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Pr z e d roz p o c z ę c i e m u ż y t k ow a n i a
t e l e fo n u k o m ó r k owe g o n a l e ż y d o k ł a d n i e
przeczytać instrukcję obsługi.
I n s t r u k c j ę n a l e ż y t e ż z a c h ow a ć n a
p r z ys z ł o ś ć. W z a l e ż n o ś c i o d we r s j i
o p ro g ra m ow a n i a n i n i e j s z a i n s t r u k c j a ,
a szczególnie nazwy menu mogą
nieznacznie odbiegać od stanu
f a k t yc z n e g o.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1. Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na
odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Sprzęt taki winien być przekazywany do punktów zbiórki odpadów
wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego
zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym
sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie
utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.
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Wprowadzenie
Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu telefonu
KT610 trzeciej generacji z funkcjami
połączeń wideo. To niewielkie,
a zarazem zaawansowane
urządzenie zostało wyposażone w
najnowocześniejszą technologię
komunikacji mobilnej.
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►

Ta instrukcja obsługi zawiera
istotne informacje dotyczące
obsługi telefonu. Zapoznaj się
dokładnie z zawartymi w niej
informacjami, aby zapewnić
optymalne działanie urządzenia
i zapobiec jego uszkodzeniom
lub nieprawidłowemu
wykorzystaniu. Dokonywanie
jakichkolwiek zmian lub
modyfikacji nieopisanych w
niniejszej instrukcji obsługi
może unieważnić gwarancję
obejmującą to urządzenie.

►

►

►

►
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Bezpieczne korzystanie z telefonu

Ostrzeżenie
► W czasie podróży samolotem

telefon komórkowy musi być przez
cały czas wyłączony.
► Nie trzymaj telefonu w ręku

podczas prowadzenia samochodu.
► Nie używaj telefonu w pobliżu

stacji benzynowych, składów
paliwa, zakładów chemicznych lub
obszaru prac z użyciem materiałów
wybuchowych.
► Dla własnego bezpieczeństwa

używaj WYŁĄCZNIE
ORYGINALNYCH baterii i
ładowarek, zgodnych ze
specyfikacjami.
► W trakcie ładowania nie dotykaj

telefonu mokrymi rękoma. Może

to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
► Przechowuj telefon w

bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci.
Telefon zawiera drobne części,
które w razie połknięcia stwarzają
niebezpieczeństwo zadławienia.

Uwaga
► Wyłączaj telefon w miejscach, w

których nakazują to specjalne
przepisy. Telefonu nie wolno na
przykład używać w szpitalach,
gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie
radiowe sprzętu medycznego.

Bezpieczne korz ystanie z telefonu

Zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie
może stwarzać zagrożenie lub
być niezgodne z prawem. Dalsze
informacje na ten temat są podane w
tej instrukcji obsługi.

► Funkcja połączeń alarmowych

może nie być dostępna we
wszystkich sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu nie
polegaj wyłącznie na telefonie
komórkowym na wypadek
konieczności wykonania
połączenia alarmowego.
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Bezpieczne korzystanie z telefonu
► Aby zapobiec uszkodzeniu

Bezpieczne korz ystanie z telefonu

telefonu, używaj wyłącznie
ORYGINALNYCH akcesoriów.
► Każdy nadajnik fal radiowych

może zakłócać działanie
znajdujących się w pobliżu
urządzeń elektronicznych. Telefony
komórkowe mogą powodować
niewielkie zakłócenia pracy
odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.
► Ze zużytą baterią należy

postępować zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
► Nie wolno rozkładać na części

telefonu ani baterii.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korzystania z telefonu

Informacje dotyczące
certyfikatów (SAR)
TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE
Z MIĘDZYNARODOWYMI
WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI
NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL
RADIOWYCH
Telefon komórkowy jest zarazem
nadajnikiem i odbiornikiem
radiowym. Został tak zaprojektowany
i wyprodukowany, aby spełniać
ograniczenia dotyczące narażenia
na energie o częstotliwościach
radiowych (RF), zalecane przez
wytyczne Międzynarodowej Komisji
Ochrony Przed Promieniowaniem
Niejonizującym (ICNIRP).
Ograniczenia te należą do
ogólnych wytycznych i określają

dopuszczalne poziomy energii o
częstotliwościach radiowych dla
całej populacji. Wytyczne te zostały
opracowane przez niezależne
organizacje naukowe na podstawie
okresowej i starannej oceny wyników
badań. Wytyczne uwzględniają
znaczny margines bezpieczeństwa
wprowadzony w celu zapewniania
bezpieczeństwa wszystkich osób,
niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
Standardową jednostką miary
oddziaływania fal radiowych dla
telefonów komórkowych jest
SAR (Specific Absorption Rate
- współczynnik absorpcji swoistej).
Określona w międzynarodowych
wytycznych graniczna wartość
współczynnika SAR wynosi 2,0 W/
kg*. Badania współczynnika SAR
zakładają standardowe pozycje
pracy i transmisję z najwyższym
certyfikowanym poziomem
mocy we wszystkich badanych
pasmach częstotliwości. Mimo że
współczynnik SAR jest określany
dla najwyższego certyfikowanego

Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

Zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie
może stwarzać zagrożenie lub
być niezgodne z prawem. Dalsze
informacje na ten temat są podane w
tej instrukcji obsługi.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
prawidłowego korzystania z telefonu
Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

8

poziomu mocy, rzeczywista wartość
SAR podczas pracy telefonu może
być znacznie niższa od wartości
maksymalnej. Wynika to z faktu, że
telefon został tak zaprojektowany,
aby wykorzystywał wyłącznie moc
niezbędną do połączenia z siecią.
Im bliżej stacji bazowej znajduje
się urządzenie, tym niższy jest jego
poziom mocy wyjściowej. Przed
wprowadzeniem modelu telefonu
do ogólnej sprzedaży istnieje
obowiązek udokumentowania
zgodności z europejską dyrektywą
R&TTE. Głównym wymaganiem
stawianym przez tę dyrektywę jest
ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
użytkownika i innych osób.
Najwyższa wartość SAR uzyskana
podczas badań tego telefonu
trzymanego przy uchu wynosi
0,537 W/kg.

To urządzenie jest zgodne z
wytycznymi dotyczącymi narażenia
na wpływ fal radiowych pod
warunkiem użytkowania w normalnej
pozycji przy uchu lub co najmniej
1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska
lub uchwyt używany do noszenia
telefonu nie powinien zawierać
elementów metalowych, a ponadto
powinien zapewniać odległość
telefonu od ciała równą co najmniej
1,5 cm. W celu wysłania plików
danych lub wiadomości urządzenie
wymaga odpowiedniej jakości
połączenia z siecią. W niektórych
przypadkach przesyłanie plików
danych lub wiadomości może być
opóźnione aż do momentu uzyskania
takiego połączenia.
Aż do zakończenia transmisji
należy zapewnić odległość od ciała
podaną w powyższych instrukcjach.
Najwyższa wartość współczynnika
SAR uzyskana podczas badań tego
telefonu noszonego przy ciele wynosi
1,32 W/kg.
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Czyszczenie i
konserwacja
produktu
OSTRZEŻENIE! Korzystaj
jedynie z tych baterii, ładowarek
i akcesoriów dodatkowych, które
zostały zatwierdzone do użytku
z danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych grozi
unieważnieniem homologacji i
gwarancji telefonu. Może też być
niebezpieczne.
► Nie rozkładaj telefonu na części.

Jeśli wymagana jest naprawa,
oddaj telefon do specjalistycznego
punktu serwisowego.

Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

ej

* Wartość graniczna współczynnika
SAR dla telefonów komórkowych
powszechnego użytku wynosi
2,0 waty/kilogram (W/kg) w
przeliczeniu na dziesięć gramów
tkanki ciała. Wytyczne zakładają
znaczny margines bezpieczeństwa
w celu dodatkowej ochrony
użytkowników i uwzględnienia
odchyleń wyników pomiarów.
Wartości współczynnika SAR
mogą się różnić w zależności od
obowiązujących w danym kraju
lokalnych wymagań i pasma
użytkowanej sieci. Aby uzyskać
informacje dotyczące współczynnika
SAR w innych regionach, prosimy
o odwiedzenie strony informacji
o produktach pod adresem www.
lgmobile.com.

► Zachowaj odpowiednią

odległość pomiędzy telefonem a
urządzeniami elektrycznymi, takimi
jak telewizory, odbiorniki radiowe i
komputery osobiste.
► Zachowaj odpowiednią odległość

pomiędzy telefonem a źródłami
ciepła, takimi jak kaloryfery czy
kuchenki.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
prawidłowego korzystania z telefonu
► Pod żadnym pozorem nie

Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

wkładaj telefonu do kuchenki
mikrofalowej, gdyż spowoduje to
wybuch baterii.
► Nie upuszczaj telefonu.
► Nie narażaj urządzenia na

mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
► Powierzchnia telefonu może

ulec uszkodzeniu w przypadku
umieszczenia w nieodpowiednim
opakowaniu lub owinięciu
materiałem winylowym.
► Do czyszczenia telefonu nie

używaj silnie działających środków
chemicznych (takich jak alkohol,
benzen, rozcieńczalniki itp.) czy
detergentów. Stosowanie takich
środków pociąga za sobą ryzyko
pożaru.
► Nie narażaj urządzenia na

nadmierne działanie dymu lub
kurzu.
► Nie przechowuj telefonu w pobliżu
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kart kredytowych lub innych
kart z paskiem magnetycznym,

gdyż może on uszkodzić
informacje zapisane na paskach
magnetycznych.

►

► Nie dotykaj ekranu ostrymi

przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie
telefonu.
► Nie narażaj telefonu na kontakt z

cieczami lub wilgocią.
► Przy stosowaniu akcesoriów,

takich jak słuchawki i zestawy
słuchawkowe, zachowaj
ostrożność. Ich przewody powinny
być bezpiecznie schowane i nie
powinny niepotrzebnie stykać się
z anteną.
► Przed włączeniem telefonu odłącz

przewód danych.
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►

Efektywne
korzystanie z
telefonu
Aby zagwarantować optymalne
działanie telefonu przy minimalnym
zużyciu energii:

►

z

m

nie trzymaj go za antenę.
Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może mieć wpływ na
jakość rozmowy, może także
spowodować, że telefon będzie
zużywał więcej energii, przez co
skróceniu ulegną czasy rozmowy i
gotowości.

Urządzenia
elektroniczne
Wszystkie telefony mogą
powodować zakłócenia, które
mogą negatywnie wpływać na
działanie znajdujących się w pobliżu
urządzeń.
► Nie używaj telefonu komórkowego

w pobliżu sprzętu medycznego
bez zgody personelu placówki.
Nie umieszczaj telefonu w pobliżu
rozrusznika serca (np. w kieszeni
przy klatce piersiowej).
► Telefony komórkowe mogą

zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.

► Telefony komórkowe mogą

powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na
drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi korzystania z
telefonów komórkowych podczas
kierowania pojazdem.
► Podczas kierowania pojazdem nie

trzymaj telefonu w ręce.
► Skup się na kierowaniu pojazdem.

Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

y

► Podczas korzystania z telefonu

► Korzystaj z zestawu

głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest
dostępny.
► Jeśli wymagają tego warunki

panujące na drodze, przed
wykonywaniem lub odebraniem
połączenia zjedź na pobocze i
zaparkuj pojazd.
► Fale radiowe mogą negatywnie

wpłynąć na pracę niektórych
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
prawidłowego korzystania z telefonu
Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

systemów elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
► Jeśli pojazd jest wyposażony

w poduszkę powietrzną,
nie należy jej blokować
urządzeniami bezprzewodowymi
zainstalowanymi na stałe lub
umieszczonymi tymczasowo.
Może to spowodować poważne
obrażenia ciała wywołane
nieprawidłowym działaniem.
Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj głośność
na umiarkowanym poziomie, aby
słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest
to szczególnie istotne podczas
przechodzenia przez jezdnię.

Zapobieganie
uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w
wyniku długotrwałego oddziaływania
dźwięku o znacznym natężeniu.
Dlatego też zaleca się, aby podczas
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włączania lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu. Ponadto
zaleca się ustawienie głośności
rozmów i muzyki na umiarkowanym
poziomie.

Obszar prac z
użyciem materiałów
wybuchowych
Nie korzystaj z telefonu podczas
trwania prac z użyciem materiałów
wybuchowych. Stosuj się do
ograniczeń i postępuj zgodnie z
wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone
wybuchem
► Nie korzystaj z telefonu na stacji

benzynowej. Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu zbiorników
paliwa lub substancji chemicznych.
► Nie przewoź ani nie przechowuj

łatwopalnych gazów, cieczy
lub materiałów wybuchowych
w schowku samochodowym,
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W samolocie

telefonie komórkowym na wypadek
konieczności wykonania połączenia
alarmowego. Szczegółowe informacje
można uzyskać u lokalnego operatora
sieci.

Urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować zakłócenia w
samolocie.

Informacje o baterii

► Przed wejściem na pokład

samolotu wyłącz telefon
komórkowy.

Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym
miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne części,
które w przypadku włożenia do
ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może
nie być dostępna we wszystkich
sieciach telefonii komórkowej. Z tego
względu nie polegaj wyłącznie na

► Bateria nie musi być całkowicie

rozładowana przed rozpoczęciem
ładowania. W przeciwieństwie
do innych baterii nie istnieje
efekt pamięci, który mógłby
spowodować mniejszą wydajność
baterii.
► Używaj wyłącznie baterii i

Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

m

w którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.

ładowarek firmy LG. Ładowarki
firmy LG zostały zaprojektowane
tak, aby maksymalnie wydłużyć
czas eksploatacji baterii.
► Nie rozkładaj baterii na części ani

nie wywołuj zwarcia.
► Formatowanie baterii nie jest

konieczne. Pełną sprawność uzyska
ona po kilku pełnych cyklach
ładowania.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
prawidłowego korzystania z telefonu
► Utrzymuj metalowe styki baterii w

Wsk azówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego korz ystania z telefonu

czystości.
► Jeśli bateria nie działa w sposób

zadowalający, wymień ją. Baterię
można ładować wiele razy, zanim
konieczna będzie jej wymiana.
► Jeśli bateria nie była używana

przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
► Nie przechowuj ładowarki w

miejscach nasłonecznionych ani
nie korzystaj z niej w warunkach
wysokiej wilgotności, np. w
łazience.
► Nie przechowuj baterii w gorących

baterii zanieś ją do lokalnego
punktu serwisowego LG Electronics
lub sprzedawcy w celu uzyskania
pomocy.
► Po pełnym naładowaniu telefonu

zawsze odłącz ładowarkę
od gniazdka elektrycznego,
aby ładowarka nie zużywała
niepotrzebnie energii.

E

W

Sł
K
ap
Ek

Ik
sił
na
ró
Fu
fu

Kl

lub zimnych miejscach. Może
to spowodować spadek jej
wydajności.

