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Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne
należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych
stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub
władze lokalne.
Symbol kosza na kółkach widniejący na
produkcie wskazuje, że produkt jest objęty
Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Instrukcja obsługi
modelu B2050
WERSJA POLSKA

Wstęp
Gratulujemy zakupu zaawansowanego telefonu komórkowego
B2050, zaprojektowanego z wykorzystaniem najnowszych
technologii cyfrowej telefonii komórkowej.

W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje
dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby
prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec
uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie
zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie
gwarancji.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu
Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Łamanie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje
zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

• W państwach, które przyjęły limit współczynnika SAR zalecany
przez instytut IEEE (takich jak USA, Kanada, Australia i Tajwan)
wynosi on 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Eksploatacja i konserwacja

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy B2050 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal
radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych
i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia.
• W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR
(Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą
standardowej metody, gdy telefon pracuje z największą mocą na
wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz
akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie
innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję
oraz spowodować zagrożenia.
• Nie demontuj telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do
naprawy w punkcie serwisowym.
• Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak
odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.

• Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między
sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie
normy narażenia na wpływ fal radiowych.
• Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non–Ionizing Radiation Protection) wynosi
2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
• Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła
1,10 W/kg (na 10 g tkanki).
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Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu
• Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło,
takich jak kaloryfery lub kuchenki.

Wydajne korzystanie z telefonu

• Nie upuszczaj telefonu.

Aby korzystać z pełnych możliwości telefonu przy minimalnym zużyciu energii, należy:

• Nie narażaj telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
• Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia
go w papier pakowy lub winylowy.
• Do czyszczenia obudowy telefonu używaj suchej ściereczki. (Nie
używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
• Nie narażaj telefonu na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
• Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart magnetycznych; może on
uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
• Nie stukaj w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić
telefon.
• Nie wystawiaj telefonu na działanie płynów i wilgoci.
• Akcesoriów takich jak słuchawki douszne używaj z rozwagą. Nie
dotykaj anteny bez potrzeby.

• Podczas rozmowy trzymać telefon tak, jak standardowy telefon
stacjonarny. Podczas mówienia do mikrofonu należy ustawiać
antenę tak, aby skierowana była w górę i za ramię. Jeżeli antena
jest wysuwana, podczas rozmowy powinna być ona wysunięta.
• Jeżeli telefon komórkowy obsługuje funkcję podczerwieni, nie
należy kierować wiązki podczerwieni w stronę czyichkolwiek
oczu.

Urządzenia elektroniczne
Wszystkie telefony bezprzewodowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.
• Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń
medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać
telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na
piersi.
• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów
słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Bezpieczeństwo na drodze

Otoczenie grożące eksplozją

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania
z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

• Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy
używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.

• Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.

• Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów
i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu
razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

• Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
• Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
• Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub
wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
• Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych
pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa. Jeżeli
samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy
montować ani umieszczać na niej żadnych przedmiotów, w tym
również urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą
spowodować poważne obrażenia.

Na pokładzie samolotu
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia
systemów samolotu.
• Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
• Na ziemi należy przestrzegać poleceń linii lotniczych dotyczących
korzystania z telefonów komórkowych.

Prace wybuchowe

Dzieci

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych.
Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami
i ograniczeniami.

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Połączenia awaryjne

• Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż
może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Funkcja połączenia alarmowego może nie być dostępna we
wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy
polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji
w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać
od operatora sieci.

• Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje na temat użytkowania baterii
• Baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje
efekt pamięci, obniżający wydajność.
• Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG
zapewniają największą żywotność baterii.
• Nie demontuj baterii ani nie zwieraj jej zacisków.
• Dbaj o czystość styków baterii.
• Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio
długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można
naładować setki razy.
• Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas
— zapewni to jej maksymalną żywotność.
• Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła
słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności,
takich jak łazienka.
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Części telefonu
Widok z przodu

Słuchawka

Wyświetlacz

Gniazdo słuchawek
Klawisz Ulubione

Klawisz wiadomości
Klawisz profili
Lewy klawisz funkcyjny

Prawy klawisz funkcyjny

Klawisz połączenia

Klawisz Koniec/Zasilanie
Klawisz Wyczyść/Anuluj

Klawisz spisu telefonów

Klawisze numeryczne
Klawisz krzyżyka

Klawisz gwiazdki

Mikrofon
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Części telefonu

Widok z tyłu

Otwór na pasek

Gniazdo karty SIM
Złącza baterii

Pokrywa baterii
Złącze kabla/ ładowarki/
zestawu głośnomówiącego
Bateria
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Klawisze i ich funkcje
Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy telefonu
i ich funkcje.

Klawisz

Opis klawiatury
Klawisz

Opis
Lewy/prawy klawisz funkcyjny
Klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na wyświetlaczu.
Klawisze nawigacyjne
Umożliwiają przewijanie menu i przesuwanie
kursora. Klawisze te umożliwiają także szybki
dostęp do poniższych funkcji.
• Górny klawisz nawigacyjny (
):
klawisz skrótu do menu Ulubione.
):
• Dolny klawisz nawigacyjny (
klawisz skrótu do menu Spis telefonów.
• Lewy klawisz nawigacyjny (

): Menu Profile.

• Prawy klawisz nawigacyjny (
skrótu do skrzynki odbiorczej.

): klawisz
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Opis
Klawisz połączenia
Umożliwia wybieranie numerów i odbieranie
połączeń. Po naciśnięciu tego klawisza bez wprowadzenia numeru wyświetlone zostaną numery
połączeń ostatnio wybieranych, odebranych
i nieodebranych.
Klawisze numeryczne
Służą przede wszystkim do wybierania numeru
w trybie gotowości oraz do wprowadzania
numerów i znaków w trybie edycji. W celu zrealizowania odpowiednich funkcji należy nacisnąć
i przytrzymać poniższe klawisze.
• Klawisz
służy do wywoływania skrzynki
poczty głosowej
służy do wykonywania połączeń
• Klawisz
międzynarodowych
• Klawisze od
do
służą do prostego
wybierania numerów.
Klawisz Koniec/Zasilanie
Służy do kończenia połączenia lub do odrzucania
wywołania. Klawisz ten służy także jako klawisz
zasilania. W tym celu należy przytrzymać go przez
kilka sekund.

Klawisze i ich funkcje

Klawisz

Opis
Umożliwia usuwanie znaków i przejście do
poprzedniego menu. Krótkie naciśnięcie tego
klawisza w trybie gotowości umożliwia wyświetlenie listy notatek głosowych. Długie naciśnięcie
tego klawisza w trybie gotowości uruchamia
nagrywanie notatki głosowej.
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Wyświetlane informacje
Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać
wyświetlone na ekranie telefonu.

Symbol

Oznacza włączony profil Milczy.

Ikony wyświetlacza
Symbol

Opis

Oznacza włączony profil Zestaw słuchawkowy.
Oznacza włączony profil Samochód.

Opis

Oznacza przekierowanie połączeń.
Wskazuje moc sygnału sieci.
Oznacza trwające połączenie.
Oznacza dostępną funkcję GPRS.
Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji
roamingu.
Oznacza ustawiony i włączony alarm.
Oznacza stan naładowania baterii.
Wskazuje, że odebrana została wiadomość.
Wskazuje, że odebrana została wiadomość głosowa.
Odebrano wiadomość push.
Wskazuje możliwość sprawdzenia harmonogramu.
Ta ikona wskazuje, że włączono profil Tylko
wibracje.
Oznacza włączony profil Ogólny.
Oznacza włączony profil Głośny.
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Instalacja
Kartę SIM należy wyjmować w przedstawiony niżej sposób:

1. Wkładanie karty SIM

1. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
2. Wyjmij kartę SIM z gniazda.

Uwaga
• Wyjęcie baterii, gdy telefon jest włączony może spowodować
jego awarię.
• Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek
zarysowania. Kartę SIM należy instalować ostrożnie. Należy
postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.
Miejsce na kartę SIM znajduje się z tyłu telefonu. Kartę SIM należy
wkładać w przedstawiony niżej sposób.

3. Wkładanie baterii

1. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
2. Wsuń kartę SIM do gniazda, złotymi stykami do dołu, pomiędzy
srebrne szyny przytrzymujące.

2. Wyjmowanie karty SIM

1. Wsuń zaczepy znajdujące się z dołu baterii do uchwytów.
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Instalacja
4. Ładowanie baterii
Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego
baterię.

2. Następnie wciśnij górną połowę baterii na miejsce.

1. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie
z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda
w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.

3. Połóż pokrywę baterii na telefonie i przesuń ją do momentu
zablokowania zatrzasku.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać jedynie ładowarki zatwierdzonej przez firmę LG, zawartej w opakowaniu
telefonu.
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Instalacja

Ostrzeżenie

Uwaga

• Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż
może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.

Uwaga
• Po podłączeniu ładowarki na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat „Ładowanie baterii”. Tylko podczas ładowania
całkowicie rozładowanej baterii ekran będzie podświetlony, ale
nie będzie wyświetlany komunikat „Ładowanie baterii”.

• Przed użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest
w pełni naładowana.
• Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM
z telefonu.
• Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

Uwaga
Jeżeli bateria nie jest ładowana:
• Wyłącz telefon.
• Upewnij się, że bateria jest poprawnie włożona.

5. Odłączanie ładowarki

W celu odłączenia wtyku ładowarki od telefonu należy przycisnąć
boczne przyciski zgodnie z rysunkiem.
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Włączanie i wyłączanie telefonu
Włączanie telefonu
1. Zainstaluj baterię i podłącz telefon do zewnętrznego źródła
zasilania takiego jak ładowarka podróżna, samochodowa lub
samochodowy zestaw głośnomówiący. Ewentualnie zainstaluj
w telefonie naładowaną baterię.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz
włączenia ekranu LCD.

do momentu

3. W zależności od wybranego ustawienia Żądanie kodu PIN może
być konieczne wprowadzenie kodu PIN.

Wyłączanie telefonu
1. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz
wyłączenia ekranu LCD.

do momentu
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Kody dostępu
Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów
dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie Zmień
kody [Menu –4–4–6]. Patrz strona 52.

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)
Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione
osoby. Kod PIN dostarczany jest zwykle wraz z kartą SIM. Gdy
wybrane jest ustawienie Żądanie kodu PIN równe Włącz, telefon
żąda wprowadzenia kodu PIN po każdym włączeniu. Gdy wybrane
jest ustawienie Żądanie kodu PIN równe Wył. telefon łączy się
z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)
Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do funkcji takich, jak informacje
o kosztach lub wybieranie ustalone. Funkcje te są dostępne tylko
pod warunkiem, że obsługuje je karta SIM.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)
Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany
do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Z operatorem sieci należy
skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)
Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest
on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz
do włączenia menu Resetuj ustawienia. Kod zabezpieczający
jest także potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady
telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem.
Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu
Ustawienia zabezpieczeń.

