciÊnij lewy klawisz
funkcyjny
lub
.

To me
edytow
wykona
wyÊwie
chrono
zarówn
i zadan
dotyczà
MMS lu

KP235_Poland(ERA)_080129

2. JeÊli lista jest pusta, wybierz
polecenie Nowy, naciskajàc lewy
klawisz funkcyjny
[Nowy],

a
ka˝dej

3. Wprowadê notatk´, a nast´pnie
naciÊnij klawisz OK
.

liwia

Zadania

uni´cie
ych
miony.

a
nów i
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Kalendarz

ub

2008.1.30

Menu 3.3

To menu umo˝liwia wyÊwietlanie,
edytowanie i dodawanie zadaƒ do
wykonania. Lista zadaƒ jest
wyÊwietlana w porzàdku
chronologicznym. WyÊwietlane sà
zarówno zadania nieukoƒczone, jak
i zadania zakoƒczone. Informacje
dotyczàce zadania mo˝na wys∏aç w
MMS lub Bluetooth.

nu 3.2

tatka,
awisz
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Multimedia
Multimedia

Ten multimedialny telefon ma ∏atwy
w obs∏udze, wbudowany aparat
fotograficzny, umo˝liwiajàcy
wykonywanie zdj´ç, a nast´pnie
oglàdanie i przesy∏anie ich
przyjacio∏om i rodzinie.

1. Rozdz.: 320x240, 640x480

Uwaga

4. Tryb przeglàdania: Pe∏ny
obraz, Pe∏ny ekran

]

JeÊli poziom na∏adowania baterii jest
zbyt niski, u˝ywanie aparatu mo˝e
byç niemo˝liwe.

Aparat

Menu 4.1

NaciÊnij klawisz Menu i wybierz
Multimedia > Aparat. NaciÊniecie
klawisza Aparat w trybie gotowoÊci
powoduje bezpoÊrednie przejÊcie
do aparatu. Aparat zostanie otwarty
i pojawi si´ okno wizjera.
Przed wykonaniem zdj´cia mo˝na
ustawiç nast´pujàce opcje.

42

2. JakoÊç: Normalny / Dobra /
Bardzo dobra
3. Licznik czasu: Wy∏àczone,
3 sekund, 5 sekund, 10 sekund

5. Wiele zdj´ç: 1 zdj´cie, 3 zdj´cia
6. Efekty: Wy∏àczone, Sepia,
Mono, Negatyw
7. Balans bieli: Auto, Âwiat∏o
dzienne, Mocne Êwiat∏o,
Pochmurno, Biuro
8. Dêwi´k migawki: Wy∏àczone,
Dêwi´k1, Dêwi´k2, Dêwi´k3
9. Zresetuj ustawienia: Tak, Nie

1. Zazn
za p
naw
praw

2. Wyb
wart
naw

3. Po d
fotog
kadr
lub k
dêw
wyÊw
pask

Mo˝na
MMS lu
celu na
funkcyj
WyÊlij
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e,
und

dj´cia

o

one,
3

, Nie
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1. Zaznacz ˝àdane opcje z menu
za pomocà klawiszy
nawigacyjnych w lewo lub w
prawo.

Dyktafon

2. Wybierz dla opcji ˝àdane
wartoÊci za pomocà klawiszy
nawigacyjnych w gór´ lub w dó∏.

1. NaciÊnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje]. Mo˝na ustawiç czas
nagrania.
] Ogólne: 10 minut
] MMS: 2 minuty i 30 sekund

3. Po dokonaniu ustawieƒ umieÊç
fotografowany obiekt w centrum
kadru i naciÊnij klawisz Aparat
lub klawisz OK. Gdy aparat wyda
dêwi´k, wykonane zdj´cie
wyÊwietli si´ na ekranie wraz z
paskiem menu.

Menu 4.2

Mo˝na nagrywaç notatki g∏osowe
lub inne dêwi´ki.

Multimedia

/

2008.1.30

2. NaciÊnij klawisz OK, aby
rozpoczàç nagrywanie.
3. NaciÊnij klawisz OK, aby
zakoƒczyç nagrywanie.

Mo˝na przes∏aç obraz za pomocà
MMS lub ∏àcza Bluetooth. W tym
celu nale˝y nacisnàç lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybraç opcj´
WyÊlij przez.

43
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Internet
Internet

Strona domowa

Menu 5.1

Stron´ g∏ównà mo˝na zdefiniowaç
dla aktywnego profilu.

Zak∏adki

Menu 5.2

Menu pozwala na zapisanie URL
ulubionych stron w celu ∏atwego
dost´pu do nich w przysz∏oÊci. W
telefonie wst´pnie zainstalowano
kilka zak∏adek i nie mogà one
zostaç usuni´te.
Aby utworzyç zak∏adk´
1. NaciÊnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].
2. Wybierz opcj´ Nowa zak∏adka i
naciÊnij klawisz OK.
3. Po wprowadzeniu ˝àdanego URL
i tytu∏u naciÊnij klawisz OK.
Wskazówka
]

44

Do wprowadzania symboli u˝ywaj
klawiszy
i
. Aby
wprowadziç znak “.”, naciÊnij
klawisz
.

Wprowadê adres Menu 5.3

Usta

Ta opcja pozwala na bezpoÊrednie
po∏àczenie z wybranà witrynà. Po
wybraniu danego URL, naciÊnij
klawisz OK.

Profile

Historia

Menu 5.4

Umo˝liwia wyÊwietlenie listy
odwiedzanych ostatnio witryn
internetowych. Oferuje ∏atwy do
dost´p do witryn internetowych.

Zapisane strony

Menu 5.5

WyÊwietlanà stron´ mo˝na zapisaç
jako plik trybu offline. Telefon
pozwala na zapisanie 20 takich
stron.

Wybier
przycis
uaktyw
u˝ywan
przeglà

Uwaga
]

JeÊli
(SIM
menu
na ka
opera
obs∏u
Profil

Pami´

Zezwa

Umo˝li
zawart

Opró˝

Umo˝li
po∏àcze
pomoc
nie.
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nu 5.3

nu 5.4

do
h.

nu 5.5

apisaç

ch

Ustawienia
Profile sieciowe

Menu 5.6
(Menu 5.6.1)

Wybierz ˝àdany profil, naciskajàc
przycisk OK. Spowoduje to
uaktywnienie profilu, który b´dzie
u˝ywany podczas uruchamiania
przeglàdarki.
Uwaga
]

JeÊli karta SIM obs∏uguje us∏ugi SAT
(SIM Application Toolkit), w tym
menu wyst´powaç b´dzie zapisana
na karcie SIM us∏uga danego
operatora. JeÊli karta SIM nie
obs∏uguje us∏ug SAT, b´dzie to menu
Profile.

Pami´ç podr´czna (Menu 5.6.2)
Zezwalaj na cache
Umo˝liwia usuni´cie ca∏ej
zawartoÊci pami´ci podr´cznej.

Opró˝nij cache
Umo˝liwia ustawienie, czy próba
po∏àczenia b´dzie wykonywana za
pomocà pami´ci podr´cznej, czy
nie.

9:46 AM

Pliki cookie

Page 45

(Menu 5.6.3)

Zezwalaj na cookie
Umo˝liwia zaznaczenie, czy pliki
cookie majà byç u˝ywane.

Internet

ednie
. Po
nij

2008.1.30

WyczyÊç cookies
Umo˝liwia usuni´cie ca∏ej
zawartoÊci pami´ci podr´cznej.

Certyfikaty zabezpieczeƒ
(Menu 5.6.4)

Pozwala wyÊwietliç list´
certyfikatów osobistych zapisanych
w telefonie.

Poka˝ obrazy

(Menu 5.6.5)

S∏u˝y do w∏àczania i wy∏àczania
funkcji wyÊwietlania obrazów w
trakcie przeglàdania stron
internetowych.

Skrypt Java
Pozwala w∏àczyç lub wy∏àczyç
dzia∏anie skryptów Java.

45
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Internet
Tryb renderowania
Internet

Pozwala wybraç tryb wyÊwietlania
stron internetowych: Normalny lub
Renderowany.

Informacje

Menu 5.7

Umo˝liwia wyÊwietlenie informacji
na temat wersji przeglàdarki WAP.