W
m
op

► W przypadku wymiany baterii na

Kl
►

baterię nieprawidłowego typu
występuje ryzyko eksplozji.
► Utylizacja zużytych baterii powinna

odbywać się zgodnie z instrukcją
producenta.
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► W razie konieczności wymiany

►

Opis telefonu KT610
Widok zamkniętego telefonu
Klawisz usuwania
Słuchawka
Klawisz skrótu
aparatu
Ekran LCD
Ikony pokazujące
siłę sygnału, stan
naładowania aterii i
różne inne funkcje.
Funkcje klawiszy
funkcyjnych.

Klawisz potwierdzania
Wybieranie opcji
menu i potwierdzanie
operacji.

Klawisz Wyślij
► Wybieranie numerów
telefonicznych i
odbieranie połączeń.
► W trybie otowości:
wyświetlanie historii
połączeń wykonanych,
odebranych i
nieodebranych.

Każde naciśnięcie powoduje
usunięcie jednego znaku.
Naciśnięcie i rzytrzymanie
powoduje usunięcie
wszystkich wprowadzonych
znaków. Służy również
do przechodzenia do
poprzedniego ekranu.

Opis telefonu K T610

Elementy telefonu
cs

Klawisz Koniec/zasilania
Zakończenie lub odrzucenie
połączenia. Zamknięcie
okna zadania i powrót do
trybu gotowości.
Klawisze alfanumeryczne
► W trybie gotowości:
wprowadzanie cyfr
wybieranego numeru.
Przytrzymanie klawiszy:
- wybranie numeru
poczty głosowej.
do
- klawisze
prostego wybierania.
► W trybie edycji:
wprowadzanie cyfr i
znaków.
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Opis telefonu KT610
Opis telefonu K T610

Lewy/prawy klawisz
funkcyjny
► Realizuje funkcje pokazywane

u dołu wyświetlacza.

Głośnik
Klawisz usuwania
Klawisz Wyślij
Klawisze
nawigacyjne
Klawisz Koniec

Obiektyw
aparatu
wewn.
Klawisze
alfanumeryczne

Przycisk aparatu

Klawisz Shift
► Pozwala

zmieniać
wielkość liter
podczas pisania.

Klawisz Enter
Klawisz spacji
► Służy do

wprowadzania
spacji podczas
edycji.

Klawisz symboli
► Pozwala

wprowadzać
symbole w
tekście.

Klawisz menu
► Powoduje otwarcie menu

głównego.
► Przytrzymanie spowoduje

otwarcie menedżera zadań
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Klawisz potwierdzania
► Wybieranie opcji menu i

potwierdzanie operacji.

Klawisz usuwania
► Każde naciśnięcie

powoduje usunięcie
jednego znaku.
Naciśnięcie i
przytrzymanie
powoduje usunięcie
całej wprowadzonej
zawartości.
► Służy również do
przechodzenia do
poprzedniego ekranu.

W

Widok z lewej strony

Widok z prawej strony

nia

Klawisze boczne
Uwaga
► Nie należy ustawiać

maksymalnej głośności
ze względu na możliwe
uszkodzenie słuchu.

Gniazdo
kart pamięci
micro SD

Opis telefonu K T610

e

c

tu

nia

enu i
acji.

e

e

u.

Złącze zestawu słuchawkowego/ładowarki/
przewodu
Uwaga
► Przed podłączeniem przewodu USB upewnij się,

że telefon jest włączony i znajduje się w trybie
gotowości.
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Opis telefonu KT610

W
b

Widok z tyłu
Opis telefonu K T610

Soczewka zewnętrznego aparatu
Styki baterii
Gniazdo karty SIM

Bateria
Zatrzask zwalniania baterii
Delikatne przesunięcie zatrzasku w
dół telefonu spowoduje zwolnienie
baterii
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1.

Pierwsze kroki

1. Wkładanie karty SIM
Na karcie SIM jest zapisany numer
telefonu, informacje o usługach
oraz dane kontaktów, dlatego musi
być umieszczona w telefonie. Przed
włożeniem lub wyjęciem karty
SIM odłącz od telefonu ładowarkę
i inne akcesoria. Wsuń kartę SIM
do uchwytu karty. Upewnij się,
że karta SIM została prawidłowo
wsunięta i obszar złotych styków
na karcie jest zwrócony w dół.
Aby wyjąć kartę, pociągnij ją w
kierunku odwrotnym niż przy
wkładaniu.

Uwaga
► Metalowy styk karty SIM można

bardzo łatwo uszkodzić przez
zarysowanie. Podczas wkładania
i wyjmowania karty postępuj z
nią bardzo ostrożnie. Stosuj się do
instrukcji dołączonych do karty.

Pier wsze kroki

Wkładanie karty SIM i
baterii

2. Wkładanie baterii
Wsuń baterię w kierunku góry
telefonu, a następnie dociśnij jej
dół aż do zaciśnięcia zatrzasku.

Wkładanie karty SIM Wyjmowanie karty SIM
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Pierwsze kroki
3. Wyjmowanie baterii

Pier wsze kroki

Wyłącz telefon. (Pozostawienie
włączonego telefonu grozi utratą
danych zapisanych w telefonie).
Delikatne przesuń zatrzask w dół
telefonu a następnie wyjmij baterię
od spodu.

1. Włóż wtyczkę ładowarki (ze strzałką
skierowaną jak na rysunku) do
gniazda umieszczonego na górnej
krawędzi telefonu.
2. Drugi koniec ładowarki podłącz do
gniazdka elektrycznego.

U
►

►

►

O
►

►

Uwaga

Ładowanie baterii
Przed podłączeniem ładowarki do
telefonu należy najpierw włożyć do
niego baterię.

► Używaj wyłącznie ładowarki

dołączonej do telefonu.

3. Po zakończeniu ładowania
paski widoczne na ikonie baterii
przestaną się przesuwać.
4. Przed pierwszym użyciem telefonu
naładuj całkowicie baterię.

20

O

Ła
te
po

ką

o

► Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki

na siłę, gdyż może to spowodować
uszkodzenie telefonu lub ładowarki.

Korzystanie z karty
pamięci

► Używając ładowarki za granicą, w

razie potrzeby skorzystaj z adaptera.
► Podczas ładowania nie wyjmuj baterii

ani karty SIM.

Ostrzeżenie
► Podczas burzy odłącz ładowarkę od

źródła zasilania i telefonu, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem i pożaru.
► Trzymaj baterię z dala od ostrych

przedmiotów. Zarysowanie baterii
grozi pożarem.

Odłączanie ładowarki
Ładowarkę należy odłączyć od
telefonu w sposób pokazany na
poniższym rysunku.

Pier wsze kroki

j

Uwaga

<Karta pamięci>
Wkładanie karty pamięci
1 Wyłącz telefon. Wkładanie lub
wyjmowanie karty pamięci, gdy
telefon jest włączony, może
spowodować uszkodzenie plików
zapisanych na karcie.
2 Podnieś plastikową osłonę
zakrywającą gniazdo karty
pamięci.

u
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Pierwsze kroki
Pier wsze kroki

3 Wsuń kartę pamięci do gniazda.
Złote styki muszą być skierowane
w dół telefonu (jak na obrazku
poniżej).. Nie należy zbyt mocno
dociskać karty. W przypadku
problemów z włożeniem karty
do gniazda przyczyną może być
włożenie jej nieprawidłową stroną
lub zatkanie gniazda.
4 Po włożeniu karty pamięci
dociskaj ją aż do usłyszenia
„kliknięcia”, które oznacza, że karta
została prawidłowo włożona.

5 Zamknij plastikową osłonę
gniazda.
6 Aby wyjąć kartę pamięci, otwórz
osłonę gniazda i dociśnij kartę
pamięci w celu jej odblokowania.
Ostrożnie wyjmij kartę pamięci.
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Uwaga:
►

Przed wyjęciem karty pamięci
wykonaj jej odłączenie w Menu
Organizator - Pamięć.
► Unikaj korzystania z karty
pamięci przy niskim poziomie
naładowania baterii.
►

Podczas zapisywania danych na
karcie pamięci nie wyjmuj karty
przed zakończeniem operacji.

►

Karta pamięci jest tak
skonstruowana, aby można było ją
włożyć tylko w jeden prawidłowy
sposób.

►

Nie wolno zginać ani na siłę
wciskać karty pamięci do gniazda.

►

Nie wkładaj kart innych niż
wyprodukowane przez XXX.

►

Jeśli karta pamięci została
sformatowana w systemie plików
FAT32, sformatuj ją ponownie w
systemie plików FAT16.

Więcej informacji na temat karty
pamięci można znaleźć w jej
instrukcji obsługi.

F
p

Pr
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Cz
ty
w
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a.

w

Włączanie/wyłączanie
telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z
karty pamięci należy ją sformatować.
Po włożeniu karty pamięci wybierz
kolejno opcje
→ Organizator
→ Pamięć, a następnie naciśnij
klawisz .

Włączanie telefonu

Czynność tę należy wykonać
tylko w przypadku pierwszego
włożenia karty pamięci. Podczas
formatowania utworzone zostaną
różne foldery dla różnych typów
danych.

W telefonie powinna znajdować się
karta SIM, a bateria powinna być
naładowana. Naciśnij i przytrzymaj
aż do włączenia telefonu.
klawisz
Wprowadź kod PIN dostarczony wraz
z kartą SIM, jeśli opcja żądania kodu
PIN jest włączona. Po kilku chwilach
telefon zostanie zarejestrowany w
sieci.

Pier wsze kroki

ją
y

Formatowanie karty
pamięci

Wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
aż do wyłączenia telefonu.
Możesz również nacisnąć klawisz
i wybrać opcję Wyłącz!. Przy
wyłączaniu telefonu może wystąpić
kilka sekund opóźnienia. W tym
czasie nie należy włączać ponownie
telefonu.
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Funkcje ogólne
Funkcje ogólne

Nawiązywanie i
odbieranie połączeń

► Zakończ poł. aktyw.: ta

Nawiązywanie połączenia
głosowego

► Zawieś: wybierz tę opcję,

1. Wprowadź numer wraz z pełnym
numerem kierunkowym.
► Aby usunąć cyfrę, naciśnij

klawisz
.
Aby usunąć wszystkie cyfry,
naciśnij i przytrzymaj klawisz
.
2. Naciśnij klawisz
połączenie.

, aby nawiązać

3. W trakcie trwania rozmowy
lewy klawisz funkcyjny [Opcje]
umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji:
► Włącz głośnik/mikrotelefon:

włączenie lub wyłączenie
głośnika, na przykład w
celu umożliwienia udziału
w rozmowie innym osobom
znajdującym się w pobliżu.
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opcja umożliwia zakończenie
aktywnego połączenia.

W
►

aby zawiesić połączenie.
Wybierz opcję Wznów, aby
kontynuować rozmowę.
► Wycisz: wybierz tę opcję,

aby wyłączyć mikrofon. Aby
włączyć go z powrotem,
naciśnij klawisz Włącz dźwięk.
► Nowe połączenie: wybierz

tę opcję, aby nawiązać
nowe połączenie. Aktywne
połączenie jest automatycznie
zawieszane.
► Otwórz akt. tryb got.:

wybierz tę opcję, aby
otworzyć aktywny ekran
gotowości.
► Konferencja: wybierz tę opcję,

aby nawiązać połączenie
konferencyjne umożliwiające
rozmowę z wieloma osobami
w tym samym czasie.

W
►

Wskazówka
konferencyjnego, zadzwoń do nowego
uczestnika, a następnie naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
kolejno opcje Konferencja > Dod. do
konferencji.
► Przełącz na poł. wideo: ta

opcja powoduje zakończenie
aktywnego połączenia i
automatyczne nawiązanie
połączenia wideo z tym
samym numerem.
► Wyślij MMS: ta opcja

umożliwia wysłanie pliku
multimedialnego do
drugiego rozmówcy w formie
wiadomości multimedialnej.
► Wyślij DTMF: ta opcja

umożliwia wysyłanie sygnałów
tonowych.

► Pomoc: ta opcja umożliwia

uzyskanie informacji o danej
funkcji telefonu.
4. Naciśnij klawisz
lub
zamknij telefon, aby zakończyć
połączenie.

Funkcje ogólne

► Aby dodać uczestnika do połączenia

Nawiązywanie połączenia
przy użyciu rejestrów
połączeń
1. W trybie gotowości naciśnij klawisz
, a zostaną wyświetlone numery
telefonów ostatnich połączeń
przychodzących, wychodzących i
nieodebranych.
2. Wybierz numer za pomocą
klawiszy nawigacyjnych w górę
i w dół.
3. Naciśnij klawisz
, aby nawiązać
połączenie z wybranym numerem.

Wskazówka
► W czasie połączenia można wysyłać

sygnały DTMF, naciskając klawisze
numeryczne. Sygnały DTMF służą
do komunikacji z pocztą głosową
i zautomatyzowanymi systemami
telefonicznymi.
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Funkcje ogólne
Funkcje ogólne

Nawiązywanie połączeń
wideo
Połączenia wideo można wykonywać
w obszarach, w których dostępna
jest usługa 3G. Jeśli rozmówca
korzystający z telefonu z funkcją 3G
znajduje się w obszarze, w którym
dostępna jest usługa 3G, połączenie
wideo zostanie nawiązane. Telefon
pozwala także na odbieranie
połączeń wideo.
1. Wprowadź numer telefonu za
pomocą klawiatury numerycznej
lub wybierz z listy wybranych
numerów lub odebranych
połączeń.
► Aby poprawić błędy, naciśnij

, aby usunąć
krótko klawisz
ostatnią cyfrę, lub naciśnij i
, aby
przytrzymaj przycisk
usunąć wszystkie cyfry.
2. Jeśli nie chcesz korzystać z
głośnika telefonu, upewnij
się, że podłączony jest zestaw
słuchawkowy.
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3. Aby uruchomić funkcję wideo,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz kolejno opcje
Połącz. → Połączenie wideo.
► Zasygnalizowana zostanie

konieczność zamknięcia innych
aplikacji, aby możliwe było
nawiązanie połączenia wideo.
Uwaga
► Nawiązywanie połączenia wideo może

zająć trochę czasu.

4. W razie konieczności dostosuj
pozycję aparatu.
5. W trakcie trwania połączenia
wideo lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] umożliwia korzystanie z
następujących funkcji:
► Włącz

- Wysyłanie wideo: wybierz
tę opcję, aby wysłać własny
obraz wideo.
- Wysyłanie audio: wybierz tę
opcję, aby włączyć mikrofon w
celu umożliwienia wysyłania
dźwięku.