Hasło blokady połączeń
Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji
Blokada połączeń. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci
podczas subskrybowania tej usługi. Szczegółowe informacje – patrz
strona 50.

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący)
jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może
być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać
od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się
również w przypadku zgubienia kodu.
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Wykonywanie i odbieranie połączeń

2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru
i numer telefonu.

Wykonywanie połączenia

3. Naciśnij klawisz

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.

Kończenie połączenia

2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Jeżeli
wprowadzony zostanie zły numer, należy nacisnąć klawisz
anulowania (
), aby usuwać pojedynczo cyfry numeru.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania (
cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia (

), aby usunąć

), aby wybrać ten numer.

4. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (
połączenie.

.

), aby zakończyć

Po zakończeniu połączenia naciśnij klawisz koniec (

).

Wykonywanie połączenia za pomocą spisu telefonów
Często wybierane numery razem z nazwiskami osób można zapisać
na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu (spisie telefonów).
Numer telefonu można wybrać znajdując żądane nazwisko w spisie
telefonów. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawierają
strony 55 do 58.

Odbieranie połączenia
Wykonywanie połączenia za pomocą klawisza
połączenia
1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia (
), aby
wyświetlić listę ostatnich przychodzących, wychodzących
i nieodebranych połączeń.

Gdy nadchodzi połączenie, telefon dzwoni. Jeżeli osoba dzwoniąca
jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w spisie telefonów).
1. Aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy nacisnąć klawisz połączenia. Strona 48 zawiera informacje na temat innych
sposobów odbierania połączeń.

2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza
nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz (

).

Wykonywanie połączenia międzynarodowego
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby wprowadzić numer
kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
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Uwaga

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

• Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Naciśnij dowolny
klawisz (patrz strona 48), aby odebrać połączenie należy
nacisnąć dowolny klawisz oprócz klawisza
i prawego
klawisza funkcyjnego.
Połączenie można także odebrać podczas używania spisu
telefonów i innych funkcji menu.
2. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (
połączenie.

), aby zakończyć

Szybkie przełączanie w tryb Tylko wibracje
Tryb Tylko wibracje można szybko włączyć poprzez naciśnięcie
i przytrzymanie lewego klawisza nawigacyjnego ( ). Aby
przywrócić poprzedni profil, ponownie naciśnij i przytrzymaj lewy
klawisz nawigacyjny .

Tryb T9
Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciskanie
klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze
ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon
automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym
słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym
wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC.
Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.
Tryb ABC
Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu
wyświetlenia żądanej litery.
Tryb 123 (tryb cyfr)
Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych
naciśnięć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz
do momentu
wyświetlenia trybu 123.

Moc sygnału
Siłę sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału
) na ekranie LCD telefonu. Moc sygnału może się zmieniać,
(
szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić
jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury
telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie
telefonów, wprowadzanie wiadomości, tworzenie spersonalizowanego powitania oraz planowanie zdarzeń wymagają wprowadzenia
tekstu.
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Zmiana trybu wprowadzania tekstu
1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków,
w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie
wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
– Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy
klawisz funkcyjny <Opcje>, a następnie wybierz opcję Języki
funkcji T9. Menu Języki funkcji T9 można otworzyć także
poprzez przytrzymanie klawisza
. Następnie wybierz żądany
język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie
opcji T9 wył. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.

1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo
poprzez naciskanie klawiszy
–
. Klawisz każdej
litery naciskaj tylko raz.
– Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy
ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
– Klawisz nawigacyjny w górę/w dół umożliwia wybór proponowanych słów.
, aby wpisać
Przykład: Naciśnij klawisze
słowo Inne. Naciśnij klawisze
[dolny klawisz nawigacyjny], aby wpisać wyraz Home.

2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić
poprzez naciśnięcie klawisza
. Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony
jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.

– Jeżeli żądanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za
pomocą trybu ABC.
Opcje

Wstaw

2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić
całe słowo.
3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz. Aby
.
usuwać litery, naciśnij klawisz

Korzystanie z trybu T9
Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie
słów za pomocą minimalnej liczby naciśnięć klawiszy. Po naciśnięciu
każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej
prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika
można także dodawać nowe słowa. Po dodaniu nowych słów
wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.

. Naciśnij i przytrzymaj
Aby usuwać litery, naciśnij klawisz
klawisz
, aby usuwać kolejno całe słowa.

Uwaga
• Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania
wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz
.
Telefon powróci do trybu gotowości.
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Uwaga

Korzystanie z trybu ABC
Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy

–

.

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą.

• Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

– Raz, aby uzyskać pierwszą literę

Kolejno wyświetlane znaki

– Dwa razy, aby uzyskać drugą literę

Klawisz
Duże

– Itd.
. Aby usuwać
2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz
litery, naciśnij klawisz
. Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby usuwać kolejno całe słowa.

. , / ? ! - : ' '' 1

Małe
. , / ? ! - : ' '' 1

pqrs7ß

Klawisz spacji,
0 (przytrzymanie)
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0 (przytrzymanie)

Ogólne funkcje
Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)
Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej
(np. numeru telefonu). Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb
wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą
klawiszy cyfr.

Spis telefonów
W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów
i odpowiadające im nazwy.
Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać do 200 numerów
wraz z nazwami.
Z karty SIM i pamięci telefonu korzysta się w ten sam sposób za
pomocą menu Spis telefonów.
(Szczegółowe informacje zawierają strony 55 – 58).

Menu podczas połączenia
Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas
połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia,
należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

W trakcie połączenia

Wykonywanie drugiego połączenia
W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu telefonów. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny,
a następnie wybrać opcję Wyszukaj. Aby podczas połączenia
zapisać wybrany numer w spisie telefonów, naciśnij prawy klawisz
funkcyjny, a następnie wybierz opcję Dodaj nowe.
Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami
Aby przełączać się między dwoma połączeniami, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję Przełącz lub
. Połączenie można także wybrać za
po prostu naciśnij klawisz
pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego. Aby zakończyć
połączenie, podświetl żądany numer za pomocą górnego/dolnego
.
klawisza nawigacyjnego, a następnie naciśnij klawisz
Odbieranie przychodzącego połączenia
Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon,
. Telefon może również
wystarczy nacisnąć klawisz
informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas
innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym.
Funkcja ta, znana jako Połączenie oczekujące, dostępna jest tylko
w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące
włączania i wyłączania usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja
Połączenie oczekujące na stronie 48.

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się
od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie
gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.
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Przy włączonej funkcji Połączenie oczekujące można wstrzymać
pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz
lub naciskając lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierając opcję Wstrzymaj i odbierz. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania połączenia oczekującego należy nacisnąć lewy
klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję Zakończ i odbierz.
Odrzucanie przychodzącego połączenia
Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając
.
klawisz
Podczas połączenia można odrzucić przychodzące połączenie
poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Menu] i wybranie
.
opcji Telekonferencja/Odrzuć lub naciśnięcie klawisza
Wyciszanie mikrofonu
Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz
[Opcje], a następnie wybrać opcję Wycisz. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal
słychać. W celu anulowania wyciszenia naciśnij klawisz [Zakończ
wyciszenie].
Włączanie tonów DTMF podczas połączenia
Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia, należy
nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję DTMF
wł. Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób.
Sygnały DTMF umożliwiają obsługę automatycznych central za
pomocą telefonu.

Połączenia wielostronne lub konferencyjne
Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie
jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator
realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko
wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane,
a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać,
rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji,
lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne
w menu podczas połączenia. W połączeniu konferencyjnym może
uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który
ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia
do konferencji.

Wykonywanie drugiego połączenia
Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu
należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz
.
Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone. Aby przełączać się między połączeniami należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję Przełącz.
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Tworzenie połączenia konferencyjnego
Należy zawiesić jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy
klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie Telekonferencja/
Dołącz wszystkie.
Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego
Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać
polecenie Telekonferencja/Wstrzymaj wszystkie.
Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego
Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać
polecenie Telekonferencja/Dołącz wszystkie.
Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego
Aby dodać połączenie do istniejącego połączenia konferencyjnego,
należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie Telekonferencja/Dołącz wszystkie.

Połączenie prywatne podczas połączenia konferencyjnego
Aby rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie,
a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać
wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać opcję Telekonferencja/Poufne.

Kończenie połączenia konferencyjnego
Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na
ekranie można zakończyć, naciskając klawisz
. Aby zakończyć
telekonferencję, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie
wybierz opcję Telekonferencja/Zakończ konferencję. Wybór opcji
Telekonferencja/Zakończ wszystkie kończy wszystkie aktywne
i wstrzymane połączenia.

Wstrzymywanie połączenia uczestnika telekonferencji
Aby wstrzymać połączenie jednego z uczestników telekonferencji
(którego numer jest wyświetlany aktualnie na ekranie), naciśnij klawisz [Opcje], a następnie wybierz opcję Telekonferencja/Wyklucz.
Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego
Pomiędzy numerami telefonicznymi rozmówców można przełączać
się za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
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1 Wiadomości
1 Napisz SMS
2 Napisz MMS
3 Skrzynka odbiorcza
4 Skrzynka nadawcza
5 Robocze
6 Odsłuchaj pocztę
7 Wiadomości sieciowe
8 Szablony wiadomości
9 Ustawienia

3 Profile
1 Ogólny
2 Głośny
3 Zestaw słuchawkowy
4 Samochód
5 Tylko wibracje
6 Cicho

4 Ustawienia

2 Rejestr połączeń
1 Nieodebrane połączenia
2 Odebrane połączenia
3 Wybierane połączenia
4 Usuń ostatnie połączenia
5 Informacje o połączeniach
6 Informacje GPRS

1 Data i czas
2 Ustawienia telefonu
3 Ustawienia połączeń
4 Ustawienia zabezpieczeń
5 Ustawienia sieci
6 Ustawienia GPRS
7 Resetuj ustawienia
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5 Organizer
1 Budzik
2 Kalendarz
3 Spis telefonów

6 Akcesoria
1 Ulubione
2 Kalkulator
3 Mój folder
4 Konwerter jednostek
5 Czas globalny
6 Dyktafon
7 Stan pamięci

7 Internet
1 Strona główna
2 Zakładki
3 Profile
4 Idź do adresu URL
5 Ustawienia cache
6 Ustawienia cookie
7 Certyfikacja zabezpieczeń
8 Resetuj profile
9 Wersja przeglądarki

8 Gry

9 Usługa karty SIM
Zawartość tego menu zależy od karty SIM i usług sieci.
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Wybieranie funkcji i opcji
Telefon ma zestaw funkcji umożliwiających dostosowanie jego działania do potrzeb. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu.
Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych
i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji
konkretnej funkcji.
Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej
tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.
(np.)