Numer
przypis
zapisaç
karty S

W tryb
klawisz
nast´p

Wys

1. Wyb
Zost
pyta

2. Wpr
którà

] Ab

do
na
na
go

3. Po z
kont
num
klaw
klaw
u˝yç
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Kontakty
] Poka˝:

W trybie gotowoÊci naciÊnij lewy
klawisz funkcyjny [Menu], a
nast´pnie wybierz opcj´ Kontakty.

] Po∏àcz:

Wyszukaj

Menu 6.1

1. Wybierz polecenie Wyszukaj.
Zostanie wyÊwietlone pole z
pytaniem o nazw´.
2. Wprowadê poczàtek nazwy,
którà chcesz znaleêç.
] Aby

uzyskaç bezpoÊredni
dost´p do listy kontaktów,
nale˝y nacisnàç klawisz
nawigacyjny
w trybie
gotowoÊci.

3. Po znalezieniu ˝àdanego
kontaktu po∏àcz si´ z jego
numerem, naciskajàc
klawisz
Lub naciÊnij lewy
klawiszy funkcyjny [Opcje], aby
u˝yç poni˝szych opcji.

WyÊwietla nazw´ i numer
kontaktu.

] Edytuj:

Umo˝liwia zmian´ nazwy
i numeru.

Kontakty

Numery telefonów wraz z
przypisanymi im nazwami mo˝na
zapisaç w pami´ci telefonu lub
karty SIM.

Umo˝liwia po∏àczenie z
danym kontaktem.

] WiadomoÊç:

Umo˝liwia
napisanie wiadomoÊci do
wybranego odbiorcy z listy
kontaktów.

] WyÊlij

przez: Umo˝liwia
wys∏anie danych kontaktowych
za pomocà SMS, MMS lub ∏àcza
Bluetooth.

] Usuƒ:

Umo˝liwia usuni´cie
kontaktu.

] Przypisz

numer szybkiego
wybierania: Umo˝liwia
przypisanie numeru szybkiego
wybierania.

] Nowy

kontakt: Umo˝liwia
zapisanie nowego kontaktu.

] Usuwanie

wielu: Umo˝liwia
równoczesne przeglàdanie i
usuwanie wpisów z listy
kontaktów.

47
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Kontakty
] Kopiuj

Kontakty

do pami´ci telefonu/na
kart´ SIM: Umo˝liwia
kopiowanie wpisów z karty SIM
do telefonu i z telefonu na kart´
SIM.

Nowy kontakt

Menu 6.2

Ta funkcja umo˝liwia dodanie
nowego kontaktu. Dost´pne sà 2
pami´ci: pami´ç telefonu i pami´ç
karty SIM. Aby wybraç u˝ywanà
pami´ç, nale˝y u˝yç opcji Ustaw
pami´ç. W pami´ci telefonu mo˝na
zapisaç 1000 wpisów. Ka˝da
nazwa w pami´ci telefonu mo˝e
sk∏adaç si´ z maksymalnie 20
znaków. PojemnoÊç pami´ci karty
SIM zale˝y od karty.
1. NaciÊnij klawisz Menu, a
nast´pnie wybierz polecenie
Kontakty > Nowy kontakt.
2. Nowe wpisy mo˝na dodaç do
pami´ci karty SIM lub telefonu.

48

Szybkie wybieranie
Menu 6.3

Do klawiszy
mo˝na
przypisaç kontakty. NaciÊni´cie
klawisza spowoduje wybranie
przypisanego do niego numeru.
1. Przewiƒ list´ do pozycji Szybkie
wybieranie, a nast´pnie naciÊnij
klawisz [OK].
2. Aby dodaç numer do Szybkiego
wybierania, zaznacz pozycj´
Puste. Nast´pnie mo˝na
wyszukaç osob´ za pomocà listy
kontaktów.
3. Za pomocà lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] mo˝na
zmieniç lub usunàç przypisany
numer, wykonaç po∏àczenie oraz
wys∏aç wiadomoÊç.

Grup

Mo˝na
grupac

1. Wyb
WyÊ
wszy
Przy
1, G

2. Zazn
chce
lewy

WyÊwie
polece

] WyÊ

wyÊw
grup

] Dzw

wybó
u˝yty
przy
grup
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Grupy

nu 6.3

Mo˝na zarzàdzaç informacjami o
grupach.

a
ie

Menu 6.4

grupy: Umo˝liwia wybór
ikony, która zostanie wyÊwietlona
przy po∏àczeniu przychodzàcym
od uczestnika grupy.

] Dodaj

ybkie
ciÊnij

2. Zaznacz nazw´ grupy, którà
chcesz zarzàdzaç, naciskajàc
lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

] Usuƒ

kiego
´

à listy

WyÊwietlone zostanà nast´pujàce
polecenia.

a
a
any
e oraz

] WyÊwietl

cz∏onków: Umo˝liwia
wyÊwietlenie listy uczestników
grupy.

] Dzwonek

grupy: Umo˝liwia
wybór dzwonka, który zostanie
u˝yty przy po∏àczeniu
przychodzàcym od uczestnika
grupy.

Page 49

] Ikona

1. Wybierz menu Grupy.
WyÊwietlona zostanie lista
wszystkich grup: Rodzina,
Przyjaciele, Znajomi, VIP, Grupa
1, Grupa 2.

ru.

9:46 AM

uczestnika: Umo˝liwia
dodanie do grupy nowego
uczestnika. Do ka˝dej grupy
mo˝na przypisaç do 20
uczestników.

Kontakty

ie

2008.1.30

uczestnika: Umo˝liwia
usuni´cie uczestnika z listy
uczestników grupy. Wpis danej
osoby nadal pozostanie w
folderze Kontakty.

] Usuƒ

wszystkich
uczestników: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich
uczestników grupy.

] Zmieƒ

nazw´: Umo˝liwia
przypisanie grupie nowej nazwy.

] WyczyÊç

wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich
uczestników.
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Kontakty
Kontakty

Kopiuj wszystko
Menu 6.5

Mo˝esz skopiowaç/przenieÊç wpisy
z karty SIM do telefonu oraz z
telefonu do karty SIM.
]Z

SIM do telefonu: Umo˝liwia
skopiowanie wpisu z karty SIM
do pami´ci telefonu.
telefonu do SIM: Umo˝liwia
skopiowanie wpisu z pami´ci
telefonu na kart´ SIM.

Usuƒ wszystko

Menu 6.6

S∏u˝y do usuwania wszystkich
wpisów z pami´ci karty SIM i/lub
pami´ci telefonu. Ta funkcja
wymaga u˝ycia kodu
zabezpieczajàcego.
Aby powróciç do trybu gotowoÊci,
nale˝y nacisnàç klawisz
.

]Z

Ustawienia

Menu 6.7

Dost´pne sà nast´pujàce opcje:

Tryb wyÊwietlania

• Zachowaj orygina∏: Podczas
kopiowania oryginalny numer
zostanie zachowany.

Umo˝liwia ustawienie opcji
wyÊwietlania kontaktów.

• Usuƒ orygina∏: Podczas
kopiowania oryginalny numer
zostanie usuni´ty.

(Menu 6.7.1)

] Tylko

nazwa: Podczas
przeglàdania Kontaktów
wyÊwietlana jest tylko nazwa
kontaktu.

] Nazwa

i numer: Podczas
przeglàdania Kontaktów
wyÊwietlana jest nazwa i numer
kontaktu.
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]Z

ob
prze
wyÊw
przy

Info

] Num

(fun
Funk
wyka
prze
obs∏u
te to
sieci
num

1. Wyb

2. Zost
dost

3. Przy
góra
klaw
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nu 6.6

]Z

obrazem: Podczas
przeglàdania Kontaktów
wyÊwietlana jest nazwa kontaktu i
przypisany jej obraz.

Informacje

oÊci,
.
nu 6.7
6.7.1)

wa

umer

Menu 6.8

] Numery

serwisów
(funkcja zale˝na od karty SIM):
Funkcja ta umo˝liwia obejrzenie
wykazu us∏ug Êwiadczonych
przez operatora sieci (jeÊli
obs∏uguje je karta SIM). Numery
te to m.in. numery alarmowe,
sieciowe ksià˝ki telefoniczne oraz
numery poczty g∏osowej.

9:46 AM
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] W∏asny

numer
(funkcja zale˝na od karty SIM):
Funkcja ta umo˝liwia
wyÊwietlenie w∏asnego numeru
telefonu u˝ytkownika.