U
►

że

Uwaga
► Aby przybliżyć lub oddalić obraz

wideo, naciśnij strzałkę w górę lub w
dół na klawiszu nawigacji.
► Wyłącz

- Wysyłanie wideo: wybierz
tę opcję, aby nie wysyłać
własnego obrazu wideo.
- Wysyłanie audio: wybierz tę
opcję, aby wyciszyć mikrofon
w celu uniemożliwienia
wysyłania dźwięku.
- Wysył. audio i wideo: wybierz
tę opcję, aby nie wysyłać
własnego dźwięku i obrazu
wideo.
► Włącz głośnik/mikrotelefon:

włączenie lub wyłączenie
głośnika, na przykład w
celu umożliwienia udziału
w rozmowie innym osobom
znajdującym się w pobliżu.

► Preferowane wideo: wybierz

opcję Więcej szczegółów, aby
ustawić preferencje jakości
odbieranego obrazu wideo
na mniejszą liczbę klatek na
sekundę, ale lepszą jakość
obrazu. Aby używać większej
liczby klatek na sekundę przy
gorszej jakości obrazu, wybierz
opcję Płynne wideo.

Funkcje ogólne

h

- Wysył. audio i wideo: wybierz
tę opcję, aby wysyłać własny
obraz wideo i dźwięk.

► Wyślij stopklatkę: wybierz

tę opcję, aby zrobić zdjęcie i
wysłać je rozmówcy. Naciśnij
klawisz Zrób zdjęcie, aby
zrobić zdjęcie, i klawisz Użyj
wideo, aby po wysłaniu
zdjęcia wrócić do zwykłego
połączenia wideo.
► Udostępnij obraz: ta opcja

umożliwia wysłanie obrazu
do folderu Zdjęcie w folderze
Galeria.
► Zakończ poł. aktyw.: wybierz

tę opcję, aby odebrać
połączenie wideo, gdy trwa
już inne połączenie wideo lub
głosowe.
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Funkcje ogólne
► Otwórz akt. tryb got.: wybierz

Funkcje ogólne

tę opcję, aby wyświetlić na
ekranie obraz trybu gotowości.
► Użyj kamery pomocn.:

wybierz tę opcję, aby użyć
pomocniczej kamery.
► Zmień kolejn. obrazów:

wybierz tę opcję, aby
przełączyć na wyświetlaczu
położenie obrazów wideo lub
zdjęć rozmówcy i własnego.
► Powiększ/pomniejsz: ta

opcja służy do powiększania i
pomniejszania obrazu wideo.
► Przełącz na głosowe: Użyj

tej opcji, aby zakończyć
połączenie wideo i
automatycznie wybrać
ponownie ten sam numer w
celu nawiązania zwykłego
połączenia telefonicznego.
► Pomoc: ta opcja umożliwia

uzyskanie informacji o danej
funkcji telefonu.

6. Naciśnij klawisz
lub zamknij
telefon, aby zakończyć połączenie.

Nawiązywanie połączenia
głosowego lub wideo z
poziomu
Nawiązywanie połączeń z osobami,
których numery są na liście
kontaktów, jest proste.

N
m

1.

2.

3.

1. Przesuń joystick w dół, aby uzyskać
dostęp do listy kontaktów.

R

2. Przewiń do kontaktu, aby nawiązać
połączenie.

Ab
w

3. Naciśnij klawisz
, aby nawiązać
połączenie głosowe. Jeśli chcesz
nawiązać połączenie wideo, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny i wybierz
opcję Nawiąż połączenie wideo.
4. Naciśnij klawisz
, aby
zakończyć połączenie.

O

W
pr
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1.
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Nawiązywanie połączeń
międzynarodowych
1. Dwukrotnie naciśnij klawisz
,
aby wprowadzić międzynarodowy
prefiks. Znak „+” występuje przed
międzynarodowym kodem kraju.
2. Wprowadź kod kraju, numer
kierunkowy i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz

.

Regulowanie głośności
Aby dostosować głośność słuchawki
w trakcie połączenia, użyj klawiszy (
) na lewym boku telefonu.

Odbieranie połączenia
W przypadku połączenia
przychodzącego telefon dzwoni, a
na ekranie jest wyświetlana migająca
ikona telefonu. Jeśli rozmówca
może zostać zidentyfikowany, na
ekranie pojawi się jego numer (lub
nazwa, jeśli została zapisana w spisie
kontaktów).
1. Naciśnij klawisz
, aby odebrać
połączenie przychodzące.

Uwaga
►

Aby odrzucić połączenie
przychodzące, naciśnij klawisz
lub prawy klawisz funkcyjny
dwukrotnie.

► Jeśli opcja Odb. dow. klawiszem jest

włączona (Menu → Ustawienia
→ Telefon → Połączenie → Odb.
dow. klawiszem), połączenia można
odbierać dowolnym klawiszem z
wyjątkiem klawiszy
.

Funkcje ogólne

e.

2. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij
klawisz
.
Uwaga
► Połączenia można odbierać w czasie

korzystania z Kontaktów lub innych
funkcji menu.
► Jeśli zgodny zestaw słuchawkowy jest

podłączony do telefonu, połączenia
można odbierać za pomocą
przycisków zestawu słuchawkowego
lub telefonu. W celu odrzucenia
połączenia przychodzącego należy
.
nacisnąć klawisz
► Aby całkowicie ściszyć dzwonek

połączenia przychodzącego, należy
nacisnąć prawy klawisz funkcyjny
[Wycisz].
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Skrót umożliwiający
włączenie trybu
milczącego
Tryb milczący można włączyć,
naciskając i przytrzymując klawisz
po otwarciu telefonu. Można
również chwilę przytrzymać klawisz
i wybrać opcję Milczący.

Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne można
wprowadzać za pomocą klawiatury.
Wiele czynności, jak na przykład
zapisywanie nazw w Kontaktach,
pisanie wiadomości, komponowanie
osobistego powitania czy tworzenie
zaplanowanych zdarzeń w
kalendarzu, wymaga wprowadzania
tekstu. W telefonie dostępne są
następujące metody wprowadzania
tekstu:
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Tryb T9

Abc

abc

Ten tryb pozwala wprowadzać
litery za pomocą jednego
dotknięcia klawisza. Do każdego
klawisza na klawiaturze
przypisano więcej niż jedną
literę. W trybie T9 informacje
o naciśnięciach klawiszy są
automatycznie porównywane z
wewnętrznym słownikiem w celu
określenia właściwego słowa,
dzięki czemu wprowadzenie
tekstu wymaga mniejszej ilości
naciśnięć niż w tradycyjnym
trybie ABC. Metodę taką
określa się czasem mianem
przewidywania tekstu.

Tryb

Abc

Z
te

Po
w
pr
bę
te

►

abc

Ten tryb umożliwia
wprowadzanie liter. Aby
wprowadzić literę, należy jednodwu-, trzy- lub czterokrotnie
nacisnąć klawisz z tą literą, aż do
jej wyświetlenia na ekranie.

►

123

Cyfry wpisuje się za pomocą
jednego dotknięcia klawisza.
Aby przejść do trybu 123, w polu
wprowadzania tekstu naciskaj
, aż tryb 123 pojawi
klawisz
się na wyświetlaczu.

Zmiana trybu wprowadzania
tekstu
Po przejściu do pola, które umożliwia
wprowadzanie znaków, w górnym
prawym rogu ekranu LCD widoczny
będzie wskaźnik trybu wprowadzania
tekstu.
► Naciskaj klawisz

, aby
przełączać się między trybami
Abc,
abc,
Abc
abc.
oraz

► Naciśnij i przytrzymaj klawisz

, aby przełączyć się między trybami
wprowadzania tekstu i cyfr.

Korzystanie z trybu T9
Tryb wprowadzania T9 z
przewidywaniem tekstu umożliwia
łatwe wprowadzanie słów przy
minimalnej liczbie naciśnięć klawiszy.
Po naciśnięciu każdego klawisza na
ekranie telefonu będą wyświetlane
najbardziej prawdopodobne znaki
w oparciu o dane z wbudowanego
słownika. Wraz z dodawaniem
nowych liter słowo zmienia się w
najbardziej prawdopodobną pozycję
ze słownika.

Funkcje ogólne

Tryb 123 (tryb numerów)

1. W trybie T9 do wprowadzania
wyrazów służą klawisze od
do
. Należy wprowadzać litery
za pomocą jednego naciśnięcia
klawisza.
► Podczas wprowadzania liter

wyświetlane słowo zmienia się.
Nie należy zwracać uwagi na
tekst na ekranie do momentu
wprowadzenia całego słowa.
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► Jeśli po wprowadzeniu całego

Funkcje ogólne

słowa wyświetlany wyraz jest
w dalszym ciągu niepoprawny,
naciśnij jeden lub więcej
w celu
razy klawisz
przewinięcia do pozostałych
słów do wyboru.
Przykład
Naciśnij kolejno klawisze
, aby wprowadzić
słowo Gra.
, aby
Naciśnij klawisz
uzyskać słowo Iść.
► Jeśli danego słowa nie ma na
liście dostępnych wyrazów,
dodaj je za pomocą trybu ABC.
2. Wprowadź pełne słowo
przed edycją lub usuwaniem
jakichkolwiek wprowadzonych liter.
3. Zakończ każde słowo spacją,
.
naciskając klawisz
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Aby usuwać litery, naciskaj klawisz
. Można usuwać całe słowa,
naciskając i przytrzymując klawisz
.

Korzystanie z trybu ABC
Do wprowadzania tekstu służą
klawisze od
do
.
1. Naciśnij klawisz z wymaganą literą:
► jednokrotnie w przypadku
pierwszej litery.
► dwukrotnie w przypadku
drugiej litery.
► itd.
2. Aby wstawić spację, jednokrotnie
naciśnij klawisz
. Aby usuwać
litery, naciskaj klawisz
. Naciśnij
i przytrzymaj klawisz , aby
usunąć cały tekst na wyświetlaczu.

Ko
(n

Try
cy
nu
od
an
od
te
cy
na

Ko

Try
wp
sp
1.

2.

nij

u.

Tryb 123 umożliwia wprowadzania
cyfr w treści wiadomości (na przykład
numeru telefonu). Naciskaj klawisze
odpowiadające żądanym cyfrom,
a następnie przełącz się ręcznie do
odpowiedniego trybu wprowadzania
tekstu. W trybie wprowadzania tekstu
cyfry można wprowadzać długimi
naciśnięciami odpowiednich klawiszy.

Funkcje ogólne

ą:

Korzystanie z trybu 123
(numerycznego)

Korzystanie z trybu symboli
Tryb symboli umożliwia
wprowadzanie symboli i znaków
specjalnych.
1. Aby wprowadzić symbol, naciśnij
klawisz Edytuj [ ], a następnie
wybierz opcję Więcej symboli.
Zostanie wyświetlone okno z listą
symboli.
2. Po wybraniu symbolu za pomocą
klawiszy nawigacyjnych naciśnij
klawisz .
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Ikony na ekranie
Ikona

Opis
Urządzenie jest używane w sieci GSM.
Urządzenie jest używane w sieci (usłudze sieciowej) UMTS.
W skrzynce odbiorczej wiadomości znajduje się co najmniej jedna
nieprzeczytana wiadomość.
W skrzynce nadawczej znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.
Masz nieodebrane połączenia.
Symbol wyświetlany, gdy typ dzwonka jest ustawiony na Milczący, a
sygnał odbioru wiadomości, sygnału czatu i alert e-mail są wyłączone.
Klawiatura urządzenia jest zablokowana.
Alarm zegara jest aktywny.
Używana jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).
Wszystkie połączenia przychodzące do urządzenia są przekazywane na
inny numer. Jeśli posiadasz dwie linie telefoniczne (usługa sieciowa),
wskaźnikiem dla pierwszej linii jest
, a drugiej —
.
Aplikacja GPS jest w użyciu.
Do urządzenia jest podłączony zgodny zestaw słuchawkowy.
Dostępne jest połączenie pakietowe danych GPRS.
Połączenie pakietowe GPRS jest aktywne.
Połączenie pakietowe GPRS jest zawieszone.
Dostępne jest połączenie pakietowe EDGE.
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I

Opis
Połączenie pakietowe EDGE jest aktywne.
Połączenie pakietowe EDGE jest zawieszone.
Dostępne jest połączenie pakietowe UMTS.

Funkcje ogólne

Ikona

Połączenie pakietowe UMTS jest aktywne.
Połączenie pakietowe UMTS jest zawieszone.
Dostępne jest połączenie pakietowe HSDPA.
Połączenie pakietowe HSDPA jest aktywne.
Połączenie pakietowe HSDPA jest zawieszone.
Łączność Bluetooth jest włączona.
Trwa transmisja danych za pomocą łącza Bluetooth.
Połączenie USB jest aktywne.
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Drzewo menu

1. Google
1.1 Search
1.2 Maps
1.3 Mail
1.4 YouTube

2. Multimedia
2.1 RealPlayer
2.2 Odtw. muz.
2.3 Dyktafon
2.4 Foto-Wideo
2.5 Odtw. Flash

6. Wiadomości
6.1 Nowa wiadom.
6.2 Odebrane
6.3 Moje foldery
6.4 Skrz. pocztowa
6.5 Robocze
6.6 Wysłane
6.7 Nadawane
6.8 Raporty

7. Kontakty
8. Łącza

3. Profile
3.1 Ogólny
3.2 Milczący
3.3 Spotkanie
3.4 Na zewnątrz
3.5 Pager
3.6 Offline

4. Internet
5. Rejestr
5.1 Ost. połączenia
5.2 Czas połączeń
5.3 Pakiety danych
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8.1 Czat
8.2 Men. poł.
8.3 Bluetooth
8.4 USB
8.5 Synchroniz.

9. Organizat.
9.1 Kalendarz
9.2 Zegar
9.3 Notatki
9.4 Quickoffice
9.5 Kalkulator
9.6 Konwerter
9.7 Men. plik.
9.8 Pamięć

0. Galeria
Zdjęcia
Pliki wideo
Utwory
Pliki audio
Linki strumien.
Prezentacje
Wszystkie pliki

. Narzędzia
.1 Instalacje
.2 Skrz. połącz.
.3 Pr. wybier.
.4 Usługi SIM
.5 Tematy
.6 Klucze akt.
.7 Men. aplik.
.8 Dane GPS
.9 Pkty orient.
.0 Men. urz.
. Pomoc
.# O telefonie

#. Ustawienia
#.1 Ogólne
#.2 Telefon
#.3 Połączenie
#.4 Aplikacje
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Google

Search
Usługa Google Mobile Web Search
umożliwia wyszukiwanie stron
internetowych zaprojektowanych
specjalnie z myślą o telefonach
komórkowych i urządzeniach
przenośnych.
(Opis ten pochodzi ze strony http://
www.google.com/support.)

Maps
Te opcje umożliwiają dostęp do map
z poziomu urządzeń przenośnych.

Mail
Aplikacja Gmail dla urządzeń
przenośnych to przeznaczona do
pobrania aplikacja Java zapewniająca
najlepsze dostępne funkcje poczty
Gmail dla obsługiwanych urządzeń
przenośnych. Aby ją pobrać, za
pomocą przeglądarki w urządzeniu
przenośnym przejdź do witryny
http://gmail.com/app.