Menu

Naciśnij lewy
klawisz funkcyjny,
aby uzyskać dostęp
do odpowiedniego
menu.

Nazwa

Naciśnij prawy
klawisz funkcyjny,
aby wykonać odpowiednią czynność.
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Wiadomości [Menu–1]
Naciśnij klawisz Menu (
), a następnie za pomocą klawiszy
nawigacyjnych wybierz polecenie Wiadomości.

Napisz SMS [Menu–1–1]
Telefon umożliwia odbieranie powiadomień o wiadomościach
głosowych oraz wiadomości SMS (Short Message Service). Poczta
głosowa i wiadomości SMS są usługami sieciowymi. Dalszych
informacji może udzielić operator sieci komórkowej.
oznacza odebranie nowej wiadomości
Wyświetlenie ikony
oznacza otrzymanie nowej
głosowej. Pojawienie się ikony
wiadomości SMS. Jeżeli pamięć wiadomości jest zapełniona,
zacznie migać. Odwyświetlony zostanie komunikat, a ikona
bieranie nowych wiadomości nie będzie możliwe. Należy wtedy użyć
funkcji Usuń w menu Skrzynka odbiorcza, aby usunąć starsze
wiadomości. Po zwolnieniu wystarczającej ilości miejsca w pamięci
nieodebrane wiadomości SMS zostaną odebrane.
1. Wprowadź wiadomość. Szczegółowe informacje na temat
wprowadzania tekstu zawierają strony 21 – 24 (Wprowadzanie
tekstu).

Wyślij: wprowadź numer telefonu. Możesz także wybrać numer
z listy ostatnio wybieranych numerów lub z listy kontaktów
poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].
Wiadomość można wysłać na maksymalnie 6 numerów naraz.
Przed wysłaniem wiadomości można ustawić następujące opcje
poprzez naciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego [Ustawienia].
1) Okres ważności: umożliwia ustalenie jak długo wiadomości
powinny być przechowywane w centrum SMS podczas prób
ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 1 godzina,
12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas na jaki
zezwala operator sieci.
2) Raport doręczenia: umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji
raportów. Po włączeniu tej funkcji sieć informuje o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
3) Odpowiedz obciążając: jeżeli operator obsługuje tę funkcję,
odbiorca będzie mógł wysłać odpowiedź za pomocą centrum
wiadomości nadawcy.
Zapisz: zapisuje wiadomość w celu jej późniejszego wysłania.

2. Aby wybrać żądaną opcję po zakończeniu wprowadzania
wiadomości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne
są następujące opcje:
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Czcionka: umożliwia wybór wielkości i stylu czcionki wiadomości za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.

Dźwięk: umożliwia dołączanie dźwięku do wiadomości tekstowych.

Kolor: umożliwia wybór żądanego kolor tekstu za pomocą
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Można także wybrać
kolor tła poprzez naciśnięcie dolnego klawisza nawigacyjnego
i wybór żądanego koloru za pomocą lewego/prawego klawisza
nawigacyjnego.

Szablony tekstowe: umożliwia korzystanie z szablonów
tekstowych wprowadzonych już w telefonie.

Pozycja: umożliwia wybór sposobu wyrównania tekstu.

Podpis: do wiadomości można dołączyć wizytówkę.

Dodaj wyraz: opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika
funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy
klawisz funkcyjny [Zapisz].
Języki T9: umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można
także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona.
Więcej informacji na temat słownika T9 zawierają strony 21
do 22.
Zakończ: zamyka menu Napisz SMS.
3. Do wiadomości można także dołączyć załączniki poprzez
naciśnięcie prawego klawiszy funkcyjnego [Wstaw] podczas
wprowadzania wiadomości.

Spis telefonów: umożliwia wstawienie numeru telefonu do
wiadomości.

Napisz MMS [Menu–1–2]
Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, obrazy i/lub dźwięk.
Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy jest udostępniana
przez operatora sieci lub usługodawcę. Wiadomości multimedialne mogą być wysyłane i odbierane tylko za pomocą urządzeń
obsługujących ten standard lub obsługujących wiadomości e–mail.
Wiadomość MMS może zawierać do 10 slajdów (około 100 KB).
1. Po wprowadzeniu tematu wiadomości naciśnij klawisz .

Symbol: pozwala wpisać znaki specjalne.
Zdjęcie: umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości zawierających obrazy. Telefon zawiera kilka obrazów, które mogą
zostać zastąpione obrazami otrzymanymi z innych źródeł.

Instrukcja Obsługi B2050 31

Wiadomości [Menu–1]
2. Wprowadź wiadomość tekstową. Za pomocą prawego klawisza
funkcyjnego [Wstaw] możesz wstawić symbol, zdjęcie, dźwięk,
notatkę głosową, szablon tekstowy, numer telefonu ze spisu lub
sygnaturę.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:
Wyślij: umożliwia wysłanie wiadomości MMS do maksymalnie sześciu odbiorców.
1) Wprowadź numer telefonu. Numer telefonu można wstawić
także z listy ostatnio wybieranych numerów lub ze spisu
telefonów za pomocą lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje].
2) Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Ustawienia]. Dostępne
są poniższe opcje:
– Priorytet: umożliwia ustalenie priorytetu wiadomości
MMS.
– Okres ważności: ustala okres przechowywania
wiadomości MMS na serwerze. Dostępne wartości to
1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas na jaki zezwala operator sieci.

Podgląd: opcja ta umożliwia podgląd utworzonej wiadomości
MMS. Slajdy zostaną automatycznie odtworzone w odpowiedniej kolejności. Do innego slajdu można także przejść za pomocą
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Aby ponownie
odtworzyć wiadomość, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny
[Odtwórz ponownie].
Zapisz: zapisuje wiadomość w folderze kopii roboczych lub jako
szablon.
Dodaj slajd: wstawia slajd przed lub po aktualnym slajdzie.
Przejdź do slajdu: umożliwia przejście do innego slajdu z aktualnego slajdu.
Usuń slajd: usuwa aktualny slajd.
Ustaw format slajdu: dostępne są poniższe formaty slajdów.
– Ustaw zegar
Wprowadź czas w każdym z pól za pomocą klawiatury
numerycznej.
Dodaj wyraz: opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika
funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy
klawisz funkcyjny [Zapisz].

– Raport doręczenia: wybór opcji Tak umożliwia włączenie funkcji raportów. Jeśli funkcja ta jest włączona,
sieć informuje użytkownika, czy doręczenie wiadomości
powiodło się.
3) Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wyślij].
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Języki T9: umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można
także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona.
Więcej informacji na temat słownika T9 zawierają strony 21
do 22.
Zakończ: zamyka menu Napisz MMS.

Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.
Pokaż: umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
Odpowiedz: umożliwia odpowiedzenie nadawcy za pomocą
wiadomości SMS lub MMS.
Przekaż: umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do
innych odbiorców.

Skrzynka odbiorcza [Menu –1–3]

Oddzwoń: umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości.
Wiadomości te zostaną zapisane w folderze Skrzynka odbiorcza.
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Menu], a następnie wybierz polecenie Wiadomości Skrzynka odbiorcza. Można także nacisnąć
prawy klawisz nawigacyjny ( ) w trybie gotowości.
Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą
ikony.

Usuń: usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ikona

Opis

Wyodrębnij: umożliwia wyodrębnienie z wiadomości obrazów,
dźwięku, numeru nadawcy, adresów URL, adresów e–mail itp.
Elementy te można zapisać w Moim folderze, Spisie telefonów
lub Zakładkach.
Pokaż informacje: umożliwia wyświetlenie informacji na temat
wiadomości:
adresu nadawcy, tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty
i godziny odebrania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości
oraz priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).
Odtwórz ponownie: usuwa wszystkie wiadomości z folderu
Skrzynka odbiorcza.

Wiadomość MMS

Usuń wszystkie: umożliwia odpowiedzenie nadawcy za pomocą
wiadomości SMS lub MMS.

Wiadomość SMS
Wiadomość SIM
Czytaj
Powiadomienie o wiadomości multimedialnej
Dla każdej z otrzymanych wiadomości dostępne są poniższe opcje.
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Instrukcja Obsługi B2050 33
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Odbierz: umożliwia pobranie wiadomości MMS, o której otrzymano powiadomienie. (funkcja dostępna tylko dla powiadomień
o wiadomości MMS)
Anuluj: umożliwia anulowanie pobierania wybranej wiadomości
MMS. (funkcja dostępna tylko dla powiadomień o wiadomości
MMS)

Dla wiadomości, które zostały nadane dostępne są
następujące opcje.
Pokaż: Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
Przekaż: umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do
innych odbiorców.
Usuń: usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki nadawczej.

Skrzynka nadawcza [Menu –1–4]
W Skrzynce nadawczej przechowywane są wszystkie wysłane
wiadomości. Można wyświetlić listę oraz treści wiadomości.
Skrzynka nadawcza umożliwia także sprawdzenie poprawności
wysłania wiadomości. Jeżeli transmisja nie udała się, przed odbiorcą
wyświetlany jest komunikat „(Niepowodzenie)” Status wiadomości
można także rozpoznać za pomocą następujących ikon.
Dla każdej wiadomości po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje] dostępne są następujące opcje.

Pokaż informacje: Umożliwia wyświetlenie informacji
dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS),
daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości,
priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej
odbiorców.
Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wiadomości z folderu
Skrzynka nadawcza.
Dla wiadomości, których wysyłanie trwa dostępne są
następujące opcje.
Pokaż: umożliwia podgląd wybranej wiadomości.

Ikona

Opis
Wysłano
Niepowodzenie
Doręczenie potwierdzone

Wyślij: umożliwia ponowne wysłanie wiadomości.
Anuluj: przerywa wysyłanie wiadomości.
Usuń: przerywa wysyłanie wiadomości i usuwa wiadomość.

Wiadomość SMS wysłana
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Pokaż informacje: umożliwia wyświetlenie informacji
dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS),
daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości,
priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej
odbiorców.

Pokaż: umożliwia podgląd wybranej wiadomości.

Wyślij wszystkie: ponownie wysyła wszystkie wiadomości,
których wysyłanie trwa.
Anuluj wszystkie: przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości.

Pokaż informacje: umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty
i godziny zapisania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz
jej priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).

Usuń wszystkie: przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości
i usuwa wszystkie wiadomości.

Usuń wszystkie: Usuwa wszystkie wiadomości z folderu
Robocze.

Edytuj: umożliwia edycję wybranej wiadomości.
Usuń: usuwa wybraną wiadomość z folderu Robocze.

Robocze [Menu –1–5]

Odsłuchaj pocztę [Menu –1–6]

Folder ten zawiera wiadomości zapisane jako kopie robocze.
Wiadomości na liście oznaczone są datą i godziną ich zapisania.
Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza
nawigacyjnego.
Każda z wersji roboczych ma następujące opcje: Naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje].