Kontakty

h
lub

2008.1.30

] Moja

wizytówka: Ta opcja
umo˝liwia utworzenie w∏asnej
wizytówki z imieniem,
nazwiskiem i numerem telefonu.
Aby utworzyç nowà wizytówk´,
nale˝y nacisnàç lewy klawisz
funkcyjny
[Nowy], a
nast´pnie wprowadziç informacje
w polach tekstowych.

1. Wybierz opcj´ Numer us∏ugi.
2. Zostanà wyÊwietlone nazwy
dost´pnych us∏ug.
3. Przy u˝yciu klawiszy nawigacji
góra/dó∏ wybierz us∏ug´. NaciÊnij
klawisz
.
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Profile
Profile

Umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci i
dostosowanie dêwi´ków telefonu do
ró˝nych zdarzeƒ, otoczenia i grup.
Dost´pnych jest pi´ç domyÊlnych
profili: Ogólne, Milczy, Tylko
wibruje, Na zewnàtrz, Zestaw
s∏uchawkowy.

Personalizuj

Aktywuj

] Typ

(Menu 7.X.1)

1. WyÊwietlona zostanie lista profili.
2. Na liÊcie Profile przewiƒ do
˝àdanego profilu, a nast´pnie
naciÊnij lewy klawisz funkcyjny
Wybierz lub klawisz OK.
3. Nast´pnie wybierz polecenie
Aktywuj.
Uwaga
]

52

Po pod∏àczeniu zestawu
s∏uchawkowego do telefonu
automatycznie uaktywniany jest profil
Zestaw s∏uchawkowy.

(Menu 7.X.2)

Dostosowaç mo˝na wszystkie
profile oprócz profilu Tylko wibruje.
Przewiƒ do ˝àdanego profilu na
liÊcie Profile. Po naciÊni´ciu lewego
klawisz funkcyjnego lub klawisza
OK wybierz polecenie Personalizuj.
dzwonka: Ustawia typ
alertu o po∏àczeniach
przychodzàcych.

] Dêwi´ki

dzwonka: Umo˝liwia
wybór ˝àdanego dzwonka z listy.

] G∏oÊnoÊç

dzwonka: Umo˝liwia
ustawianie g∏oÊnoÊci dzwonka.

] Typ

sygna∏u wiadomoÊci:
Ustawia typ alertu potwierdzenia
odbioru wiadomoÊci.

] Dêwi´k

wiadomoÊci: Ustawia
dêwi´k sygna∏u wiadomoÊci.

] Dêw

wybó
klaw

] G∏oÊ

ustaw

] G∏oÊ

dêw
ustaw
dêwi

] G∏oÊ

ustaw
odtw
/wy∏à
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˝liwia
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] Dêwi´k

] G∏oÊnoÊç

klawiszy: Umo˝liwia
ustawianie g∏oÊnoÊci klawiatury.

Profile

e
bruje.
na
ewego
sza
alizuj.

klawiszy: Umo˝liwia
wybór ˝àdanego dêwi´ku
klawiatury.

2008.1.30

] G∏oÊnoÊç

efektów
dêwi´kowych: Umo˝liwia
ustawianie g∏oÊnoÊci efektów
dêwi´kowych.

] G∏oÊnoÊç

w∏./wy∏.: Umo˝liwia
ustawienie g∏oÊnoÊci dêwi´ku
odtwarzanego podczas w∏àczania
/wy∏àczania telefonu.

:
zenia

awia
i.
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Historia po∏àczeƒ
Historia po∏àczeƒ

Rejestr po∏àczeƒ odebranych i
wykonanych po∏àczeƒ, pod
warunkiem, ˝e sieç obs∏uguje funkcj´
identyfikacji rozmówcy (CLIP).
Numer i nazwa (je˝eli jest dost´pna)
zostanà wyÊwietlone razem z datà i
godzinà wykonania po∏àczenia.
Funkcja ta umo˝liwia tak˝e
przeglàdanie czasów po∏àczeƒ.

Wszystkie

Menu 8.1

Umo˝liwia wyÊwietlenie spisu
nieodebranych, odebranych i
wychodzàcych po∏àczeƒ. Umo˝liwia
wykonanie po∏àczenia lub wys∏anie
wiadomoÊci na wybrany ze spisu
numer. Numer mo˝na tak˝e
dopisaç do ksià˝ki telefonicznej.

54

Nieodebrane

Menu 8.2

D∏ug

Pozwala wyÊwietliç rejestr po∏àczeƒ
nieodebranych, wykonaç
po∏àczenie, wys∏aç wiadomoÊç oraz
dopisaç numer do ksià˝ki
telefonicznej.

Mo˝na
po∏àcze

Wybrane

] Osta

ostat
minu

Menu 8.3

] Wsz

Pozwala wyÊwietliç rejestr po∏àczeƒ
wykonywanych, wykonaç
po∏àczenie, wys∏aç wiadomoÊç oraz
dopisaç numer do ksià˝ki
telefonicznej.

czas
po∏à
liczn
lewe
prog

] Wyc

Odebrane

Menu 8.4

Pozwala wyÊwietliç rejestr po∏àczeƒ
odebranych, wykonaç po∏àczenie,
wys∏aç wiadomoÊç oraz dopisaç
numer do ksià˝ki telefonicznej.

po∏à

] Ode

po∏à
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nu 8.2

ç oraz

Mo˝na wyÊwietlaç czas trwania
po∏àczeƒ wed∏ug ich rodzajów.
] Ostatnie:

Pokazuje czas trwania
ostatniego po∏àczenia w
minutach i sekundach.

nu 8.3

∏àczeƒ

ç oraz

] Wszystkie:

Pokazuje ca∏kowity
czas trwania wszystkich
po∏àczeƒ. Mo˝na uruchomiç
licznik czasu przez naciÊni´cie
lewego klawisza
programowalnego [Kasuj].

] Wychodzàce:

nu 8.4

∏àczeƒ
enie,
aç
j.

Pokazuje czas
po∏àczeƒ wychodzàcych.

] Odebrane:

Pokazuje czas
po∏àczeƒ odebranych.

Page 55

Koszty po∏àczeƒ

Menu 8.5

∏àczeƒ

9:46 AM

Menu 8.6

Ta us∏uga sieciowa umo˝liwia
sprawdzenie kosztu ostatniego
po∏àczenia i ca∏kowitego kosztu
wszystkich po∏àczeƒ.
Uwaga
]

Historia po∏àczeƒ

D∏ugoÊç po∏àczeƒ

2008.1.30

Rzeczywiste koszty naliczane przez
operatora mogà si´ ró˝niç w
zale˝noÊci od funkcji realizowanych
w sieci, zaokràgleƒ jednostek
taryfikacyjnych, podatków itp.

Ustawienia

(Menu 8.6.3)

Ustaw limit
Ta us∏uga sieciowa umo˝liwia
ustawienie limitu kosztów po∏àczeƒ
w wybranych jednostkach. Mo˝na
wykonywaç lub odbieraç po∏àczenia
do ustawionego limitu kosztów.
] Czytaj:

Umo˝liwia sprawdzenie,
ile zosta∏o jednostek.

] Zmieƒ:

Umo˝liwia zmian´ limitu
kosztów.
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Historia po∏àczeƒ
Historia po∏àczeƒ

Ustaw taryf´

AutowyÊwietlanie

Umo˝liwia ustawienie waluty i ceny
jednostki. Aby uzyskaç informacje o
cenach jednostek po∏àczeƒ,
skontaktuj si´ ze swoim operatorem
sieci. Do zmiany waluty lub
jednostki w tym menu potrzebny
jest kod PIN2. JeÊli chcesz wstawiç
symbol @, £, $, wyczyÊç wszystkie
wpisy dotyczàce waluty, a
nast´pnie naciÊnij klawisz
.
JeÊli chcesz zmieniç symbol,
ponownie naciÊnij klawisz
.

Ta us∏uga sieciowa umo˝liwia
automatyczne wyÊwietlanie kosztu
ostatniego po∏àczenia.
W przypadku wybrania opcji
W∏àczone koszt ostatniej rozmowy
b´dzie widoczny po jej
zakoƒczeniu.

Uwaga
]

Po wykorzystaniu wszystkich
jednostek nie mo˝na wykonaç
˝adnych po∏àczeƒ oprócz
alarmowych. W zale˝noÊci od
posiadanej karty SIM mo˝e byç
konieczne podanie kodu PIN2 w celu
ustawienia limitu kosztów.