Google

Ta aplikacja umożliwia uruchamianie
usług Google. Wybierz tę opcję, aby
uruchomić usługę Google. Przewiń
listę do wybranej usługi Google i
naciśnij klawisz OK.

YouTube
Usługa YouTube Mobile umożliwia
oglądanie klipów wideo z serwisu
YouTube za pomocą urządzenia
przenośnego.
Uwaga
► Witryny Google i YouTube nie

pobierają opłat od użytkowników
za dostęp do stron internetowych
dla urządzeń przenośnych. Operator
może jednak pobierać opłaty za
przesyłanie danych. Aby uzyskać
więcej informacji na temat różnych
dostępnych planów taryfowych,
skontaktuj się ze swoim operatorem.
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RealPlayer

Odtw. muz.

Umożliwia odtwarzanie plików
dźwiękowych i wideo zapisanych
w telefonie oraz obsługę
strumieniowych transmisji
dźwiękowych i wideo.

Umożliwia odtwarzanie utworów
muzycznych.

► Otwórz

Funkcje klawiszy
Klawisz

- Ostatnie pliki: wybierz tę

/

opcję, aby odtwarzać jeden z 6
ostatnio odtwarzanych plików
audio lub wideo.

► Ustawienia: umożliwia zmianę

ustawień wideo lub ustawień
połączenia.
► O aplikacji: umożliwia

wyświetlenie informacji o aplikacji.
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Rozpoczyna
odtwarzanie muzyki.

►

►

►

Zwiększa poziom
głośności.
/

Przewija utwór do
tyłu.
Zatrzymuje
odtwarzanie.

► Pobór wideo: umożliwia

pobieranie plików wideo z
Internetu.

Opis

Zmniejsza poziom
głośności.

- Zapisany plik: wybierz tę
opcję, aby odtwarzać zapisany
plik wideo lub otworzyć
łącze strumieniowe do pliku
multimedialnego.

►

/

►

►

Przewija utwór do
przodu.

► Fonoteka: umożliwia wyświetlanie

i odtwarzanie wszystkich utworów
muzycznych zapisanych w

►

► Otwórz 'Teraz odtw.': umożliwia

wyświetlenie obecnie
odtwarzanego zestawu utworów.
► Pobór utworów: umożliwia

pobieranie muzyki z Internetu.
► Odtwarzanie losowe: umożliwia

odtwarzanie utworów muzycznych
w losowej kolejności.
► Pętla: umożliwia powtarzanie

odtwarzania pojedynczego utworu
lub wszystkich utworów.

- Przypisz do kontaktu:
umożliwia ustawienie utworu
muzycznego jako dzwonka
kontaktu.
► Odtwarzaj w tle: pozwala
pozostawić Odtwarzacz
muzyki włączony w tle podczas
korzystania z innych aplikacji.
► Pokaż szczegóły
► Dodatkowe szczegóły

Dyktafon

► Korektor: umożliwia uwydatnienie

Umożliwia nagranie rozmowy lub
dźwięku.

lub wyciszenie poszczególnych
pasm częstotliwości podczas
odtwarzania muzyki.

Wybranie opcji Dyktafon w
trakcie połączenia umożliwia jego
nagrywanie.

► Dod. do listy utworów: umożliwia

dodanie odtwarzanego utworu
muzycznego do nowej lub
zapisanej listy utworów.
► Użyj dźwięku

- Ust. jako dźw. dzw.: umożliwia
ustawienie utworu muzycznego
jako dzwonka bieżącego profilu.

Multimedia
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w

urządzeniu lub na karcie pamięci
oraz zarządzanie nimi.

Uwaga
► Należy przestrzegać wszystkich

obowiązujących przepisów
dotyczących rejestrowania rozmów
telefonicznych. Podczas nagrywania
obydwie strony połączenia będą
słyszeć powtarzający się co 5 sekund
sygnał dźwiękowy.
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1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Ustawienia,
aby określić jakość nagrania i
domyślną pamięć dla plików audio.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Nagraj plik
audio, aby uruchomić nagrywanie.
Po rozpoczęciu nagrywania na
ekranie widać czas jego trwania.
3. Po zakończeniu nagrywania
naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Stop]. Nagrany plik zostanie
automatycznie zapisany
w podfolderze Pliki audio
znajdującym się w folderze Galeria.
4. Aby odtworzyć plik audio po
.
nagraniu, naciśnij klawisz
5. Odtworzenie wcześniej zapisanych
plików audio jest możliwe po
wybraniu opcji Idź do Galerii.

Foto-Wideo
Ta aplikacja umożliwia robienie
zdjęć i nagrywanie plików wideo.
Przyciski nawigacyjne w górę/w dół

40

umożliwiają przechodzenie między
trybem aparatu a trybem kamery.
Robienie zdjęcia:
1. W celowniku ukaże się obraz
przeznaczony do zarejestrowania.
2. Aby zmniejszyć lub zmniejszyć
powiększenie, naciskaj klawisz
nawigacyjny w prawo lub w lewo.
3. Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje.
► Zrób zdjęcie: umożliwia

zrobienie zdjęcia.
► Pokaż pasek zadań: umożliwia

przełączanie między trybami
Zdjęcie i Wideo, uaktywnienie
trybu nocnego lub trybu
sekwencji oraz przełączanie
między aparatem głównym
i pomocniczym za pomocą
.
przycisku
► Tryb wideo: przełączenie do
trybu Wideo.
► Użyj kamery pomocn.:
wybierz tę opcję, aby użyć
pomocniczej kamery.

U
►

► Tryb nocny: umożliwia

Zdjęcie
• Jakość zdjęć: umożliwia
określenie jakości zdjęć.
Uwaga
► Im lepsza jakość zdjęcia, tym więcej

- Pokaż to zdjęcie: wybierz
ustawienie Nie, aby robić
zdjęcia błyskawicznie jedno po
drugim. Dzięki temu zdjęcia
nie będą wyświetlane na
ekranie po ich wykonaniu,
a aparat będzie gotowy do
ponownego użycia.
- Rozdzielczość (Kamera 1):
wybierz żądaną rozdzielczość
zewnętrznej kamery,
naciskając klawisz
.
- Rozdzielczość (Kamera 2):
wybierz żądaną rozdzielczość
wewnętrznej kamery,
naciskając klawisz
.
- Domyślna nazwa zdjęć:
umożliwia wprowadzenie
domyślnej nazwy dla nowych
zdjęć.
- Miejsce zapisu zdjęć.

Multimedia

włączenie/wyłączenie trybu
nocnego.
► Tryb sekwencji: aby wykonać
serię zdjęć jedno po drugim,
wybierz ustawienie Włączony.
► Samowyzwalacz:
umożliwia zrobienie zdjęcia
automatycznie, z krótkim
opóźnieniem.
► Idź do Galerii: umożliwia
wyświetlanie zdjęć i filmów
wideo zapisanych w telefonie
lub na karcie pamięci.
► Ustaw: umożliwia ustawienie
jasności, kontrastu, balansu
bieli i odcienia koloru.
► Ustawienia

► Pomoc: ta opcja umożliwia

uzyskanie informacji o danej
funkcji telefonu.
► Wyjdź

miejsca w pamięci zajmuje ono i tym
mniej zdjęć można zapisać w telefonie
lub na karcie pamięci.
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Klawisze skrótów
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: uaktywnia tryb nocny
umożliwiający robienie zdjęć
przy słabym oświetleniu, gdy
aparat wymaga długiego czasu
ekspozycji.
: zmiana ustawień jasności.
: uaktywnienie trybu sekwencji
i zrobienie 6 zdjęć za jednym
razem.
: zmiana ustawień kontrastu.
4. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij
. Zdjęcia są
klawisz
automatycznie zapisywane w
folderze Zdjęcia, znajdującym się
w folderze Galeria.
Nagrywanie filmu wideo
1. Za pomocą klawiszy
nawigacyjnych przejdź do trybu
nagrywania wideo.
2. Aby zmniejszyć lub zmniejszyć
powiększenie, naciskaj klawisz
nawigacyjny w prawo lub w lewo.
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3. Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są

następujące funkcje: Nagrywaj,
Pokaż pasek zadań, Tryb
zdjęć, Użyj kamery pomocn.,
Tryb nocny, Wyłącz dźwięk,
Idź do Galerii, Ustaw oraz
Ustawienia.
Wideo
- Długość: wybierz ustawienie
Maksimum lub Krótki.
Wskazówka

4.
5.

► Aby wysłać plik wideo w wiadomości

multimedialnej, wybierz opcję Krótki
w celu zmniejszenia jego rozmiaru.

- Rozdzielczość (Kamera 1):
wybierz żądaną rozdzielczość
zewnętrznej kamery, naciskając
klawisz
.
- Rozdzielczość (Kamera 2):
wybierz żądaną rozdzielczość
wewnętrznej kamery,
.
naciskając klawisz
- Domyślna nazwa wideo:
umożliwia wprowadzenie
domyślnej nazwy dla nowych
plików wideo.
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► Wyjdź: zamknięcie aplikacji.

4. Aby nagrać plik wideo, naciśnij
.
klawisz
5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij
prawy klawisz funkcyjny [Stop].
Pliki wideo są automatycznie
zapisywane w folderze Pliki wideo
znajdującym się w folderze Galeria.
Jeśli nie chcesz zapisywać pliku
wideo, naciśnij klawisz . Aby
odtworzyć plik wideo, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
opcję Odtwórz.

Odtw. Flash
Umożliwia wyświetlanie i
odtwarzanie plików Flash
przeznaczonych dla telefonów
komórkowych.

1. Aby otworzyć folder lub odtworzyć
plik Flash, przewiń listę do folderu
lub pliku i naciśnij klawisz
.
2. Przewiń do pliku Flash i naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Multimedia

i

- Pamięć w użyciu: wybierz
pamięć, w której mają być
zapisywane pliki wideo.
► Pomoc: ta opcja umożliwia
uzyskanie informacji o danej
funkcji telefonu.

Uwaga
► Dostępne opcje mogą się różnić.

► Wyślij: umożliwia wysłanie

pliku Flash do zgodnych
urządzeń.
► Organizuj

- Kopiuj do folderu: umożliwia
zapisanie kopii pliku w innym
folderze.
- Przenieś do folderu: umożliwia
przeniesienie pliku do innego
folderu.
- Nowy folder: umożliwia
utworzenie nowego folderu w
celu uporządkowania plików
Flash.
3. Aby usunąć plik Flash, przewiń do
niego i naciśnij klawisz
.
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Profile
Profile

1. Aby zmienić profil, przewiń listę do
wybranego profilu, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
opcję Uaktywnij.

Przewiń do następujących ustawień
, aby edytować:
i naciśnij klawisz
Dźwięk dzwonka, Dźwięk poł.
wideo, Typ dzwonka, Głośność
dzwonka, Sygnał odbioru wiad.,
Alert e-mail, Sygnal. wibracjami,
Dźwięki klawiatury, Dźwięki
ostrzeżeń, Sygnał alarmu dla.

Uwaga

Wskazówka

► Aby zmienić profile w dowolnym

► Po wybraniu opcji Rosnąco

Profile umożliwiają zarządzanie
ustawieniami sygnałów połączeń
przychodzących, wiadomości i innych
powiadomień w telefonie.

widoku, krótko naciśnij klawisz
zasilania po prawej stronie telefonu.
► Aby szybko uaktywnić profil Milczący

w trybie gotowości, naciśnij i
przytrzymaj klawisz
. Aby wrócić
do profilu Ogólny, ponownie naciśnij i
przytrzymaj klawisz
.
► Profil Offline nie pozwala na

wykonywanie i odbieranie połączeń
ani na korzystanie z innych funkcji
wymagających zasięgu sieci.

2. Aby zmodyfikować profil, przewiń
do niego, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje], a następnie
wybierz opcję Przystosuj.
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głośność dzwonka stopniowo
zwiększa się od poziomu pierwszego
do maksymalnego poziomu
skonfigurowanego w następnym
ustawieniu.

Aby zapisać ustawienia, naciśnij
klawisz Wróć.
3. Aby utworzyć nowy profil z
własnymi ustawieniami dźwięku,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Utwórz
nowy.

P
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Przeglądanie
Internetu
To menu umożliwia przeglądanie
stron internetowych. Wprowadź
adres strony i naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Idź do].
Skróty klawiaturowe:
/

Otwarcie Zakładki

/

Wyszukanie określonego
tekstu na stronie (Znajdź)

o

/

Powrót do poprzedniej strony

/

Przełączanie między
otwartymi oknami

/

Włączanie i wyłączanie
konspektu strony

/

Przejście do innej strony
internetowej.

/

Przejście do strony strony
głównej

Lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] umożliwia dostęp
do następujących funkcji:
Otwórz łącze, Idź do adr. internet.,
Zakładki, Zapisz jako zakładkę,
Obróć ekran, Opcje nawigacji,
Opcje powiększania, Okno, Usuń
prywatne dane, Narzędzia, Znajdź,
Ustawienia.

Internet

ń
ć:

Internet

Wskazówka
► Pliki cookie są niezbędne np. w

przypadku robienia zakupów
w Internecie, gdyż są w nich
przechowywane informacje
dotyczące zamawianych pozycji
do momentu przejścia do strony
realizacji zamówienia. Informacje te
mogą być jednak używane w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem,
co może na przykład powodować
otrzymywanie w telefonie
niepożądanych reklam.
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Internet
Internet

Zapisane strony

Zakładki

O

Opcja umożliwia wyświetlenie
zapisanej strony internetowej. Po
przewinięciu do niej naciśnij klawisz
. Przewiń do zapisanej strony
i naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje], aby uzyskać dostęp do
następujących funkcji: Zapisane
strony, Usuń prywatne dane. Aby
usunąć zapisaną stronę, przewiń listę
do niej i naciśnij klawisz .

Opcja umożliwia powrót do
niedawno odwiedzonej strony.
Po przewinięciu do adresu strony
.
naciśnij klawisz

U
os
io
nu

Przewiń do zakładki i naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje], aby
uzyskać dostęp do następujących
funkcji: Wróć do strony, Zarządz.
zakładkami, Zaznacz/Usuń zaznacz.,
Opcje nawigacji, Usuń prywatne
dane, Narzędzia, Szczegóły,
Ustawienia.

N

Aby usunąć zakładkę, przewiń do niej
i naciśnij klawisz .

W
po
uż

O

W
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uż

W

W
w
te
U
►
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ej

Ost. połączenia
Umożliwia przeglądanie rejestrów
ostatnich połączeń nieodebranych
i odebranych oraz wybieranych
numerów.

Nieodebrane
Wyświetla ostatnie 20 numerów
połączeń nieodebranych przez
użytkownika telefonu.

Odebrane
Wyświetla ostatnie 20 numerów
połączeń odebranych przez
użytkownika telefonu.

Wyb. numery
Wyświetla ostatnie 20 numerów
wybranych przez użytkownika
telefonu.
Uwaga
► Listę Wyb. numery można również

otworzyć w trybie gotowości,
naciskając klawisz
.

