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KF310 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Niniejszy dokument to instrukcja obsługi telefonu
komórkowego LG KF310 z funkcją obsługi sieci 3G i
wideorozmów. Wszelkie prawa firmy LG Electronics do
niniejszego dokumentu są zastrzeżone. Powielanie,
modyfikowanie i rozpowszechnianie niniejszego
dokumentu bez zgody firmy LG Electronics jest
zabronione.

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 miejskimi. Sprzęt taki winien być
przekazany 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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Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.
Ich nieprzestrzeganie może stwarzać
zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal
radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal
radiowych oraz współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy KF310 został
zaprojektowany w sposób zapewniający
zgodność z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych.
Wymagania te oparto na wskazaniach
naukowych, określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające ochronę
wszystkich osób, bez względu na ich wiek i
stan zdrowia.
v We wskazaniach związanych z
oddziaływaniem fal radiowych
posłużono się jednostką pomiaru znaną
jako współczynnik SAR (ang. Specific
Absorption Rate). Testy mierzące wartość
SAR są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy telefon
emituje najwyższą udokumentowaną
dla niego moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych zakresach
częstotliwości.

v Mimo iż różne modele telefonów LG

mogą różnić się wartością współczynnika
SAR, wszystkie zaprojektowano tak,
by spełniały odpowiednie wytyczne
dotyczące oddziaływania fal radiowych.
v Graniczna wartość współczynnika SAR
zalecana przez organizację International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
v Najwyższa wartość SAR dla tego modelu
telefonu przetestowana za pomocą
systemu DASY4 w przypadku telefonu
przyłożonego do ucha wynosi 0,562 W/
kg (10 g).
v SAR dla osób zamieszkujących kraje i
regiony, które przyjęły limit wartości SAR
zalecany przez Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) wynosi 1,31
W/kg (wartość uśredniona dla 1 g masy
ciała).

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
na telefon. Może też być niebezpieczne.
v Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli

wymagana jest naprawa, telefon należy
oddać do specjalistycznego punktu
serwisowego.
v Zachowaj odpowiednią odległość
pomiędzy telefonem a źródłami ciepła,
takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
v Nie upuszczaj telefonu.
v Nie narażaj urządzenia na mechaniczne
wibracje lub wstrząsy.
v Telefon należy wyłączać 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.
v W trakcie ładowania nie należy dotykać
telefonu mokrymi rękoma. Może
to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub poważne uszkodzenie
telefonu.

v Nie należy ładować telefonu w pobliżu

materiałów łatwopalnych, ponieważ
telefon może się rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
v Zewnętrzną część telefonu należy
czyścić suchą szmatką (nie korzystać z
rozpuszczalników, takich jak benzen,
rozcieńczalnik lub alkohol).
v Nie należy kłaść ładowanego telefonu na
materiałowych powierzchniach.
v Telefon należy ładować w pomieszczeniu
o dobrej wentylacji.
v Nie narażaj urządzenia na nadmierne
działanie dymu lub kurzu.
v Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart
kredytowych lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może on uszkodzić
informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
v Nie dotykaj ekranu ostrymi
przedmiotami. Może to spowodować
uszkodzenie telefonu.
v Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub
wilgocią.
v Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich
jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez
potrzeby.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu

Czyszczenie i konserwacja
produktu
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Efektywne korzystanie z
telefonu
Urządzenia elektroniczne
Wszystkie telefony mogą powodować
zakłócenia, które mogą negatywnie
wpłynąć na działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
v Nie używaj telefonu komórkowego w
pobliżu sprzętu medycznego bez zgody
personelu placówki. Nie umieszczaj
telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np.
w kieszeni na piersi.
v Telefony komórkowe mogą zakłócać
pracę niektórych aparatów słuchowych.
v 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.
v Podczas prowadzenia pojazdu nie
trzymaj telefonu w ręce.
v Skup się na kierowaniu pojazdem.
v Korzystaj z zestawu głośnomówiącego
lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
v Jeśli wymagają tego warunki panujące
na drodze, przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia należy zjechać
na pobocze i zaparkować pojazd.
v Fale radiowe mogą negatywnie
wpływać na pracę niektórych systemów
elektronicznych w pojeździe, np.
odtwarzaczy samochodowych i
systemów bezpieczeństwa.
v Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę
powietrzną, nie należy jej blokować
przez zainstalowane na stałe lub
przenośnie urządzenia bezprzewodowe.
Może to spowodować awarię
poduszki powietrznej, a tym samym
poważne obrażenia ciała wywołane
nieprawidłowym działaniem.
v Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj głośność na
umiarkowanym poziomie, aby słyszeć
dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo
ważne w pobliżu dróg.

Miejsca zagrożone
wybuchem

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

v Nie korzystaj z telefonu na stacji

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.

benzynowej.
v Nie korzystaj z telefonu w pobliżu

zbiorników paliwa lub substancji
chemicznych.
v Nie przewoź ani nie przechowuj
łatwopalnych gazów, cieczy lub
materiałów wybuchowych w schowku
samochodowym, w którym znajduje się
telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia w samolocie.
v Przed wejściem na pokład samolotu
wyłącz telefon komórkowy.
v Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu
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słuchu
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Dzieci

Informacje o baterii

Telefon należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla
małych dzieci. Telefon zawiera drobne
części, które w przypadku włożenia do ust
stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

v Przed rozpoczęciem ładowania bateria

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może
nie być dostępna w niektórych sieciach
telefonii komórkowej. Z tego względu w
przypadku konieczności wezwania pomocy
nie należy polegać wyłącznie na telefonie.
Szczegółowe informacje można uzyskać u
lokalnego operatora sieci.

nie musi być całkowicie rozładowana.
W przeciwieństwie do innych baterii
nie istnieje efekt pamięci, który mógłby
zagrozić wydajności baterii.
v Używaj wyłącznie baterii i ładowarek
firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wydłużyć czas eksploatacji baterii.
v Nie rozkładaj baterii na części ani nie
wywołuj zwarcia.
v Utrzymuj metalowe styki baterii w
czystości.
v Baterię należy wymienić, jeśli nie działa
w sposób zadowalający. Baterię można
ładować wielokrotnie zanim konieczna
będzie jej wymiana.
v Jeśli bateria nie była używana przez
dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie
zwiększyć jej przydatność.
v Nie przechowuj ładowarki w miejscach
nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej
w warunkach wysokiej wilgotności, np. w
łazience.
v Nie przechowuj baterii w gorących
lub zimnych miejscach. Może to
spowodować spadek ich wydajności.

nieprawidłowego typu stwarza ryzyko
eksplozji.
v W przypadku zużycia baterii należy
postępować zgodnie z instrukcjami
producenta. Jeżeli to możliwe, należy
ją poddać recyklingowi. Nie wolno
wyrzucać baterii razem ze zwykłymi
odpadami.
v W przypadku konieczności wymiany
akumulatora, należy zanieść go do
najbliższego autoryzowanego serwisu
lub dealera LG Electronics.
v Należy zawsze odłączać ładowarkę od
gniazdka zasilania po naładowaniu
akumulatora telefonu, aby uniknąć
kosztów związanych z dodatkowym
zużyciem energii.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu

v Wymiana baterii na baterię
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Cechy i funkcje telefonu KF310
Elementy telefonu

Widok otwartego telefonu
Słuchawka

Cechy i funkcje telefonu KF310
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Klawisze nawigacyjne
v W trybie gotowości:
lpodręczne okno
profili
rtworzenie
wiadomości
u Ulubione
d Lista kontaktów
v W trybie menu:
poruszanie się po
menu.
Klawisz OK
(Potwierdź)
Klawisz
wielofunkcyjny

Aparat fotograficzny VGA
Ekran LCD
v U góry: ikony wskazujące
siłę sygnału, stan
naładowania baterii i inne
informacje
v U dołu: klawisze funkcyjne
Klawisz skrótu aparatu
v Przejście do aparatu
fotograficznego
Klawisze alfanumeryczne
v W trybie gotowości:
wprowadzanie cyfr
wybieranego numeru.
Przytrzymanie:
0 — połączenia
międzynarodowe.
1 — wybranie numeru
poczty głosowej.
2do9 — szybkie
wybieranie numerów.
v W trybie edycji:
wprowadzanie cyfr i znaków.

Klawisz wysyłania
v Wybieranie numeru telefonu i odbieranie
połączeń.
v W trybie gotowości: wyświetlanie historii
połączeń wykonanych, odebranych i
nieodebranych.
Lewy/prawy klawisz funkcyjny
Realizuje funkcje pokazywane u dołu
wyświetlacza.

Klawisz Wyczyść
Umożliwia usunięcie litery lub powrót do
poprzedniego menu.

Cechy i funkcje telefonu KF310

Klawisz zakończenia połączenia
v Umożliwia zakończenie połączenia.
v Naciśnięcie tego klawisza podczas
używania menu spowoduje powrót do
trybu gotowości.
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Cechy i funkcje telefonu KF310
Widok z prawej strony

Widok z lewej strony

Otwór na pasek na rękę
Złącze zestawu
słuchawkowego/
ładowarki/przewodu

Gniazdo kart pamięci
microSD

Klawisze głośności

Cechy i funkcje telefonu KF310
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Widok z tyłu

Pokrywa komory
baterii

Soczewka
zewnętrznego
aparatu

Cechy i funkcje telefonu KF310

Bateria
Gniazdo karty
USIM
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Pierwsze kroki
Wkładanie karty USIM i
baterii
Wkładanie karty USIM
Na karcie USIM jest zapisany numer
telefonu, informacje o usługach oraz
dane kontaktów, dlatego musi być
umieszczona w telefonie. Usunięcie karty
USIM sprawia, że za pomocą telefonu nie
można wykonywać połączeń (z wyjątkiem
wykonywania połączeń alarmowych) do
momentu włożenia innej, ważnej karty.
Przed wkładaniem lub wyjmowaniem
karty USIM odłącz od telefonu ładowarkę
i inne akcesoria. Wsuń kartę USIM w
uchwyt. Upewnij się, że karta jest włożona
poprawnie, a jej miejsce styku (w kolorze
złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć
kartę, dociśnij ją lekko i pociągnij w
kierunku odwrotnym niż przy wkładaniu.

Pier wsze kroki
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Wkładanie karty USIM

Wyjmowanie karty USIM

Uwaga
v Metalowy styk karty USIM można

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

Wkładanie baterii.
Najpierw wsuń górną część baterii w
górną krawędź komory baterii. Upewnij
się, że styki baterii dotykają blaszek w
telefonie. Dociśnij dolną część baterii
(prawidłowe umieszczenie sygnalizowane
jest charakterystycznym kliknięciem).

Wyjmowanie baterii
Wyłącz zasilanie. (Pozostawienie
włączonego zasilania grozi utratą numerów
i wiadomości zapisanych w telefonie).
Po zdjęciu pokrywy komory baterii, podważ
dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z
komory.

Pier wsze kroki
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Pierwsze kroki

Ładowanie baterii
Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się
czy bateria jest prawidłowo zamontowana
w telefonie.

Uwaga
v Używaj wyłącznie ładowarki

dołączonej do telefonu.

4. Po zakończeniu ładowania paski
widoczne na ikonie baterii przestaną się
przesuwać.
5. Przed pierwszym użyciem telefonu
sprawdź, czy bateria jest w pełni
naładowana.

PRZESTROGA!
1. Otwórz pokrywę gniazda ładowania z
prawej strony telefonu.
2. Włóż wtyk ładowarki do gniazda
ładowania telefonu zgodnie powyższym
rysunkiem.
3. Podłącz ładowarkę do sieci.

• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki na
siłę, gdyż może to spowodować uszkodzenie
telefonu i/lub ładowarki.
• Zawsze używaj ładowarki odpowiedniej do
danego modelu telefonu.
• Podczas ładowania nie wyjmuj baterii ani
karty USIM.

OSTRZEŻENIE!

Pier wsze kroki
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• Podczas burzy odłącz ładowarkę od źródła
zasilania i telefonu, aby uniknąć ryzyka
porażenia prądem i/lub pożaru.
• Przekłucie lub przecięcie baterii grozi
pożarem. Aby uniknąć uszodzenia trzymaj
baterię z dala od ostrych przedmiotów i
zwierząt (ryzyko przegryzienia).

Odłączanie ładowarki

2. Odchyl plastikową osłonę zakrywającą
gniazdo karty pamięci microSD.

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

Korzystanie z karty pamięci
microSD

Pier wsze kroki

<Karta pamięci microSD>
<Wkładanie karty pamięci microSD>
1. Wyłącz telefon. Wkładanie lub
wyjmowanie karty pamięci microSD, gdy
telefon jest włączony, może spowodować
uszkodzenie plików zapisanych na kracie.

3. Włóż kartę pamięci do gniazda. Złote
styki muszą znajdować się z tyłu karty
pamięci microSD. Nie należy zbyt mocno
dociskać karty microSD. W przypadku
problemów z włożeniem karty do
gniazda przyczyną może być włożenie
jej nieprawidłową stroną lub zatkanie
gniazda jakimś przedmiotem.

19

Pierwsze kroki
4. Po włożeniu karty pamięci microSD
należy ją dociskać aż do usłyszenia
“kliknięcia”, które oznacza, że karta
została prawidłowo zablokowana.

v Nie wolno zginać ani na siłę wciskać

karty pamięci do gniazda.
v Nie wkładać do telefonu kart pamięci

innych niż microSD.
v Jeśli karta microSD została sformatowana

w systemie plików FAT32, sformatuj ją
ponownie w systemie plików FAT16.
Więcej informacji na temat kart microSD
należy szukać w instrukcji dołączonej do
karty pamięci.

Pier wsze kroki
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5. Zamknij plastikową osłonę gniazda.
6. Aby wyjąć kartę pamięci, wyłącz telefon,
otwórz osłonę gniazda i dociśnij kartę
microSD w celu jej odblokowania.
Ostrożnie wyjmij kartę pamięci.
Uwaga:
v Należy unikać korzystania z karty pamięci
gdy poziom naładowania akumulatora
jest niski.
v Podczas zapisywania na kartę pamięci
należy zaczekać, aż operacja zostanie
ukończona, a dopiero potem wyjąć kartę.
v Karta pamięci jest tak skonstruowana,
aby można było ją włożyć tylko w jeden
prawidłowy sposób.

Formatowanie karty
pamięci
Po włożeniu karty do telefonu wybierz
kolejno opcje Menu (przyciskO) →
Ustawienia → Menedżer pamięci →
Pamięć zewnętrzna, a następnie naciśnij
lewy klawisz funkcyjny L(Format).
Czynność tę należy wykonać tylko w
przypadku pierwszego podłączenia karty
pamięci. Podczas formatowania utworzone
zostaną różne foldery dla różnych typów
danych.