To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej. Przed
korzystaniem z tej funkcji należy wprowadzić numer centrum
serwisowego uzyskany od operatora sieci.
Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetlony
zostanie symbol
. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

Ikona

Opis
Wiadomość MMS
Wiadomość SMS
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Wiadomości sieciowe (funkcja zależna od sieci)
[Menu–1–7]
Wiadomości serwisu informacyjnego są wiadomościami tekstowymi
wysyłanymi przez operatora sieci do użytkowników telefonów
komórkowych. Zawierają one ogólne informacje, takie jak prognozy
pogody lub informacje o ruchu drogowym. Każdy typ informacji
posiada numer; możliwe jest odbieranie danego typu informacji, o ile
wprowadzono jego numer. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona
od razu wyświetlona. Podczas przeglądania wiadomości sieciowych
dostępne są następujące opcje.

• Lista aktywnych
Umożliwia włączenie i wyłączenie odbierania każdej z kategorii
wiadomości sieciowych za pomocą lewego klawisza funkcyjnego
[Wł./Wył.].

Szablony wiadomości [Menu–1–8]
Szablony są to predefiniowane wiadomości. Szablony wiadomości
można przeglądać i edytować lub tworzyć nowe. Dostępne są dwa
rodzaje szablonów: tekstowe i multimedialne.

Szablony tekstowe [Menu –1–8–1]

Odczytaj [Menu–1–7–1]

• Proszę zadzwoń.

1. Polecenie Czytaj umożliwia wyświetlenie wiadomości. Zostanie
ona wyświetlona na ekranie.

• Spóźnię się. Będę o...

2. Wiadomość będzie wyświetlana do chwili odebrania nowej
wiadomości.

• Gdzie teraz jesteś?

Tematy (funkcja zależna od sieci) [Menu–1–7–2 ]

• Bardzo pilne. Proszę o kontakt.

• Dodaj nowy

• Kocham Cię.

• Jestem w drodze.

Umożliwia zapisanie w pamięci telefonu lub karty SIM (jeżeli jest
dostępna) nowego numeru wiadomości sieciowych wraz z jego
nazwą.
• Pokaż listę
Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich zapisanych numerów
wiadomości sieciowych. Aby edytować lub usunąć kategorię
wiadomości sieciowych, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].
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Dostępne są następujące opcje:

Dodaj nowe: umożliwia dodanie nowego szablonu multimedialnego.

Pokaż: umożliwia podgląd wybranego szablonu.
Edytuj: służy do pisania nowej wiadomości lub edytowania
szablonu wybranego z listy szablonów.

Wpisz wiadomość: umożliwia utworzenie wiadomości MMS za
pomocą wybranego szablonu multimedialnego.

Napisz wiadomości

Usuń: usuwa wybrany szablon z listy szablonów multimedialnych.

– Napisz SMS: wysyła wybrany szablon jako wiadomość
SMS.

Usuń wszystkie: usuwa wszystkie szablony multimedialne.

– Napisz MMS: wysyła wybrany szablon jako wiadomość
MMS.
Dodaj nowe: pozwala tworzyć nowe szablony.
Usuń: usuwa wybrany szablon.
Usuń wszystkie: usuwa wszystkie szablony tekstowe.

Podpis [Menu –1–8–3]
Opcja ta pozwala utworzyć własną wizytówkę. Należy w tym celu
wprowadzić imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer
domowy, numer biurowy, numer faksu i adres e–mail. Po utworzeniu wizytówki za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]
można uzyskać dostęp do następujących opcji.
Edytuj: umożliwia edycję wizytówki.

Szablony multimedialne [Menu –1–8–2]

Napisz wiadomości

Szablon multimedialny można utworzyć poprzez naciśnięcie lewego
klawisza funkcyjnego [Dodaj nowe]. Jako szablon można zapisać
także wiadomość MMS utworzoną za pomocą menu Napisz MMS
(patrz strona 31).

– Napisz SMS: umożliwia wysłanie wizytówki jako wiadomości SMS.

Pokaż: umożliwia podgląd wybranego szablonu multimedialnego.

– Napisz MMS: umożliwia wysłanie wizytówki jako wiadomość MMS.

Edytuj: umożliwia edycję wybranego szablonu multimedialnego.

Usuń: usuwa wizytówkę.
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Ustawienia [Menu–1–9]

Wiadomość MMS [Menu–1–9–2]

Wiadomość SMS [Menu–1–9–1]

Przy użyciu tego menu można określić domyślne ustawienia wiadomości multimedialnych.
Dostępne są następujące opcje:

W tym menu można ustawić domyślne informacje SMS.

Priorytet: ustala priorytet wysyłanych wiadomości MMS.

Typy wiadomości: ustala domyślny typ wiadomości (Tekst,
Głos, Faks, Paging, X.400, E–mail, ERMES). Sieć komórkowa
może przekonwertować wiadomości na wybrany format.
Okres ważności: umożliwia ustalenie jak długo wiadomości
powinny być przechowywane w centrum SMS podczas prób ich
dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 30 minut, 1 godzina, 6 godzin, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny
czas, na jaki zezwala operator sieci.
Raport doręczenia: umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji
raportów. Jeśli funkcja ta jest włączona, sieć informuje użytkownika, czy doręczenie wiadomości powiodło się.

Okres ważności: umożliwia ustalenie jak długo wiadomości
powinny być przechowywane na serwerze sieciowym podczas
prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 1
godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas, na
jaki zezwala operator sieci.
Raport doręczenia: umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji
raportów. Jeśli funkcja ta jest włączona, sieć informuje użytkownika, czy doręczenie wiadomości powiodło się.

Odpowiedz przez to samo centrum: pozwala odbiorcy
wiadomości wysłać odpowiedź przy użyciu centrum wiadomości
nadawcy, jeśli operator udostępnia tę usługę.
Centrum SMS: zapisuje lub zmienia numer centrum wiadomości
SMS użytkownika. Numer ten należy uzyskać od usługodawcy.
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Wiadomości [Menu–1]

Wiadomość sieciowa [Menu–1–9–4]

Autopobieranie
Włączone: po wybraniu tej opcji wiadomości są automatycznie
pobierane po doręczeniu.
Wyłączone: wymaga potwierdzenia przed rozpoczęciem pobiera
nia wiadomości.
Tylko sieć macierzysta: po wyborze tej opcji wiadomości
będą pobierane automatycznie po ich odebraniu w obszarze
sieci macierzystej. Poza siecią macierzystą konieczne będzie
potwierdzenie chęci pobrania wiadomości.
Ustawienia sieci: umożliwia wybór adresu URL serwera
wiadomości multimedialnych, jeżeli został on wybrany.
Dozwolone typy: umożliwia wybór dozwolonych typów wiadomości. Dostępne opcje to Osobiste, Reklamy i Informacje.

Centrum poczty głosowej [Menu–1–9–3]
Umożliwia sprawdzenie numeru centrum poczty głosowej.

Wiadomości sieciowe są to wiadomości dostarczane do telefonu
przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza
pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy
akcji. Każdy typ informacji posiada numer; tym samym możliwe jest
odbieranie informacji, o ile wprowadzono jej numer. Po odebraniu
Wiadomości sieciowej zostanie wyświetlone powiadomienie
o otrzymaniu wiadomości lub sama wiadomość. Dostępne są
następujące opcje:
Odbierz: aby odbierać Wiadomości sieciowe, należy wybrać
opcję Tak. W przeciwnym wypadku Wiadomości sieciowe nie
będą odbierane.
Alert: po wybraniu opcji Tak telefon emituje sygnał dźwiękowy
po odebraniu Wiadomości sieciowej. W przeciwnym przypadku
telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu
Wiadomości sieciowej.
Języki: Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz
[Wł./Wył.]. Od tej chwili Wiadomości sieciowe będą wyświetlane
w wybranym języku.
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Wiadomości [Menu–1]
Wiadomości push [Menu–1–9–5]

Ikona

Wiadomości push można zamawiać u operatorów usługi WAP.
Wiadomości push to powiadomienia, na przykład nagłówki wiadomości, które mogą zawierać wiadomość tekstową lub adres usługi
WAP. Informacji o dostępności i subskrypcji tych usług udziela
usługodawca WAP.

Opis
Przeczytana wiadomość push
Nieprzeczytana wiadomość push

Po wybraniu wiadomości push dostępne są następujące menu.

Uwaga
• Operatorzy mogą aktualizować istniejącą wiadomość push
za pomocą nowej wiadomości. (W takim przypadku nowa
wiadomość zastępuje starą).
• Wiadomości push są usuwane automatycznie po wygaśnięciu
ich ważności.

• Informacje: wyświetla informacje na temat aktualnej wiadomości push.
• Załaduj: umożliwia połączenie z konkretnym adresem za pomocą
informacji zawartych w aktualnej wiadomości push.
• Usuń: usuwa wybraną wiadomość push.
• Usuń wszystkie: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki
odbiorczej (włącznie z wiadomościami SMS, MMS itp.).

Menu to służy do ustawiania opcji odbierania wiadomości push.
Odbieranie wł.: po wybraniu tej opcji odbierane będą wszystkie
wiadomości push niezależnie od ich pochodzenia.
Odbieranie wył.: wiadomości push nie będą odbierane.
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Rejestr połączeń [Menu–2]
Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych
i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję
identyfikacji rozmówcy (CLI).
Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem.
Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów i kosztów
połączeń.
Aby włączyć rejestr połączeń, należy nacisnąć klawisz Menu (
),
a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie
Rejestr połączeń.

Połączenia odebrane [Menu–2–2]
Opcja ta umożliwia przeglądanie połączeń przychodzących. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia także:
• Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
• Zapisać numer w spisie telefonów. Wprowadzenie nowej nazwy
dla numeru i zapisanie go w spisie telefonów.
• Wysłanie wiadomości na ten numer.
• Usunięcie połączenia z listy.

Nieodebrane połączenia [Menu–2–1]

Uwaga
Opcja ta umożliwia przeglądanie nieodebranych połączeń. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia także:

• Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu
Usuń ostatnie połączenia. (Patrz strona 42).

• Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
• Zapisać numer w spisie telefonów. Wprowadzenie nowej nazwy
dla numeru i zapisanie go w spisie telefonów.

Wybierane numery [Menu–2–3]

• Wysłanie wiadomości na ten numer.

Opcja ta umożliwia wyświetlenie ostatnio wybieranych połączeń.
Naciśnięcie klawisza [Opcje] umożliwia także:

• Usunięcie połączenia z listy.

• Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.

Uwaga

• Zapisać numer w spisie telefonów. Wprowadzenie nowej nazwy
dla numeru i zapisanie go w spisie telefonów.

• Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu
Usuń ostatnie połączenia. (Patrz strona 42).