Licznik danych
IloÊç danych

Menu 8.7

(Menu 8.7.1)

Ta opcja umo˝liwia sprawdzenie
iloÊci wys∏anych, otrzymanych i
wszystkich danych. Mo˝na
wyzerowaç ten licznik przez
naciÊni´cie lewego klawisza
programowalnego [Reset].

Czas po∏. danych

(Menu 8.7.2)

Ta opcja umo˝liwia sprawdzenie
czasu ostatniego i wszystkich
po∏àczeƒ. Mo˝na wyzerowaç ten
licznik przez naciÊni´cie lewego
klawisza programowalnego [Reset].
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W pam
przech
multim
∏atwy d
dêwi´k

Obra

Folder
∏àcze s
obrazó
obrazó
zainsta
telefon
u˝ytkow
aparate

Opcje
zale˝à
obrazu
] Pok

obra

] Usu

wybr
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Moje dokumenty
W pami´ci telefonu mo˝na
przechowywaç dowolne pliki
multimedialne i dzi´ki temu mieç
∏atwy dost´p do wszystkich zdj´ç,
dêwi´ków i gier.

] Ustaw

jako: Umo˝liwia
ustawienie wybranego obrazu
jako tapety lub jako obrazu dla
danego kontaktu.

] WyÊlij

przez: Umo˝liwia
wys∏anie wybranego obrazu w
wiadomoÊci MMS lub przez
po∏àczenie Bluetooth.

mowy

Obrazy
nu 8.7
8.7.1)

nie
hi

Menu 9.1

Folder Obrazy zawiera wbudowane
∏àcze s∏u˝àce do pobierania
obrazów przez Internet i list´
obrazów zawierajàcà fabrycznie
zainstalowane, domyÊlne obrazy w
telefonie, obrazy pobrane przez
u˝ytkownika i zdj´cia wykonane
aparatem telefonu.
Opcje dost´pne w folderze Obrazy
zale˝à od rodzaju wybranego
obrazu.

8.7.2)

nie

ten
go
Reset].

] Poka˝:

WyÊwietla wybrany

obraz.
] Usuƒ:

Umo˝liwia usuni´cie
wybranego obrazu.

]

Moje dokumenty

a
osztu

Plik
- Zmieƒ nazw´: Pozwala zmieniç
nazw´ obrazu.
- PrzenieÊ: Umo˝liwia
przeniesienie pliku do innego
folderu.
- Informacje: Umo˝liwia
wyÊwietlanie informacji o
wybranym pliku obrazu.

] Drukuj

przez Bluetooth:
Wi´kszoÊç zdj´ç zrobionych w
trybie aparatu i pobranych za
pomocà us∏ugi WAP mo˝e zostaç
przes∏anych przez po∏àczenie
Bluetooth.
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Moje dokumenty
] Pokaz

Moje dokumenty

slajdów: Umo˝liwia
wyÊwietlenie pokazu slajdów z
zapisanych plików.

] Nowy

folder: Umo˝liwia
utworzenie nowego folderu.

] Usuwanie

wielu: Umo˝liwia
usuni´cie zaznaczonych plików.

] Usunàç

wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich plików z
listy.

Dêwi´ki

Menu 9.2

Folder Dêwi´ki zawiera
wbudowane ∏àcze s∏u˝àce do
pobierania dêwi´ków przez Internet
i list´ dêwi´ków zawierajàcà
domyÊlne dêwi´ki fabrycznie
zainstalowane w telefonie, dêwi´ki
pobrane przez u˝ytkownika i
dêwi´ki nagrane na telefonie.

] Sortuj

Inne

] Widok

W tym folderze sà sk∏adowane
wszystkie pliki inne ni˝ zdj´cia
(obrazy) i dêwi´ki.

wed∏ug: Umo˝liwia
u∏o˝enie kolejnoÊci plików wed∏ug
dat, typów i nazw.

listy/Widok miniatur:
Umo˝liwia wybór sposobu
wyÊwietlania zdj´ç – w widoku
listy lub widoku miniatur.

Menu 9.3

Bud

Mo˝na
alarmó

1. Wyb
˝àda

2. Wyb
alarm
Pn ~

3. Wyb
naci
OK.

4. Wpr
naci
OK.

Kalk

Obs∏ug
funkcje
odejmo

1. Wpr
pom

2. Nac
naw
funk
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Narz´dzia
nu 9.2

Menu

.1

Mo˝na ustawiç w∏àczenie do 5
alarmów o okreÊlonej porze.

ternet

wi´ki

nu 9.3

e
a

1. Wybierz opcj´ Nowy i wprowadê
˝àdanà godzin´.
2. Wybierz okres powtarzania
alarmu: Raz, Codziennie,
Pn ~ Pt, Pn ~ So lub So ~ Nd.
3. Wybierz ˝àdany dêwi´k budzika i
naciÊnij klawisz
lub klawisz
OK.
4. Wprowadê nazw´ alarmu i
naciÊnij klawisz
lub klawisz
OK.

Kalkulator

Menu

.2

Obs∏uguje on cztery podstawowe
funkcje arytmetyczne: dodawanie,
odejmowanie, mno˝enie i dzielenie.
1. Wprowadê pierwszà liczb´ za
pomocà klawiszy numerycznych.
2. NaciÊnij odpowiedni klawisz
nawigacyjny, aby wybraç ˝àdanà
funkcj´ matematycznà.

Uwaga
]

Aby usunàç b∏´dy lub wyczyÊciç
wprowadzany tekst, nale˝y nacisnàç
klawisz
.
] Aby wprowadziç przecinek
dziesi´tny, nale˝y nacisnàç
klawisz
.
] Aby wprowadziç znak nawiasu,
nale˝y nacisnàç klawisz
.

Narz´dzia

Budzik

3. Aby obliczyç wynik, nale˝y
nacisnàç klawisz funkcyjny Wynik
lub klawisz OK.
4. Po obliczeniach nale˝y nacisnàç
prawy klawisz funkcyjny Usuƒ,
aby powróciç do stanu
poczàtkowego.

Stoper

Menu

.3

1. NaciÊnij klawisz [Start], aby
rozpoczàç odliczanie lub zmierz
czas okrà˝enia naciskajàc
klawisz [Okrà˝enie].
2. NaciÊnij klawisz [Stop], aby
wyÊwietliç czas okrà˝enia.
3. NaciÊnij klawisz [Reset], aby
powróciç do wartoÊci
domyÊlnych.
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Narz´dzia
Narz´dzia

Konwerter jednostek
Menu

.4

S∏u˝y do przeliczania jednostek
miar. Mo˝na przeliczaç. 7 typów
jednostek: Waluta, Powierzchnia,
D∏ugoÊç, Masa, Temperatura,
Obj´toÊç oraz Pr´dkoÊç.
1. Wybierz jeden z siedmiu typów
jednostek za pomocà lewego
klawisza funkcyjnego
.
2. Wybierz jednostk´, którà chcesz
konwertowaç za pomocà
lewego/prawego klawisza
nawigacyjnego.
3. Przejdê do sekcji Przelicz za
pomocà dolnego klawisza
nawigacyjnego.
4. Wybierz jednostk´, na którà
chcesz skonwertowaç dane za
pomocà lewego/prawego
klawisza nawigacyjnego.
Uwaga
]

60

Przecinek dziesi´tny mo˝na
wprowadziç za pomocà
klawisza
.

Zegar globalny

Menu

.5

Umo˝liwia wyÊwietlenie bie˝àcego
czasu g∏ównych miast Êwiata.

Us∏ugi SIM

Menu

JeÊli karta SIM obs∏uguje us∏ugi
SAT (SIM Application Toolkit), w
tym menu wyst´powaç b´dzie
zapisana na karcie SIM us∏uga
danego operatora. Informacji na
temat korzystania z opcji us∏ugi
nale˝y wtedy szukaç w
dokumentacji do∏àczonej do karty
SIM.

.6

Tape

Umo˝li
wyÊwie
trybieg

Pod

Umo˝li
podÊw
klawiat

Jasn

JasnoÊ
w zakr

Ikon

Umo˝li
wyÊwie
gotowo

Moty

Umo˝li
wyÊwie
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WyÊwietlacz

nu

.5

u

ugi
,w
e
a
na
gi

arty

.6

Tapeta

Menu 0.1

Styl menu

Menu 0.6

Umo˝liwia wybór wyglàdu
wyÊwietlacza ekranu LCD w
trybiegotowoÊci.