Włączanie i wyłączanie
telefonu
Włączanie telefonu
Sprawdź, czy karta USIM jest włożona do
telefonu, a bateria telefonu naładowana.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz e aż do
włączenia telefonu. Jeśli dla opcji Żądanie
kodu PIN wybrano ustawienie Włączone,
wpisz kod PIN dołączony do karty USIM.
Po kilku sekundach nastąpi rejestracja w
sieci.

Wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz e aż do
wyłączenia telefonu. W trakcie wyłączania
telefonu może wystąpić kilka sekund
opóźnienia. W tym czasie nie należy
włączać ponownie telefonu.

Funkcja połączeń alarmowych
Pier wsze kroki

Telefon posiada możliwość wykonania
połączenia alarmowego nawet bez
włożonej karty SIM lub braku zasięgu
sieci macierzystej. Nacisnij prawy klawisz
funkcyjny lub wybierz numer alarmowy za
pomocą klawiatury.
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Funkcje ogólne
Wykonywanie i odbieranie
połączeń
Nawiązywanie połączenia
głosowego
1. Wprowadź numer wraz z pełnym
numerem kierunkowym.
v Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz c.
Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i
przytrzymaj klawisz c.
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz
s.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij
klawisz e lub zamknij telefon.

Uwaga
v Aby włączyć głośnik podczas

połączenia, włącz obsługę przycisków
dotykowych, a następnie naciśnij i
przytrzymaj klawisz O.

Funkcje ogólne
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Nawiązywanie połączenia z
poziomu rejestrów połączeń
1. W trybie gotowości naciśnij klawisz
s. Zostanie wyświetlona lista
ostatnich połączeń przychodzących,
wychodzących i nieodebranych.
2. Zaznacz żądany numer za pomocą
klawiszy d/u .
3. Aby nawiązać połączenie z wybranym
numerem, naciśnij klawisz s.

Nawiązywanie wideorozmowy
Jeśli telefon użytkownika oraz jego
rozmówcy znajduje się w zasięgu sieci
telefonii 3G, możliwe jest wykonywanie i
odbieranie wideorozmów. Aby nawiązać
lub odebrać wideorozmowę, wykonaj
następujące czynności.
1. Wprowadź numer telefonu za pomocą
klawiatury numerycznej lub wybierz
z listy wybranych numerów lub
odebranych połączeń.
v Aby poprawić błędy, naciśnij krótko
przycisk c w celu usunięcia
ostatniej cyfry lub naciśnij i przytrzymaj
przycisk c, aby usunąć wszystkie
cyfry.

2. Jeśli nie chcesz korzystać z głośnika
telefonu, upewnij się, że podłączony jest
zestaw słuchawkowy.
3. Aby uruchomić funkcję wideo, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
pozycję Wideorozmowa.
v Zasygnalizowana zostanie konieczność
zamknięcia innych aplikacji,
aby możliwe było nawiązanie
wideorozmowy.

Uwaga
v Nawiązywanie wideorozmowy

może zająć kilka minut. Prosimy
o cierpliwość. Czas nawiązywania
połączenia jest także zależny od
tego, jak szybko odbiorca odbierze
połączenie. W trakcie nawiązywania
wideorozmowy wyświetlany będzie
obraz z Twojego telefonu; po
odebraniu telefonu na ekranie pojawi
się obraz odbiorcy.

Nawiązywanie połączeń z osobami, których
numery są na liście kontaktów, jest proste.
1. Naciśnij klawisz d, aby przejść do
listy kontaktów.
2. Przewiń do kontaktu, aby nawiązać
połączenie.
3. Naciśnij klawisz s, aby nawiązać
połączenie głosowe. Jeśli chcesz
nawiązać wideorozmowę, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny i wybierz opcję
Wideorozmowa.
4. Naciśnij klawisz e, aby zakończyć
połączenie.

Nawiązywanie połączeń
międzynarodowych
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0,
aby wprowadzić międzynarodowy
prefiks. Znak „+” występuje przed
międzynarodowym kodem dostępu.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy
i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz s.

Funkcje ogólne

4. W razie konieczności dostosuj ułożenie
aparatu.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij
klawisz e lub zamknij telefon.

Nawiązywanie połączenia
głosowego lub wideorozmowy z
poziomu kontaktów
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Funkcje ogólne
Odbieranie połączenia
W przypadku połączenia przychodzącego
telefon dzwoni, a na ekranie jest
wyświetlana migająca ikona telefonu.
Jeśli rozmówca został zidentyfikowany, na
ekranie pojawi się jego numer (lub nazwa,
jeśli jest zapisana w Kontaktach).
1. Wysuń telefon, aby odebrać
przychodzące połączenie.

Uwaga
v Aby odrzucić połączenie

Funkcje ogólne
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przychodzące, należy nacisnąć klawisz
e lub dwukrotnie nacisnąć prawy
klawisz funkcyjny.
v Jeśli w menu Tryb odbioru
zaznaczono opcję Rozsunięcie (menu
2.0.4), w celu odebrania połączenia
wystarczy rozsunąć klapkę telefonu i
nacisnąć klawisz s.
v Jeśli jako tryb odbierania wybrano
opcję Dowolny klawisz, połączenie
można odbierać dowolnym
klawiszem, z wyjątkiem klawisza e.

2. Zakończ połączenie, zamykając telefon
lub naciskając klawisz e.

Uwaga
v Połączenia można odbierać w czasie

korzystania z Kontaktów lub innych
funkcji menu.
v Jeśli zgodny zestaw słuchawkowy jest
podłączony do telefonu, połączenia
można odbierać za pomocą
przycisków zestawu słuchawkowego
lub telefonu. Aby odrzucić połączenie
przychodzące, należy nacisnąć klawisz
e.
v Aby całkowicie ściszyć dzwonek
połączenia przychodzącego, należy
nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz
funkcyjny głośności.

Skrót włączania trybu Milczy
Aby włączyć tryb Milczy, po otwarciu
telefonu należy nacisnąć i przytrzymać
klawisz #.

Siła sygnału
Siłę sygnału można sprawdzić za
pomocą wskaźnika poziomu sygnału
na wyświetlaczu telefonu. Siła sygnału
może się zmieniać, szczególnie wewnątrz
budynków. Podejście do okna często
umożliwia poprawę odbioru.

Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne można wprowadzić
za pomocą klawiatury telefonu.
Czynności takie jak zapisywanie nazw w
Kontaktach, pisanie wiadomości, tworzenie
własnego powitania czy tworzenie
zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu
wymagają wprowadzenia tekstu.

Zmiana trybu wprowadzania
tekstu
1. Po przejściu do pola, które umożliwia
wprowadzanie znaków, w górnym
prawym rogu wyświetlacza LCD
widoczny będzie wskaźnik trybu
wprowadzania tekstu.
2. Jeśli tryb T9 jest włączony, można za
pomocą klawisza # przełączać się
między trybami T9Abc, T9ABC, 123 lub
T9abc. Jeśli tryb T9 jest wyłączony, tryby
będą zmieniały się na Abc, ABC, 123 i abc.

Korzystanie z trybu ABC
Do wprowadzania tekstu służą klawisze
2 do 9.
1. Naciśnij klawisz z wymaganą literą:
v Raz, aby wpisać pierwszą literę.
v Dwa razy, aby wpisać drugą literę.
v Stosuj tę samą zasadę dla kolejnych
liter.
2. Aby wstawić spację, naciśnij jeden raz
klawisz 0. Aby usunąć litery, naciśnij
klawisz c .

Uwaga
v Przypisanie znaków do klawiszy oraz

kolejność ich wyświetlania zależy od
języka wybranego za pomocą opcji
Trybu tekstu. Powyższy przykład
obejmuje zestaw znaków języka
angielskiego.

Korzystanie z trybu T9
Funkcje ogólne

Tryb wprowadzania tekstu przy pomocy
słownika T9 umożliwia łatwe wpisywanie
wyrazów przy użyciu minimalnej ilości
naciśnięć klawiszy. Naciśnięcie klawisza
powoduje wyświetlenie listy wyrazów
z wbudowanego słownika, które
rozpoczynają się wpisaną sekwencją liter.
Wraz z dodawaniem nowych liter słowo
zmienia się w najbardziej prawdopodobną
pozycję ze słownika.
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Funkcje ogólne
Korzystanie z trybu 123 (trybu
numerów)
Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr (np.
numeru telefonu) w tekście wiadomości.
Naciskaj klawisze odpowiadające żądanym
cyfrom, a następnie przełącz się ręcznie
do odpowiedniego trybu wprowadzania
tekstu.

Korzystanie z trybu symboli
Tryb symboli umożliwia wprowadzanie
różnych symboli i znaków specjalnych.
Aby wprowadzić symbol, wybierz kolejno
Opcje → Wstaw → Symbole. Następnie
za pomocą klawiszy nawigacyjnych i
numerycznych wybierz żądany symbol i
naciśnij przycisk O .

Funkcje ogólne
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Opis funkcji menu
Menu można wyświetlić, naciskając klawisz O. Przejdź do wybranej pozycji, a następnie
naciśnij klawisz O, aby przejść do podmenu.
Z menu głównego można także przejść do podmenu, naciskając odpowiednie, opisane
poniżej klawisze numeryczne. Menu główne składa się z poniżej przedstawionych pozycji
głównych i pozycji podmenu.

1 Gry i aplikacje

3. Terminarz

5. Wiadomości

1.1 Gry i aplikacje

3.1 Kalendarz

5.1 Napisz

1.2 Ustawienia

3.2 Zadania

5.2 Odebrane

3.3 Notatka

5.3 Skrzynka e-mail

3.4 Notatka tajna

5.4 Robocze

3.5 Szukanie dnia

5.5 Nadawane

3.6 Ustawienia

5.6 Wysłane

2. Połączenia
2.1 Zacznij wideorozmowę
2.2 Historia połączeń
2.3 Czasy połączeń

5.7 Moje Pliki

2.4 Ilość danych

5.8 Szablony

2.5 Koszty połączeń

4. Multimedia

2.7 Blokowanie połączeń
wychodzących

4.1 Aparat

2.8 Numery ustalone
2.9 Poł. oczekujące
2.0 Ustawienia wspólne
2.* Ustaw. wideorozmowy

4.2 Kamera
4.3 Muzyka
4.4 Dyktafon

5.9 Emotikony
5.0 Ustawienia

Opis funkcji menu

2.6 Przekierowania
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Opis funkcji menu
6. Pliki

9. Narzędzia

0. Łączność

6.1 Obrazy

9.1 Ulubione

0.1 Bluetooth

6.2 Dźwięki

9.2 Alarmy

0.2 Usługa synchronizacji

6.3 Wideo

9.3 Kalkulator

0.3 Tryb połączenia USB

6.4 Gry i aplikacje

9.4 Stoper

6.5 Inne

9.5 Konwerter jednostek

6.6 Moja karta pamięci

9.6 Czas globalny
9.7 Usługi SIM

#. Ustawienia
#.1 Profile
#.2 Telefon

7. Yahoo

#.3. Ekran

*. Internet
*.1 Strona główna

Opis funkcji menu
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#.4 Data i godzina
#.5 Sieć

8. Kontakty

*.2 Wprowadź adres

#.6 Profile internetowe

8.1 Dodaj

*.3 Zakładki

#.7 Punkty dostępowe

8.2 Szukaj

*.4 Czytnik kanałów RSS

8.3 Szybkie wybieranie

*.5 Zapisane strony

#.8 Transmisja pakietów
danych

8.4 Grupy

*.6 Historia

#.9 Zabezpieczenia

8.5 Numery serwisowe

*.7 Ustawienia

#.0 Menedżer pamięci

8.6 Własny numer
8.7 Moja wizytówka
8.8 Ustawienia

#.* Ustawienia Streamingu
#.# Zresetuj ustawienia

Gry i aplikacje [Menu 1]
Gry i aplikacje

Menu 1.1

To menu pozwala na łatwe pobieranie
gier i innych aplikacji. Może nie być tu
żadnych folderów lub mogą znajdować
się tu foldery, np. Gry i Aplikacje. Foldery
domyślne zależą od operatora/kraju.
Każdy z nich zawiera wbudowane łącze,
które umożliwia pobieranie gier i aplikacji.
Korzystanie z usług internetowych może
jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Dodatkowy folder można utworzyć za
pomocą lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje].

Ustawienia

Menu 1.2

- Profile: Umożliwia wyświetlenie
istniejącego i dodanie nowego profilu.
- Lista certyfikatów: Umożliwia
wyświetlenie listy certyfikatów
niezbędnych do korzystania z aplikacji
Java.

Gr y i aplikacje
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Połączenia [Menu 2]
Zacznij wideorozmowę
Menu 2.1
Za pomocą tego menu można prowadzić
wideorozmowy. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronach 22 – 23.

Historia połączeń

Menu 2.2

Wszystkie (menu 2.2.1)
Umożliwia przejrzenie rejestrów połączeń
nieodebranych i odebranych oraz
wybieranych numerów. Na numer wybrany
z rejestrów można wysłać wiadomość lub
zadzwonić. Można go również zapisać w
kontaktach.

Wybrane (menu 2.2.2)
W tym menu można przejrzeć rejestr
wykonanych połączeń, wykonać
połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać
numer telefonu w kontaktach.

Odebrane (menu 2.2.3)
Połączenia
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W tym menu można przejrzeć rejestr
odebranych połączeń, wykonać połączenie,
wysłać wiadomość oraz zapisać numer
telefonu w kontaktach.

Nieodebrane (menu 2.2.4)
W tym menu można przejrzeć rejestr
nieodebranych połączeń, wykonać
połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać
numer telefonu w kontaktach.

Czasy połączeń

Menu 2.3

Można wyświetlać czas trwania połączeń
według ich rodzajów: Wszystkie, Wybrane,
Odebrane, Ostatnie. Naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierz wyzerowanie
częściowe Wyczyść lub całościowe Usuń
wszystko. Skasowanie danych wymaga
podania kodu zabezpieczającego.

Ilość danych

Menu 2.4

Umożliwia sprawdzanie ilości danych
wysłanych, otrzymanych oraz wszystkich
razem. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby
wybrać skasowanie wszystkich danych lub
danych dotyczących tylko pewnego typu
przesyłu.
Skasowanie danych wymaga podania kodu
zabezpieczającego.