Tę funkcję można wykorzystywać do
nawiązywania połączeń, wysyłania
wiadomości lub zapisywania
w kontaktach. Numer można
zmodyfikować lub skopiować za
pomocą funkcji Użyj numeru.
Połączenia nieodebrane, odebrane i
numery wybrane można też usuwać.

Rejestr

z.,

Rejestr

Rejestr Ost. połączenia można
wyczyścić, naciskając lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierając opcję
Usuń ostatnie poł. Aby ustawić czas
przechowywania rejestrów zdarzeń
w pamięci telefonu, wybierz opcję
Ustawienia.

Czas połączeń
Umożliwia wyświetlenie czasu
trwania połączeń przychodzących i
wychodzących.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Zeruj liczniki
czasu, Ustawienia, Pomoc, Wyjdź.
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Rejestr
Rejestr

Pakiety danych

N

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić
ilość danych przesłanych podczas
połączeń pakietowych.

O
w
m
lu
fu
do

Uwaga
► Połączenia pakietowe mogą być

obciążone opłatą uzależnioną od ilości
przesłanych danych.

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Zeruj liczniki,
Ustawienia, Pomoc, Wyjdź.

U

O
w
au

SM

1.

2.

3.
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Wiadomości
Opcja umożliwia tworzenie
wiadomości tekstowej,
multimedialnej, wiadomości audio
lub e-mail. Naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje]. Umożliwia on
dostęp do następujących funkcji:

Utwórz
Opcja umożliwia tworzenie
wiadomości SMS, MMS, wiadomości
audio lub e-mail.

, aby wysłać
4. Naciśnij klawisz
wiadomość. Wiadomości zostaną
automatycznie zapisane w folderze
Wysłane. Jeśli wiadomość nie
zostanie wysłana, pozostanie w
folderze Nadawane ze statusem
Nie powiodło się.
Uwaga
► Aby zapisać wiadomość bez jej

wysyłania, naciśnij prawy klawisz
funkcyjny [Zamknij] i wybierz opcję
Zapisz w Roboczych.

SMS

MMS

1. W polu Do naciśnij klawisz
aby wybrać odbiorców z listy
kontaktów, lub wpisz numer
telefonu komórkowego odbiorcy.

Wiadomości multimedialne mogą
zawierać tekst, obrazy oraz pliki audio
i wideo. Aby móc wysyłać i odbierać
wiadomości multimedialne, należy
zarejestrować urządzenie w usłudze
obsługi wiadomości multimedialnych
i zdefiniować ustawienia wiadomości
multimedialnych w telefonie.

2. Przejdź do pola wiadomości,
naciskając klawisz nawigacji ze
strzałką w dół.
3. Wpisz treść wiadomości w polu
wiadomości.
Menu opcji w polu wiadomości:
Dodaj odbiorcę, Wstaw,
Opcje wysyłania, Szczegóły
wiadomości, Język tekstów.

Wiadomości

Nowa wiadom.

1. W polu Do naciśnij klawisz
aby wybrać odbiorców z listy
Kontakty, lub wpisz numer telefonu
komórkowego lub adres e-mail
odbiorcy.
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Wiadomości
Wiadomości

Wskazówka

Wiadomość audio

► W przypadku wprowadzania większej

1. Naciśnij klawisz
wiadomość.

liczby numerów należy je oddzielać
średnikami. Aby wstawić średnik,
naciśnij klawisz i wybierz znak ; za
pomocą klawiszy nawigacyjnych.
► Aby dodać znak @ w trybie liter,

naciśnij i przytrzymaj klawisz , a
następnie naciśnij klawisz .

2. Wprowadź temat w polu Temat.
3. Wpisz treść wiadomości w polu
wiadomości.
Menu opcji w polu wiadomości
(Uwaga: dostępne opcje mogą
się różnić.): Wyślij, Dodaj
odbiorcę, Utwórz prezentację,
Wstaw obiekt, Wstaw nowy,
Najpierw tekst/ Tekst na końcu,
Pola adresów, Podgląd, Obiekty,
Sprawdź kontakty, Opcje
wysyłania, Szczegóły wiadom.,
Język tekstów, Pomoc, Wyjdź.
4. Naciśnij klawisz
wiadomość.

, aby wysłać

4.
, aby nagrać

2. Rozpocznij nagrywanie po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
Można zapisać wiadomość o
długości do 2 minut i 30 sekund.

W
►

3. Aby zapisać klip audio, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i
wybierz opcję Zapisz plik audio.
Uwaga

5.

► Można sprawdzić zapisaną

wiadomość za pomocą opcji Odtwórz
plik audio.
► Aby zastąpić plik audio, wybierz kolejno

opcje Zastąp plik audio → Nowy plik
audio.

W

Ab
od
sk

► Aby wysłać plik audio zapisany w

telefonie lub na karcie pamięci,
wybierz kolejno opcje Zastąp plik
audio → Z Galerii. Przewiń listę do
żądanego utworu muzycznego lub
pliku dźwiękowego i naciśnij klawisz

1.
.

► Aby usunąć plik audio, naciśnij klawisz

.
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Wskazówka
► W przypadku wprowadzania większej

liczby numerów należy je oddzielać
średnikami. Aby wstawić średnik,
naciśnij klawisz i wybierz znak ; za

pomocą klawiszy nawigacyjnych.

z

, aby wysłać
5. Naciśnij klawisz
wiadomość. Wiadomości audio
są przesyłane za pomocą usługi
wiadomości multimedialnych.

no

Wiadomość e-mail
Aby możliwe było wysyłanie/
odbieranie wiadomości e-mail, należy
skonfigurować konto poczty e-mail.

.

sz

, aby
1. W polu Do naciśnij klawisz
wybrać odbiorców z listy Kontakty,
lub wpisz adres e-mail.

Wskazówka
► W przypadku wprowadzania kilku

adresów należy je oddzielić średnikiem.
Aby wstawić średnik, naciśnij klawisz
i wybierz znak ; za pomocą klawiszy
nawigacyjnych.
► Wprowadź adresy odbiorców
głównych w polu Do oraz odbiorców
dodatkowych w polu DW.

Wiadomości

4. Przewiń listę do pola Do. Naciśnij
w celu wybrania
klawisz
odbiorców z listy kontaktów
lub wprowadź numer telefonu
komórkowego odbiorcy.

2. Wprowadź temat w polu Temat.
3. Wpisz treść wiadomości w polu
wiadomości.
Menu opcji w polu wiadomości
(Uwaga: dostępne opcje mogą
się różnić.): Dodaj odbiorcę,
Wstaw,
Pola adresów, Załączniki,
Opcje wysyłania,
Język tekstów, Pomoc, Wyjdź.
4. Naciśnij klawisz
wiadomość.

, aby wysłać

Uwaga
► Aby zapisać wiadomość bez jej

wysyłania, naciśnij prawy klawisz
funkcyjny [Zamknij] i wybierz opcję
Zapisz w Roboczych.
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Wiadomości
Wiadomości

Wiadomości SIM

Zlecenie usługi

Umożliwia przeglądanie wiadomości
przechowywanych na karcie SIM.

Można wysyłać do operatora sieci
polecenia usługowe, takie jak
żądanie aktywacji usług sieciowych.
Wprowadź polecenie i naciśnij klawisz
.

Wiadomości sieciowe
Usługa wiadomości sieciowych (CBS,
ang. cell broadcast service) umożliwia
otrzymywanie od operatora sieci
wiadomości informacyjnych
dotyczących różnych tematów, takich
jak pogoda lub warunki drogowe w
konkretnym rejonie.
Aby otrzymywać wiadomości
sieciowe, należy włączyć odbiór
wiadomości sieciowych.
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Ustawienia
Umożliwia definiowanie i edycję
ustawień dla różnych rodzajów
wiadomości. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z menu Pomoc
w telefonie.

Odebrane

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Ustawienia.
Dla ustawienia Odbiór wiad. z sieci
wybierz wartość Włączony.

Opcja umożliwia przeglądanie i
otwieranie odebranych wiadomości
SMS, MMS i innych oraz zarządzanie
nimi.

Na liście tematów wiadomości
sieciowych po naciśnięciu lewego
klawisza funkcyjnego [Opcje]
dostępne są następujące funkcje:
Otwórz, Subskrybuj, Zazn. jako
gorący, Temat, Ustawienia.

1. Przewiń do nowej wiadomości i
.
naciśnij klawisz
2. Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne
są następujące funkcje. (Uwaga:
dostępne opcje mogą się różnić):
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Na liście wiadomości e-mail po
naciśnięciu lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje.

Aby usunąć wiadomość, naciśnij
klawisz .
Aby nawiązać połączenie z nadawcą
.
wiadomości, naciśnij klawisz

(Uwaga: dostępne opcje mogą się
różnić): Utwórz wiadomość, Połącz,
Pobierz e-mail, Usuń, Sortuj według
oraz Ustawienia e-mail.

Uwaga

Robocze

► Inne foldery w widoku Wiadomości

są dostępne za pomocą klawiszy
nawigacyjnych w lewo i w prawo.

Moje foldery
Opcja umożliwia przeglądanie
wiadomości lub szablonów
wiadomości zapisanych w folderach
użytkownika.

Skrz. pocztowa
Aby móc odbierać i wysyłać
wiadomości e-mail, należy się
najpierw zarejestrować w usłudze
e-mail i skonfigurować skrzynkę
pocztową. Skontaktuj się z
operatorem sieci i zapytaj o właściwe
ustawienia.

Wiadomości

Utwórz wiadomość, Odpowiedz,
Sortuj według, Przenieś do
folderu oraz Zaznacz/Usuń
zaznacz.

Umożliwia wyświetlanie, zmianę i
wysyłanie wiadomości utworzonych,
lecz niewysłanych.
, aby wyświetlić
1. Naciśnij klawisz
lub edytować wiadomość.
2. Aby wysłać wiadomość, naciśnij
.
klawisz
3. Aby usunąć wiadomość, przewiń
do niej i naciśnij klawisz .
Można usunąć wiele wiadomości
jednocześnie. Naciśnij klawisz
[Opcje] i wybierz opcję Zaznacz/
Usuń zaznacz., aby umieścić
zaznaczenie obok wiadomości. Po
zaznaczeniu żądanych wiadomości
naciśnij klawisz .
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Wiadomości
Wiadomości

Wysłane
Ostatnie 20 wysłanych wiadomości
jest automatycznie zapisywanych
w folderze Wysłane. Lewy klawisz
funkcyjny umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji.
(Uwaga: dostępne opcje mogą się
różnić): Sortuj według oraz Przenieś
do folderu.

Nadawane
Umożliwia przeglądanie wiadomości
oczekujących na wysłanie i
zarządzanie nimi.
1. Aby anulować wysyłanie
wiadomości, skorzystaj z jednej z
następujących opcji dostępnych
po naciśnięciu lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje]: Wstrzymaj
wysłanie, Usuń, Przen. do
Robocze.
2. Aby wysłać wiadomość, która
jest wstrzymana, przeznaczona
do wysłania później lub której
wysłanie nie powiodło się, przewiń
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do niej, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję
Wyślij.

Raporty
Umożliwia monitorowanie statusu
wysłanych wiadomości tekstowych i
multimedialnych. Możesz nawiązać
połączenie z odbiorcą wiadomości,
.
naciskając klawisz
Uwaga
► W ustawieniach wiadomości

tekstowych i multimedialnych można
zaznaczyć, czy raporty doręczenia
mają być przyjmowane, czy odrzucane.
(Otwórz panel Wiadomości i naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a
następnie wybierz kolejno opcje
Ustawienia → Wiadomość SMS lub
Wiadomość MMS. Dla ustawienia
Odbiór raportów wybierz wartość
Tak/Nie.)
► Raporty doręczenia nie są dostarczane

w przypadku wiadomości wysłanych
na adresy e-mail.
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Nowy kontakt
Umożliwia tworzenie nowych
adresów kontaktów. Można
wprowadzić imię, nazwisko, numer
tel. komórkowego, numer telefonu,
adres e-mail, numer dla połączeń
wideo, numer pagera, nazwę
firmy oraz stanowisko nowego
kontaktu. Opcje Dodaj element,
Edytuj etykietę oraz Usuń element
umożliwiają dodawanie, zmianę
nazw i usuwanie pól karty kontaktu.
Po wypełnieniu pól naciśnij prawy
klawisz funkcyjny [Gotowe].

ne.

ne

Lista kontaktów
Aby wyświetlić kartę kontaktu,
.
naciśnij klawisz
Aby nawiązać połączenie głosowe
lub wideo z kontaktem, naciśnij
.
klawisz
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne
są następujące funkcje: Otwórz,
Połącz, Utwórz wiadomość, Edytuj,

Usuń, Zrób duplikat, Zaznacz/Usuń
zaznacz., Kopiuj do katal. SIM,
Kontakty SIM, Wyślij wizytówkę,
Dane kontaktów, Synchronizacja →
Start, Synchronizacja → Ustawienia,
Ustawienia Pomoc, Wyjdź.

Kontakty

i

Kontakty

Aby usunąć kontakt z katalogu,
naciśnij klawisz .

Grupy
Naciśnij prawy klawisz nawigacyjny
na liście kontaktów.
Istnieje możliwość utworzenia grup
kontaktów, dzięki czemu można
wysyłać wiadomości do wielu osób
jednocześnie. Za pomocą lewego
klawisza funkcyjnego [Opcje]
dostępne są następujące funkcje:
Otwórz, Utwórz wiadomość,
Nowa grupa, Usuń, Zmień nazwę,
Dźwięk dzwonka, Dane kontaktów,
Ustawienia, Pomoc, Wyjdź.
Aby utworzyć grupę kontaktów,
naciśnij klawisz . Karty
poszczególnych kontaktów grupy
pozostają w katalogu Kontakty.
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Menedżer połączeń
(Men. poł.)
Umożliwia zarządzanie aktywnymi
połączeniami danych.
Aby wyświetlić szczegółowe
informacje o połączeniu, takie jak
czas trwania, szybkość transferu
danych oraz ilość wysłanych lub
odebranych danych, przewiń listę do
.
połączenia i naciśnij klawisz
Aby zakończyć połączenie, przewiń
do niego i naciśnij klawisz .
Aby zmienić tryb wprowadzania,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Rozłącz
wszystkie.

Bluetooth
Umożliwia tworzenie połączeń
bezprzewodowych z innymi
zgodnymi urządzeniami, na przykład
komputerami.
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Interfejs Bluetooth umożliwia
bezprzewodowe łączenie się z innymi
urządzeniami Bluetooth, takimi jak
komputery lub inne telefony.

► Bluetooth: aby włączyć

bezprzewodową łączność z innymi
urządzeniami Bluetooth, wybierz
opcję Włączony.
► Dostępność mego tel.: umożliwia

ustawienie widoczności telefonu
dla innych urządzeń Bluetooth.

3.