Umo˝liwia wybór ˝àdanego stylu
menu. Dost´pne opcje to: Widok
Siatki oraz Widok listy.

PodÊwietlenie

Powitanie

Menu 0.2

Menu 0.7

Umo˝liwia ustawienie czasu
podÊwietlania wyÊwietlacza i
klawiatury.

W∏àczenie tej opcji umo˝liwia
edycj´ tekstu wyÊwietlanego na
ekranie w trybie gotowoÊci.

JasnoÊç

Nazwa sieci

Menu 0.3

Menu 0.8

JasnoÊç ekranu mo˝na dostosowaç
w zakresie od 40% do 100%.

Umo˝liwia w∏àczenie lub wy∏àczenie
wyÊwietlania nazwy sieci.

Ikony skrótów

Kolorowa czcionka
wyb. numeru Menu 0.9

Menu 0.4

Umo˝liwia w∏àczenie lub wy∏àczenie
wyÊwietlania ikon skrótów w trybie
gotowoÊci.

Motyw

WyÊwietlacz

cego

Umo˝liwia w∏àczenie lub wy∏àczenie
u˝ywania kolorowej czcionki
wybieranego numeru.

Menu 0.5

Umo˝liwia wybór motywów
wyÊwietlanych na ekranie telefonu.
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Ustawienia
Ustawienia

Dla u∏atwienia i wygody mo˝na
ustawiç w poni˝szych menu
preferowane ustawienia.

Data i godzina

Menu #.1

Umo˝liwia ustawianie funkcji
zwiàzanych z datà i godzinà.

Ustaw dat´

(Menu #.1.1)

Umo˝liwia wprowadzenie bie˝àcej
daty.

Format daty

(Menu #.1.2)

Umo˝liwia ustawienie formatu daty,
na przyk∏ad DD/MM/RRRR,
MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD.
(D: dzieƒ/M: miesiàc/R: rok)

Ustaw godzin´

(Menu #.1.3)

Umo˝liwia wprowadzenie bie˝àcej
godziny.

Format godziny

(Menu #.1.4)

Umo˝liwia wybór mi´dzy
12-godzinnym lub 24-godzinnym
formatem godziny.
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Automatyczna aktualizacja
(Menu #.1.5)

JeÊli zosta∏a ustawiona opcja W∏àcz
godzina i data sà automatycznie
aktualizowane zgodnie z bie˝àcà
strefà czasowà.

Telefon
∏àcznoÊ
∏àczen
zestaw
Bluetoo
kompu

Uwaga

J´zyk

Menu #.2

Menu pozwala wybraç j´zyk
interfejsu. Po wybraniu opcji
Automatyczny, j´zyk jest
automatycznie wybierany na
podstawie j´zyka u˝ywanej karty
SIM. JeÊli karta SIM nie jest
obs∏ugiwana przez telefon, zostanie
wybrany j´zyk angielski.

¸àcznoÊç
Bluetooth

Menu #.3
(Menu #.3.1)

Bluetooth pozwala na
bezprzewodowà komunikacj´ z
komputerami, telefonami
komórkowymi i urzàdzeniami
peryferyjnymi zgodnymi z tà funkcjà
i znajdujàcymi si´ w pobli˝u.

]

Przy
Synch
poÊre
syste
wymi
spisu

]

W prz
inneg
za˝àd
zaakc
zosta

]

W za
zapis
folder

- Ob
fold

- Inn
fold

Ustaw

Umo˝li
wy∏àcz
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cja

W∏àcz
nie
àcà

Telefon obs∏uguje wbudowanà
∏àcznoÊç Bluetooth, która umo˝liwia
∏àczenie si´ ze zgodnymi
zestawami s∏uchawkowymi
Bluetooth, programami
komputerowymi itd.
Uwaga

nu #.2

arty

]

Przy korzystaniu z funkcji
Synchronizacja z komputerem za
poÊrednictwem komunikacji w
systemie Bluetooth, mo˝liwa jest
wymiana danych tylko w obr´bie
spisu telefonów.

]

W przypadku otrzymania danych od
innego urzàdzenia Bluetooth telefon
za˝àda potwierdzenia. Po
zaakceptowaniu transferu plik
zostanie skopiowany do telefonu.

stanie
]

nu #.3
#.3.1)

z

unkcjà

W zale˝noÊci od typu pliku zostaje on
zapisany w jednym z nast´pujàcych
folderów:
- Obraz (.bmp, .gif, .jpg, .png):
folder Obrazy
- Inne pliki (.txt, .html):
folder Inne

Ustaw Bluetooth
Umo˝liwia uaktywnienie lub
wy∏àczenie funkcji Bluetooth.

9:46 AM
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Urzàdzenia sparowane
Umo˝liwia wyÊwietlenie wszystkich
urzàdzeƒ ju˝ sparowanych z
telefonem KP235. Po
wprowadzeniu sparowanych
urzàdzeƒ u˝ytkownik uzyskuje
dost´p do opcji

Ustawienia

#.1.5)

2008.1.30

- Po∏àcz/Roz∏àcz: Po sparowaniu z
zestawem s∏uchawkowym lub
zestawem s∏uchawkowym stereo
nale˝y po∏àczyç si´ z tymi
urzàdzeniami. Po dokonaniu tego
mo˝na korzystaç z urzàdzeƒ.
- Nowy: Umo˝liwia wyszukanie
nowych urzàdzeƒ Bluetooth i
dodanie ich do listy sparowanych
urzàdzeƒ w telefonie. Po wybraniu
opcji Nowy, telefon rozpoczyna
wyszukiwanie urzàdzeƒ Bluetooth
znajdujàcych si´ w zasi´gu. Po
wyÊwietleniu urzàdzenia do
sparowania na liÊcie naciÊnij
prawy klawisz programowalny
[Stop]. Przewiƒ list´ do
odpowiedniego urzàdzenia i
naciÊnij lewy klawisz
programowalny [OK]. Zostanie
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Ustawienia
Ustawienia

wyÊwietlony monit o podanie
has∏a. Has∏o mo˝e byç dowolnym
kodem wybranym przez
u˝ytkownika (musi byç u˝yte takie
samo w obu urzàdzeniach) lub
okreÊlonym fabrycznie has∏em
parowanego urzàdzenia. W
instrukcji obs∏ugi parowanego
urzàdzenia mo˝na sprawdziç, czy
posiada ju˝ ustawione has∏o.
- Przypisz nazw´: Umo˝liwia
zmian´ nazwy sparowanego
urzàdzenia Bluetooth oraz jego
nazwy wyÊwietlanej w telefonie.
- Ustaw jako
autoryzowane/Ustaw jako
nieautoryzowane: Umo˝liwia
ustawienie autoryzowanego
po∏àczenia z poszczególnymi
urzàdzeniami Bluetooth. JeÊli
sparowane urzàdzenie jest
ustawione jako autoryzowane,
zostanie ono automatycznie
po∏àczone z telefonem tu˝ po
w∏àczeniu.
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- Wszystkie us∏ugi: Umo˝liwia
wyÊwietlenie listy wszystkich us∏ug
obs∏ugiwanych przez urzàdzenie
Bluetooth.

Sieç

Umo˝li
telefon
automa

- Usuƒ: Umo˝liwia usuni´cie
sparowanego urzàdzenia
Bluetooth.

Wybó

- Usunàç wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich
sparowanych urzàdzeƒ Bluetooth.

] Auto

Ustawienia
- Moja widocznoÊç: OkreÊla, czy
telefon b´dzie widoczny dla
innych urzàdzeƒ Bluetooth.
- Moja nazwa: Umo˝liwia
ustawienie nazwy urzàdzenia
Bluetooth. Nazwa domyÊlna to LG
KP235.
- Mój adres: Umo˝liwia
wyÊwietlenie adresu urzàdzenia
Bluetooth.
Uwaga
]

Nie obs∏uguje wybierania
g∏osowego.

Wybór
ustawio

ustaw
telefo
wybi
opcj´
auto
nawe
telefo

] R´cz

wszy
wyÊw
mo˝
które
(pod
umo
oper
kom
jest
wybó
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Sieç

(Menu #.3.2)

Umo˝liwia wybór sieci, w której
telefon b´dzie si´ rejestrowa∏
automatycznie lub r´cznie.

Wybór sieci

wia

Wybór sieci jest zazwyczaj
ustawiony na Automatyczny.
] Automatyczny:

tooth.