Koszty połączeń

Menu 2.5

1. Ta funkcja pozwala sprawdzić koszt
ostatniego połączenia oraz koszt
wszystkich połączeń.
2. Aby zmodyfikować dane, naciśnij
środkowy klawisz [Edytuj] i wprowadź
kod PIN2.
3. W menu Ustaw koszt połączeń można
wybrać jedną z dwóch opcji: Jednostki
lub Waluta. W zależności od ustawień
telefonu oraz karty USIM i operatora
sieci, koszt może być także wyświetlany
podczas połączenia.
4. W menu konfiguracji Ustaw limit
można wybrać opcję Włączone, aby
skonfigurować limit kosztów. Gdy koszty
połączeń osiągną ustalony limit, nie
będzie można wykonywać dalszych
połączeń.

Przekierowania

Menu 2.6

Połączenia

Poszczególne pozycje menu pozwalają
na konfigurację przekazywania połączeń
głosowych i wideo.
1. Jeśli nie włączono przekazywania
połączeń
Numer można wprowadzić ręcznie lub
wyszukać w spisie telefonów. Naciśnięcie
klawisza [OK] spowoduje wysłanie
żądania do operatora po wprowadzeniu
numeru.

W trakcie oczekiwania na odpowiedź
z sieci na ekranie wyświetlany jest
komunikat „Żąda” oraz animacja.
2. Jeśli włączono przekazywanie połączeń
Zostanie wyświetlona lista
skonfigurowanych numerów
przekazywania połączeń. W trakcie
oczekiwania na odpowiedź z sieci na
ekranie wyświetlany jest komunikat
„Żąda” oraz animacja.
3. Menu opcji
Po otworzeniu menu Głosowe wybranie
menu Opcje u dołu listy wyświetlonych
menu powoduje wyświetlenie
następujących opcji: Wyłącz, Wyłącz
wszystko, Sprawdź status i Wyczyść listę.
Opcja Sprawdź status służy do
wyświetlania ustawień sieci. Wybór
tej opcji powoduje wyświetlenie
komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po
uzyskaniu odpowiedzi z sieci na ekranie
zostaną wyświetlone jej ustawienia.
Wybranie opcji Wyłącz pozwala usunąć
numery przekierowania połączeń
zdefiniowane w sieci, co wymaga jednak
potwierdzenia od użytkownika. Opcja
Wyczyść listę powoduje usunięcie
całej zawartości listy numerów
przekierowania.
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Połączenia
Blokowanie połączeń
Menu 2.7
wychodzących

Połączenia
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Poszczególne pozycje menu pozwalają
na konfigurację blokowania połączeń
głosowych i wideo.
Menu składa się z następujących pozycji:
Głosowe, Połączenia wideo oraz Wyłącz
wszystko. Menu Głosowe oraz Połączenia
wideo składają się z poniższych pozycji
podmenu.
Menu Blokowanie połączeń
wychodzących składa się z następujących
pozycji: Wychodzące, Wychodzące
międzynarodowe, Wychodzące z wyjątkiem
kraju macierzystego, Przychodzące oraz
Przychodzące, gdy w roamingu.
Opcja Wychodzące blokuje możliwość
wykonywania jakichkolwiek połączeń,
opcja Wychodzące międzynarodowe —
połączeń za granicę, a opcja Wychodzące
z wyjątkiem kraju macierzystego —
połączeń do wszystkich krajów oprócz
połączeń do sieci PLMN macierzystego
kraju użytkownika. Opcja Przychodzące
powoduje odrzucanie wszystkich połączeń
przychodzących, a opcja Przychodzące, gdy
w roamingu — połączeń przychodzących
w czasie, gdy użytkownik korzysta z usługi
roamingu.

Połączenia głosowe i wideo
1. Aby włączyć usługę blokowania
połączeń, naciśnij klawisz OK, a następnie
wpisz hasło blokowania. Telefon wyśle do
sieci żądanie włączenia usługi, po czym
otrzyma informację o wyniku wykonania
operacji. Wynik operacji zostanie
wyświetlony na ekranie telefonu.
2. Naciśnięcie menu Opcje powoduje
uaktywnienie menu połączeń
wychodzących. W menu funkcyjnych
umieszczonych w dolnym menu wybierz
menu Opcje. Pojawią się następujące
opcje: Wyłącz, Wyłącz wszystko, Sprawdź
status i Zmień hasło. Aby wyłączyć
usługę blokowania, wybierz opcję Wyłącz
i wpisz hasło blokowania. Jeśli chcesz
wyłączyć wszystkie usługi blokowania
skonfigurowane w sieci, wybierz
opcję Wyłącz wszystko i podaj hasło
blokowania.
Opcja Sprawdź status pozwala sprawdzić
obecne ustawienia konfiguracyjne sieci.
Gdy ją wybierzesz, pojawi się komunikat
żądania oraz animacja, a gdy z sieci
nadejdzie odpowiedź, również wynik
zleconej operacji. Opcja Zmień hasło
umożliwia zmianę bieżącego hasła
blokowania.
Wyłącz wszystko
Umożliwia określenie, czy wyłączyć funkcję
dla wszystkich połączeń.

Numery ustalone

Menu 2.8

v Włącz/wyłącz

- Włącz: Pozwala włączyć lub wyłączyć
funkcję numerów ustalonych.
Wymagane jest podanie kodu PIN2.
- Wyłącz: Pozwala włączyć lub wyłączyć
funkcję numerów ustalonych.
Wymagane jest podanie kodu PIN2.
v Lista numerów ustalonych: Umożliwia
wyświetlenie aktualnej listy numerów
ustalonych. Pozwala edytować, dodawać
oraz usuwać numery ustalone. Aby
edytować, dodać lub usunąć listę,
należy podać kod PIN2. Informacje
konfiguracyjne są zapisywane na karcie
USIM. Informacje zapisane na karcie
USIM są wykorzystywane przez funkcję
ograniczania połączeń wychodzących do
numerów ustalonych.

Ustawienia wspólne Menu 2.0
Odrzucanie połączeń
Pozwala na włączenie funkcji odrzucania
połączeń przychodzących. Można
ustalić listę odrzuconych. Dostępne
opcje: Wszystkie, Kontakty, Grupy,
Niezarejstrowane lub Brak ID abonenta.

Wysyłaj mój numer
v Ustawia sieć: Umożliwia zastosowanie

domyślnych ustawień podanych przez
operatora sieci.
v Włączone: Numer telefonu użytkownika

jest wysyłany podczas inicjowania
połączenia wychodzącego.
v Wyłączone: Numer telefonu użytkownika
nie jest wysyłany podczas inicjowania
połączenia wychodzącego.

Ponowne wybieranie

Poł. oczekujące

Menu 2.9

Tryb odbioru
To menu pozwala określić sposób
odbierania połączeń przychodzących.
Dostępne są następujące opcje: Tylko
kl. odbioru, Rozsunięcie oraz Dowolny
klawisz.

Sygnał co 1 min

Połączenia

Umożliwia włączanie usługi oczekiwania.
Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie
komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po
nadejściu odpowiedzi z sieci na ekranie
zostanie wyświetlony wynik operacji.

Jeśli nawiązanie połączenia się nie
powiedzie, automatycznie będą
podejmowane kolejne próby.

Pozwala włączyć sygnał emitowany po
każdej minucie rozmowy.

33

Połączenia
Tryb odbioru BT
v Zestaw BT: Podłączenie do telefonu

zestawu słuchawkowego Bluetooth
pozwala odbierać połączenia za jego
pomocą.
v Telefon: Po naciśnięciu przycisku s na
telefonie w celu odebrania połączenia,
można rozmawiać przy użyciu mikrofonu
i słuchawki w telefonie. Jeśli połączenie
zostanie odebrane naciśnięciem
przycisku na zestawie słuchawkowym
Bluetooth, rozmowę można prowadzić
za pomocą zestawu Bluetooth. Jest to
początkowy wybór trybu odbioru. Można
przełączać trwającą rozmowę pomiędzy
telefonem i zestawem słuchawkowym.

Zapisz nowy numer
To menu umożliwia po zakończeniu
połączenia zapisanie w spisie telefonów
nowego numeru.

Zamknięcie klapki
Pozwala określić, czy rozmowa ma zostać
zakończona w przypadku zamknięcia części
wysuwanej.

Połączenia
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Wybierz linię
(opcja zależna od karty SIM)
Jeśli karta SIM obsługuje
2 linie, można wybrać korzystanie
z jednej z nich.

Ustaw. wideorozmowy
Menu 2.*
Pozwala określić zawartość ekranu
wyświetlaną podczas wykonywania i
odbierania połączenia wideo.
v Użyj obrazu prywatnego: Pozwala
określić, czy ma być prezentowany
wizerunek rozmówcy.
v Obraz prywatny: Umożliwia wybór
obrazu, który ma być wyświetlany.
v Lustro: Umożliwia włączanie efektu
odbicia lustrzanego.
- Włączone: Obraz będzie wyświetlany
w odbiciu lustrzanym.
- Wyłączone: Obraz będzie wyświetlany
bez zmian.

Terminarz [Menu 3]
Kalendarz

Menu 3.1

Przeszukiwanie harmonogramu

Umożliwia dodanie zdarzenia. W
ustawieniach harmonogramu można
określić datę początkową i końcową, czas
rozpoczęcia i zakończenia, treść, rodzaj
zdarzenia, powtarzalność oraz alarm.

Usuń wszystkie harmonogramy
Pozwala usunąć zapisane wpisy
harmonogramu.

Konfigurowanie i usuwanie świąt
W telefonie można konfigurować i usuwać
dni świąteczne. W tym celu należy nacisnąć
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybrać
opcję Ustaw dzień wolny. Zaznaczony dzień
będzie wyświetlany w kolorze czerwonym.
Aby usunąć dzień wolny, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję
Usuń dzień wolny.

Powiadamianie o zdarzeniu z
harmonogramu
Jeśli w telefonie skonfigurowano
ustawienia alarmu, rozlegnie się wybrany
dźwięk alarmu. Jeśli czas powiadomienia
wypada przed rozpoczęciem
harmonogramu, można ustawić alarm
ponownie.

Terminarz

1. Wyszukiwanie wg miesięcy
Harmonogram można przeszukiwać
według miesięcy. Po wybraniu menu
kursor znajduje się w polu z bieżącą datą.
Harmonogram zapisany dla daty,
na której umieści się kursor, jest
symbolizowany przez szare pole.
Naciśnięcie klawisza skrótu 1
powoduje przejście do poprzedniego
roku, klawisza skrótu 3 — do
następnego roku, a klawisza skrótu
5 — do bieżącego dnia. Naciśnięcie
klawisza 7 lub * powoduje
przejście do poprzedniego miesiąca,
a klawisza 9 lub # — do
następnego miesiąca. Do przechodzenia
między dniami służą klawisze u /
d/l/ r.
2. Wyszukiwanie szczegółowe
Wyszukiwanie można prowadzić
również według harmonogramu
szczegółowego, tzn. sprawdzając całą
treść harmonogramu utworzonego przez
użytkownika.

Dodaj nowe zdarzenie
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Terminarz
Zadania

Menu 3.2

To menu umożliwia wyświetlanie,
edytowanie i dodawanie zadań do
wykonania. Zadania są prezentowane
chronologicznie. Zadania wykonane są
wyświetlane w inny sposób niż zadania
nieukończone.

Notatka

Menu 3.3

Funkcja zarządzania notatkami umożliwia
wyświetlanie zapisanych notatek i
wykonywanie na nich operacji, jak również
dodawanie nowych notatek.

Notatka tajna

Menu 3.4

Notatki tajne umożliwiają zapewnienie
poufności informacji. Aby móc korzystać
z tego menu, trzeba wprowadzić kod
zabezpieczający.

Szukanie dnia
Terminarz

36

Menu 3.5

Umożliwia zapisanie nazw i dat, takich
jak urodziny. Można też sprawdzić, ile
dni pozostało do oznaczonego dnia
wydarzenia oraz ile dni od niego minęło.

Ustawienia

Menu 3.6

Kalendarz (menu 3.6.1)
Umożliwia skonfigurowanie widoku
kalendarza.
v Widok domyślny: Umożliwia ustawienie
kalendarza domyślnego: Widok
miesięczny lub Widok tygodniowy.
v Początek dnia: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00,
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
v 1.dzień tygodnia: Umożliwia określenie
domyślnego dnia traktowanego jako
początek tygodnia: Niedziela lub
Poniedziałek.

Prześlij wszystkie przez
Bluetooth (menu 3.6.2)
Umożliwia wysłanie wszystkich danych
z kalendarza i/lub listy zadań zapisanych
w telefonie do innych telefonów za
pośrednictwem łącza Bluetooth.

Kopia zapasowa kalendarza i
zadań (menu 3.6.3)
Za pomocą tego menu można po włożeniu
zewnętrznej karty pamięci utworzyć
kopie zapasowe kalendarza i listy zadań
zapisanych w pamięci telefonu.

Przywróć kalendarz i zadania
(menu 3.6.4)

Za pomocą tego menu można po włożeniu
zewnętrznej karty pamięci przywrócić
kopie zapasowe kalendarza i zadań.

Status pamięci (menu 3.6.5)
To menu umożliwia wyświetlenie informacji
o dostępnej pamięci w odniesieniu do
funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki oraz
Notatka tajna.

Usuń wszystko (menu 3.6.6)
Umożliwia usunięcie wszystkich danych
z folderów Kalendarz, Zadania, Notatki i
Notatka tajna.
Skasowanie danych wymaga podania kodu
zabezpieczającego. Domyślny kod to 0000.

Terminarz
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Multimedia [Menu 4]
Aparat

Menu 4.1

Menu

Opis

Ta aplikacja służy do wykonywania zdjęć.
Można wykonać zdjęcie o dowolnym
rozmiarze, po czym użyć go w książce
adresowej, na stronie głównej lub w
dowolnym innym celu. Gotowe zdjęcie
można przesłać w wiadomości MMS, e-mail
lub przez łącze Bluetooth.
1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny i w
rozwiniętym menu Opcje skonfiguruj
żądanie ustawienia środowiska.
v Klawisze l/r służą do
przechodzenia między opcjami menu.
v Klawisze u/d umożliwiają wybór
odpowiedniej wartości, a klawisz O
służy do zatwierdzania wyboru.

Idź do

Powoduje otwarcie folderu Obrazy
i wyświetla wszystkie zapisane
zdjęcia w postaci miniatur.
Aby obejrzeć zdjęcie w
powiększeniu, należy nacisnąć
klawisz O. Zdjęcie można również
wysłać innej osobie w wiadomości
MMS lub e-mail albo przesłać przez
łącze Bluetooth.

Rozmiar

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Tapeta, 176x144, Kontakty

Jakość

Bardzo dobra, Dobra, Normalna

Zdjęcia
seryjne

Jedno, Trzy, Sześć, Dziewięć (Uwaga:
dostępność opcji serii zdjęć zależy
od ustawionego rozmiaru zdjęć).