• Wysłanie wiadomości na ten numer.
• Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga
• Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu
Usuń ostatnie połączenia. (Patrz strona 42).
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Rejestr połączeń [Menu–2]
Usuń ostatnie połączenia [Menu–2–4]

Koszty połączeń [Menu–2–5–2]

Za pomocą tej opcji można wyczyścić listę odebranych, nieodebranych lub wybieranych połączeń. Można także usunąć wszystkie
listy połączeń naraz za pomocą opcji Wszystkie.

Ta funkcja sieci umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego
połączenia, wszystkich połączeń oraz pozostałego kosztu połączeń.
Koszt połączenia wyświetlany jest w dolnej części ekranu LCD.
Aby wyzerować koszty połączeń, należy wybrać polecenie Zeruj
wszystkie. Wymagane będzie wprowadzenie kodu PIN2.

Opłaty [Menu–2–5]

Uwaga

Czas połączeń [Menu–2–5–1]

• Rzeczywiste koszty naliczane przez operatora mogą się różnić
w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrągleń
jednostek taryfikacyjnych, podatków itp.

Opcja ta umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Podczas przewijania listy za pomocą
górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego czas trwania każdego połączenia wyświetlony jest w dolnej części ekranu. Liczniki połączeń
można wyzerować za pomocą polecenia Zeruj wszystkie.

Ustawienia [Menu–2–5–3]

• Ostatnie: długość ostatniego połączenia.

• Ustaw taryfę

• Wszystkie: całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych
lub odebranych od czasu ostatniego wyczyszczenia licznika.

Ustaw taryfę: umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki
taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych
zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym
menu niezbędny jest kod PIN2. Aby wprowadzić symbol @, £ lub
$, należy wyczyścić nazwę waluty, a następnie nacisnąć klawisz
.
Aby zmienić symbol, należy ponownie nacisnąć klawisz
.

• Odebrane połączenia: długość wszystkich połączeń przychodzących.
• Wybierane: długość wszystkich połączeń wychodzących.
• Zeruj wszystkie: umożliwia wyzerowanie wszystkich liczników
czasu połączeń.

Uwaga
• Rzeczywisty czas naliczany przez operatora może się różnić
w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrągleń
jednostek taryfikacyjnych itp.
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Rejestr połączeń [Menu–2]

Uwaga

Czas połączeń [Menu–2–6–1]

• Po wykorzystaniu wszystkich jednostek można wykonać tylko
połączenia z numerami alarmowymi. W zależności od karty SIM
do ustawienia limitu kosztów połączeń niezbędny może być
kod PIN2.

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania ostatniego połączenia oraz
wszystkich połączeń. Liczniki połączeń można wyzerować za
pomocą polecenia Zeruj wszystkie.

Ilości danych [Menu–2–6–2]
• Ustaw kredyt
ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń
zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych
jednostkach. Połączenia można wykonywać i odbierać tylko do
momentu osiągnięcia limitu kosztów.

Umożliwia sprawdzenie objętości wysłanych i odebranych danych
oraz sumarycznej ilości przesłanych danych. Licznik można wyzerować za pomocą polecenia Zeruj wszystkie.

Czytaj: umożliwia sprawdzenie ilości pozostałych jednostek.
Zmień: umożliwia zmianę limitu jednostek.
• Autowyświetlanie
Ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu
ostatniego połączenia. W celu wyświetlania kosztu ostatniego
połączenia po zakończeniu rozmowy, należy wybrać opcję Wł.

Informacje GPRS [Menu–2–6]
Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za
pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online. (GPRS to skrót od General Packet Radio Service).
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Proﬁle [Menu–3]
Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest
sześć domyślnych profili: Ogólny, Głośny, Zestaw słuchawkowy,
Tylko wibracje, Milczy. Każdy profil można spersonalizować.

3. Głośność dzwonka: umożliwia ustawianie głośności dzwonka.

), a następnie za
W tym celu należy nacisnąć klawisz Menu (
pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie Profile.

5. Sygnał wiadomości: umożliwia wybór dźwięku alertu o odebraniu wiadomości.

Zmiana profilu [Menu–3–x–1]

6. Głośność klawiatury: umożliwia ustawianie głośności klawiatury.

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście Profile przewiń do żądanego profilu, a następnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wybierz].
3. Następnie wybierz polecenie Uaktywnij.

4. Typ alertu o wiadomości: umożliwia wybór typu alertu o odebraniu wiadomości.

7. Dźwięk klawiszy: umożliwia wybór żądanego dźwięku klawiatury.
8. Głośność efektów: umożliwia ustawianie głośności efektów
dźwiękowych.

Dostosowywanie profili – Personalizuj [Menu–3–x–2]

9. Głośność włączenia/wyłączenia: umożliwia ustawienie
głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączania
telefonu.

Przewiń do żądanego profilu na liście Profile i wybierz polecenie
Personalizuj. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw
żądane opcje.
1. Typ sygnału połączenia: ustawia typ alertu o połączeniach
przychodzących.

10. Autoodbieranie: (dostępne tylko w profilach Zestaw
słuchawkowy i Samochód) umożliwia włączenie funkcji
automatycznego odbierania telefonu. Należy zadecydować, kiedy
telefon powinien automatycznie odbierać połączenie.

2. Dźwięk dzwonka: umożliwia wybór żądanego dzwonka z listy.
Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza
nawigacyjnego. Przed wybraniem dzwonka możliwe jest jego
odsłuchanie.

Wyłączone: wyłącza funkcję automatycznego odbierania.
Po 5 s: telefon automatycznie odbierze połączenie po
5 sekundach.
Po 10 s: telefon automatycznie odbierze połączenie po
10 sekundach.
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Proﬁle [Menu –3]

Dostosowywanie profili – Zmień nazwę
[Menu –3–x–3]
Profilom można nadawać dowolne nazwy. Nie można jednak
zmieniać nazwy profili Tylko wibracje, Zestaw słuchawkowy
i Samochód.
1. Aby zmienić nazwę profilu, wybierz go z listy profili, a następnie
wybierz polecenie Zmień nazwę.
2. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[OK].
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Ustawienia [Menu–4]
Naciśnij klawisz Menu (
), a następnie za pomocą klawiszy
nawigacyjnych wybierz polecenie Ustawienia.

Ustawienia telefonu [Menu–4–2]
Wiele z funkcji aparatu można dostosować do własnych potrzeb.
Funkcje te są dostępne w menu Ustawienia telefonu.

Data i czas [Menu–4–1]

Tapeta [Menu–4–2–1]

Pozwala zmienić wyświetlaną datę i godzinę.
Dostępne są następujące opcje:

opcja ta umożliwia skonfigurowanie tła wyświetlacza w trybie
gotowości.

Ustaw datę [Menu–4–1–1]
Pozwala wprowadzić dzień, miesiąc i rok. Format wyświetlania
daty można zmienić przy użyciu opcji menu Format daty.

Pozdrowienie [Menu–4–2–2]
wybranie opcji Wł. umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na
ekranie w trybie gotowości.

Format daty [Menu–4–1–2]
Język [Menu–4–2–3]

DD/MM/RRRR (dzień/miesiąc/rok)
MM/DD/RRRR (miesiąc/dzień/rok)
RRRR/MM/DD (rok/miesiąc/dzień)

Pozwala wybrać język telefonu. Kiedy ustawienie języka ma
wartość Automatycznie, język jest wybierany automatycznie na
podstawie języka używanej karty SIM. Jeśli język karty SIM nie jest
obsługiwany przez telefon, ustawiony zostanie język angielski.

Ustaw godzinę [Menu–4–1–3]
Pozwala wprowadzić aktualną godzinę. Format wyświetlania czasu
można ustawić przy użyciu opcji menu Format czasu.

Podświetlenie [Menu–4–2–4]
włącza lub wyłącza podświetlenie telefonu. Wyłączając podświetlenie można uzyskać niewielkie wydłużenie czasu czuwania/rozmów.

Format czasu [Menu–4–1–4]
24–godzinny
12–godzinny
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Ustawienia [Menu–4]

Kontrast LCD [Menu–4–2–5]

Dostępne są następujące opcje:

Klawisz

• Wszystkie głosowe

,

umożliwia dopasowanie koloru ekranu.

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wszystkich wywołań
głosowych.

Okno informacji [Menu–4–2–6]
Umożliwia podgląd stanu wybranego menu przed jego otwarciem.
Stan ten jest wyświetlany w dolnej części ekranu.

• Gdy zajęte
Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest
zajęty.

Kolor menu [Menu–4–2–7]
Telefon obsługuje 4 motywy kolorów menu. Kolor menu można
wybrać za pomocą klawiszy nawigacyjnych i lewego klawisza
funkcyjnego [Wybierz].

• Gdy nie odpowiada

Nazwa sieci [Menu–4–2–8]

• Gdy poza zasięgiem

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy sieci
podczas włączania/wyłączania telefonu.

Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest
wyłączony lub poza zasięgiem sieci.
• Dane

Ustawienia połączeń [Menu–4–3]

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

Pozwala zmienić ustawienia przekierowywania połączeń.

• Faksowe

Przekazywanie połączeń [Menu–4–3–1]
Po uaktywnieniu tej usługi sieciowej można przekierowywać
połączenia przychodzące na inny numer, na przykład numer poczty
głosowej użytkownika. Szczegółowe informacje zapewnia operator
sieci. Należy wybrać jedną z opcji przekierowywania, na przykład
wybranie opcji Gdy zajęte przekieruje połączenia głosowe, gdy numer użytkownika jest zajęty lub gdy połączenie zostanie odrzucone.

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.
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Ustawienia [Menu–4]
Każda z opcji ma następujące menu:
– Uaktywnij

• Tylko klawiszem odbioru
Odebrać połączenie można tylko naciskając klawisz połączenia.

Służy do włączania odpowiedniej usługi.
Do centrum poczty głosowej: Przekierowuje połączenie do
centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani
Faksowe.
Na inny numer: służy do wprowadzania numeru, na który będą
przekierowywane połączenia.

Prezentuj numer [Menu–4–3–3]
Usługa ta pozwala określić, czy numer telefonu użytkownika będzie
prezentowany rozmówcy (włączone), czy też nie (wyłączone). Aby
przywrócić ustawienia domyślne usługodawcy, należy wybrać
polecenie Ustawienia z sieci.

Na numer ulubiony: po wprowadzeniu 5 ulubionych numerów
telefonów można na nie przekierowywać połączenia.

Połączenia oczekujące [Menu–4–3–4] (usługa
sieciowa)

– Anuluj

Sieć powiadamia o nadchodzącym połączeniu podczas trwania
innego połączenia. Wybierz polecenie Uaktywnij, aby sieć włączyła
usługę połączeń oczekujących, Anuluj, aby ją wyłączyć lub Pokaż
stan, aby sprawdzić stan usługi.