, czy

a
to LG

enia

W przypadku
ustawienia trybu automatycznego
telefon automatycznie wyszuka i
wybierze sieç. JeÊli wybierzesz
opcj´ Automatyczny, tryb
automatyczny b´dzie aktywny
nawet po wy∏àczeniu i w∏àczeniu
telefonu.

] R´czny:

Telefon wyszuka
wszystkie dost´pne sieci i
wyÊwietli ich list´. Nast´pnie
mo˝na wybraç operatora sieci,
którego us∏ugi majà byç u˝ywane
(pod warunkiem, ˝e podpisa∏ on
umow´ roamingowà z
operatorem krajowej sieci
komórkowej). JeÊli wybrana sieç
jest niedost´pna, telefon umo˝liwi
wybór innej.

9:46 AM
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] Preferowane

sieci: Umo˝liwia
zestawienie listy preferowanych
sieci. Telefon usi∏uje w pierwszej
kolejnoÊci zarejestrowaç si´ w
sieciach z tej listy. Lista taka jest
zestawiana ze zdefiniowanych w
telefonie znanych sieci.

Ustawienia

wia
h us∏ug
enie

2008.1.30

Tryb GPRS
Us∏ugi GPRS mo˝na konfigurowaç
w zale˝noÊci od sytuacji.
] Zawsze

W przypadku wybrania tej opcji
telefon jest automatycznie
rejestrowany w sieci GPRS po
w∏àczeniu. Uruchomienie aplikacji
WAP lub aplikacji po∏àczenia
telefonicznego na komputerze
PC powoduje utworzenie
po∏àczenia mi´dzy telefonem a
siecià i umo˝liwia przesy∏anie
danych. Po zamkni´ciu aplikacji
po∏àczenie GPRS zostanie
zakoƒczone, ale telefon nadal
pozostanie zarejestrowany w
sieci GPRS.
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Ustawienia
]W

Ustawienia

razie potrzeby
W przypadku wybrania tej opcji
po∏àczenie GPRS zostaje
nawiàzane przy po∏àczeniu z
us∏ugà WAP lub us∏ugà aplikacji i
zamkni´te po zakoƒczeniu
po∏àczenia WAP lub po∏àczenia
aplikacji.

Punkty dost´powe
] Poka˝:

Umo˝liwia podglàd
wybranego profilu.

- Has∏o: Has∏o wymagane przez
serwer APN.
- Serwer podstawowy: Wprowadê
adres IP podstawowego serwera
DNS.
- Serwer pomocniczy: Wprowadê
adres IP pomocniczego serwera
DNS.

Nowy punkt dost´powy

] Usuƒ:

• Nazwa: Umo˝liwia wpisanie
nazwy sieci.

] Usunàç

• NoÊnik: Umo˝liwia ustawienie
us∏ugi danych noÊnika. - GPRS
<Ustawienia GPRS>
Ustawienia us∏ugi sà dost´pne tylko
po wybraniu GPRS jako us∏ugi
transmisyjnej.
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- ID u˝ytkownika: Nazwa
identyfikujàca u˝ytkownika na
serwerze APN.

Umo˝liwia edycj´
wybranego profilu.

] Edytuj:
]

- APN: Wprowadê APN us∏ugi
GPRS.

Umo˝liwia usuni´cie
wybranego profilu.

wszystko: Umo˝liwia
usuni´cie wszystkich profili.

Po∏àczenie

Menu #.4

Aby wyÊwietliç menu dotyczàce
po∏àczeƒ, nale˝y nacisnàç
klawisz
[OK] w menu
Ustawienia.

Przek

Us∏uga
przekie
wywo∏a
faksow
danych
Szczeg
operato

] Wsz

bezw
wyw

] Gdy

prze
g∏oso
zaj´t

] Gdy

prze
wyw

] Gdy

prze
g∏oso
wy∏à
sieci
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ce

(Menu #.4.1)

Us∏uga przekierowania umo˝liwia
przekierowywanie przychodzàcych
wywo∏aƒ g∏osowych, wywo∏aƒ
faksowych oraz wywo∏aƒ transmisji
danych na inny numer telefonu.
Szczegó∏owe informacje zapewnia
operator sieci.
] Wszystkie:

Powoduje
bezwarunkowe przekierowanie
wywo∏aƒ g∏osowych.

] Gdy

zaj´ty: Powoduje
przekierowanie wywo∏aƒ
g∏osowych, gdy telefon jest
zaj´ty.

] Gdy

nie odpowiada: Powoduje
przekierowanie nieodebranych
wywo∏aƒ g∏osowych.

] Gdy

niedost´pny: Powoduje
przekierowanie wywo∏aƒ
g∏osowych, gdy telefon jest
wy∏àczony lub poza zasi´giem
sieci.
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] Wszystkie

po∏àczenia danych:
Powoduje bezwarunkowe
przekierowanie po∏àczeƒ
komputerowych.

] Anuluj

wszystkie: Anuluje
wszelkie przekierowywanie
po∏àczeƒ.

Ustawienia

a

Przekierowania

2008.1.30

Podmenu
Menu Przekaz po∏àczeƒ zawiera
poni˝sze podmenu.
] Aktywuj:

S∏u˝y do w∏àczania
odpowiedniej us∏ugi.

- Do centrum poczty g∏osowej:
S∏u˝y do przekierowania
po∏àczeƒ do poczty g∏osowej.
- Do innego numeru: S∏u˝y do
wprowadzania numeru, na który
b´dà przekierowywane
po∏àczenia.
- Do ulubionego numeru: Mo˝na
wybraç jeden z 5 numerów, na
które ostatnio przekazywano
rozmowy.
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Ustawienia
] Anuluj:

Ustawienia

S∏u˝y do wy∏àczania
odpowiedniej us∏ugi.

] Sprawd˝

stan: Umo˝liwia
sprawdzenie stanu odpowiedniej
us∏ugi.

Tryb odbioru

(Menu #.4.2)

] Otwierajàc

klapk´
Po zaznaczeniu tej pozycji
po∏àczenia przychodzàce mo˝na
odebraç jedynie otwierajàc
pokryw´ aparatu.

] Dowolny

klawisz
Wybranie tego menu umo˝liwia
odbieranie po∏àczeƒ przez
naciÊni´cie dowolnego klawisza,
za wyjàtkiem klawisza
[Koniec] i klawisza
.

] Tylko

klawiszem odbioru
Po zaznaczeniu tej pozycji
po∏àczenia przychodzàce mo˝na
odebraç, naciskajàc wy∏àcznie
klawisz
Po∏àcz.
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Wysy∏aj mój numer

(Menu #.4.3)

Sygna

(funkcja zale˝na od sieci i typu abonamentu)

Po w∏à
trakcie
emitow
informu
trwania

] Ustawia

sieç
JeÊli wybrano to ustawienie,
mo˝liwe jest wysy∏anie w∏asnego
numeru telefonu w zale˝noÊci od
ustawieƒ us∏ugi dwóch numerów,
czyli numeru linii 1 lub linii 2.

] W∏àczone

Umo˝liwia wysy∏anie numeru
telefonu do rozmówcy. Numer
zostanie wyÊwietlony na ekranie
telefonu rozmówcy.
] Wy∏àczone

Numer telefonu nie b´dzie
wysy∏any.

Po∏àczenie oczekujàce

Ponow

Po w∏à
wykona
po∏àcze
pierwsz

Wysy

Opcja
korzyst
sekreta

(funkcja zale˝na od sieci) (Menu #.4.4)
Sieç powiadamia o nadchodzàcym
po∏àczeniu podczas trwania innego
po∏àczenia. Wybierz polecenie
Aktywuj, aby sieç w∏àczy∏a us∏ug´
po∏àczeƒ oczekujàcych, Anuluj, aby
jà wy∏àczyç lub Sprawdê stan, aby
sprawdziç stan us∏ugi.

Bezp

˚àdan

W tym
na ˝àd
w∏àcze
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mer
ranie

Sygna∏ co 1 min

(Menu #.4.5)

Po w∏àczeniu tej opcji telefon w
trakcie po∏àczenia b´dzie co minut´
emitowa∏ sygna∏ dêwi´kowy,
informujàc w ten sposób o czasie
trwania po∏àczenia.