Jasność

Od –2,0 do 2,0, w krokach co 0,5.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy
ekran.

Balans bieli Pozwala ustawić barwę tonalną
fotografii w zależności od pogody.
Auto, Światło dzienne, Pochmurno,
Oświetlenie, W pomieszczeniu

Multimedia
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Tryb nocny Włączenie tej opcji poprawia jakość
zdjęć nocnych.

Menu

Opis

Zdjęcia z
ramką

Podczas wykonywania zdjęcia
można skorzystać z jednego
z 10 efektów kadrowania
(opcja dostępna tylko dla zdjęć
wykonywanych w trybie Rozmiar
tapety)

Samowyzwalacz Pozwala opóźnić wyzwolenie
migawki aparatu. Dostępne opcje:
Brak, 3 sekundy, 5 sekund lub 10
sekund.
Jeśli licznik czasu jest aktywny, na
ekranie wyświetlana jest ikona
.
Efekty

Brak, Czarno-biały, Negatyw, Sepia

Dźwięk

Pozwala wybrać żądany dźwięk
migawki.
Umożliwia wybór typu pamięci,
która ma być używana: Telefon lub
Zewnętrzna.

Lustro

Włącza efekt lustra.

Zmień
kamerę

Ta opcja umożliwia przechodzenie
między aparatem wewnętrznym a
zewnętrznym.

Ekran
podglądu

Umożliwia wybór żądanej metody
podglądu: Pełny obraz lub Pełny
ekran.

Uwaga
v Aby wrócić do trybu podglądu należy

nacisnąć prawy klawisz funkcyjny
[Powrót].

Kamera

Menu 4.2

Ta aplikacja służy do nagrywania klipów
wideo. Menu pozwala na odtwarzanie
zapisanych plików wideo. Nagrany klip
można wysłać w wiadomości MMS lub
e-mail albo przesłać przez łącze Bluetooth.
1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby
wyświetlić menu Opcje, a następnie
ustaw środowisko w sposób podany
poniżej.

Multimedia

Pamięć

2. Po dokonaniu wszystkich ustawień
naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Zamknij].
3. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz
sfotografować, i naciśnij klawisz O.
4. Zdjęcie zapisywane jest automatycznie
i zostanie umieszczone w folderze Moje
pliki w podfolderze Obrazy.
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Multimedia
v Klawisze l/r służą do

Menu

Opis

v Klawisze u/d umożliwiają wybór

Tryb nocy

Włączenie tej opcji poprawia jakość
nagrań nocnych.

przechodzenia między opcjami menu.
odpowiedniej wartości, a klawisz O
służy do zatwierdzania wyboru.

Menu

Opis

Idź do

Powoduje otwarcie folderu Wideo
i wyświetla wszystkie zapisane
klipy wideo w postaci miniatur.
Aby odtworzyć klip wideo, należy
nacisnąć klawisz O. Klip można
również wysłać innej osobie w
wiadomości MMS lub e-mail albo
przesłać przez łącze Bluetooth.

Rozmiar

176x144, 128x96

Jakość

Bardzo dobra, Dobra, Normalna

Jasność

Od –2,0 do 2,0, w krokach co 0,5.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy
ekran.

Balans bieli Pozwala ustawić barwę tonalną
nagrywanego obrazu w zależności
od pogody. Auto, Światło dzienne,
Pochmurno, Oświetlenie, W
pomieszczeniu

Multimedia
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Efekty

Brak, Czarno-biały, Negatyw, Sepia

Czas

Pozwala wybrać żądany czas
nagrywania. MMS, 30 sekund,
1 min, 2 min, 5 min, 60 min

Pamięć

Pozwala wybrać żądaną pamięć:
Telefon lub Zewnętrzna.

Lustro

Zaznaczenie pozycji Włączone
spowoduje uaktywnienie efektu
lustra.

Głos

Pozwala włączyć lub wyłączyć
nagrywanie dźwięku.

Zmień
kamerę

Ta opcja umożliwia przechodzenie
między kamerą wewnętrzną a
zewnętrzną.

2. Po dokonaniu wszystkich ustawień
naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Zamknij].
3. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz
sfilmować, i naciśnij klawisz O.
Rozpocznie się nagrywanie.
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij
klawisz O.
v Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Pauza].

4. Klip zostanie zapisany automatycznie
i umieszczony w folderze Moje pliki w
podfolderze Wideo.

Uwaga
v Aby wrócić do trybu podglądu należy

nacisnąć prawy klawisz funkcyjny
[Powrót].

Albumy (menu 4.3.4)
Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie
plików muzycznych uporządkowanych
według albumów.

Gatunki (Menu 4.3.5)
Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie
plików muzycznych uporządkowanych
według gatunków.

Listy odtwarzania (menu 4.3.6)

Muzyka

Menu 4.3

Ostatnio odtwarzane (menu 4.3.1)
Umożliwia ponowne odtwarzanie ostatnio
słuchanych utworów, zapisanych w folderze
Dźwięki.

Wszystkie utwory (menu 4.3.2)
Umożliwia wyświetlenie wszystkich plików
muzycznych zapisanych w pamięci telefonu
lub pamięci zewnętrznej.

Wykonawcy (menu 4.3.3)

Wymieszaj utwory (menu 4.3.7)
Wybór tej opcji powoduje odtwarzanie
muzyki w kolejności losowej.

Dyktafon

Menu 4.4

1. Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby
wyświetlić podręczne menu opcji.
2. Przejdź do wybranej pozycji za pomocą
klawiszy u/d, a następnie
naciśnij klawisz O.
v Czas: Pozwala określić czas nagrywania:
Rozmiar MMS, 30 sekund, 1 min lub Bez
ograniczeń.

Multimedia

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie
plików muzycznych uporządkowanych
według wykonawców.

Wybierając nagrania z listy wyświetlanej za
pomocą menu Wszystkie utwory, można
tworzyć własne listy odtwarzania.
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v Jakość: Wybierz jakość nagrania —

Multimedia
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Bardzo dobra, Dobra i Normalna.
v Używana pamięć: Określ miejsce zapisu
nagrań głosowych: Pamięć telefonu lub
Pamięć zewnętrzna.
v Nagrania: Umożliwia otwieranie
podfolderu Nagrania głosowe
znajdującego się w folderze Dźwięki.
3. Naciśnięcie klawisza O powoduje
rozpoczęcie nagrywania. Po rozpoczęciu
nagrywania na ekranie widać czas jego
trwania. Aby przerwać nagrywanie,
naciśnij klawisz Powrót.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij
klawisz O, aby zakończyć. Nagrany
plik zostanie automatycznie zapisany
w podfolderze Nagrania głosowe
znajdującym się w folderze Pliki.
Ponowne naciśnięcie klawisza O
umożliwia rozpoczęcie kolejnego
nagrywania.
5. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego
spowoduje wyświetlenie menu opcji
umożliwiających wykonywanie różnych
operacji po zakończeniu nagrywania.
6. Zaznacz żądane menu za pomocą
klawiszy u/d i naciśnij klawisz
O.

v Odtwórz: Umożliwia odtworzenie

nagrania.
v Wyślij: Aby wysłać nagrany plik, wybierz

za pomocą przycisków u/d
opcję Wiadomość, Email lub Bluetooth i
naciśnij klawisz O.
v Pliki: Umożliwia zmianę nazwy pliku oraz
wyświetlenie informacji.
v Usuń: Umożliwia usunięcie nagranego
pliku.
v Użyj jako: Umożliwia ustawienie
nagranego pliku jako dzwonka
połączenia głosowego lub dzwonka
połączenia wideo.
v Nagrania: Umożliwia otwieranie
podfolderu Nagrania głosowe
znajdującego się w folderze Pliki.
7. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny.
Podręczne okienko menu opcji zostanie
zamknięte.

Wiadomości [Menu 5]
Napisz

Menu 5.1

Wiadomość (menu 5.1.1)

Wiadomości

Za pomocą tego menu można pisać i
edytować wiadomości zawierające tekst,
obrazy, klipy wideo i dźwięk.
1. Wpisz treść wiadomości w polu
wiadomości.
Menu opcji w polu wiadomości
v Wstaw: Dostępne są następujące
opcje:
1. Obraz: Umożliwia wstawianie zdjęć
(Istniejące zdjęcie/Zrób zdjęcie).
2. Wideo: Umożliwia wstawianie klipów
wideo (Maks. 1 klip na slajdzie).
3. Dźwięk: Umożliwia wstawianie plików
dźwiękowych (Maks. 1 plik dźwiękowy
na slajdzie).
4. Symbole: Umożliwia wstawianie
symboli poprzez wybranie
odpowiednich klawiszy numerycznych
i wybraniu przycisku OK.
5. Szablon: Umożliwia wstawianie
szablonów tekstowych zapisanych w
telefonie. Po zaznaczeniu szablonu
naciśnij klawisz O. Wybrany
szablon zostanie wstawiony do okna
wiadomości.
6. Emotikony: Umożliwia umieszczenie
emotikonu w pisanej wiadomości.

7. Nazwa i numer: Umożliwia wyszukanie
nazwy i numeru w spisie telefonów i
wstawienie go do wiadomości.
8. Nowy slajd: Umożliwia dodanie
nowego slajdu.
9. Temat: Umożliwia wpisanie tematu
wiadomości.
0. Dodatki: Umożliwia wstawienie:
Wizytówki ( danych z Kontaktów)
Terminu, Notatki, Zadania lub Mojej
wizytówki.
v Zapisz w Roboczych: Wiadomość
zostanie zapisana w folderze Robocze.
v Tryb tekstu: Umożliwia wybór trybu
słownika.
v Język: Umożliwia wybór języka, w
którym będą pisane wiadomości.
v Dodaj do słownika: Umożliwia
dodawanie wyrazów do słownika.
2. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Powrót], aby zamknąć menu lub przejść
do poprzedniego menu po ustawieniu
opcji w podmenu.
3. Naciśnij środkowy klawisz [Wyślij],
aby móc wprowadzić adres odbiorcy.
Po wypełnieniu co najmniej jednego
pola adresu odbiorcy naciśnij klawisz
zatwierdzenia [Wyślij], aby wysłać
wiadomość. Wiadomość zostanie
automatycznie zapisana w folderze
Wysłane. Jeśli wiadomość nie zostanie
wysłana, pozostanie w folderze
Nadawane ze statusem Nieudane.
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Email (menu 5.1.2)
Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie
wiadomości e-mail, należy skonfigurować
konto poczty e-mail.
1. Wprowadź adresy e-mail odbiorców w
polach Do, DW i UDW. Aby wyszukać
kontakty, naciśnij klawisz O.

Uwaga
v W polu DW (do wiadomości) należy

wpisać adres e-mail osoby, do której
wiadomość ma zostać wysłana w
celach informacyjnych.
v W polu UDW (ukryte do wiadomości)
należy wpisać adres e-mail osoby,
która ma otrzymać wiadomość
w celach informacyjnych, ale nie
powinna znać innych adresatów.
v We wszystkich trzech polach — Do,
DW i UDW — można umieszczać tylko
poprawne adresy e-mail. Po podaniu
adresu e-mail pojawia się kolejne
pole, w którym można wprowadzić
następny adres. Dopuszczalne liczby
adresatów to: 20 w polu Do oraz po
10 w polach DW i UDW.

Wiadomości
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2. Umieść kursor w polu Temat i wpisz
temat wiadomości.
3. Aby wpisać treść wiadomości, umieść
kursor w polu Wiadomość.

4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje]
umożliwia skorzystanie z następujących
funkcji.
v Wstaw: Umożliwia wstawianie znaków
specjalnych, szablonów i kontaktów.
Pozwala również na dołączanie plików
multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i
plików dźwiękowych).
v Szukaj: Umożliwia wstawianie adresów
e-mail zapisanych w folderze Kontakty
(Opcja jest widoczna w menu Opcje tylko
wtedy, gdy kursor znajduje się w polu
Do, DW lub UDW).
v Ostatnio używane: Umożliwia użycie
adresów e-mail, na które ostatnio
wysyłano wiadomości.
v Zapisz w Roboczych: Wiadomość
zostanie zapisana w folderze kopii
roboczych.
v Wyświetl załącznik: Umożliwia
wyświetlenie załączonych plików (Opcja
jest dostępna tylko wtedy, gdy do
wiadomości są dołączone pliki).
v Usuń: Umożliwia usunięcie pliku
załącznika. (Opcja jest dostępna tylko
wtedy, gdy do wiadomości są dołączone
pliki).
v Tryb tekstu: Umożliwia wybór trybu
słownika.
v Język: Umożliwia zmianę języka, w
którym pisana jest wiadomość.
v Dodaj do słownika: Umożliwia
dodawanie wyrazów do słownika.

v Ustaw ważność wiadomości e-mail:

Pozwala określić priorytet wiadomości
e-mail, która ma zostać wysłana.
5. Po zakończeniu pisania wiadomości
e-mail naciśnij klawisz O, aby ją
wysłać.

Odebrane

Menu 5.2

1. Umożliwia wyświetlenie odebranych
wiadomości. Aby odczytać wiadomość,
zaznacz ją i naciśnij klawisz O.
2. Korzystając z klawiszy l/r.,
można odczytać poprzednią/następną
wiadomość.
3. Aby wyświetlić MMS (powiadomienie),
w oknie powiadomienia o wiadomości
wybierz pozycję Pobierz. Plik zostanie
przesłany i po zakończeniu transmisji
będzie można go wyświetlić.

Uwaga
Funkcja nieobsługiwana w przypadku
MMS (powiadomienie) oraz wiadomości
WAP Push.

Skrzynka e-mail

Menu 5.3

Wiadomości

1. Zaznacz konto e-mail i naciśnij klawisz
O, aby wyświetlić listę otrzymanych
wiadomości e-mail.
2. W oknie listy wiadomości e-mail lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia
skorzystanie z następujących funkcji.
v Odpow.: Umożliwia tworzenie
odpowiedzi na wybraną wiadomość
e-mail.
v Przekaż: Umożliwia przesyłanie dalej
zaznaczonej wiadomości e-mail.
v Pobierz (tylko skrzynka POP3):
Umożliwia pobranie nowych wiadomości
e-mail.
v Kopiuj do (tylko skrzynka IMAP):
Umożliwia skopiowanie wybranej
wiadomości e-mail.
v Szukaj: Umożliwia wyszukanie żądanej
wiadomości e-mail.
v Usuń: Umożliwia usuwanie wiadomości
e-mail.
v Usuń z serwera (tylko skrzynka POP3):
Powoduje usunięcie wiadomości SMS/
MMS lub e-mail z serwera.
v Synchronizacja wiadomości
(tylko skrzynka IMAP): Umożliwia
synchronizację poczty e-mail z serwerem
pocztowym.
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v Napisz: Umożliwia utworzenie

wiadomości SMS/MMS, e-mail lub
wiadomości głosowej.
v Zaznacz/Odznacz: Umożliwia
zaznaczenie kilku wiadomości w celu ich
jednoczesnego usunięcia.
v Oznacz jako przeczytane/
nieprzeczytane: Umożliwia nadanie
wybranej wiadomości e-mail statusu
Przeczytana lub Nieprzeczytana.
v Sortuj według: Umożliwia sortowanie
wiadomości e-mail według wybranych
warunków.
v Wymaż (tylko skrzynka IMAP):
Umożliwia usuwanie wybranych danych
wiadomości e-mail.
v Właściwości: Umożliwia wyświetlanie
podstawowych informacji o wiadomości,
takich jak: rozmiar, typ, data i godzina
utworzenia oraz nazwy dołączonych
plików.