Anuluje wybrane przekierowanie.
– Pokaż stan

Sygnał minutowy [Menu–4–3–5]

Umożliwia sprawdzenie stanu usługi.
• Anuluj wszystkie: anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

Po włączeniu tej opcji telefon w trakcie połączenia będzie co minutę emitował sygnał dźwiękowy, informując w ten sposób o czasie
trwania połączenia.

Tryb odbierania [Menu–4–3–2]
Wybierz żądany tryb, aby odebrać połączenie.
• Naciśnij dowolny klawisz
Umożliwia odebranie połączenia poprzez naciśnięcie dowolnego
) i prawego klawisza
klawisza oprócz klawisza (
funkcyjnego (
).
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Ustawienia [Menu–4]

Ponawianie [Menu–4–3–6]

Ustawienia zabezpieczeń [Menu–4–4]

Po włączeniu tej funkcji telefon automatycznie wykona cztery
dodatkowe próby połączenia po nieudanym połączeniu.

Grupa zamknięta [Menu–4–3–7]
(w zależności od sieci)

Do ochrony niektórych funkcji telefonu używane są hasła. Informacje na temat haseł zawiera strona 19.

Żądanie kodu PIN [Menu–4–4–1]

Za pomocą tej funkcji można ograniczyć używanie telefonu do
połączeń z numerami określonych grup rozmówców. W przypadku
używania tej funkcji każde wychodzące połączenie kojarzone jest
z indeksem grupy. Po określeniu indeksu grupy indeks ten jest
stosowany do wszystkich połączeń wychodzących. W przypadku
nieokreślenia indeksu grupy sieć użyje indeksu preferencyjnego
(konkretnego indeksu przechowywanego w sieci).
Domyślna

: aktywuje grupę domyślną uzgodnioną
z operatorem sieci.

Ustaw

: umożliwia uaktywnienie wybranego indeksu
grupy zamkniętej.

Edytuj

: służy do edycji nazwy i indeksu grupy zamkniętej.

Usuń

: umożliwia usunięcie wybranej grupy zamkniętej.

Gdy funkcja Żądania kodu PIN jest włączona, telefon zażąda
podania tego kodu przy każdym uruchomieniu. Dzięki temu osoby
nie znające kodu nie będą mogły używać telefonu bez zgody
użytkownika.

Uwaga
• Do wyłączenia żądania kodu PIN wymagane jest wprowadzenie kodu PIN.
Dostępne są następujące opcje:
• Włączone: kod PIN musi być wprowadzany przy każdym uruchomieniu telefonu.
• Wyłączone: telefon łączy się z siecią od razu po uruchomieniu.

Usuń wszystkie : umożliwia usunięcie wszystkich grup
zamkniętych.
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Uwaga

Blokada telefonu [Menu–4–4–2]
Po włączeniu funkcji Blokada telefonu przed każdym jego uruchomieniem trzeba będzie podać hasło.
Hasło jest ustawione domyślnie na 0000. Aby je zmienić, należy
skorzystać z opcji menu Zmień kod – Kod zabezpieczający (Menu
4–4–6–3). Po wprowadzeniu poprawnego hasła można używać
telefonu aż do jego wyłączenia.
Dostępne są następujące opcje:
• Wł.

• Aby zablokować klawiaturę ręcznie, naciśnij klawisz
a następnie klawisz
.

,

• Aby odblokować klawiaturę telefonu, naciśnij klawisz odblokowania
, a następnie naciśnij klawisz . W razie włączenia funkcji Autoblokada klawiszy klawiatura telefonu zostanie
automatycznie ponownie zablokowana po 10 sekundach.

Blokowanie połączeń (funkcja zależna od sieci)
[Menu–4–4–4]

wymagane jest podanie hasła po włączeniu telefonu.
• Wył.

Funkcja blokady połączeń umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących i przychodzących. Aby jej używać, należy uzyskać hasło
blokady od usługodawcy.

telefon łączy się z siecią od razu po uruchomieniu.
• Automatycznie

Dostępne są następujące opcje:
• Wychodzące

wymagane jest podanie hasła po zmianie karty SIM.

Automatyczna blokada klawiszy [Menu–4–4–3]
Po włączeniu automatycznej blokady klawiatury klawiatura będzie
blokowana automatycznie po 10 sekundach bezczynności.

Nie można wykonywać połączeń.
• Wychodzące międzynarodowe
Nie można wykonywać połączeń międzynarodowych.
• Wychodzące międzynarodowe oprócz macierzystej
Podczas roamingu można wykonywać połączenia w kraju pobytu
oraz połączenia z krajem macierzystym, w którym znajduje się
macierzysty operator.
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• Przychodzące

Numery ustalone [Menu–4–4–5]
(funkcja zależna od karty SIM)

Nie można odbierać połączeń.
• Przychodzące roaming
Połączenia nie mogą być odbierane poza zasięgiem sieci macierzystej.
• Anuluj wszystkie

Pozwala ograniczyć połączenia wychodzące do określonych numerów. Funkcja ta musi być obsługiwana przez kartę SIM, konieczny
jest też kod PIN2.
Dostępne są następujące opcje:
• Uaktywnij
Pozwala dzwonić tylko na numery obecne w spisie telefonów.
Wymaga podania kodu PIN2.

Usuwa wszystkie blokady połączeń.
• Zmień hasło

• Anuluj

Pozwala zmienić hasło blokady połączeń otrzymane od usługodawcy. Przed wprowadzeniem nowego hasła należy podać aktualne
hasło. Po wprowadzeniu nowego hasła należy wprowadzić je
ponownie w celu potwierdzenia zgodności.

Pozwala telefonować na dowolny numer.
• Lista numerów
Wyświetla listę numerów ustalonych.

Uwaga
• Aby móc używać usługi blokowania połączeń, należy wprowadzić hasło sieciowe. W trybie blokowania połączeń mogą być
wciąż możliwe połączenia z niektórymi numerami alarmowymi
w niektórych sieciach.

Uwaga
• Nie wszystkie karty SIM obsługują kod PIN2. Jeśli karta SIM
nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.
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Zmień kod [Menu–4–4–6]

Automatycznie [Menu–4–5–1]

Funkcja Zmień kod pozwala zmienić hasło na inne. Przed wprowadzeniem nowego hasła należy podać aktualne hasło.
Można w ten sposób zmienić następujące kody: Kod PIN, Kod
PIN2 i Kod zabezpieczający.

Opcja ta pozwala telefonowi automatycznie wyszukać i wybrać sieci komórkowe dostępne na danym obszarze. Po wyłączeniu telefonu
powróci on do domyślnego ustawienia Automatycznie.

Uwaga
• PIN: Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny)

Ustawienia sieci [Menu–4–5]
Funkcja Ustawienia sieci pozwala określić, czy sieć używana
podczas roamingu będzie wybierana automatycznie, ręcznie czy
zgodnie z preferencjami.

Uwaga
• Możliwy jest wybór sieci innej niż macierzysta, jeśli posiada
ona ważną umowę roamingową z siecią macierzystą użytkownika.

Ręcznie [Menu–4–5–2]
Pozwala użytkownikowi wybrać żądaną sieć komórkową z listy.
Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie utracone, telefon
wyemituje dźwięk ostrzegawczy i poprosi o ponowne wybranie
sieci. Wybrana sieć musi posiadać ważną umowę roamingową
z siecią macierzystą, której karta SIM znajduje się w telefonie
użytkownika. Jeśli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się,
telefon zażąda wybrania innej sieci. Po wyłączeniu telefonu powróci
on do domyślnego ustawienia Automatycznie.

Preferowane [Menu–4–5–3]
Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien
próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania
się w jakiejkolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie
wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.
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Uwaga

Ustawienia GPRS [Menu–4–6]
Technologia GPRS (General Packet Radio Service) pozwala
telefonom komórkowym wysyłać i odbierać dane przy użyciu sieci
komórkowej. GPRS jest nośnikiem danych umożliwiającym bezprzewodowy dostęp do sieci transmisji danych, takich jak Internet.
Przed rozpoczęciem korzystania z GPRS
– Należy zaabonować usługę GPRS. Dostępność usługi GPRS
należy sprawdzić u operatora sieci lub usługodawcy.
– Zapisać ustawienia GPRS dla aplikacji korzystających z tej
usługi.

Włączenie zasilania [Menu–4–6–1]

• Jeśli nie ma zasięgu GPRS, a wybrana jest opcja Automatycznie, telefon będzie co jakiś czas próbował nawiązać połączenie.

Resetuj ustawienia [Menu–4–7]
Pozwala przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Należy wykonać poniższe kroki:
1. Wybierz opcję menu Resetuj ustawienia.
2. Wymagane będzie wprowadzenie 4–cyfrowego kodu zabezpieczającego.

Uwaga

Po wybraniu opcji Po włączeniu, jeśli dostępna jest sieć GPRS,
telefon zarejestruje się w niej, a wysyłanie krótkich wiadomości
będzie realizowane przy użyciu protokołu GPRS. Przesyłanie na
przykład poczty e–mail za pomocą połączenia GPRS jest szybsze.

• Domyślne ustawienie kodu zabezpieczającego to 0000. Informacje o sposobie zmiany kodu zawiera strona 52.

W razie potrzeby [Menu–4–6–2]
Po wybraniu opcji Na żądanie telefon będzie używać protokołu
GPRS tylko po uruchomieniu aplikacji lub usługi z niego korzystającej. Połączenie GPRS zostanie przerwane, jeśli nie będzie używane
przez żadną z aplikacji.
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Naciśnij klawisz menu (
Organizer.

), a następnie wybierz polecenie

Budzik [Menu–5–1]
Dostępnych jest pięć budzików. Pozwala ustawić budzik na żądaną
godzinę.
Po wybraniu budzika za pomocą lewego klawisza funkcyjnego
[Wybierz] ustaw poniższe opcje.
Alarm wł./wył.: za pomocą lewego/prawego klawisza
1.
nawigacyjnego wybierz opcję Wł.. Aby wyłączyć alarm, wybierz
opcję Wył.
2.

Godzina alarmu: wprowadź godzinę alarmu za pomocą
klawiszy numerycznych.

3.

Powtórz: wybierz jedną z dostępnych opcji powtarzania
(Raz, Po ~ Pt, Po ~So, Codziennie) za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.

4.

Melodia alarmu: wybierz żądaną melodię alarmu za pomocą
lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.

5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].
6. Możesz także zmienić nazwę budzika. Po wprowadzeniu nazwy
naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].
Po osiągnięciu godziny alarmu odtworzona zostanie jego melodia.
• Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny
[Zakończ].

Kalendarz [Menu–5–2]
Po włączeniu tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. Na
aktualnej dacie umieszczony zostanie kwadratowy kursor. Aby przemieścić kursor do innej daty, należy użyć klawiszy nawigacyjnych.
Na ekranie kalendarza można używać następujących klawiszy.
cofa o rok.
przechodzi do przodu o rok.
Każde naciśnięcie

cofa o miesiąc.
przechodzi do przodu o rok.