Ponowne wybieranie

(Menu #.4.6)

Page 69

funkcji wyÊwietlane b´dzie ˝àdanie
wprowadzenia kodu PIN1.
1. Wybierz opcj´ ˝àdanie kodu
PIN1 w menu ustawieƒ
zabezpieczeƒ, a nast´pnie
naciÊnij klawisz
[OK].
2. Wybierz opcj´ W∏àczone /
Wy∏àczone.

Po w∏àczeniu tej funkcji telefon
wykona maksymalnie pi´ç prób
po∏àczenia z danym numerem, jeÊli
pierwsza próba nie powiod∏a si´.

3. Aby zmieniç to ustawienie,
nale˝y wprowadziç kod PIN1
podczas w∏àczania telefonu.

Wysy∏aj DTMF

4. Po trzykrotnym b∏´dnym
wprowadzeniu kodu PIN1 telefon
zostanie zablokowany. Je˝eli kod
PIN1 jest zablokowany, nale˝y
wprowadziç kod PUK.

(Menu #.4.7)

Opcja sygna∏ów DTMF umo˝liwia
korzystanie z automatycznej
sekretarki.
#.4.4)

àcym
nnego
e
∏ug´
uj, aby
, aby
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Bezpieczeƒstwo
˚àdanie kodu PIN

Menu #.5

(Menu #.5.1)

W tym menu mo˝na ustawiç telefon
na ˝àdanie kodu PIN1 karty SIM po
w∏àczeniu telefonu. Po w∏àczeniu tej

Ustawienia

amentu)

2008.1.30

5. Kod PUK mo˝na wprowadziç
b∏´dnie do 10 razy. Je˝eli kod
PUK zostanie wprowadzony
b∏´dnie wi´cej ni˝ 10 razy,
odblokowanie telefonu b´dzie
niemo˝liwe. W takim przypadku
nale˝y skontaktowaç si´ z
operatorem.
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Ustawienia
Blokada telefonu

(Menu #.5.2)

Ustawienia

Kod zabezpieczajàcy chroni telefon
przed u˝yciem przez
nieupowa˝nione osoby. Po
w∏àczeniu blokady telefonu przy
ka˝dym w∏àczeniu telefonu b´dzie
wymagane podanie kodu
zabezpieczajàcego. Po ustawieniu
blokady telefonu w tryb
Automatyczny telefon b´dzie ˝àdaç
podania kodu zabezpieczajàcego
tylko po zmianie karty SIM.

Blokowanie po∏àczeƒ
(Menu #.5.3)

Funkcja Blokowanie po∏àczeƒ
uniemo˝liwia wykonywanie lub
odbieranie okreÊlonych kategorii
po∏àczeƒ. Ta funkcja wymaga has∏a
blokady po∏àczeƒ.
Menu zawiera poni˝sze podmenu:
] Wychodzàce

Blokowanie wszystkich po∏àczeƒ
wychodzàcych.
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] Wychodzàce

mi´dzynarodowe
Blokowanie wszystkich
mi´dzynarodowych po∏àczeƒ
wychodzàcych.

] Mi´dzynarodowe

po∏àczenia
wychodzàce oprócz kraju
zamieszkania
Blokowanie wszystkich
mi´dzynarodowych po∏àczeƒ
wychodzàcych z wyjàtkiem
po∏àczeƒ z siecià macierzystà.

] Przychodzàce

Blokowanie wszystkich po∏àczeƒ
przychodzàcych.
] Przychodzàce,

w roamingu
Blokowanie wszystkich po∏àczeƒ
przychodzàcych podczas
roamingu.

] Anuluj

wszystkie blokady
S∏u˝y do anulowania wszelkich
blokad po∏àczeƒ.

] Zmieƒ

has∏o
Umo˝liwia zmian´ has∏a us∏ugi
blokowania po∏àczeƒ.

Podme

• Aktyw
Umo˝
ogran

• Anulu
Wy∏àc

• Spraw
WyÊw
po∏àc

Nume

(funkcja

Umo˝li
tylko z
telefon
zabezp

] W∏àc

Umo
wych
num

] Wy∏à

Umo
num
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• Aktywuj
Umo˝liwia w∏àczenie wybranych
ograniczeƒ.
• Anuluj
Wy∏àcza wybrane restrykcje.
• Sprawdê stan
WyÊwietla stan blokowania
po∏àczeƒ.

Numery ustalone

(Menu #.5.4)
(funkcja zale˝na od karty SIM)

Umo˝liwia po∏àczenia wychodzàce
tylko z wybranymi numerami
telefonów. Numery te sà
zabezpieczone kodem PIN2.
] W∏àczone

Umo˝liwia po∏àczenia
wychodzàce tylko z wybranymi
numerami telefonów.
] Wy∏àczone

Umo˝liwia wy∏àczenie funkcji
numerów ustalonych.

9:46 AM
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] Lista

numerów
WyÊwietla list´ numerów
zapisanych jako numery.

Zmieƒ kody

(Menu #.5.5)

Kod PIN (Personal Identification
Number, osobisty numer
identyfikacyjny) umo˝liwia
zabezpieczenie telefonu przed
u˝ywaniem przez nieautoryzowane
osoby.

Ustawienia

eƒ

Podmenu:

2008.1.30

Mo˝na zmieniç nast´pujàce kody:
Kod PIN1, Kod PIN2 i Kod
zabezpieczajàcy.
1. Aby zmieniç kod
zabezpieczajàcy / PIN2 / PIN1,
wprowad˝ dotychczasowy kod, a
nast´pnie naciÊnij klawisz
[OK].
2. Wprowad˝ nowy kod
zabezpieczajàcy / PIN2 / PIN1, a
nast´pnie potwierdê go.
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Ustawienia
Ustawienia

Tryb lotu

Menu #.6

Tryb lotu pozwala na u˝ywanie
opcji telefonu, które nie wymagajà
u˝ycia sieci bezprzewodowej, dzi´ki
czemu telefon mo˝na u˝yç podczas
lotu samolotem lub w przypadku
braku dost´pu do sieci
bezprzewodowej.
Po w∏àczeniu trybu lotu, zamiast
ikony sygna∏u sieci na ekranie
wyÊwietli si´ ikona tego trybu.
] W∏àczone:

Wykonywanie (lub
odbieranie) po∏àczeƒ, w tym
po∏àczeƒ alarmowych oraz
u˝ywanie opcji telefonu
wymagajàcych zasi´gu sieci jest
niemo˝liwe.

] Wy∏àczone:

Po wy∏àczeniu trybu
lotu oraz wy∏àczeniu i w∏àczeniu
telefonu telefon ponownie b´dzie
mia∏ dost´p do sieci.
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Oszcz´dnoÊç energii
Menu #.7

Umo˝liwia zarzàdzanie funkcjà
oszcz´dzania energii.

Reset

Dost´p
wybraç

Bater

Menu #.8

Funkcja pozwala przywróciç
wszystkie ustawienia do
fabrycznych wartoÊci domyÊlnych.
Do aktywacji tej funkcji wymagany
jest kod zabezpieczajàcy.

Stan pami´ci

Menu #.9

Funkcja ta umo˝liwia sprawdzenie
stanu u˝ywanej pami´ci.

Przen
s∏ucha

Pod∏àc
telefon
umo˝liw
rozmow
trzyma
telefon
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Akcesoria

nu #.7

Dost´pnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Mo˝na je
wybraç w zale˝noÊci od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

à

Bateria standardowa

¸adowarka ta
umo˝liwia
na∏adowanie
baterii poza
domem lub biurem.

nu #.8

nych.
gany

nu #.9

zenie

¸adowarka podró˝na

Akcesoria

rgii

PrzenoÊny zestaw
s∏uchawkowy
Pod∏àczony do
telefonu
umo˝liwia
rozmow´ bez
trzymania
telefonu w d∏oni.