Robocze

Nadawane
Wiadomości
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Menu 5.4

Pozwala wyświetlić zapisane wiadomości.
Aby edytować wiadomość, zaznacz ją i
naciśnij klawisz O.
Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia
skorzystanie z następujących funkcji:
v Wyślij: Powoduje wysłanie zaznaczonej
wiadomości.
v Połączenie: Umożliwia wykonanie
Połączenia głosowego lub
Wideorozmowy.
v Usuń: Umożliwia usunięcie zaznaczonej
wiadomości.
v Napisz: Umożliwia napisanie nowej
wiadomości SMS lub e-mail.
v Zaznacz/Odznacz: Pozwala zaznaczyć
jedną lub więcej wiadomości w celu ich
jednoczesnego usunięcia.
v Filtr: Umożliwia wyświetlanie
wiadomości tylko określonego typu.
v Właściwości: Pozwala sprawdzić typ,
datę i godzinę wiadomości.
Menu 5.5

Nadawane to folder służący do
przechowywania wiadomości oczekujących
na wysłanie. Są w nim również umieszczane
wiadomości, których nie udało się wysłać
z powodów technicznych. Na przykład,
wiadomości trafią tu w przypadku błędnej
konfiguracji konta e-mail.
1. Wybierz wiadomość.

2. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje]
umożliwia skorzystanie z następujących
funkcji:
[Dotyczy wysyłania / wiadomości
oczekujących]
v Połączenie: Umożliwia wykonanie
Połączenia głosowego lub
Wideorozmowy.
v Anuluj wysyłanie: Umożliwia usuwanie
statusu wysyłania/oczekiwania.
v Napisz: Umożliwia napisanie nowej
wiadomości SMS lub e-mail.
v Właściwości: Pozwala sprawdzić typ
wiadomości, datę i godzinę jej wysłania,
rozmiar i lokalizację zapisu.
[W przypadku wiadomości, której
wysłanie nie powiodło się]
v Wyślij ponownie: Umożliwia ponowne
wysłanie zaznaczonej wiadomości.
v Usuń: Umożliwia usunięcie bieżącej
wiadomości.
v Zapisz w Roboczych: Umożliwia
przeniesienie wiadomości do folderu
Robocze.
v Połączenie: Umożliwia wykonanie

Menu 5.6

Zawiera listę wysłanych wiadomości
(SMS/MMS/e-mail).
Menu [Opcje]
v Odpowiedz: Umożliwia tworzenie
odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich
odbiorców zaznaczonej wiadomości.
v Przekaż: Umożliwia przesyłanie dalej
zaznaczonej wiadomości.
v Połączenie: Umożliwia wykonanie
Połączenia głosowego lub
Wideorozmowy.
v Usuń: Umożliwia usunięcie zaznaczonej
wiadomości.
v Napisz: Umożliwia napisanie nowej
wiadomości.
v Zaznacz/Odznacz: Pozwala zaznaczyć
jedną lub więcej wiadomości w celu ich
jednoczesnego usunięcia.
v Skopiuj i przenieś: Umożliwia
przeniesienie i skopiowanie wiadomości
na kartę SIM lub przeniesienie do Moich
Plików.
v Filtr: Umożliwia wyświetlanie
wiadomości tylko określonego typu.
v Właściwości: Pozwala sprawdzić temat,
typ, datę i godzinę wiadomości.

Wiadomości

Połączenia głosowego lub
Wideorozmowy.
v Napisz: Umożliwia napisanie nowej
wiadomości SMS lub e-mail.
v Właściwości: Pozwala sprawdzić typ,
temat, datę i godzinę wiadomości.

Wysłane
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Wiadomości
Moje Pliki

Menu 5.7

Wiadomości zapisane w folderze Odebrane
lub Wysłane można przenieść do folderu
Moje pliki, a następnie z tego folderu do
oryginalnych skrzynek wiadomości.

Szablony

Menu 5.8

Szablony SMS (menu 5.8.1)
Korzystając z lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje], można dodawać, edytować i
usuwać często używane zwroty.

Uwaga
U niektórych usługodawców często
używane wyrażenia są wpisane
domyślnie.

Szablony MMS (menu 5.8.2)
Wiadomości
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Podczas redagowania wiadomości
multimedialnych można tworzyć nowe
szablony oraz edytować i wyświetlać
istniejące szablony. Domyślnie zapisanych
jest 5 szablonów: Urodziny, Powitanie,
Wakacje, Dziękuję i Przykro mi.

Emotikony

Menu 5.9

Istnieje możliwość dodawania, edycji
i usuwania emotikonów. W trakcie
pisania wiadomości można wstawić
odpowiedni emotikon. Naciśnięcie klawisza
zatwierdzenia umożliwi wyświetlenie ikony.

Ustawienia

Menu 5.0

SMS (menu 5.0.1)
Istnieje możliwość konfiguracji opcji
związanych z wiadomościami tekstowymi.
1. Centrum SMS: Wpisz adres używanego
centrum wiadomości tekstowych.
2. Raport doręczenia: Włączenie tej opcji
pozwala sprawdzać, czy wiadomości
zostały pomyślnie doręczone.
3. Okres ważności: Ta usługa sieciowa
pozwala ustawić czas przechowywania
wiadomości SMS w centrum SMS.
4. Typy wiadomości: Tekst, Głos, Faks, X.400
lub E-mail.
Typ wiadomości jest zazwyczaj
ustawiony na SMS. Istnieje możliwość
przekształcenia wiadomości SMS na
formaty alternatywne. W celu uzyskania
informacji na temat dostępności tej
funkcji należy skontaktować się z
dostawcą usług.

5. Kodowanie znaków: Auto/Alfabet
GSM/Unicode.
v Auto: Wiadomości zawierające znaki
jednobajtowe (np. znaki alfabetu
angielskiego) zazwyczaj są kodowane
przy użyciu alfabetu domyślnego
(GSM7). Wiadomości zawierające znaki
dwubajtowe (specjalne znaki narodowe
np. ą, ę, ó) są automatycznie kodowane
przy użyciu standardu Unicode (UCS2).
v Alfabet GSM: Wiadomości zawierające
znaki dwubajtowe są kodowane w
postaci znaków jednobajtowych. Znaki
dwubajtowe zawierające akcenty
konwertowane są na znaki jednobajtowe
niezawierające akcentów.
v Unicode: Wiadomość jest kodowana w
postaci znaków dwubajtowych.

Uwaga
Przy kodowaniu dwubajtowym
ograniczona zostanie ilość znaków w
jednej wiadomości SMS (maksymalnie
72 znaki).

Istnieje możliwość konfiguracji
opcji związanych z wiadomościami
multimedialnymi.
1. Tryb odbierania: Umożliwia
ustawienie trybu odbierania osobno
dla sieci krajowej i sieci roamingowej.
W przypadku zaznaczenia opcji
Automatyczny wiadomości MMS będą
odbierane bez Twojego udziału. Jeśli
wybierzesz opcję Ręcznie, otrzymasz
jedynie powiadomienie o pojawieniu się
nowej wiadomości. Wtedy samodzielnie
zdecydujesz, czy chcesz ją pobrać czy
nie.
2. Raport doręczenia: Pozwala określić,
czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę
o wysłanie potwierdzenia otrzymania
wiadomości oraz czy nadawca będzie
mógł odbierać takie potwierdzenia.
v Żądanie raportu: Określa, czy
wiadomość MMS ma być wysyłana z
żądaniem potwierdzenia doręczenia.
v Zezwalaj na wysyłanie raportu: Określa,
czy na żądanie potwierdzenia ma być
wysyłane potwierdzenie doręczenia
wiadomości.
3. Potw. odczytu: Pozwala określić, czy
odbiorca będzie otrzymywał prośbę o
wysłanie potwierdzenia przeczytania
wiadomości oraz czy nadawca będzie
mógł odbierać takie potwierdzenia.

Wiadomości

6. Wyślij długi SMS jako: Umożliwia
określenie, czy długa wiadomość ma
zostać podzielona na kilka wiadomości
SMS czy wysłana jako jedna wiadomość
MMS.

MMS (menu 5.0.2)
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v Żądanie potwierdzenia: Określa, czy

Wiadomości
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wiadomość MMS ma być wysyłana z
żądaniem potwierdzenia przeczytania.
v Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia:
Określa, czy na żądanie potwierdzenia
ma być wysyłane potwierdzenie
przeczytania wiadomości.
4. Ważność: Pozwala określić priorytet
wiadomości (Niska, Normalna lub
Wysoka).
5. Okres ważności: Pozwala określić
okres ważności dla wiadomości MMS.
Wiadomość będzie przechowywana
przez serwer wiadomości MMS tylko
przez zadany okres ważności.
6. Czas trwania slajdu: Pozwala określić
czas wyświetlania każdej strony w trakcie
redagowania wiadomości.
7. Tryb tworzenia: Pozwala na wybranie
rodzaju zawartości, która będze
wspierana przez MMS ( Ograniczony, Z
ostrzeżeniem, Wolny).
8. Godzina dostarczenia: Pozwala określić
czas dostarczenia wiadomości do
adresata. Wiadomość zostanie wysłana
z centrum wiadomości multimedialnych
po wskazanym czasie.
9. Centrum MMS: Umożliwia
skonfigurowanie różnych ustawień
sieciowych, np. adres centrum
wiadomości czy profil internetowy,
które będą używane przy wysyłaniu
wiadomości MMS.

Email (Menu 5.0.3)
W tym menu można skonfigurować
ustawienia odbierania i wysyłania
wiadomości e-mail.
1. Konta poczty e-mail: Umożliwia
tworzenie lub konfigurację konta e-mail,
w tym serwera poczty e-mail i nazwy
użytkownika.
2. Zezwalaj na wysyłanie raportu: Określa,
czy na żądanie potwierdzenia ma być
wysyłane potwierdzenie przeczytania
wiadomości.
3. Żądanie odpowiedzi: Określa, czy
wiadomość ma być wysyłana z żądaniem
potwierdzenia przeczytania.
4. Odstępy pobierania: Umożliwia
ustawienie interwału pobierania w celu
automatycznego pobierania wiadomości
e-mail z serwera poczty przychodzącej.
Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji
może się wiązać z dodatkowymi
opłatami.
5. Dołącz wiadomość do ODP i PD:
Określa, czy podczas przesyłania lub
odpowiadania oryginalna wiadomość
ma być dołączana do wiadomości.
6. Dołączaj załączniki: Określa, czy plik
załącznika ma być dołączany podczas
przesyłania wiadomości.
7. Autom. odbier. w roamingu: Powoduje
automatyczne odbieranie wiadomości
e-mail po wejściu w strefę roamingu.

8. Powiadamianie o nowej wiadomości
e-mail: Umożliwia otrzymanie
powiadomienia o nadejściu nowej
wiadomości e-mail.
9. Podpis: W tym polu można umieścić
podpis tekstowy, który będzie dołączany
na końcu wiadomości. Skonfigurowany
tekst może być automatycznie lub
ręcznie dołączany na końcu wysyłanej
wiadomości e-mail.
0. Ważność: Pozwala określić priorytet
wiadomości (Niski, Normalny lub Wysoki).

Wiadomości serwisowe

Poczta wideo (menu 5.0.4)

v Odbieranie: Pozwala ustawić stan

Możliwe jest otrzymywanie i wysyłanie
wiadomości e-mail zawierających pliki
wideo.

v Kanały: Pozwala dodawać lub

Poczta głosowa (menu 5.0.5)
Możliwe jest otrzymywanie i wysyłanie
wiadomości e-mail zawierających pliki
dźwiękowe.

(menu 5.0.6)

Pozwala konfigurować ustawienia
wiadomości takich jak Push(SI/SL).
v Wiadomości serwisowe: Wybór
opcji Włączone powoduje, że każda
wiadomość serwisowa będzie odbierana.
v Zabezpieczenia usługi: Pozwala zbiorczo
konfigurować opcje potwierdzeń
odebrania wiadomości Push (SI/SL).

Wiadomości sieciowe (menu 5.0.7)
odbioru.
modyfikować kanały.
v Języki: Pozwala wybrać żądany język. Po

wybraniu języka naciśnij klawisz O.
Wiadomości serwisu informacyjnego
będą wyświetlane w tym języku.

Uwaga

Wiadomości

W zależności od operatora oraz
warunków sieci niektóre wiadomości
sieciowe nie mogą być odbierane.
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Pliki [Menu 6]
Obrazy

Pliki
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Menu 6.1

W folderze Obrazy znajdują się wbudowane
łącza, które umożliwiają pobieranie
obrazów z Internetu, i obrazy domyślne.
Zdjęcia wykonywane za pomocą aparatu są
zapisywane w folderze Obrazy. W celu ich
lepszego uporządkowania można utworzyć
dodatkowe foldery.
Po wyborze pliku i naciśnięciu lewego
klawisza funkcyjnego [Opcje] zostanie
wyświetlone menu zawierające poniższe
opcje.
v Wyślij: Umożliwia wysłanie wybranego
obrazu w wiadomości MMS, e-mail lub
przez łącze Bluetooth.
v Użyj jako
- Tapeta: Umożliwia ustawienie obrazu
jako motywu wyświetlanego na
ekranie głównym.
- Obraz kontaktu: Umożliwia
przypisanie obrazu do danego
kontaktu. Obraz będzie wyświetlany
podczas wykonywania lub odbierania
połączenia od tego kontaktu.
- Włączanie: Umożliwia wybór obrazu
wyświetlanego podczas włączania
telefonu.
- Wyłączanie: Umożliwia wybór obrazu
wyświetlanego podczas wyłączania
telefonu.

v Przenieś: Umożliwia przeniesienie

pliku do innego folderu lub na pamięć
zewnętrzną.
v Kopiuj: Umożliwia skopiowanie pliku do
innego folderu.
v Usuń: Umożliwia usunięcie
zaznaczonego obrazu.
v Zaznacz/Odznacz: Funkcja Zaznacz
pozwala wysłać, usunąć, przenieść lub
skopiować kilka plików jednocześnie.
v Plik
- Zmień nazwę: Umożliwia zmianę
nazwy obrazu.
- Edytuj: Umożliwia edytowanie zdjęcia.