Aby dodać termin lub notatkę do organizera, należy nacisnąć lewy
klawisz funkcyjny [Opcje].
Dodaj nowe: polecenie to umożliwia dodanie nowego terminu
lub notatki. Po wprowadzeniu terminu lub notatki dla danej daty,
wyświetlana będzie ona za pomocą innego koloru, a w prawym
dolnym rogu wyświetlona zostanie ikona „ ” (termin) lub
„ ” (notatka). Funkcja ta przypomina o harmonogramie.
W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm
dźwiękowy.
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Pokaż: służy do wyświetlania terminów lub notatek dla wybranego dnia. Aby edytować lub usunąć wybraną notatkę, należy
nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

• Aby uzyskać bezpośredni dostęp do spisu telefonów, należy naci) w trybie gotowości.
snąć dolny klawisz nawigacyjny (

Uwaga
Pokaż wszystkie: wyświetla wszystkie notatki zapisane w telefonie. Listę notatek można przeglądać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

• Aby przeglądać spis telefonów od początku, należy nacisnąć
lewy klawisz funkcyjny [Lista] bez wprowadzania nazwy.

Usuń stare: umożliwia usunięcie starych terminów, które były
już sygnalizowane. Czynność tę należy potwierdzić.

3. Po znalezieniu żądanego kontaktu można wykonać połączenie
na ten numer za pomocą klawisza
. Można także nacisnąć
lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby uzyskać dostęp do poniższych opcji.

Usuń wszystkie: umożliwia usunięcie wszystkich terminów
i notatek. Czynność tę należy potwierdzić.

• Edytuj: umożliwia edycję nazwy i numeru.
• Napisz wiadomości

Spis telefonów [Menu–5–3]
Numery telefonów i odpowiadające im nazwy można zapisywać
w pamięci karty SIM. Dodatkowo w pamięci telefonu można
zapisać 200 numerów telefonów wraz z ich nazwami.

– Napisz SMS: umożliwia wysłanie wiadomości tekstowej do
wybranej osoby.
– Napisz MMS: umożliwia wysłanie wiadomości multimedialnej
do wybranej osoby.
• Kopiuj: umożliwia kopiowanie wpisu z karty SIM do pamięci
telefonu i vice versa.

Wyszukaj [Menu–5–3–1]
(wybieranie numeru ze spisu telefonów)
1. Wybierz polecenie Wyszukaj. Zostanie wyświetlone pole z pytaniem o nazwę.
2. Wprowadź początek nazwy, którą chcesz znaleźć, a następnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wyszukaj].

• Główny numer: umożliwia wybór głównego numeru. Numer
główny wyświetlany jest w pierwszej kolejności.
• Usuń: usuwa kontakt.

Instrukcja Obsługi B2050 55

Organizer [Menu–5]
1. Wybierz menu Grupy. Wyświetlona zostanie lista wszystkich
grup: Rodzina, Przyjaciel, Kolega, VIP, Grupa 1, Grupa 2
oraz Inni.

Dodaj nowe [Menu–5–3–2]
Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów.
Dostępne są 2 pamięci: pamięć telefonu i pamięć karty SIM.
Aby wybrać używaną pamięć, należy użyć opcji Ustaw pamięć
[Menu– 5–3–5–1]. W pamięci telefonu można zapisać 200 wpisów.
Pojemność pamięci karty SIM zależy od karty.
1. Nowe wpisy można dodawać do pamięci karty SIM lub telefonu.
Aby wybrać używaną pamięć, należy użyć opcji Ustaw pamięć
[Menu– 5–3–5–1]. (Szczegółowe informacje zawiera strona 57).

2. Zaznacz nazwę grupy, którą chcesz zarządzać, naciskając
lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Wyświetlone zostaną poniższe
polecenia.
• Lista członków
Wyświetla listę członków grupy.
• Dzwonek grupy

• Dodawanie nowych wpisów do pamięci karty SIM
Można wprowadzić nazwę i numer telefonu oraz wybrać żądaną
grupę. (W zależności od karty SIM).

Umożliwia wybór dzwonka sygnalizującego połączenie od
osoby z tej grupy.
• Ikona grupy

• Dodawanie nowych wpisów do pamięci telefonu
Można wprowadzić nazwę i numery telefonów, adres e–mail,
notatkę oraz wybrać żądaną grupę. Można także wybrać numer
główny.

Umożliwia wybór ikony graficznej wyświetlanej podczas
połączenia od osoby z tej grupy.
• Dodaj członka
Dodaje członka do grupy. Jedna grupa może zawierać do
20 członków.

Grupy rozmówców [Menu–5–3–3]
Jedna grupa może zawierać do 20 członków. Dostępnych jest
7 predefiniowanych grup.

• Usuń członka
Usuwa członka z listy członków grupy. Kontakt nie zostanie
usunięty ze spisu telefonów.
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• Zmień nazwę
przypisuje grupie nową nazwę.

• Wyszukaj wg

Proste wybieranie [Menu–5–3–4]
Do każdego z klawiszy od 2 do 9 można przypisać wpis z listy
nazw. Naciskając następnie ten klawisz przez 2– 3 sekundy, można
bezpośrednio wybrać przypisany do niego numer telefonu.
1. Otwórz Spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny
[Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji Proste wybieranie, a następnie naciśnij
klawisz [Wybierz].
3. Aby dodać numer do listy prostego wybierania, zaznacz pozycję
(Puste). Następnie można wyszukać osobę za pomocą spisu
telefonów.
4. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można zmienić
lub usunąć przypisany numer, wykonać połączenie oraz wysłać
wiadomość.

Użytkownik może ustawić sposób wyszukiwania wpisów według
nazwy lub numeru telefonu. W przypadku wybrania pozycji
Zmienne, telefon zażąda podania trybu przeszukiwania spisu
telefonów.
• Opcje wyświetlania
Umożliwia wybór sposobu wyświetlania spisu telefonów.
– Tylko nazwa: na liście wyświetlane będą tylko nazwy.
– Z grafikami: na liście wyświetlane będą nazwy i przypisane im
grafiki.
– Nazwa i numer: na liście wyświetlane będą nazwy i numery.

Kopiuj wszystkie [Menu–5–3–6]
Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty
SIM do pamięci telefonu i vice versa.
• Z karty SIM na telefon: umożliwia skopiowanie wpisu z karty
SIM do pamięci telefonu.

Ustawienia [Menu–5–3–5]
• Ustaw pamięć
Funkcja Spis telefonów może korzystać z pamięci telefonu lub
pamięci karty SIM, w zależności od ustawienia użytkownika.
W przypadku wybrania pozycji Zmienne telefon będzie żądać
wybrania pamięci, w której ma być zapisany wpis.

• Z telefonu na SIM: Umożliwia skopiowanie wpisu z pamięci
telefonu na kartę SIM.
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Dostępne są następujące opcje:
• Zachowaj oryginał: podczas kopiowania oryginalny numer
zostanie zachowany.
• Usuń oryginał: podczas kopiowania oryginalny numer zostanie
usunięty.

• Stan pamięci: umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM
i telefonu.
• Własny numer (funkcja zależna od karty SIM): funkcja ta
umożliwia wyświetlenie własnego numeru telefonu użytkownika.

Usuń wszystkie [Menu–5–3–7]
Służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci karty SIM i/lub pamięci telefonu. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.
Powrót do trybu gotowości.

Informacje [Menu–5–3–8]
• Numer usługi (funkcja zależna od karty SIM):
Funkcja ta umożliwia obejrzenie wykazu usług świadczonych przez
operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM). Numery te to m.in.
numery alarmowe, sieciowe książki telefoniczne oraz numery
poczty głosowej.
1. Wybierz opcję Numery ustalone.
2. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
3. Przy użyciu klawiszy nawigacji góra/dół wybierz usługę. Naciśnij
.
klawisz
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Akcesoria [Menu–6]
W tym celu należy nacisnąć klawisz Menu (
), a następnie za
pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie Akcesoria.

Ulubione [Menu–6–1]
Menu to umożliwia utworzenie własnego menu, zawierającego
najczęściej używane polecenia.
1. Po wybraniu żądanej lokalizacji (pozycji od 1 do 9) naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Dodaj].
2. Wybierz menu, które chcesz dodać, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj]. Menu zostanie dodane do menu Ulubione
oraz wyświetlony zostanie komunikat „Dodano jako ulubione”.
Po utworzeniu menu Ulubione dla każdej jego pozycji dostępne są
następujące opcje po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje].
– Wybierz

: wybiera to menu.

– Zmień

: umożliwia zmianę wybranego menu na inne
menu.

– Usuń

: usuwa wybrane menu z menu Ulubione.

– Usuń wszystkie : usuwa wszystkie menu z menu Ulubione.
– Informacje

: wyświetla oryginalne położenie wybranego
menu.

Kalkulator [Menu–6–2]
Za pomocą tej funkcji można używać telefonu jako kalkulatora.
Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. (Można wprowadzać liczby
z dokładnością do dwóch liczb po przecinku).
Korzystanie z kalkulatora
1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybrać żądaną
funkcję matematyczną.

Uwaga
• Aby usunąć błędy lub wyczyścić ekran, należy nacisnąć
klawisz
. Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, należy
nacisnąć klawisz
. Aby wprowadzić znak minus, należy
nacisnąć klawisz
.

3. Aby obliczyć wynik, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny
[Wynik].
4. Po obliczeniach należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Resetuj], aby powrócić do stanu początkowego.
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Akcesoria [Menu–6]
Mój folder [Menu–6–3]

3. Wybierz jednostkę, którą chcesz skonwertować za pomocą
lewego/prawego klawisza nawigacji.

Zawartość pobrana za pomocą usług WAP, MMS lub EMS
przechowywana jest w tych menu. Umożliwiają one przeglądanie
i usuwanie ich zawartości oraz pobieranie nowych elementów.

4. Przejdź do sekcji Przelicz za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.
5. Wybierz jednostkę, na którą chcesz skonwertować dane za
pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.

Obraz [Menu–6–3–1]
Umożliwia wybranie grafiki z listy poprzez naciśnięcie lewego
klawisza funkcyjnego [Pokaż]. Grafikę można ustawić jako tapetę
lub wysłać w wiadomości MMS, naciskając lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].

Dźwięk [Menu–6–3–2]
Umożliwia wybór dźwięku z listy. Po wybraniu żądanego dźwięku
można ustawić go jako dzwonek oraz wysłać za pomocą wiadomości SMS lub MMS poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje].

6. Wprowadź liczbę za pomocą klawiszy numerycznych. Konwersja
wykonywana jest automatycznie.

Uwaga
• Przecinek dziesiętny można wprowadzić za pomocą
klawisza
.