Ab
pr
kl

Uwaga

Po
ur

► Urządzenia wcześniej powiązane

1.

z telefonem mogą łączyć się z nim
nawet wtedy, gdy jest wybrana
wartość Ukryty.
► Nazwa telefonu: umożliwia

zmianę nazwy telefonu, która jest
widoczna dla innych urządzeń
wyszukujących urządzenia
Bluetooth. Wpisz nową nazwę i
naciśnij klawisz OK.
Wysyłanie danych za
pośrednictwem łącza Bluetooth:

2.

3.

4.

1. Otwórz aplikację zawierającą plik,
który ma zostać wysłany.
2. Przewiń do pliku, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
kolejno opcje Wyślij → Przez
Bluetooth.

U
►

3. Telefon wyszuka znajdujące się
w zasięgu urządzenia Bluetooth i
wyświetli ich listę.

a

Aby skonfigurować połączenie,
przewiń listę do urządzenia i naciśnij
klawisz
.

rz

Powiązywanie telefonu z innym
urządzeniem:
1. Naciśnij prawy klawisz
nawigacyjny, aby przejść do okna
Urządz. powiązane.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Nowe
pow. urządz. Telefon rozpocznie
wyszukiwanie urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu.
3. Przewiń listę do urządzenia,
z którym telefon ma zostać
powiązany, i naciśnij klawisz

.

4. Uzgodnij wspólne hasło z
właścicielem drugiego urządzenia i
wpisz je. Naciśnij klawisz OK.
Uwaga
► Niektóre urządzenia mają stałe hasła.

Jeśli ufasz powiązanemu
urządzeniu, możesz zezwolić
na jego automatyczne łączenie
się z telefonem. Przewiń do
urządzenia, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję
Autoryzowane. Dzięki temu nie
trzeba będzie ręcznie akceptować
urządzenia przy każdej próbie
połączenia. Aby nadać powiązanemu
urządzeniu nazwę, która będzie
wyświetlana tylko w telefonie,
przewiń listę do urządzenia,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje], a następnie wybierz opcję
Podaj krótką nazwę. Aby usunąć
powiązanie z urządzeniem, przewiń
listę do tego urządzenia i naciśnij
klawisz .

Łącza

mi

USB
Umożliwia przesyłanie danych do
i z innego urządzenia przy użyciu
przewodu USB znajdującego się w
zestawie urządzenia.
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Umożliwia zmianę typu urządzenia,
do którego telefon jest zwykle
podłączany za pomocą kabla USB.

Tryb USB
► PC Suite: umożliwia podłączanie

telefonu do oprogramowania PC
Suite za pomocą kabla USB.
► Transfer danych: dostęp do

danych, takich jak pliki tekstowe
czy muzyczne, i możliwość
przesyłania ich za pomocą kabla
USB między kartą pamięci i
zgodnym urządzeniem (np.
komputerem).

Pytaj przy połączeniu
Zaznacz opcję Tak, aby wybierać Tryb
USB za każdym razem, gdy telefon
jest łączony z innym urządzeniem za
pomocą kabla USB.

Synchroniz.

K

Umożliwia synchronizowanie
danych zawartych w aplikacjach
telefonu (kontaktów, danych
kalendarza, notatek i wiadomości
tekstowych) z odpowiednimi
aplikacjami na komputerze lub na
serwerze internetowym. Ustawienia
synchronizacji są zapisywane w
profilach synchronizacji.

O
sp

Uwaga

W
►

► Lista aplikacji, które można

zsynchronizować, może się różnić.
Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z operatorem sieci.

Przewiń do profilu synchronizacji
i naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje]. Umożliwia on dostęp
do następujących funkcji:
Synchronizuj, Edytuj profil synch.,
Nowy profil synchroniz., Pokaż
rejestr.
Aby usunąć profil synchronizacji,
przewiń do niego i naciśnij klawisz
.
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Kalendarz
Opcja umożliwia modyfikowanie i
sprawdzanie terminów.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje. Otwórz, Nowa
pozycja, Widok tygodnia, Widok
zadań, Usuń, Przejdź do daty,
Ustawienia.
Wskazówka
► Można również dodawać spotkania,

rozpoczynając ich wprowadzanie
za pomocą klawiszy numerycznych.
Zostanie wtedy automatycznie
otwarty edytor spotkań.

Zegar
Czas
Umożliwia wyświetlanie godziny,
dnia tygodnia i daty, ustawianie
i modyfikowanie alarmów oraz
modyfikowanie ustawień daty i
godziny.

1. Aby ustawić datę i godzinę, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i
wybierz opcję Ustawienia.
2. Przewiń do jednego z
następujących ustawień i naciśnij
klawisz : Godzina, Strefa
czasowa, Data, Format daty,
Separator daty, Format zegara,
Separator godziny, Typ zegara,
Dźwięk alarmu zegara, Dni
robocze, Czas operatora sieci.

Organizat.

.,

Organizat.

Uwaga
► Usługa może być niedostępna w

niektórych sieciach.

3. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Wróć], aby zapisać ustawienia.
Aby szybko ustawić alarm
jednorazowy, naciśnij dowolny
klawisz numeryczny i wpisz
czas alarmu. Aby zmienić czas
ustawionego alarmu, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
opcję Przestaw alarm.
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Organizat.
Alarm
Organizat.

1. W oknie Zegar naciśnij prawy
klawisz nawigacyjny.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję Nowy
alarm.
3. Wypełnij następujące pola:
Godzina alarmu, Opis, Powtarzaj.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Gotowe].
Wskazówka
► Aby szybko ustawić alarm

jednorazowy, można również
nacisnąć dowolny klawisz
numeryczny i wpisać czas alarmu.

Aby wyłączyć lub usunąć alarm,
przewiń listę do niego i naciśnij
klawisz .

Świat
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1. W oknie Zegar dwukrotnie naciśnij
prawy klawisz nawigacyjny.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz jedną z
następujących opcji: Dodaj miasto,
Ustaw miasto pobytu, Ustawienia.

3. Aby usunąć miasto, przewiń do
niego i naciśnij klawisz .

Q

Notatki

W
w
fo
te

Umożliwia przeglądanie i pisanie
notatek.
1. Aby napisać notatkę, naciśnij
dowolny klawisz numeryczny.
Zostanie automatycznie otwarty
edytor notatek.
Wskazówka
► Aby dodać spację między słowami,
naciśnij klawisz
.
► Aby wstawić znaki specjalne,

naciśnij klawisz

.

Ka
w

►

►

►

►

2. Aby zapisać notatkę, naciśnij prawy
klawisz funkcyjny [Gotowe].
3. Naciśnięcie lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] udostępnia
następujące funkcje: Otwórz,
Wyślij, Nowa notatka, Usuń,
Zaznacz/Usuń zaznacz.,
Synchronizacja.
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Kalkulator

Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlenie zgodnych plików w
folderze Dokumenty w pamięci
telefonu i/lub na karcie pamięci.

Korzystanie z kalkulatora:

Karty aplikacji określają typy
wyświetlanych dokumentów.
► Quickword: dokumenty programu
Microsoft Word i dokumenty
tekstowe.
► Quicksheet: arkusze kalkulacyjne

programu Microsoft Excel.
► Quickpoint: prezentacje

programu Microsoft PowerPoint.
► Quickmanager: aktualizowanie

i uaktualnianie oprogramowania
Quickoffice i pobieranie innych
przydatnych aplikacji.

1. Wpisz pierwszą liczbę działania.
2. Aby wybrać funkcję z prawej
strony wyświetlacza, przewiń listę
do odpowiedniej funkcji i naciśnij
.
klawisz
3. Wpisz kolejną liczbę działania.
4. Wybierz wszystkie pozostałe
operacje i wpisz liczby.
5. Aby wykonać obliczenie, przewiń
.
do znaku „=” i naciśnij klawisz
6. Wynik obliczenia pozostaje w polu
edytora i może zostać użyty jako
pierwsza liczba nowego obliczenia.

Organizat.

i,

Quickoffice

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje. Nowy plik,
Sortuj według, Szczegóły, Wyślij.
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Konwerter
Aplikacja umożliwia przeliczanie
walut, jednostek obszaru, energii,
długości, masy, mocy, ciśnienia,
temperatury, czasu, prędkości i
objętości z jednej jednostki (na
przykład galonów) na inną (na
przykład litry).

Menedżer plików
(Men. plik.)
Aplikacja służy do przeglądania
folderów i plików oraz zarządzania
nimi.
1. Aby wyświetlić zawartość folderu
lub pliku, przewiń listę do niego i
.
naciśnij klawisz
2. Aby wysłać plik do zgodnych
urządzeń, przewiń listę do niego i
.
naciśnij klawisz
3. Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Przenieś do
folderu, Kopiuj do folderu, Nowy
folder, Zaznacz/Usuń zaznacz.,
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Zmień nazwę, Znajdź, Pokaż
szczegóły, Szczegóły pamięci.

Uw
►

Uwaga
► Nie można przenosić ani usuwać

domyślnych folderów, takich jak Pliki
audio w folderze Galeria.

4. Aby usunąć folder lub plik, przewiń
do niego i naciśnij klawisz .
Uwaga
► W celu przeglądania folderów i plików

na karcie pamięci oraz zarządzania
nimi naciśnij prawy klawisz
nawigacyjny.

Pamięć
Umożliwia podgląd stanu karty
pamięci. Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Wyjmij kartę
pamięci, Utw. kopię pam. tel.,
Przywróć z karty, Format. kartę
pam., Nazwa karty pam., Przypisz
hasło, Szczegóły pamięci.

W
►

Uwaga
zawierającej ważne oprogramowanie
lub dane, ponieważ formatowanie
usuwa wszystkie informacje zapisane
na karcie.

ń

w

Organizat.

► Nie należy formatować karty pamięci

Wskazówka
► Później można wybrać opcję Usuń

hasło. Oznacza ona odblokowanie
karty, po którym w przypadku
włożenia jej do innego urządzenia
nie jest wymagane podanie hasła.
W takiej sytuacji dane zapisane
na karcie nie są chronione przed
nieuprawnionym użyciem.

a
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Galeria
Galeria

Istnieje możliwość przeglądania
plików multimedialnych we
wszystkich folderach.

Zdjęcia
Folder Zdjęcia zawiera domyślne
obrazy i pliki flash załadowane
fabrycznie do telefonu, obrazy
pobrane przez użytkownika oraz
zdjęcia wykonane aparatem telefonu.
► Pobierz: pobieranie obrazów z
Internetu.
► Wyślij: wysyłanie obrazu w
wiadomości MMS, e-mail lub za
pomocą łącza Bluetooth.
► Znajdź: aby odnaleźć konkretny
obraz, wprowadź pierwsze litery
jego nazwy. Obraz można wysłać
do zgodnych urządzeń, naciskając
.
klawisz
► Sortuj według: porządkowanie
obrazów według daty, tytułu,
wielkości lub formatu.
► Użyj zdjęcia
- Ustaw jako tapetę: ustawienie
zdjęcia jako tła ekranu
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wyświetlanego, gdy telefon jest
w trybie gotowości.
- Dodaj do kontaktu: dodanie
miniatury zdjęcia do karty
kontaktu.
► Usuń: usunięcie pliku
► Organizuj
- Nowy folder: utworzenie
folderu do przechowywania
obrazów.
- Przenieś do folderu:
przeniesienie obrazu do innego
folderu.
- Kopiuj do karty pam./ Kopiuj
do pam. telef.: skopiowanie
obrazu lub folderu na kartę
pamięci lub do pamięci telefonu.
- Przen. do karty pam./Przenieś
do pam. tel.: przeniesienie
obrazu lub folderu z jednej
pamięci do drugiej.
► Zaznacz/Usuń zaznacz.:
umożliwia wybór wielu obrazów
przeznaczonych na przykład
do jednoczesnego wysłania lub
usunięcia.

►

►
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► Zmień nazwę: zmiana nazwy

Pliki wideo
Folder Pliki wideo zawiera listę
pobranych klipów wideo oraz klipów
nagranych w telefonie. Dostępne są
następujące funkcje: Pobierz, Wyślij,
Znajdź, Sortuj według, Usuń,
Organizuj, Zaznacz/Usuń zaznacz.,
Zmień nazwę, Pokaż szczegóły.

Utwory
Albumy muzyczne są tworzone
automatycznie w oparciu o
znaczniki ID3 dołączone do plików
muzycznych.
Istnieje możliwość skonfigurowania
wyświetlania lub ukrywania tych
albumów za pomocą opcji Pokaż
albumy/ Ukryj albumy. Dostępne są
następujące funkcje: Pobierz, Wyślij,

Znajdź, Sortuj według, Nowa lista
utworów, Użyj dźwięku, Edytuj,
Organizuj, Pokaż albumy/ Ukryj
albumy, Pokaż szczegóły, Zaznacz/
Usuń zaznacz. oraz Usuń.

Galeria

pliku.
► Pokaż szczegóły: wyświetlanie
szczegółowych informacji o
obrazie.

Uwaga
► Usunięcie plików M3U za pomocą opcji

Nowa lista utworów nie powoduje
usunięcia zawartych na liście utworów.
Usunięcie wyświetlanego elementu
za pomocą opcji Pokaż album
spowoduje usunięcie wszystkich
utworów zawartych w albumie.

Pliki audio
Folder Pliki audio zawiera fabrycznie
zainstalowane pliki dźwiękowe,
nagrania głosowe użytkownika oraz
pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia
on zarządzanie dźwiękami, wysyłanie
ich oraz ustawianie ich jako
dzwonków: Pobierz, Wyślij, Znajdź,
Sortuj według, Użyj dźwięku,
Organizuj, Pokaż szczegóły,
Zaznacz/Usuń zaznacz.
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Galeria
Galeria

Linki strumieniowe
Aby użyć łącza do odtworzenia pliku
multimedialnego, przewiń do niego
: Wyślij, Znajdź,
i naciśnij klawisz
Nowe łącze, Edytuj, Organizuj,
Zaznacz/Usuń zaznacz.
Uwaga
► Transmisja strumieniowa oznacza

odtwarzanie muzyki, wideo lub plików
audio bezpośrednio z Internetu, bez
konieczności ich uprzedniego pobrania
do telefonu.

Prezentacje
Folder Prezentacje może zawierać
prezentacje SVG-T i Flash, które
są kombinacją wielu plików
multimedialnych, takich jak obrazy
i pliki audio. Prezentacje mogą mieć
również charakter interaktywny. Aby
odtworzyć prezentację, przewiń do
. Głośność
niej i naciśnij klawisz
można regulować za pomocą
klawiszy po lewej stronie telefonu.
Aby usunąć prezentację, przewiń do
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niej i naciśnij klawisz . Dostępne
opcje to: Znajdź, Sortuj według,
Organizuj, Zaznacz/Usuń zaznacz.

Wszystkie pliki
To menu umożliwia wyświetlenie lub
odtworzenie pliku multimedialnego
bądź łącza strumieniowego przez
: Dostępne
naciśnięcie klawisza
opcje: Znajdź, Sortuj według,
Organizuj, Zaznacz/Usuń zaznacz.,
Zmień nazwę.
Uwaga
► Opcja niedostępna w przypadku łączy.