Uwaga
v Menu edycji nie jest wyświetlane w

folderze obrazów domyślnych.
- Właściwości: Umożliwia wyświetlenie
następujących informacji o pliku:
Nazwa, Rozmiar, Data, Rozdz., Typ,
Chroń i Instaluj.
v Utworz folder: Umożliwia utworzenie
nowego folderu wewnątrz bieżącego
folderu.
v Pokaz slajdów: Umożliwia obejrzenie
obrazów w formie pokazu slajdów.
v Sortuj według: Umożliwia sortowanie
plików według dat, typów i nazw.

v Widok listy/Widok siatki: Pozwala wybrać

sposób wyświetlania obrazów: w widoku
listy lub w widoku siatki.
v Menedżer pamięci: Pozwala wyświetlić
stan pamięci (telefonu lub zewnętrznej
karty pamięci).

Dźwięki

Menu 6.2

Folder Dźwięki zawiera wbudowane
łącza umożliwiające pobieranie
dzwonków i utworów muzycznych, a
także foldery z domyślnymi dźwiękami i
nagraniami głosowymi. Menu pozwala na
porządkowanie i wysyłanie dźwięków oraz
ustawianie ich jako dźwięki dzwonka.
Po wyborze pliku i naciśnięciu lewego
klawisza funkcyjnego [Opcje] zostanie
wyświetlone menu zawierające poniższe
opcje.
v Użyj jako
- Dzwonek poł. głosowych: Umożliwia
ustawienie pliku dźwiękowego jako
dzwonka dla przychodzących połączeń
głosowych.
- Dzwonek poł. wideo: Umożliwia
ustawienie pliku dźwiękowego jako
dzwonka dla przychodzących połączeń
wideo.

- Dzwonek wiadomości: Umożliwia
ustawienie pliku dźwiękowego jako
sygnału informującego o otrzymaniu
nowej wiadomości.
- Włączanie: Umożliwia ustawienie
pliku dźwiękowego jako dźwięku
emitowanego przy uruchamianiu
telefonu.
- Wyłączanie: Umożliwia ustawienie
pliku dźwiękowego jako dźwięku
emitowanego przy wyłączaniu telefonu
v Właściwości: Powoduje wyświetlenie
informacji dotyczących wybranego pliku
dźwiękowego.
v Sortuj według: Umożliwia sortowanie
plików według dat, typów i nazw.
v Menedżer pamięci: Pozwala wyświetlić
stan pamięci (telefonu lub zewnętrznej
karty pamięci).

Pliki
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Pliki
Wideo

Pliki
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Menu 6.3

To menu pozwala na zarządzanie
pobranymi lub zarejestrowanymi klipami
wideo oraz wysyłanie ich do innych osób.
Naciśnięcie klawisza O pozwala na
otworzenie pliku wideo.
Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] widoczny
na liście plików wideo umożliwia
skorzystanie z następujących funkcji:
v Wyślij: Umożliwia wysłanie wybranego
klipu wideo w wiadomości MMS, e-mail
lub przez łącze Bluetooth.
v Użyj jako: Umożliwia ustawienie pliku
wideo jako dzwonka informującego o
nadchodzącym połączeniu głosowym
lub wideo.
v Przenieś: Umożliwia przenoszenie plików
do pamięci telefonu lub na zewnętrzną
kartę.
v Kopiuj: Umożliwia kopiowanie plików
do pamięci telefonu lub na zewnętrzną
kartę.
v Usuń: Umożliwia usunięcie
zaznaczonego klipu wideo.
v Zaznacz/Odznacz: Funkcja Zaznacz
pozwala wysłać, usunąć, przenieść lub
skopiować kilka plików jednocześnie.
v Plik
- Zmień nazwę: Pozwala zmieniać nazwy
klipów.
- Właściwości: Powoduje wyświetlenie
informacji dotyczących wybranego
klipu wideo.

v Utworz folder: Pozwala utworzyć nowy

folder.
v Sortuj według: Umożliwia sortowanie

plików według nazw, dat i typów.
v Widok listy/Widok siatki: Pozwala

wybrać sposób wyświetlania obrazów: w
widoku listy lub w widoku siatki.
v Menadżer pamięci: Umożliwia
wyświetlanie stanu pamięci (telefonu lub
zewnętrznej karty).
Do odtwarzania klipów wideo służy
odtwarzacz wideo. Pliki wideo są
wyświetlane na liście w postaci miniatur.
Do żądanego klipu wideo można przejść za
pomocą klawiszy u/d/l/r.
Wybierz żądany klip wideo, a następnie
wybierz pozycję Odtwórz, aby rozpocząć
jego odtwarzanie.
v Widok poziomy: Umożliwia odtwarzanie
klipu w trybie panoramicznym.

Uwaga
v Klip wideo można też wyświetlić w

trybie panoramicznym, naciskając
klawisz #.
v Wycisz/włącz dźwięk: Umożliwia

wyłączenie lub włączenie dźwięku.
v Przechwyć: Umożliwia zapisywanie

zawartości ekranu przy wstrzymanym
odtwarzaniu jako pliku obrazu (opcja
dostępna tylko w trybie Pauza).

v Powtórz: Pozwala ustawić opcję

powtarzania (Wyłączone/Jedno/
Wszystkie).
v Właściowości: Umożliwia wyświetlanie
informacji o odtwarzanych plikach.
v Wyślij: Umożliwia wysłanie wybranego
klipu wideo w wiadomości MMS, e-mail
lub przez łącze Bluetooth.
v Usuń: Umożliwia usunięcie
zaznaczonego klipu wideo.
v Użyj jako: Umożliwia ustawienie klipu
wideo jako dzwonka informującego o
nadchodzącym połączeniu głosowym
lub wideo. Zawartość menu ulega
zmianie i zależy od typu wybranego
pliku.

Gry i aplikacje

Menu 6.4

Menu 6.5

W tym folderze są przechowywane
wszystkie pliki inne niż obrazy, dźwięki,
klipy wideo, gry i aplikacje.

Moja karta pamięci

Menu 6.6

W przypadku zakupu opcjonalnej
zewnętrznej karty pamięci microSD można
zarządzać większymi zasobami danych.
Instrukcje wkładania i wyjmowania
zewnętrznej karty pamięci znajdują się w
temacie Jak korzystać z zewnętrznej karty
pamięci microSD na stronach 19 i 20.
Zarządzanie danymi na karcie pamięci
odbywa się na takiej samej zasadzie jak w
przypadku pamięci telefonu.

Pliki

To menu pozwala na łatwe pobieranie
gier i innych aplikacji. Może nie być tu
żadnych folderów lub mogą znajdować
się tu foldery, np. Gry i Aplikacje. Foldery
domyślne zależą od operatora/kraju.
Każdy z nich zawiera wbudowane łącze,
które umożliwia pobieranie gier i aplikacji.
Korzystanie z usług internetowych może
jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Dodatkowy folder można utworzyć za
pomocą lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje].

Inne
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Yahoo [Menu 7]
Umożliwia dostęp do usługi Yahoo Mobile
Internet Service.
v oneSearch: Umożliwia natychmiastowe
wyszukiwanie odpowiedzi.
v Email: Umożliwia dostęp do konta email.
v Pogoda: Pokazuje aktualną pogodę oraz
prognozy dla różnych miejsc na świecie.
Umożliwia wyświetlenie informacji o
pogodzie dla zapisanych w pamięci
miast. Wybranie opcji Otwórz umożliwia
dostęp do szczegółowej prognozy
pogody dla kilku miast.
v Lokalizacja i mapy: Pozwala na
wyszukiwanie i przeglądanie bazy
adresów, restauracji, barów, hoteli itp.
v Przeglądarki zawartości: Umożliwiają
dostęp do różnych treści, jak aktualności,
finanse, rozrywka i sport.
v Kalendarz i Książka adresowa:
Umożliwiają dostęp do zaplanowanych
spotkań i szczegółowych danych
kontaktowych w dowolnym miejscu.
Spotkania i wydarzenia z kalendarza są
także dostępne na ekranie dnia.

Yahoo
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v Flickr: Kontrolka Flickr umożliwia

dzielenie się i zarządzanie zdjęciami w
dowolnym miejscu. Jeżeli użytkownik
ma konto w serwisie Flickr, może
przeglądać swoje zdjęcia i kontakty.

Uwaga
v W niektórych krajach dostęp do

usługi Yahoo! Go Service może być
niemożliwy z powodu typu sieci.

Uwaga
v Wygląd oraz zawartość tego

menu mogą ulegać zmianom bez
wcześniejszego ostrzeżenia.

Kontakty [Menu 8]
Dodaj

Menu 8.1

To menu służy do rejestrowania nowych
adresów kontaktów.
Dla kontaktu można określić nazwę, różne
numery telefonów i różne adresy e-mail.
Ponadto kontakty można przypisywać
do grup, dołączać ich zdjęcia/awatary,
przypisywać im konkretne dzwonki, a
nawet wpisywać przeznaczone dla nich
notatki.
Inne dostępne pola to m.in. Adres URL
strony głównej, Adres domowy, Nazwa
firmy, Zawód i Adres firmy.
Możliwość dodawania adresów nowych
kontaktów i zarządzania nimi zależy od
ilości dostępnej pamięci.

Szukaj

Menu 8.2

W menu Ustawienia można wykonywać
wyszukiwanie według nazwiska.

Szybkie wybieranie

Menu 8.3

To menu umożliwia zarządzanie numerami
szybkiego wybierania. Numery te można
przypisać klawiszom 2–9. Jeden kontakt
może mieć zdefiniowanych 5 różnych
numerów telefonu i każdemu można
przyporządkować osobny numer szybkiego
wybierania.

Grupy

Menu 8.4

Za pomocą tego menu można zarządzać
grupami (zapisanymi zarówno w telefonie,
jak i na karcie USIM). Grupy można
dodawać, edytować i usuwać. Jeśli do
numeru nie został przypisany dźwięk
dzwonka, połączenie z tego numeru
będzie sygnalizowane dźwiękiem dzwonka
przypisanym do numeru grupy.

Kontakty

Uruchamia funkcję wyszukiwania kontaktu.
Domyślnie wyszukiwanie jest prowadzone
według imienia kontaktu. Nazwa obecnej
metody wyszukiwania oraz wyniki operacji
są wyświetlane w oknie Wyszukaj. Na
numer widoczny na liście można wysłać
wiadomość lub zadzwonić. Wyszukiwanie
kontaktów można prowadzić według
numerów telefonu lub przynależności do
grupy.

Uwaga
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Kontakty
Numery serwisowe

Menu 8.5

Pozwala wyświetlić listę numerów
serwisowych przypisanych przez dostawcę
usług (jeśli funkcja jest obsługiwana przez
kartę USIM). Do tej grupy należą m.in.
numery alarmowe, biura numerów i poczty
głosowej. Aby zadzwonić pod daną usługę,
zaznacz jej numer i naciśnij klawisz.

Własny numer

Menu 8.6

Wyświetla własny numer telefonu
zapisany na karcie USIM. Karta pozwala na
zapisywanie różnych używanych numerów
jako własne.

Ustawienia

Menu 8.8

Ust. listy kontaktów (menu 8.8.1)
v Wyświetl kontakty z: Umożliwia

określenie, które informacje kontaktowe
mają być wyświetlane (z pamięci
telefonu, z karty USIM lub z obu pamięci).
Ustawienie domyślne to Wszystkie.
v Wyświetlanie nazwy: Umożliwia
ustawienie kolejności wyświetlania
według nazwy.
v Pokaż zdjęcie: Umożliwia włączenie
lub wyłączenie wyświetlania obrazu
przypisanego do kontaktu.

Synchronizuj kontakty (menu 8.8.2)

Moja wizytówka

Menu 8.7

Naciśnięcie klawisza [Dodaj] umożliwia
utworzenie własnej wizytówki. Po
wprowadzeniu imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu e-mail oraz przypisaniu
obrazu i innych opcji utworzoną wizytówkę
można dołączyć do wysyłanej wiadomości.

Kontakty
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Możliwe jest przesłanie zawartości spisu
telefonów bezpośrednio na serwer.

Uwaga
v Usługa nie jest dostępna we

wszystkich krajach. W celu uzyskania
dokładniejszych informacji należy
skontaktować się z operatorem sieci.

Kopiuj (Menu 8.8.3)

Wyczyść kontakty (menu 8.8.8)

Umożliwia kopiowanie kontaktów z
pamięci telefonu na kartę USIM i odwrotnie.
Można kopiować kontakty wszystkie lub
wybrane.

Umożliwia usuwanie danych wszystkich
kontaktów. Usuwanie może obejmować
kontakty zapisane zarówno w pamięci
telefonu, jak i na karcie USIM.

Przenieś (Menu 8.8.4)

Status pamięci (menu 8.8.9)

Kontakty można przenosić z pamięci
telefonu na kartę USIM i odwrotnie. Można
przenosić kontakty wszystkie lub wybrane.

To menu umożliwia sprawdzanie stanu
pamięci kontaktów w telefonie i na karcie
USIM.

Wyślij wszyst. kontakty przez
Bluetooth (menu 8.8.5)
Umożliwia wysłanie wszystkich danych ze
spisu telefonów danego aparatu do innego
telefonu za pomocą łącza Bluetooth.

Zrób kopię kontaktów (menu 8.8.6)
Umożliwia zapisanie wszystkich danych
ze spisu telefonów na zewnętrznej karcie
pamięci w formacie wizytówki vCard.

Przywróć kontakty (menu 8.8.7)

Kontakty

Umożliwia przywrócenie wszystkich
danych ze spisu telefonów zapisanych
w formacie vCard na zewnętrznej karcie
pamięci do pamięci telefonu.
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Narzędzia [Menu 9]
Ulubione

Menu 9.1

Umożliwia określenie funkcji, które mają
znajdować się w menu szybkiego dostępu.
Zapis często używanych funkcji w opcji
Szybki dostęp do menu umożliwia szybkie
uruchomienie funkcji poprzez naciśnięcie
klawisza.