Uwaga
]

Nale˝y u˝ywaç tylko oryginalnych
akcesoriów firmy LG.
] Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo˝e
spowodowaç uniewa˝nienie gwarancji.
] W ró˝nych regionach mogà byç dost´pne
ró˝ne akcesoria; szczegó∏owe informacje
mo˝na uzyskaç w regionalnych serwisach
lub u sprzedawców.
] W przypadku korzystania z us∏ug danych
zaleca si´ u˝ywanie oprogramowania LG
Internet Cube. Oprogramowanie LG
Internet Cube jest bardziej wydajne i
bezpieczniejsze przy korzystaniu z us∏ug
danych (modemu). Nie nale˝y u˝ywaç
modemu Windows dost´pnego w systemie
operacyjnym Windows.
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Dane techniczne
Ogólne

Dane techniczne

Nazwa produktu : KP235
System : GSM 900 / DCS 1800
Waga telefonu z baterià: 81g.
Temperatury otoczenia
Maksymalna : +55°C
Minimalna : -10°C

74

9:46 AM

Page 74

KP235_Poland(ERA)_080129

2008.1.30

9:46 AM

Page 75

KP235_Poland(ERA)_080129

2008.1.30

9:46 AM

Page 76

KP235_Poland(ERA)_080129

2008.1.30

9:46 AM

Page 77

KP235
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU
FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.
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Getting started
Installing the SIM card and the battery
Make sure the power is off before you remove the
battery.
1. Remove the battery.
Press down on the tabs on the battery cover and
slide the cover down. Now lift the battery from its
compartment.

2. Install the SIM card.
Insert and slide the SIM card into the SIM card
holder. Make sure that the SIM card is inserted
properly and that the gold contact area on the card
is facing downwards. To remove the SIM card,
press down lightly and pull it in the reverse
direction.

To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution
Note
] Removing the battery from the phone when the power is

on may cause the phone to malfunction.

] The metal contact of the SIM card can easily be

damaged by scratches. Pay special attention to the SIM
card while handling. Follow the instructions supplied with
the SIM card.

3. Install the battery.

Chargin

To connec
install the

1. With the
push the
the botto

2. Connect
socket. O

3. The mov
charging
Caution

] Do not for

and/or the

] If you use

attachme

] Do not rem

Warning

] Unplug th

to avoid e

] Make sur

or nails co
a fire.
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Parts of the phone
Charging the battery
To connect the charger to the phone, you must first
install the battery.

1
2

Menu

Internet

8

1. With the arrow facing you as shown in the diagram,
push the plug on the charger into the connector on
the bottom of the phone until it clicks into place.

3
4

9
10

5

11
12
13

2. Connect the other end of the charger to the mains
socket. Only use the charger included in the box.

6

3. The moving bars on the battery icon will stop once
charging is complete.

7

14

Caution

1. Earpiece
2. Display screen
3. Left soft key
4. Calendar key
5. Side keys
6. Send key
7. Hash key
8. Navigation keys
] In standby mode:
( ): Messaging
( ): Contacts list
( ): List of profiles
( ): Favourites
] In menu: Navigates menus.
9. Right soft key
10. Camera key
11. Confirm key
12. End/Power key
13. Clear/Cancel key
14. Microphone
16

] Do not force the connector as this may damage the phone

and/or the charger.
] If you use the charger out of your own country, use an

17

attachment plug adapter for the proper configuration.
] Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning
] Unplug the power cord and charger during lightning storms

18
19

to avoid electric shock or fire.
] Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth

or nails come into contact with the battery. This may cause
a fire.

15
15. Battery
16. Handstrap hole
17. Battery terminals
18. SIM card socket
19. Headset jack/Cable connector/Battery charging connector/
Hands-free car kit connector
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Menu tree
1. Games & Apps
1.1 More games
1.2 Games
1.3 Applications
1.4 Network profiles

2. Messaging
2.1 New message
2.2 Inbox
2.3 Drafts
2.4 Outbox
2.5 Sent
2.6 Listen voicemail
2.7 Info messages
2.8 Templates
2.9 Message settings

3. Calendar
3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do

4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Voice recorder

5. t-zones
5.1 Home
5.2 Bookmarks
5.3 Enter address
5.4 History
5.5 Saved pages
5.6 Settings
5.7 Information

80

Mess
6. Contacts
6.1 Search
6.2 New contact
6.3 Speed dials
6.4 Groups
6.5 Copy all
6.6 Delete all
6.7 Settings
6.8 Information

7. Sound profiles
7.1 General
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset

8. Call history
8.1 All calls
8.2 Missed calls
8.3 Dialled calls
8.4 Received calls
8.5 Call duration
8.6 Call costs
8.7 Data information

9. My files
9.1 Downloads
9.2 Images
9.3 Sounds
9.4 Others
9.5 Games & Apps

. Tools
.1 Alarm clock
.2 Calculator
.3 Stopwatch
.4 Converter
.5 World clock
.6 SIM services

0. Display settings
0.1 Wallpaper
0.2 Backlight timer
0.3 Brightness
0.4 Home screen shortcut
0.5 Theme
0.6 Menu style
0.7 Standby text
0.8 Network name
0.9 Colourful dial font

#. Settings
#.1 Date & Time
#.2 Language
#.3 Connectivity
#.4 Call
#.5 Security
#.6 Flight mode
#.7 Power save
#.8 Reset
#.9 Memory status
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Messaging

Multimedia

Press the left soft key [Menu] and select Messaging.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use
built-in camera, which allows you to instantly take,
view and share pictures with your friends and family.

New message
You can write and edit a message containing a
combination of text, image and sound. (up to 10 pages)

Inbox
You will be alerted when you have received
messages. They will be stored in the Inbox.

Note
] If the battery is too low, you may not be able to use the

Camera feature.

Camera

When you are notified that you have received a
multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can view it.

Press the Menu key and select Multimedia > Camera.
You can also directly open the camera module by
pressing the Camera key in standby mode. The
camera module opens and you’ll see the view finder.

Drafts

Before shooting, you can set the following options:

You can view the messages saved as a draft. The draft
messages are listed with the date and time when they
were saved. Scroll through the list using up/down
navigation keys.

Outbox

1. Resolution: 320x240, 640x480
2. Quality: Normal / Fine / Super fine
3. Self timer: Off, 3 Seconds, 5 Seconds,
10 Seconds

This is a temporary storage place for messages
waiting to be sent. Failed messages are also placed in
Outbox.

4. View option: Full image, Full screen

Sent

7. White balance: Auto, Daylight, Incandescent,
Cloudy, Fluorescent

All the messages you send are placed into this folder.

5. Multi shot: 1 shot, 3 shots
6. Effect: Off, Sepia, Mono, Negative

Listen voicemail

8. Shutter tone: Off, Tone1, Tone2, Tone3

This menu provides you with a quick way of accessing
your voice mailbox (if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice
mail number obtained from your service provider.

9. Reset setting: Yes, No

When a new voice message is received, the symbol
will be displayed on the screen. A long press of the
key will take you directly into your voicemail. Please
check with your service operator for details of their
service in order to configure the handset correctly.

1. Choose the desired option menu using the left/right
navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down
navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to
capture and press the Camera key or OK key. With a
click, the image is captured.
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You can send the image via multimedia message or
Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select
Send via.

Voice recorder
You can record voice memos or other sounds.
1. Press the left soft key [Options]. You can set the
recording duration.
] General: 10 minutes.
] MMS: 2 minutes and 30 seconds.

9:46 AM
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Groups
You can manage group information.

Copy all
You can copy/move entries from the SIM card
memory to the phone memory and vice versa.

Delete all
You can delete all entries in the SIM and/or phone.
This function requires the security code.

2. Press the OK key to begin recording.

Settings

3. Press the OK key to end recording.

] View options: You can set the contact display

option.

Contacts
You can save phone numbers with the name of the
contact in the memory of the phone or SIM card.
Press the left soft key [Menu] and select Contacts.

Search
Allow you to search names and numbers saved in the
contacts. Enter the start of the name that you wish to
find.

New contact
You can add a contact entry using this function. There
are 2 memories: Phone memory and SIM memory.
The phone memory capacity is 1000 entries. You can
enter up to 20 characters in each name in the phone
memory. The SIM card memory capacity depends on
the SIM card.

Speed dials
If you assign the number to one of the speed dialing
keys (from 2 to 9) saved in the Contacts, you can call
the phone number by long pressing the key in standby
mode.

82

- Name only: When you search Contacts, the list
displays the names only.
- Name & number: When you search Contacts, the
list displays the names and numbers.
- With picture: When you search Contacts, the list
displays the names and corresponding pictures.

Information
] Service dial number (SIM dependent): You can

view the list of Service Dialling Numbers (SDN)
assigned by your service provider (if supported by
the SIM card). Such numbers include traffic news,
directory enquiries and voice mail numbers.
] Own number (SIM dependent): Use this to display

your phone number in the SIM card.
] My business card: This option allows you to create

your own business card featuring Name and a
mobile phone number. To create a new business
card, press the left soft key [New] and enter the
information into the fields.
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