Nazwy łączy można zmieniać za
pomocą polecenia Edytuj.

In
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Instalacje
Aplikacje są instalowane
automatycznie po uruchomieniu
telefonu.

Poczta głosowa
(Skrz. połącz. )
Usługa sieciowa poczty głosowej
pełni rolę automatycznej sekretarki
telefonu.
Poczta głosowa to usługa sieciowa
funkcjonująca jak automatyczna
sekretarka; dzięki niej osoby
niemogące się dodzwonić pod dany
numer mogą pozostawić wiadomość.
Wskazówka
► Za pomocą sieciowej usługi

przekazywania połączeń można
przekierowywać połączenia
przychodzące pod numer poczty
głosowej. [Menu → Ustawienia
→ Telefon → Przekaz połączeń →
Połączenia głosowe]

Jeśli w telefonie zostanie wyświetlone
zapytanie o numer poczty głosowej, a
nie pamiętasz tego numeru, naciśnij

klawisz [Znajdź] w celu wyszukania
go na liście Kontakty.
Wskazówka
► Aby szybko połączyć się z pocztą

Narzędzia

b

Narzędzia

głosową w trybie gotowości, naciśnij
.
kolejno klawisze
i

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Zdefiniuj
numer, Poł. z pocz. głos., Zmień
numer.

Proste wybieranie
(Pr. wybier.)
Istnieje możliwość przypisania
klawiszy prostego wybierania (od
do
) do numerów telefonów w
spisie kontaktów.
Niektóre klawisze numeryczne
mogą być przypisane jako klawisze
prostego wybierania specjalnych
numerów telefonicznych. Na przykład
jest zarezerwowany dla
numer
poczty głosowej. Aby przypisać
klawisze szybkiego wybierania:
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Narzędzia
Narzędzia

1. Przewiń do dostępnego numeru
szybkiego wybierania i naciśnij
.
klawisz
2. Wybierz opcję Przypisz.
3. Wybierz kontakt, do którego
chcesz przypisać klawisz prostego
wybierania. Wybierz numer
telefonu.
Można nawiązać połączenie z
numerem telefonu przypisanym
do klawisza prostego wybierania w
trybie gotowości, naciskając klawisz
prostego wybierania, a następnie
.
klawisz
Uwaga
► Aby nawiązywać połączenia z

numerami przypisanymi do klawiszy
prostego wybierania przez naciśnięcie
i przytrzymanie danego klawisza w
trybie gotowości, otwórz kolejno opcje
Ustawienia → Telefon → Połącz
→ Proste wybieranie, a następnie
wybierz opcję Włączone.

Aby przypisać klawisz prostego
wybierania do innego numeru
telefonu:
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1. Przewiń do numeru prostego
wybierania i naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje].
2. Wybierz polecenie Zmień.
3. Wybierz nowy kontakt i numer.
Numer przypisany do klawisza
prostego wybierania można usunąć,
naciskając lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierając polecenie Usuń.
Usuwany kontakt i numer telefonu
pozostaną na liście Kontakty.

Tematy
Umożliwia zmianę wyglądu
wyświetlacza telefonu. W menu
Tematy można wybrać różne
tematy składające się z zestawu
ustawień wpływających na wygląd
wyświetlacza urządzenia. Niektóre
tematy zawierają również dzwonki i
sygnały odbioru wiadomości.
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Ogólne
Umożliwia przejrzenie lub zmianę
tematu używanego dla wszystkich
aplikacji niemających własnych

.

Widok Menu
Aplikacje można wyświetlać w Menu
w układzie Siatka lub Lista.

Tapeta
Można zmienić obraz tła
wyświetlacza w trybie gotowości.
Aby zmienić obraz tła wyświetlacza
w trybie gotowości, przewiń listę do
.
opcji Zdjęcie i naciśnij klawisz

Oszcz. energii
Umożliwia zmianę wygaszacza
wyświetlanego, gdy urządzenie
pozostaje bezczynne i klawisze nie
są naciskane przez pewien czas.
Dostępne są: Data i godzina, Tekst
oraz Animacja.
Wskazówka
► Aby wprowadzić czas, po którym

zostanie uruchomiony wygaszacz,
wybierz kolejno opcje Menu
→ Ustawienia → Ogólne →
Personalizacja → Wyświetlacz.

Uwaga
► Można również wybrać dowolny inny

wygaszacz zainstalowany w telefonie.

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne
są następujące funkcje: Podgląd,
Ustawienia.

Narzędzia

,

tematów. Pozwala też pobrać więcej
tematów do urządzenia.

Klucze aktywacji
(Klucze akt.)
Umożliwia wyświetlanie praw
użytkowania plików multimedialnych
w telefonie i zarządzanie nimi.
Niektóre pliki multimedialne, takie
jak obrazy, muzyka lub pliki wideo,
są chronione przez prawa dotyczące
cyfrowego użytkowania.
Klucze aktywacji tego rodzaju plików
mogą zezwalać na ich użycie lub
ograniczać je. Na przykład niektóre
klucze aktywacji umożliwiają
wysłuchanie utworu muzycznego
tylko określoną liczbę razy. Podczas
jednej sesji odtwarzania można
przewijać do przodu i do tyłu
lub wstrzymywać utwór, ale jego
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Narzędzia
Narzędzia

zatrzymanie oznacza wykorzystanie
jednego pozwolenia na użycie.

plik multimedialny, przewiń listę do
danego klucza i naciśnij klawisz .

Ważne klucze

Nieważne klucze (Nieważ.
klucze)

Aby wyświetlić szczegółowe
informacje o prawach użytkowania
pliku multimedialnego, takie jak stan
ważności i możliwość wysyłania pliku
do innych urządzeń, przewiń listę do
odpowiedniego klucza aktywacji i
.
naciśnij klawisz
Wskazówka

Wskazówka

► W widoku szczegółów klucza

► Klucze aktywacji wygasają po

aktywacji można sprawdzić stan
ważności klucza, szczegółowe
informacje o prawach użytkowania,
a także ograniczenia dotyczące
powiązanego z kluczem pliku
multimedialnego i aktualne miejsce
zapisu pliku w urządzeniu.

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Pobierz nowy
klucz, Załaduj ponownie.
Aby usunąć klucz aktywacji dla
pliku multimedialnego oraz sam
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Aby wyświetlić szczegółowe
informacje o wygasłych lub
brakujących prawach użytkowania
pliku multimedialnego, przewiń listę
do odpowiedniego klucza aktywacji i
.
naciśnij klawisz

wykorzystaniu wszystkich pozwoleń
na użycie pliku multimedialnego lub
po zakończeniu okresu użytkowania
pliku.
► W widoku szczegółów klucza
aktywacji można sprawdzić stan
ważności klucza, szczegółowe
informacje o prawach użytkowania,
a także ograniczenia dotyczące
powiązanego z kluczem pliku
multimedialnego i miejsce zapisu
pliku w urządzeniu.
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Uwaga
► W przypadku niektórych plików

ę
i

multimedialnych zakup większej liczby
pozwoleń lub przedłużenie okresu
użytkowania mogą być niemożliwe.

Nie w użyciu
Nieużywane klucze aktywacji
zazwyczaj są powiązane z plikami
multimedialnymi, które zostały
usunięte z urządzenia lub zapisane
na wyjętej karcie pamięci. Aby
wyświetlić szczegółowe informacje
o kluczu aktywacji, który nie jest
w użyciu, przewiń listę do niego
. Za pomocą
i naciśnij klawisz
lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]
dostępne są następujące funkcje:
Załaduj ponownie, Przywróć
klawisze akt.

Menedżer aplikacji
(Men. aplik.)
W telefonie można instalować i
aktualizować aplikacje Java oraz
inne aplikacje lub składniki zgodne z
systemem operacyjnym Symbian.
Pakiety instalacyjne
oprogramowania można
otrzymywać pocztą e-mail lub w
wiadomościach MMS, przesyłać z
komputera lub pobierać z Internetu.
Aby pobrać i zainstalować
oprogramowanie z Internetu,
wybierz opcję Pobór aplikacji.
Przewiń do wybranej aplikacji i
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] w celu uzyskania dostępu
do następujących funkcji: Instaluj,
Otwórz, Pokaż szczegóły, Wyślij,
Usuń, Pokaż rejestr, Ustawienia.

Narzędzia

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Pobierz nowy
klucz, Załaduj ponownie.
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Narzędzia
Narzędzia

Dane GPS
Uwaga
► Aby aplikacja Dane GPS działała

prawidłowo, należy określać pozycję
metodą satelitarną. Aby wybrać
metodę określania pozycji używaną
do wykrywania położenia urządzenia,
naciśnij kolejno przyciski Opcja → Ust.
pozycjonowania.

Nawigacja
Umożliwia wyświetlanie informacji
nawigacyjnych, pokazujących drogę
do celu podróży. Parametr Czas
trwania podaje szacunkowy czas, jaki
pozostał do osiągnięcia celu podróży
z aktualną prędkością.
Wskazówka
► Górna część wyświetlacza musi

wskazywać kierunek poruszania
się, aby wyświetlane wskazówki
pokazywały prawidłowy kierunek.

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne
są następujące funkcje: Ustal pkt
docelowy, Zakończ nawigację,
Zapisz pozycję, Status satelity.
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Pozycja
Umożliwia wyświetlanie informacji
o położeniu, takich jak współrzędne
długości i szerokości geograficznej
oraz wysokość bieżącej pozycji
nad poziomem morza. Można
również sprawdzić dokładność tych
informacji.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Zapisz pozycję,
Status satelity.

Długość trasy
Umożliwia wyświetlanie informacji o
trasie, takich jak pokonana odległość
i czas trwania podróży oraz prędkość
średnia i maksymalna.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Start, Stop,
Wznów, Resetuj, Restartuj, Wyczyść,
Status satelity.
Uwaga
► Aplikacja Dane GPS musi odbierać

informacje określające pozycję od
co najmniej 3 satelitów, aby służyć
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Punkty orientacyjne
(Pkty orient.)
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Korzystając z tej opcji, można
odwzorować określone lokalizacje
w urządzeniu i ułatwić ich
znajdowanie.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne są
następujące funkcje: Edytuj, Nowy
punkt orient., Usuń, Dodaj do
kategorii, Wyślij, Połącz, Idź do adr.
internet., Zaznacz/Usuń zaznacz.,
Edytuj kategorie, Ikona punktu
orient.

Menedżer urządzeń
(Men. urz.)
Umożliwia wyświetlanie i
aktualizację bieżącej wersji
oprogramowania urządzenia.

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] dostępne
są następujące funkcje: Zainstal.
uaktualnienie, Sprawdź
uaktualnienia, Ustawienia.

Narzędzia

e

jako pomoc w podróży. Jeśli w czasie
podróży nastąpi utrata sygnału
satelitarnego, wyświetlane wartości
długości trasy nie będą aktualne,
ale oparte na ostatnich dostępnych
informacjach określających pozycję.

Uwaga
► Przed rozpoczęciem instalacji należy

sporządzić kopię bezpieczeństwa
danych zawartych w urządzeniu oraz
sprawdzić, czy bateria urządzenia
ma wystarczająco dużo energii, lub
podłączyć ładowarkę.

Pomoc
Umożliwia zapoznanie się z
instrukcjami dotyczącymi używania
aplikacji i funkcji telefonu.

O telefonie
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić
informacje o prawach autorskich
dotyczące tego produktu.
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Ustawienia
Ustawienia

Ogólne
Wybierz tę opcję, aby zmodyfikować
ogólne ustawienia urządzenia lub
przywrócić oryginalne, domyślne
ustawienia.

Personalizacja
Wybierz tę opcję, aby zmodyfikować
ustawienia dotyczące wyświetlacza,
trybu gotowości i ogólnego
funkcjonowania urządzenia.
► Wyświetlacz: umożliwia zmianę

jasności, wielkości czcionki oraz
innych ustawień wyświetlacza.
Po skonfigurowaniu każdej z
wartości naciśnij prawy klawisz
funkcyjny [Wróć]. Dostępne opcje
to: Jasność, Rozmiar, Czas zwł.
wygaszacza, Powitanie lub logo
bądź Czas podświetlania.
► Tryb gotowości: wybierz tę
opcję, aby wybrać ogólny temat
dla urządzenia, zmodyfikować
ustawienia tematu oraz włączyć
lub wyłączyć wyświetlanie
logo operatora. Aktywny tryb
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gotowości, Klaw. szybk. wyboru
lub Aplik. aktyw. trybu got.
► Dźwięki: wybierz tę opcję,
aby zmodyfikować ustawienia
poszczególnych dźwięków
wydawanych przez urządzenie.
► Tematy: wybierz tę opcję, aby
zmienić wygląd wyświetlacza
urządzenia.
► Język: wybierz tę opcję, aby

określić język telefonu oraz pisania
wiadomości, notatek i innych
tekstów: Język wyświetlacza,
Język tekstów, Przewidywanie
tekstu.
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Data i godzina
Wybierz tę opcję, aby zmodyfikować
ustawienia godziny i daty.

Akcesoria
Opcja umożliwia edycję ustawień
dotyczących różnych akcesoriów,
takich jak Zestaw słuchawkowy
oraz Bezprz. zest. samochod., które
można podłączyć do urządzenia.

►

ć

domyślny, Odbiór samoczynny.
► Bezprz. zest. samochod.: Profil
domyślny, Odbiór samoczynny.

► Moduł zabezpieczeń

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić
i modyfikować moduły
zabezpieczeń.

Zabezpieczenia

Pozycjonowanie

Wybierz tę opcję, aby zmodyfikować
ustawienia dotyczące ochrony
informacji osobistych w telefonie lub
na karcie SIM oraz bezpieczeństwa
połączeń danych między
urządzeniem i siecią.

Korzystając z tej usługi, można
określić lokalizację urządzenia, a
informacje te można wykorzystać w
innych aplikacjach urządzenia.

► Telefon i karta SIM: zmiana

Aby przywrócić domyślne ustawienia
fabryczne urządzenia bądź usunąć
wszystkie ustawienia operatora,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Tak] i
wprowadź kod blokady.

kodu PIN i pozostałych kodów
zabezpieczeń oraz ustawień
zabezpieczeń telefonu i karty SIM:
Żądanie kodu PIN, Kod PIN, Kod
PIN2, Czas do autoblok. klawiat.,
Czas do autoblok. telef., Kod
blokady, Zablokuj po zm. karty
SIM, Potwierdź usługi SIM.
► Zarządz. certyfikatami
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić
cyfrowe certyfikaty w telefonie
oraz zarządzać nimi.