Alarmy

Narzędzia
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Menu 9.2

W przypadku skonfigurowania alarmu na
pasku informacyjnym pojawia się ikona
. Ustawiony alarm zostanie uruchomiony o
zaplanowanej godzinie.
Aby wyłączyć alarm, naciśnij klawisz O.
Wybranie lewego klawisza funkcyjnego
[Drzemka] spowoduje odsunięcie alarmu.
To ustawienie powoduje, że dźwięk alarmu
jest wyłączany, a następnie ponownie
włączany po ustawionym czasie drzemki.
Można skonfigurować 5 alarmów.
1. Wybierz z listy alarm, który chcesz
ustawić. Jeśli lista jest pusta, naciśnij
klawisz funkcyjny [Dodaj] i dodaj nowy
alarm.
2. Ustaw godzinę/Wyłączone: Ustaw lub
wyłącz alarm, Można też ustawić alarm:
10 min poźniej, 20 min później, 30 min
później, 1 godz.później.

3. Wprowadź godzinę alarmu: Określ
żądany czas inicjowania alarmu, podając
godzinę i minuty. Jeśli w telefonie
ustawiono 12-godzinny format czasu,
wybierz opcję am lub pm.
4. Wybierz tryb powtarzania: Umożliwia
wybór trybu powtarzania poprzez
naciskanie klawiszy l/r lub
naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego
[Lista] i wybór trybu z listy.
5. Wybierz dzwonek: Umożliwia wybór
dzwonka alarmu po otwarciu listy przez
naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego
[Edytuj].
6. Wpisz notatkę: Wpisz nazwę alarmu.
7. Drzemka: Pozwala określić czas drzemki,
po którym alarm zostanie ponownie
uruchomiony.

Uwaga
v Alarm jest uruchamiany nawet wtedy,

gdy telefon jest wyłączony.

Kalkulator

Menu 9.3

Moduł kalkulatora umożliwia wykonywanie
podstawowych operacji arytmetycznych
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie,
dzielenie), jak również zawiera pewne
funkcje matematyczne. (sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg, rad)

Stoper

Menu 9.4

To menu umożliwia rejestrowanie upływu
czasu trwania zdarzenia.

Usługi SIM

Menu 9.7

Zależnie od tego, czy na karcie USIM
są zainstalowane usługi pomocnicze
SAT (zestaw USIM Application Toolkit),
zawartość tego menu (Menu 9.7) może być
różna.
Jeśli karta USIM współpracuje z usługami
SAT, w menu będzie widoczna nadana przez
operatora nazwa usługi zainstalowanej na
karcie USIM, np. „Specjalne”. Szczegółowe
informacje na temat użytkowania serwisów
oraz kosztów uzyskać można od operatora
sieci.

Konwerter jednostek
Menu 9.5
To menu umożliwia przeliczanie jednostek
waluty, obliczanie powierzchni, długości,
masy, temperatury, objętości i prędkości.

Czas globalny

Menu 9.6

Funkcja Czas globalny pozwala sprawdzić
aktualną godzinę w najważniejszych
miastach świata.

Narzędzia
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Internet [Menu *]
Strona główna

Menu *.1

Uruchamia przeglądarkę internetową
i wyświetla wybraną w ustawieniach
przeglądarki stronę główną aktywnego
profilu.

Wprowadź adres

Menu *.2

Za pomocą tego menu można
samodzielnie wpisać adres URL i przejść do
żądanej strony internetowej.

Zakładki

Menu *.3

Najczęściej odwiedzane, ulubione adresy
URL/strony można zapisywać w postaci
zakładek. Zakładki obsługują następujące
operacje: Wyślij, Dodaj nowe, Edytuj,
Zaznacz/Odznacz i Usuń. W postaci
zakładek jest również zapisanych kilka
predefiniowanych adresów URL.

Menu *.5

Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik
trybu offline. Maksymalnie można zapisać
20 stron.

Historia

Menu *.6

Umożliwia wyświetlenie listy
odwiedzonych stron.

Ustawienia

Menu *.7

Za pomocą tego menu można zmieniać
ustawienia łączności i wyświetlania
przeglądarki.

Profile (menu *.7.1)
Wybierz żądany profil, naciskając klawisz .
Spowoduje to uaktywnienie profilu, który
będzie używany podczas uruchamiania
przeglądarki.

Ustawienia wyglądu (menu *.7.2)

Czytnik kanałów RSS
Menu *.4

Internet
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Zapisane strony

Czytnik kanałów RSS umożliwia
otrzymywanie najnowszych wiadomości
z witryn zarejestrowanych w telefonie. Po
pobraniu informacji z zarejestrowanych
lokalizacji możliwe jest ich wyświetlenie w
telefonie w uproszczonej formie.

v Kodowanie znaków

Umożliwia ustawienie domyślnego trybu
kodowania znaków dla przeglądarki.
v Szybkość przewijania
Pozwala ustawić szybkość przewijania
wyrażoną w liczbie przewijanych wierszy.
Dostępne opcje menu to: 1 wiersz, 2
wiersze lub 3 wiersze.

v Pokazywanie obrazów

Służy do włączania i wyłączania funkcji
wyświetlania obrazów w trakcie
przeglądania stron internetowych.

Zabezpieczenia (menu *.7.5)
Lista certyfikatów
Treść certyfikatów można wyświetlać z
poziomu listy.

Uwaga

Wyczyść sesję

v Włączenie funkcji spowoduje

Opcja służy do usuwania danych
bezpiecznej sesji połączenia (tzn.
chronionej protokołem WTLS/TLS).

wyświetlenie obrazów dopiero po ich
całkowitym pobraniu. Wyłączenie tej
funkcji powoduje, że przeglądarka nie
będzie pobierała obrazów z serwera,
dzięki czemu transmisja danych
będzie szybsza.

Zresetuj ustawienia (menu *.7.6)
Użycie tej opcji spowoduje przywrócenie
domyślnych ustawień przeglądarki w
telefonie.

v Skrypt Java

Obsługę języka JavaScript można
włączyć lub wyłączyć.

Pamięć Cache (menu *.7.3)
Włączenie funkcji pamięci podręcznej
umożliwia zapisywanie odwiedzonych
stron w telefonie. Strona umieszczona
w pamięci podręcznej będzie znacznie
szybciej ładowana podczas jej kolejnego
przeglądania.
Włączenie obsługi plików cookie umożliwi
zapisywanie plików cookie nadsyłanych z
serwera. Wyłączenie tej funkcji powoduje,
że pliki cookie nie będą przechowywane w
telefonie.

Internet

Pliki cookie (menu *.7.4)
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Łączność [Menu 0]
Bluetooth

Menu 0.1

Połączenie Bluetooth
Telefon jest wyposażony w technologię
przesyłu Bluetooth, która umożliwia
nawiązywanie bezprzewodowych połączeń
z innymi urządzeniami Bluetooth, takimi
jak zestawy głośnomówiące, komputery
osobiste, urządzenia PDA czy inne telefony.
Przykładowe zastosowania to prowadzenie
rozmów przy użyciu bezprzewodowych
zestawów słuchawkowych czy
przeglądanie Internetu przy użyciu
urządzenia dostępowego łączącego się
bezprzewodowo z telefonem. Można
również przesyłać wizytówki, terminy z
kalendarzy i zdjęcia.

Uwaga
v Zaleca się, aby telefon i urządzenie

Bluetooth, z którym ma on nawiązać
połączenie, znajdowały się w zasięgu
10 metrów od siebie. Im mniej
przeszkód znajduje się między
telefonem i urządzeniem, tym lepsza
jakość połączenia.

Łączność
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1. Wprowadzenie
• Menu o Łączność o Bluetooth o
Włącz/wyłącz
Aby korzystać z funkcji Bluetooth,
najpierw należy wybrać ustawienie
Włącz.
2. Konfigurowanie ustawień Bluetooth
• Menu o Łączność o Bluetooth o
Ustawienia
- Moja widoczność: Jeśli w menu [Moja
widoczność] zostanie ustawiona opcja
[Widoczny], urządzenia wyszukujące
inne urządzenia Bluetooth wykryją
obecność telefonu. W przypadku
wybrania opcji [Ukryty] telefon będzie
dla nich niewidoczny.
- Nazwa urządzenia: W tym miejscu
można wpisać/zmienić nazwę
telefonu, jaka ma być wyświetlana
w innych urządzeniach. Nazwa
telefonu będzie widoczna w innych
urządzeniach tylko w przypadku, gdy
w menu [Moja widoczność] zostanie
wybrana opcja [Widoczny].
- Obsługiwane usługi: Można
wyświetlić listę urządzeń, takich
jak zestawy słuchawkowe i zestawy
głośnomówiące, które są obsługiwane
przez telefon wykorzystujący
komunikację Bluetooth.

- Mój adres: Umożliwia wyświetlenie
adresu Bluetooth telefonu.

Uwaga
v Korzystanie z funkcji Bluetooth

naraża telefon na poważne
zagrożenia. Dlatego zdecydowanie
zalecamy, aby po skonfigurowaniu
lub sparowaniu telefonu wybrać
opcję Ukryty. W przypadku plików
przesyłanych przez łącze Bluetooth
można sprawdzić dane nadawcy, po
czym zaakceptować lub odrzucić
połączenie — niezależnie od tego, czy
urządzenie źródłowe jest sparowane
czy nie.

Łączność

3. Wyszukiwanie i parowanie urządzeń
Bluetooth
<Wyszukiwanie nowego urządzenia>
Można wyszukać urządzenie, wybierając
następujące opcje menu:
• Menu o Łączność o Bluetooth o
Wyszukaj urządzenia
<Parowanie urządzeń>
1. Aby wyszukać urządzenia Bluetooth do
sparowania z telefonem, kliknij opcję
Dodaj urządzenie.
2. Wyświetlony zostanie ekran
wyszukiwania urządzeń. Wyszukiwanie
obejmie urządzenia Bluetooth znajdujące
się w promieniu 10 metrów.

3. Jeśli takie urządzenia zostaną wykryte,
zostaną wymienione na liście. W
przeciwnym razie wyświetlony
zostanie monit o powtórzenie operacji
wyszukiwania.
4. Procedura parowania
- Naciśnij klawisz O. Na ekranie pojawi
się okno z monitem o wprowadzenie
hasła.
- Po utworzeniu hasła (zawierającego
od 1 do 16 cyfr) użytkownik drugiego
urządzenia musi wpisać to samo hasło,
aby możliwe było sparowanie urządzeń.
Użytkownika drugiego urządzenia
należy wcześniej powiadomić jak brzmi
hasło, aby operacja uwierzytelnienia
powiodła się.
<Usuwanie urządzeń>
1. Na ekranie Urządzenia sparowane
wybierz urządzenie, które ma zostać
usunięte.
2. Aby usunąć urządzenie, naciśnij klawisz
Usunąć lub wybierz kolejno polecenia
Opcje > Usuń. Aby usunąć wszystkie
sparowane urządzenia, wybierz kolejno
polecenia Opcje > Usuń wszystko.
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Łączność
<Przesyłanie danych przez łącze
Bluetooth>
1. Aby przesłać dane z posiadanego
telefonu do innego urządzenia Bluetooth,
najpierw wybierz aplikację, w której
dane mają zostać docelowo zapisane. Na
przykład aby wysłać dane z folderu Pliki,
wybierz kolejno opcje Menu o Pliki
o Obrazy/Dźwięki/Wideo/Moja karta
pamięci o Zaznacz dane, które chcesz
wysłać o Wyślij o Bluetooth
2. Przesyłanie danych
1) Na ekranie zostanie wyświetlone
znalezione sparowane urządzenie. Jeśli
na liście nie ma żądanego urządzenia,
wybierz opcję [Odśw.].
2) Na liście zaznacz urządzenie, do
którego chcesz wysłać dane, i naciśnij
klawisz O.
3) Jeśli na drugim urządzeniu po
wyświetleniu monitu [Akceptuj
żadanie połączenia] zostanie wybrana
opcja [Tak], dane zostaną wysłane.

Łączność
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Usługa synchronizacji
Menu 0.2

Uwaga
v Usługa nie jest dostępna we

wszystkich krajach. W celu uzyskania
dokładniejszych informacji należy
skontaktować się z operatorem sieci.

Funkcja synchronizacji (jeśli jest
obsługiwana przez operatora
sieci) umożliwia bezprzewodowe
synchronizowanie informacji zapisanych
w telefonie, np. danych kontaktów,
terminów z kalendarza, zadań i notatek, z
informacjami zapisanymi na serwerze.

Tryb połączenia USB

Menu 0.3

Umożliwia włączenie trybu połączenia USB
telefonu używanego do różnych celów.
Jeśli połączenie ma służyć do podłączenia
pamięci USB, takiej jak np. karty pamięci,
należy w tym menu wybrać opcję Pamięć
masowa. Opcja Pamięć masowa jest
dostępna tylko dla zewnętrznych kart
pamięci.
W przypadku korzystania z usług danych,
takich jak pakiet PC Suite, należy wybrać w
menu opcję Usługa danych.

Ustawienia [Menu #]
Profile

Menu #.1

W tym menu można wybrać dla
poszczególnych profilów sygnalizację
nadejścia połączenia dzwonkiem lub
wibracjami, a także określić dźwięk i
głośność dzwonka, dźwięków klawiszy oraz
efektów dźwiękowych.

Ekran

Menu #.3

To menu pozwala spersonalizować
opcje wyświetlania ekranów oraz całego
graficznego interfejsu menu.

Temat ekranu (menu #.3.1)

Włączenie tej funkcji powoduje
automatyczne blokowanie się klawiatury
telefonu po określonym czasie zwłoki, gdy
część wysuwana jest zamknięta.

Pozwala wybrać motyw, który ma być
wyświetlany na ekranie głównym.
v Tapeta: Pozwala wybrać obraz, jaki ma
być wyświetlany na ekranie głównym.
v Wyświetl elementy: Pozwala wybrać:
Zegar, Zegar i Ikony sktótu, Podwójny
zegar, Ikony skrótów, Nie pokazuj,
Kalendarz i zegar, Kalendarz.
v Typ zegara: Pozwala wybrać typ zegara:
Mały, Duży, Analogowy.

Język (menu #.2.2)

Włączanie

Umożliwia wybór języka interfejsu. Opcja
Automatycznie spowoduje przełączenie
języka interfejsu na język ustawiony dla
karty USIM.

Pozwala wybrać obraz, który ma być
wyświetlany podczas włączania telefonu.

Telefon

Menu #.2

Blokowanie klawiszy (menu #.2.1)

Oszczędność energii (menu #.2.3)

Inf. o telefonie (menu #.2.4)
Funkcja wyświetla numer telefonu
przypisany do karty USIM oraz nazwę
modelu i wersję oprogramowania telefonu
komórkowego.

Pozwala wybrać obraz, który ma być
wyświetlany podczas wyłączania telefonu.