Czas globalny [Menu–6–5]

Konwerter jednostek [Menu–6–4]

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie aktualnego czasu GMT (Greenwich Mean Time) oraz czasu w 65 największych miastach świata.

Opcja ta umożliwia konwertowanie różnych typów jednostek.
Można przeliczać 4 typy jednostek: długość, powierzchnię, ciężar
i objętość.
1. Wybierz jeden z czterech typów jednostek za pomocą lewego
klawisza funkcyjnego [Jednostka].

Na ekranie wyświetlona jest nazwa miasta oraz aktualna data
i godzina.

2. Przejdź do sekcji Bieżąca za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.

1. Wybierz miasto odpowiadające żądanej strefie czasowej za
pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Zostanie
wyświetlona lokalna data i godzina.

Aby wybrać strefę czasową, w której znajduje się telefon należy
wykonać poniższe kroki:
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2. Aby zmienić wyświetlanie czasy w trybie gotowości na wybraną
strefę czasową, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ustaw].

Uwaga
• Na ustawienia dotyczące strefy czasowej każdego z miast
w menu Czas globalny mogą wpływać warunki danej sieci.

Dyktafon [Menu–6–6]

Pokaż listę [Menu–6–6–2]
Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie tytuł nagranej notatki
nagranej. Nagraną notatkę głosową można odtworzyć lub usunąć.
• Odtwarzanie: odtwarza notatkę głosową.
• Napisz MMS: umożliwia utworzenie wiadomości multimedialnej
przy użyciu notatki głosowej.
• Usuń: usuwa wybraną notatkę głosową.

Funkcja ta umożliwia nagranie notatki głosowej. Można nagrać do
10 notatek, każda o długości do 20 sekund. Lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] umożliwia odtworzenie lub usunięcie nagranej notatki oraz
utworzenie nowej notatki głosowej.

Nagrywaj [Menu–6–6–1]
1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat
„Nagrywa” oraz pozostały czas nagrania.
2. Po zakończeniu nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Zapisz].

Uwaga
• W trybie gotowości można uruchomić nagrywanie, przytrzymując klawisz
.
• Jeżeli jest już nagrana maksymalna ilość notatek, przed nagraniem nowej należy usunąć jedną ze starych notatek.

• Usuń wszystkie: umożliwia usunięcie wszystkich notatek.
Wybór należy potwierdzić za pomocą klawisza funkcyjnego [Tak].

Uwaga
• W trybie gotowości można uzyskać dostęp do tego menu
poprzez naciśnięcie klawisza (
).

Stan pamięci [Menu–6–7]
Umożliwia sprawdzenie ilości wolnej pamięci w każdym
z magazynów: Wolna pamięć, Wiadomość tekstowa, Wiadomość
multimedialna, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Robocze,
Szablony multimedialne, Wiadomości na karcie SIM, Wiadomość
push, Notatka głosowa, Grafika, Dźwięki, Aplikacje. Można także
przejść do każdego z magazynów i nim zarządzać.
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Internet [Menu–7]
Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody oraz rozkład lotów samolotów.
Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami
komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP. Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora
sieci i/lub usługodawcy. Usługodawcy dostarczą też informacji na
temat używania oferowanych przez nich usług.
Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej
zawartość zależy od usługodawcy. Aby zakończyć pracę z przeglą. Telefon wróci
darką internetową, należy nacisnąć klawisz
do trybu gotowości.
Obsługa przeglądarki WAP
Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu
lub menu przeglądarki WAP.
Używanie klawiszy telefonu
W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż
w trybie telefonu.
Ikona

Używanie menu przeglądarki WAP
Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące
opcje menu.

Uwaga
• Menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach
przeglądarki.

Strona główna [Menu–7–1]
Łączy ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym
profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie
użyta strona określona przez usługodawcę.

Zakładki [Menu–7–2]
Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.

Opis
Przewija zawartość ekranu
Wraca na poprzednią stronę
Wybiera opcje i potwierdza czynności
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Internet [Menu–7]

Aby utworzyć zakładkę:

Każdy z profili ma następujące podmenu:
• Uaktywnij

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Uaktywnia wybrany profil.

2. Wybierz polecenie Dodaj nowe.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij
klawisz .
Porada: symbole wprowadza się za pomocą klawiszy
–
. Aby wprowadzić znak „.”, naciśnij
klawisz
.
Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.
• Połącz
: umożliwia połączenie z wybraną zakładką.

• Ustawienia
Umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.
– Strona domowa
To ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny,
która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby
wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL.
Przeglądarka WAP doda go automatycznie.
– Nośnik

• Dodaj nowe

: umożliwia utworzenie nowej zakładki.

• Edytuj

: umożliwia edycję adresu URL i/lub tytułu
wybranej zakładki.

• Dane

• Usuń

: usuwa wybraną zakładkę.

• GPRS

• Usuń wszystkie : usuwa wszystkie zakładki.

Umożliwia ustawienie typu transmisji danych.

– Ustawienia danych
Menu to wyświetlane jest tylko wówczas, gdy w menu Nośnik
wybrano opcję Dane.

Profile [Menu–7–3]
Profil są to informacje o sieci używane do połączenia z Internetem.

Adres IP: adres IP bramy WAP.
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Numer dostępowy: numer telefonu dostępowego żądanej bramy
WAP.
ID użytkownika: identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).
Hasło: hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę
WAP) w celu identyfikacji użytkownika.
Typ połączenia: typ połączenia transmisji danych, analogowe lub
cyfrowe (ISDN).
Szybkość połączenia: szybkość połączenia transmisji danych;
9600 lub 14400.
Czas zwłoki: maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas
nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane,
połączenie WAP zostanie rozłączone.

Hasło: hasło wymagane przez serwer APN.
– Typ łącza
Opcje typu połączenia, Tymczasowe albo Ciągłe, są dostępne
w zależności od używanej bramy.
Ciągłe
Mechanizm dostarczania z potwierdzeniem, niezawodny, lecz
generuje większy ruch w sieci.
Tymczasowe
Usługa bez potwierdzenia (bezpołączeniowa).
HTTP
Bezpośrednie połączenie klientów z serwerem za pomocą
protokołu HTTP.
– Ustawienie serwera proxy

– Ustawienia GPRS
Poniższe ustawienia usługi są dostępne tylko w przypadku
wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

Adres IP: wprowadź adres IP używanego serwera proxy.
Port: wprowadź port serwera proxy.
– Ustawienia DNS
Należy wstawić podstawowy i pomocniczy serwer DNS, jeśli
wymaga tego operator sieci.

Adres IP: adres IP bramy WAP.
APN: serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.
ID użytkownika: identyfikator użytkownika serwera APN.
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Serwer podstawowy

Idź do adresu [Menu–7–4]

Adres IP podstawowego serwera DNS.

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żądanego adresu URL naciśnij klawisz .

Serwer pomocniczy
adres IP pomocniczego serwera DNS.

Ustawienia cache [Menu–7–5]

– Ustawienia zabezpieczeń
w zależności od używanego portu bramy opcję tę należy włączyć
(Wł.) lub wyłączyć (Wył.).

Wyczyść cache [Menu–7–5–1]

– Pokaż obrazy
umożliwia wybranie wyświetlania albo niewyświetlania obrazów
na kartach WAP.
• Zmień nazwę
umożliwia zmianę nazwy profilu.
• Usuń
usuwa wybrany profil z listy.

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy
z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

Sprawdź cache [Menu–7–5–2]
Określa, czy przed wykonaniem połączenia sprawdzana jest pamięć
podręczna.

Uwaga
• Pamięć cache jest to pamięć buforowa, służąca do tymczasowego przechowywania danych.

• Dodaj nowy
umożliwia dodanie nowego profilu.
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Ustawienia cookie [Menu–7–6]

Wersja przeglądarki [Menu –7–9]

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy
z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyświetla wersję przeglądarki WAP.

Wyczyść pliki cookie [Menu–7–6–1]
Usuwa całą zawartość plików cookie.

Sprawdź pliki cookie [Menu–7–6–2]
Umożliwia sprawdzenie, czy plik cookie jest używany.

Certyfikacja zabezpieczeń [Menu–7–7]
Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.
• Urząd
Umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych
w telefonie.
• Osobiste
Umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych
w telefonie.

Resetuj profile [Menu–7–8]
Służy do resetowania profili w celu przywrócenia ustawień
oryginalnych.
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Gry [Menu–8]
Telefon zawiera umilającą czas grę. Szczegółowe informacje
zawierają instrukcje na ekranie oraz menu Pomoc.
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Akcesoria
Dostępnych jest wiele akcesoriów zaprojektowanych dla telefonu
użytkownika. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb
komunikacyjnych. O ich dostępność należy zapytać sprzedawcę.

Uwaga
• Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie
gwarancji.
• W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria;
szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych
serwisach lub u sprzedawców.

Bateria

Zestaw słuchawkowy
Umożliwia pracę bez zajmowania rąk.
Zawiera słuchawkę i mikrofon.

Ładowarka podróżna
Ładowarka ta umożliwia naładowanie
baterii poza domem lub biurem.

Zestaw do transmisji danych
i dysk CD
Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.
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Dane techniczne
Ogólne
Nazwa produktu : B2050
System
: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatury otoczenia
Maks.
Min.

:+55°C
:-10°C

Instrukcja Obsługi B2050 69

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

LG Electronics Inc. Amsterdam Ofﬁce
Veluwezoom 15,1327 AE Almere, Holandia
Tel: +31 – 36– 547 – 8940, e–mail: seokim @ lge.com

Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta
deklaracja spełnia wymogi wyżej wymienionych
artykułów i dyrektyw

Deklaracja

Jin Seog, Kim / Director

Podpis przedstawiciela

Data wystawienia

25 marca 2005

Nazwisko

Zgodność z powyższymi standardami została potwierdzona przez 7Layers and Phoenix.
Potwierdzenie zgodności nr (NC/12391) oraz raport z testu GSM (nr WG613517),
testu EMC (nr HCT-C04-1212-1), raport z testu bezpieczeństwa (nr ITYA0167054M4) oraz
raport z testu współczynnika SAR (nr TCMA0866684-01)

Informacje dodatkowe

EN 301 489-1&7: 2002
EN 60950: 2000
EN 50360: 2001
3GPPTS 51.010–1,
Wybór zgodnie z GCF–CC. V3.12.0 włącznie z wymaganiami normy EN 301 511.V9.0.2

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

LG

Nazwa handlowa

Nazwa Modelu
B2050

Nazwa produktu
Trójzakresowy terminal

Dane produktu

LG Electronics Inc. LG Kang–nam Tower
679, Yoksam–dong, Kangnam–gu, Seul, Korea

Adres

Nazwisko
LG Electronics Inc

Dane dostawcy

Deklaracja zgodności