Ustawienia

a

► Zestaw słuchawkowy: Profil

Ust. fabryczne

Telefon
To menu umożliwia edycję ustawień
związanych z nawiązywaniem i
odbieraniem połączeń.
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Ustawienia
Połączenie
Ustawienia
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► Wysył. własnego ID: przewiń

do opcji Tak, aby wyświetlać
swój numer osobom, z którymi
nawiązujesz połączenie; opcji Nie,
aby go ukryć; lub opcji Ustala
sieć, aby postępować zgodnie z
domyślnym ustawieniem swojej
sieci.
► Połączenie oczekujące: aby
słyszeć powiadomienia o nowych
połączeniach przychodzących
podczas rozmowy, wybierz opcję
Uaktywnij.
► Odrzuć i wyślij SMS: aby
wysyłać wiadomość tekstową
z wyjaśnieniem do osoby
dzwoniącej w przypadku
odrzucenia jej połączenia, wybierz
opcję Tak.
► Tekst wiadomości: wprowadź
tekst wiadomości wysyłanej
do osoby dzwoniącej, której
połączenie zostało odrzucone.
► Zdjęcie w poł. wideo: wybierz
tę opcję, aby wysyłać zdjęcie do

uczestników połączeń wideo, gdy
wysyłanie obrazów wideo podczas
połączeń jest wyłączone.
► Autom. ponowne wybier.: aby
telefon ponawiał próbę połączenia,
gdy numer jest zajęty lub brak
odpowiedzi, wybierz opcję
Włączone.
► Pokaż czas połączenia: aby w
trakcie rozmowy był wyświetlany
czas jej trwania, wybierz opcję
Tak.
► Podsum. połączenia: aby czas
trwania rozmowy był krótko
wyświetlany po jej zakończeniu,
wybierz opcję Włączone.
► Proste wybieranie: aby łączyć
się z numerami telefonów, do
których zostały przypisane
klawisze szybkiego wybierania,
przez naciśnięcie i przytrzymanie
danego klawisza, wybierz opcję
Włączone.
► Odb. dowolnym klawiszem: aby
odbierać przychodzące połączenia
dowolnym klawiszem, z wyjątkiem
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klawisza kończenia i klawisza
zasilania, wybierz opcję Włączone.
► Linia w użyciu (komunikat
wyświetlany, gdy karta SIM
obsługuje funkcję ALS): wybierz
jedną z linii telefonicznych jako
główną linię do nawiązywania
połączeń i wysyłania wiadomości.
► Zmiana linii (komunikat
wyświetlany, gdy karta SIM
obsługuje funkcję ALS): aby
zapobiec zmianie linii głównej,
wybierz opcję Wyłącz. Zmiana
tego ustawienia wymaga kodu
PIN2.
Uwaga
► Dostępność niektórych ustawień

połączeń zależy od dostępności i
subskrypcji usług sieciowych. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj
się z operatorem sieci.

Przekazywanie połączeń

► Połączenia głosowe: wybierz

tę opcję, aby przekazywać
przychodzące połączenia głosowe
na pocztę głosową lub pod inny
numer telefonu. Wybierz kolejno
opcje Uaktywnij → Do poczty
głosowej lub Na inny numer.

Ustawienia

y
as

Aby anulować przekazywanie
połączeń, przewiń listę do aktywnych
opcji przekazywania, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
polecenie Anuluj.
Aby sprawdzić aktualne ustawienia
przekazywania, przewiń listę do opcji
przekazywania połączeń, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i
wybierz polecenie Sprawdź status.
► Połączenia danych i wideo:

wybierz tę opcję, aby przekazywać
przychodzące połączenia danych i
wideo pod inny numer telefonu.

Wybierz tę opcję, aby przekazywać
połączenia przychodzące na pocztę
głosową lub pod inny numer
telefonu.
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Ustawienia
Ustawienia

Zakaz połączeń

Sieć

Umożliwia ograniczanie połączeń:
Połączenia wychodzące/
Połączenia międzynarodowe/ Poł.
międzynarod. oprócz poł. z własnym
krajem/ Połączenia przychodzące/
Połączenia przychodzące w czasie
roamingu.

Umożliwia wybór typu sieci i sposobu
wybierania sieci, a także wskazanie,
kiedy telefon działa w sieci
mikrokomórkowej. Dostępne opcje
to: Tryb sieci, Wybór operatora,
Informacje o sieci

Edycja ustawień zakazu połączeń jest
chroniona hasłem. Hasło blokowania
zostanie dostarczone przez operatora
sieci po zamówieniu tej usługi.
Zakaz połączeń dotyczy wszystkich
połączeń głosowych i połączeń
danych, z wyjątkiem połączeń
alarmowych. Przewiń listę do opcji
i
blokowania, naciśnij klawisz
wybierz opcję:
► Uaktywnij, aby ograniczyć

połączenia.
► Anuluj, aby anulować
ograniczenia połączeń.
► Sprawdź status, aby zobaczyć, czy
połączenia są ograniczane.
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Połączenie
Umożliwia zmianę ustawień punktów
dostępu oraz innych ustawień
połączeń.

Bluetooth
Umożliwia zmianę ustawień łączności
Bluetooth. Więcej informacji na ten
temat.
Interfejs Bluetooth umożliwia
bezprzewodowe łączenie się z innymi
urządzeniami Bluetooth, takimi
jak komputery lub inne telefony.
Dostępne opcje to: Bluetooth,
Dostępność mego tel., Nazwa
telefonu.
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Wskazówka
► Nadaj telefonowi niepowtarzalną
nazwę, aby umożliwić jego łatwe
rozpoznanie, gdy w pobliżu
znajduje się kilka urządzeń
Bluetooth.

USB
Umożliwia zmianę typu urządzenia,
do którego telefon jest zwykle
podłączany za pomocą kabla USB.
Tryb USB, Pytaj przy połączeniu.

Punkty dostępu
Umożliwia wyświetlanie i tworzenie
punktów dostępu oraz zarządzanie
nimi. Punkt dostępu to miejsce,
w którym telefon łączy się z siecią
za pomocą połączenia danych lub
danych pakietowych. Aby korzystać
z usług poczty elektronicznej,
multimediów lub przeglądania stron
internetowych, należy najpierw
zdefiniować internetowe punkty
dostępu dla tych usług.
1. Aby utworzyć nowy punkt
dostępu, naciśnij lewy klawisz

funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję
Nowy punkt dostępu.
2. Przewiń do jednego z
następujących ustawień i naciśnij
, aby dokonać edycji
klawisz
ustawienia: Nazwa połączenia,
Nośnik danych, Numer dostępu,
Nazwa użytkownika, Żądanie
hasła, Hasło, Uwierzytelnianie,
Strona główna, Typ połącz.
danych, Maks. szybk. transm.

Ustawienia

bu

3. Aby zapisać ustawienia, naciśnij
prawy klawisz funkcyjny [Wróć].
Ikony z lewej strony punktów
dostępu oznaczają ich nośniki
danych.
Aby zmodyfikować punkt dostępu,
przewiń listę do niego i naciśnij
.
klawisz
Aby usunąć punkt dostępu, przewiń
.
listę do niego i naciśnij klawisz
Uwaga
► Aby uzyskać dalsze informacje,

skorzystaj z opcji Pomoc w telefonie.
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Ustawienia
Ustawienia

Dane pakietowe

Ustawienia SIP

U

Umożliwia określenie, kiedy mają
być używane pakietowe połączenia
danych, oraz wprowadzenie danych
punktu dostępu stosowanego w
przypadku wykorzystywania telefonu
jako modemu komputerowego.

To menu podrzędne umożliwia
tworzenie oraz modyfikację
profilów protokołu SIP niezbędnych
do nawiązywania połączeń
internetowych.

K

► Połącz. pakietowe: umożliwia

określenie warunków użycia
połączeń pakietowych.
► Punkt dostępu: Jeśli telefon

jest używany jako modem
umożliwiający nawiązywanie
połączeń danych pakietowych z
komputera, przewiń listę do tej
. Wpisz
opcji i naciśnij klawisz
nazwę punktu dostępu i naciśnij
klawisz OK. Aby uzyskać nazwę
punktu dostępu dla połączeń
modemowych, skontaktuj się z
operatorem.
Aby zapisać ustawienia, naciśnij
prawy klawisz funkcyjny [Wróć].
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Aby utworzyć profil SIP, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
kolejno opcje Nowy profil SIP →
Profil domyślny lub Użyj profilu
domyśl. w celu wybrania profilu, na
którym będzie się opierał nowy profil.
Aby zmodyfikować profil SIP, przewiń
.
listę do niego i naciśnij klawisz
Aby wybrać profil SIP, który ma
być używany domyślnie dla sesji
komunikacji, przewiń listę do
tego profilu, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję
Profil domyślny.
Aby usunąć profil SIP, przewiń listę do
.
niego i naciśnij klawisz

►
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► Profile SIP mogą znajdować się już w

urządzeniu lub można je otrzymać od
operatora sieci. Edycja lub zarządzanie
profilami SIP mogą być niemożliwe.

Konfiguracje
Umożliwia wyświetlanie i usuwanie
zaufanych serwerów, z których
telefon może odbierać ustawienia
konfiguracyjne. Istnieje możliwość
odbierania wiadomości od operatora
sieci, dostawcy usług lub działu
zarządzania informacjami firmy.
Wiadomości te zawierają ustawienia
konfiguracyjne zaufanych serwerów
i są automatycznie zapisywane w
folderze Konfiguracje. Z zaufanych
serwerów można otrzymywać
ustawienia konfiguracyjne punktów
dostępu, usług multimedialnych
lub poczty e-mail oraz ustawienia
synchronizacji.
Aby usunąć konfiguracje zaufanego
serwera, przewiń listę do tego
. Także
serwera i naciśnij klawisz
ustawienia konfiguracyjne innych

aplikacji udostępnianych przez ten
serwer zostaną usunięte.
Uwaga
► Usunięcie konfiguracji zaufanego

serwera oraz udostępnianych przez
niego ustawień konfiguracyjnych
może być konieczne na przykład po
zmianie operatora.

Ustawienia

y

Uwaga

Aplikacje
Umożliwia modyfikację ustawień
związanych z różnymi aplikacjami.

RealPlayer
Umożliwia zmianę ustawień
połączenia i ustawień wideo
odtwarzacza RealPlayer:
Wideo, Strumieniow.

Dyktafon
Umożliwia określenie jakości
nagrania i domyślną pamięć zapisu
plików audio: Pliki audio, Pamięć w
użyciu.
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Ustawienia
Kamera
Ustawienia

Wybierz tę opcję, aby zmodyfikować
ustawienia zdjęć lub wideo.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronach 35-37.

Wskazówka
► Można również modyfikować
ustawienia innych aplikacji
znajdujących się liście aplikacji
zainstalowanych w urządzeniu
przez operatora sieci.

Te
do

Ła

Menedżer aplik.
Umożliwia modyfkowanie ustawień
Menedżera aplikacji.
Niektóre pakiety oprogramowania
instalowane w urządzeniu mogą
zawierać certyfikaty zapewniające
dodatkowe zabezpieczenia.
Dostępne opcje to: Inst.
oprogramowania, Spr. certyfik.
online, Domyślny adr. intern.

Rejestr
Umożliwia konfigurację czasu, przez
jaki mają być gromadzone zdarzenia
rejestru, oraz wyświetlanie czasu
połączeń podczas ich trwania.
Uwaga
► Po wybraniu opcji Bez rejestru cała

zawartość rejestru zostanie trwale
usunięta.
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Akcesoria

Ładowarka

Zestaw słuchawkowy z
kontrolerem i mikrofonem

Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można
dobierać w zależności od potrzeb.

Standardowa bateria

Przewód danych/płyta CDROM
Umożliwiają podłączenie telefonu do
komputera w celu wymiany danych.

Uwaga
► Zawsze używaj oryginalnych

akcesoriów firmy LG.
► Nieprzestrzeganie tego zalecenia może

spowodować utratę gwarancji.
► Akcesoria mogą się różnić w zależności

od regionu. Dalsze informacje na
ten temat można uzyskać w naszych
regionalnych centrach serwisowych
lub u naszych przedstawicieli.
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Dane techniczne
Ogólne

Dane techniczne

Nazwa produktu: KT610
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA
Temperatura otoczenia
Maks. : +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min : -10°C
Waga telefonu z baterią: 126g
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Zgodność z powyższymi normami została zatwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide along
the cutout line. You can place a scale
on the cutoff line and cut as illustrated
below.
• Be careful not to cut yourself when
using scissors.

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.

Parts of the phone
1

10

2
3

KT610

4
5

QUICK REFERENCE GUIDE

6
7

9

8

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

1. Earpiece
2. LCD screen
3. Camera hot key
4. Confirm key
5. Send key
6. Clear key

he
es

7. End/Power key
8. Alpha numeric keys
9. Side keys
10. Micro SD memory
card slot

Your standby screen
You can access menu options, make a quick call and
change your profile – as well as many other things.

3
4

1

5
6

2

7
1. Alpha numeric keys
2. Character Key
3. End key
4. Confirm key

5. Space Key
6. Camera Key
7. Menu key

The main menu
The main menu provides menu options.
To open the menu:
1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to
open.

Camera

Video camera

Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally, you
can send photos to other people and select photos as
wallpaper.

1. Press the camera key. The camera’s viewfinder will
appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video
camera’s viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the
video.
4. Press the camera key to start recording.
5. REC will appear in the viewfinder and a timer will
show the length of your video.
6. To pause the video select Pause and resume by
selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

Tip: When using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.

• To take a picture
1. Press the camera key. The camera’s viewfinder will
appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards
the subject of the photo.
3. Press the camera or OK key. The viewfinder shows
you the image to be captured. To zoom in/out, press
the up/down navigation key.

Voice recorder

Browsing the web

Use your voice recorder to record voice memos or other
sounds.

You can browse web pages in this menu. Key in the
page address and press the left soft key [Go to].

Recording your voice memo
1. Press Menu and select Multimedia, then choose
Recorder.

Keyboard shortcuts:

to begin recording.
2. Press
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select ► to listen to the recording.

/

To Open your Bookmark

/

To search for specific text on the page(Find)

/

To return to the Previous page

/

To switch between your open Windows

/

To toggle page Overview on and off

/

To Go to a different web page.

/

To goto your Homepage

Autoryzowany Partner Serwisowy:

0168

LG Electronics BRC
ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
Dział Obsługi Klienta: 0-801 54 54 54
e-mail: plcic@lge.com

www.lge.pl
0-801 54 54 54

KARTA GWARANCYJNA

TELEFON KOMÓRKOWY GSM
Nazwa sprzętu

Imię i nazwisko klienta(*)

Model(*)

Adres zamieszkania(*)

Nr fabryczny(*)

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

Nr IMEI(*)
Data sprzedaży(*)

(*)wypełnia sprzedawca

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY
Lp.

Data
zgłoszenia
sprzętu do
naprawy

Data
zakończenia
naprawy

Data
wydania
sprzętu
z serwisu

Opis naprawy

Pieczątka
zakładu

Pokwitowanie
klienta

NOTATKI

e

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