Ustawienia

Jeśli telefon nie jest używany, skorzystanie
z tego menu pozwoli ograniczyć zużycie
energii.

Wyłączanie
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Ustawienia
Styl menu (menu #.3.2)
Pozwala wybrać żądany styl menu.
Dostępne opcje to: Siatka oraz Lista.

Czcionka (menu #.3.3)
W tym menu za pomocą klawiszy
l/r można wybrać styl, rozmiar i
kolor czcionki używanej przy wybieraniu
numerów.

Podświetlenie (menu #.3.4)
Umożliwia ustawienie czasu podświetlenia,
jasności ekranu głównego oraz czasu
podświetlenia klawiatury.

Motyw telefonu (menu #.3.5)
Umożliwia wybór motywu wyświetlacza
telefonu: Biały lub Czarny.

Powitanie (menu #.3.6)
Umożliwia wprowadzenie komunikatu
pojawiającego się po włączeniu telefonu.

Ustawienia
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Data i godzina

Menu #.4

O ile bieżąca godzina jest ustawiana
automatycznie z chwilą zarejestrowania
telefonu w sieci, to menu umożliwia
również samodzielne ustawianie daty
i godziny. Godzina ustawiona przez
użytkownika obowiązuje tylko w czasie,
gdy telefon jest włączony.

Godzina
1. Na liście Data i godzina zaznacz pozycję
Godzina i naciśnij klawisz O.
2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych
przejdź do żądanego pola: Godzina,
Minuta lub am/pm (w przypadku
12-godzinnego formatu czasu).
3. Za pomocą klawiszy numerycznych
określ wartość godziny i minuty.
4. Za pomocą klawiszy l/r określ
format czasu.
5. Przewiń ekran w dół, aby wybrać format
wskazania godzin, Dźwięk co godz. np.
Wyłączone, Zegar z kukułką lub Dzwon.
6. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Gotowe], aby zapisać ustawienia
godziny.

Data
1. Na liście Data i godzina zaznacz pozycję
Data i naciśnij klawisz O.
2. Za pomocą klawiszy l/r określ
format daty.

3. Za pomocą klawiszy numerycznych
określ wartości w polach Dzień, Miesiąc i
Rok.
4. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Gotowe], aby zapisać ustawienia daty.

Synchronizowanie
Jeśli dla opcji Automatyczna aktualizacja
wybrano wartość Włączone, godzina i
data są automatycznie aktualizowane
zgodnie z bieżącą strefą czasową. W
przypadku zaznaczenia opcji Najpierw
potwierdź użytkownik otrzymuje monit o
potwierdzenie aktualizacji.

Czas letni
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję
czasu letniego. Dla wybranego miejsca
zamieszkania można ustawić różnicę
względem czasu letniego, wynoszącą 1 lub
2 godziny.

Sieć

Menu #.5

Wybór sieci (menu #.5.1)
Pozwala wybrać opcję Automatyczny lub
Ręczny.
v Automatyczny: Umożliwia
automatyczne wyszukiwanie sieci i
rejestrowanie w niej telefonu. Jest to
zalecane ustawienie pozwalające uzyskać
najlepszą obsługę i jakość.
v Ręczny: Powoduje wyświetlenie
wszystkich aktualnie dostępnych sieci
2G (GSM) oraz 3G (UMTS), pozwalając
na wybór jednej z nich w celu
zarejestrowania. Jeśli rejestracja w sieci
zakończy się niepowodzeniem, lista
dostępnych sieci zostanie wyświetlona
ponownie, co umożliwia wybór innej
sieci.

Uwaga
v Jeśli telefon straci połączenie z

Ustawienia

siecią w trybie ręcznym, na ekranie
bezczynnym zostanie wyświetlony
komunikat o konieczności wyboru
dostępnej sieci.
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Ustawienia
Tryb sieci (menu #.5.2)
Pozwala określić typy sieci, jakie mają być
wyszukiwane przy użyciu menu Wybór
sieci. Dostepne opcje: Automatyczny,
UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900.

Lista preferowanych (menu #.5.3)
Opcja pozwala na dodanie sieci
preferowanej podczas wyszukiwania
automatycznego.

Profile internetowe

Menu #.6

W tym menu dostępna jest lista profili
internetowych. Za pomocą menu Opcje
można tworzyć nowe profile, a także
edytować i usuwać istniejące. Jednak nie
można usuwać ani edytować domyślnych
konfiguracji zdefiniowanych dla krajów.

Punkty dostępowe

Ustawienia
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Menu #.7

To menu wyświetla listę punktów dostępu.
Za pomocą menu Dodaj można tworzyć
nowe profile, a także edytować i usuwać
istniejące. Nie można jednak usuwać
ani edytować domyślnych konfiguracji
zdefiniowanych dla krajów.

Transmisja pakietów
Menu #.8
danych
W przypadku wybrania opcji „Gdy
dostępne” telefon jest automatycznie
rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu.
Jeśli jednak zostanie wybrana opcja „W
razie potrzeby”, połączenie GPRS zostaje
nawiązane przy połączeniu z usługą
WAP lub usługą aplikacji i zamknięte
po zakończeniu połączenia WAP lub
połączenia aplikacji.

Zabezpieczenia

Menu #.9

Żądanie PIN
Wybór opcji Włączone powoduje, że
po każdym włączeniu telefonu będzie
wymagane wprowadzenie kodu PIN.

Uwaga
v Aby powrócić do poprzedniego

kroku, w oknie wprowadzania kodu
PIN należy nacisnąć prawy klawisz
funkcyjny.
v Trzykrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN
powoduje jego zablokowanie.
Wtedy należy wpisać kod PUK (klucz
odblokowywania kodu PIN) w celu
ponownego skonfigurowania kodu
PIN.
v Maksymalna liczba prób
wprowadzenia kodu PUK wynosi 10
(Uwaga: 10-krotne wprowadzenie
błędnego kodu PUK spowoduje
zablokowanie karty USIM i konieczna
będzie jej wymiana).
v Jeśli ustawienia operatora
uniemożliwiają wyłączenie funkcji
żądania kodu PIN, ta pozycja menu
jest niedostępna.

Blokada telefonu
Pozwala zablokować telefon. Dostępne są
cztery opcje blokady.
Przy włączaniu: Telefon jest blokowany
przy każdym włączeniu.
Przy zmianie karty SIM: Telefon jest
blokowany w przypadku zmiany karty
USIM.
Natychmiast: Telefon jest blokowany z
chwilą wybrania tej opcji.
Brak: Funkcja blokady jest wyłączona. W
celu potwierdzenia wyboru opcji należy
wprowadzić kod zabezpieczający.
v Aby odblokować telefon, należy
wprowadzić kod zabezpieczający.

Zmień kody
Umożliwia zmianę kodów PIN i PIN2 oraz
kodu zabezpieczającego do telefonu.
Kod PIN
PIN to skrót od Personal Identification
Number (osobisty numer identyfikacyjny).
Jego zadaniem jest blokowanie
możliwości korzystania z telefonu przez
nieuprawnionych użytkowników.

Ustawienia
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Uwaga
v Trzy nieudane próby wprowadzenia

kodu PIN spowodują jego
unieważnienie. W takim przypadku
należy wpisać kod PUK (klucz
odblokowywania kodu PIN) w
celu ponownego skonfigurowania
kodu PIN. Maksymalna liczba prób
wprowadzenia kodu PUK wynosi 10
(Uwaga: 10-krotne wprowadzenie
błędnego kodu PUK spowoduje
zablokowanie karty USIM i konieczna
będzie jej wymiana).

Kod PIN2

Ustawienia
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PIN2 to skrót od Personal Identification
Number 2. Jego zadaniem, podobnie jak
w przypadku kodu PIN, jest blokowanie
dostępu nieuprawnionym użytkownikom.
Procedura zmiany kodu PIN2 jest taka sama
jak w przypadku kodu PIN. Trzykrotne
wprowadzenie nieprawidłowego kodu
PIN2 powoduje jego zablokowanie. Aby
przywrócić kod PIN2, należy wpisać
kod PUK2. Maksymalna liczba prób
wprowadzenia kodu PUK2 wynosi 10,
podobnie jak w przypadku kodu PUK1.
10 nieudanych prób wpisania kodu PUK2
spowoduje unieważnienie kodu PIN2.

Kod zabezpieczający
Kod zabezpieczający służy do zmiany hasła
telefonu komórkowego. W przeciwieństwie
do kodów PIN i PIN2 liczba prób
wprowadzenia kodu zabezpieczającego nie
jest ograniczona.

Menedżer pamięci

Menu #.0

Pamięć telefonu (menu #.0.1)
Ta funkcja służy do wyświetlania informacji
o stanie pamięci użytkownika w telefonie.
Jej użycie wymaga kilku sekund, ponieważ
funkcja skanuje cały system plików w celu
dostarczenia kompletnych danych.

Pamięć zarezerwowana
(menu #.0.2)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji
o stanie zarezerwowanej pamięci
użytkownika. Zwykle w pamięci znajdują
się następujące pozycje: SMS, Kontakty,
Kalendarz, Zadania, Notatka, Alarm, Historia
połączeń, ZSakładki i Różne. Funkcja
pokazuje dokładnie stopień wykorzystania
pamięci w porównaniu z całkowitą ilością
pamięci przypadającej na każdą z tych grup
danych.

Pamięć karty SIM (menu #.0.3)
Ta funkcja służy do wyświetlania informacji
o stanie pamięci użytkownika na karcie
USIM.

Pamięć zewnętrzna (menu #.0.4)
Ta funkcja służy do wyświetlania informacji
o stanie pamięci karty zewnętrznej
wykorzystywanej przez użytkownika.
Pokazuje ona ilość pamięci zajętej i wolnej.

Pamięc domyślna (menu #.0.5)

Ustawienia Streamingu
Menu #.*
Pozwala na konfigurację innych ustawień
sieci pozwalających na odtwarzanie danych
z wykorzystaniem transmisji strumieniowej.

Zresetuj ustawienia

Menu #.#

Wybór tej opcji pozwala na przywrócenie
domyślnej konfiguracji telefonu. Otrzymasz
monit o wpisanie kodu zabezpieczającego.

Umożliwia wybranie miejsca zapisu
pobieranego pliku: Pamięć telefonu lub
Pamięć zewnętrzna.

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

Ładowarka podróżna

Zestaw słuchawkowy stereo

L

Ładowarka
umożliwia
naładowanie
baterii telefonu
poza miejscem
zamieszkania lub
miejscem pracy.

Standardowa bateria

Uwaga
v Zawsze używaj oryginalnych

akcesoriów firmy LG.
v Nieprzestrzeganie tego zalecenia

może spowodować utratę gwarancji.
v Akcesoria mogą się różnić w

Akcesoria
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zależności od regionu. Dalsze
informacje na ten temat można
uzyskać w naszych regionalnych
centrach serwisowych lub u naszych
przedstawicieli.

Dane techniczne
Ogólne
Nazwa produktu: KF310
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA
Waga netto: 67,5 g (bez baterii)

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (użytkowanie) /
+45°C (ładowanie)
Min: -10°C

Dane techniczne
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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.
• Be careful not to cut
yourself when using
scissors.

Cover

Cutout-line

Part of the phone
1

1. Earpiece

5 2. Navigation keys
v In standby mode:
6
l Profile popup

KF310

r Messaging
u Quick menu
d Contact list.
v In menu: Navigates menus.

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

3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
7 8. Alpha numeric keys

2
3
4

This guide is the instruction for foreigners.

Left soft key/ Right soft key
Performs the function
indicated at the bottom of the
display.
Call End key
v You can end a call.
v You can go back to standby
mode by pressing this key
when in a menu.
Clear key
Press once to delete a
character.
Send key
v Dials a phone number and
answers a call.
v In standby mode: Shows
a history of calls made,
received, and missed.
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Entering text
You can enter alphanumeric characters using the keypad. For
example, storing names in Contacts, writing a message, creating
a personal greeting or scheduling events in the calendar all
require entering text.
The following text input methods are available with the handset.

T9 mode
Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text. If you press # key for a
long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labelled
with the required letter once, twice, three or four times until the
letter is displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Sending Text/ Multimedia Message

Using the Camera

You can write and edit a message containing a combination of
text, image, video and audio.

Camera

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to
previous menu after setting submenus.

This application enables you to take a still picture. You can
take a picture in the size you want, and use it for the address
book photo, home screen and other more general purposes.
Once taken, the picture can be sent by Message, Email or
Bluetooth O.

3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The
message will automatically be saved in the Sent Items folder.
If the message has not been sent, it will remain in the Outbox
with a failed status.

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press O to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus withl / r.
] Select the desired value with u /d and confirm the
selection withO.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press O.
4. Press O to save the picture. It is saved in the Images
folder of My stuff.

Video camera
This application enables you to record a video clip. You can play
and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a
video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press the O to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus withl / r.
] Select the desired value with u /dand confirm the
selection with O.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and
press O.
4. Press O to save the video. It is saved in the video folder
of My stuff.

Music
Recently played

Artists

A list of tracks you have listened to recently.

You can view and play music sorted by Artists.

All tracks

Albums

You can view all the music files stored in the phone/external
memory.

You can view and play music sorted by Albums.

Playlists

You can view and play music sorted by Genres.

You can create your own playlists by choosing tracks from the
All tracks menu list.

Shuffle tracks

Genres

If you want to play the music continuously and randomly, select
this option.

Browser
Home

Saved pages

You can launch the web browser and access the homepage of
the activated profile on Browser settings.

The phone can save the page on display as an offline file.
Up to 20 pages can be saved.

Enter address

History

You can manually enter a URL address and access the
associated web page.

You can view the list of the pages you’ve already connected.

Bookmarks

You can change the settings for browser connectivity and
display.

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages.
Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can
be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are
stored as bookmarks.

RSS reader
RSS reader provides news updates for the websites registered
on your phone.

Settings

0-801 54 54 54

TELEFON KOMÓRKOWY GSM
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………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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Nazwa sprz´tu

Model(*)

Nr fabryczny(*)

Imi´ i nazwisko klienta(*)

Adres zamieszkania(*)

Akceptuj´ warunki gwarancji i kwituj´ odbiór sprawnego sprz´tu

………………………………………………………………………
Nr IMEI(*)

wype∏nia sprzedawca

(*)

……………………………………

………………………………………………………………………
Data sprzeda˝y(*)

Pieczàtka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY
Lp.

Data
zg∏oszenia
sprz´tu do
naprawy

Data
zakoƒczenia
naprawy

Data
wydania
sprz´tu
z serwisu

Opis naprawy

Pieczàtka
zak∏adu

Pokwitowanie
klienta

Memo

Memo

Memo

Memo

