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INSTRUKCJA OBS£UGI

Zawartośæ niniejszej instrukcji mo¿e nieco odbiegaæ od stanu
faktycznego w zale¿ności od oprogramowania telefonu lub
operatora sieci.

Utylizacja starego urz¹dzenia
1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, ¿e produktu
tego dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne nale¿y utylizowaæ oddzielnie od śmieci
komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez
rz¹d lub w³adze lokalne.
3. Prawid³owa utylizacja starego urz¹dzenia zapobiega potencjalnie gro¿nym
konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce utylizacji starego urz¹dzenia mo¿na uzyskaæ od
w³adz miasta, w zak³adzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym zosta³ zakupiony
produkt.
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Wstêp
Wstêp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego
telefonu komórkowego S5200, zaprojektowanego do obs³ugi najnowocześniejszych cyfrowych technologii telefonii
komórkowej.
W niniejszej instrukcji obs³ugi przedstawiono wa¿ne
informacje dotycz¹ce u¿ytkowania i obs³ugi telefonu
komórkowego. Aby prawid³owo korzystaæ z wszystkich
funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub
nieprawid³owemu u¿ywaniu telefonu, nale¿y dok³adnie
zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Wszelkie
zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone
jednoznacznie w niniejszej instrukcji mog¹ spowodowaæ
uniewa¿nienie gwarancji.

6

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Nara¿enie na wp³yw fal radiowych
Nara¿enie na wp³yw fal radiowych oraz informacje o
współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy S5200 zaprojektowano tak, aby
spe³nia³ on wymagania bezpieczeñstwa dotycz¹ce
nara¿enia na wp³yw fal radiowych. Wymagania te oparte
s¹ na wytycznych naukowych i uwzglêdniaj¹ marginesy
bezpieczeñstwa maj¹ce zapewniæ bezpieczeñstwo
wszystkich osób bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia.
► W wytycznych tych stosowany jest wspó³czynnik SAR

(Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje siê za
pomoc¹ standardowych metod, gdy telefon pracuje
z najwiêksz¹ moc¹ na wszystkich wykorzystywanych
pasmach czêstotliwości.

► Mimo ¿e modele telefonów komórkowych LG ró¿ni¹

siê miêdzy sob¹ wspó³czynnikiem SAR, wszystkie
spe³niaj¹ odpowiednie normy nara¿enia na wp³yw fal
radiowych.

► Limit wspó³czynnika SAR zalecany przez komisjê ICNIRP

(International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g
tkanki.

► Podczas u¿ywania telefonu przy uchu najwy¿sza

wartośæ wspó³czynnika SAR zarejestrowana przez
system DASY4 wynios³a 0,117 W/kg (na 10 g tkanki).

Eksploatacja i konserwacja
OSTRZE¯ENIE! U¿ywaj wy³¹cznie baterii, ³adowarek
oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu
telefonu. U¿ycie innego typu baterii i urz¹dzeñ mo¿e
uniewa¿niæ gwarancjê oraz spowodowaæ zagro¿enia.

► Nie wolno demontowaæ telefonu. (W razie potrzeby

telefon nale¿y oddaæ do naprawy w punkcie
serwisowym).

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi wskazówkami.
Nieprzestrzeganie tych zasad mo¿e byæ niebezpieczne
lub nielegalne. Szczegó³owe informacje zawiera niniejsza
instrukcja obs³ugi.

► Korzystaj z telefonu z dala od urz¹dzeñ

elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki
lub komputery.

► Nie umieszczaj telefonu w pobli¿u urz¹dzeñ

emituj¹cych ciep³o, takich jak kaloryfery lub kuchenki.

► Nie wolno upuszczaæ telefonu.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu
► Nie wolno nara¿aæ telefonu na wibracje mechaniczne

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

ani wstrz¹sy.

► Pow³oka telefonu mo¿e zostaæ uszkodzona w

przypadku owiniêcia go w papier pakowy lub winylowy.

► Do czyszczenia obudowy telefonu nale¿y u¿ywaæ

suchej ściereczki. (Nie u¿ywaj rozpuszczalników,
rozcieñczalników ani alkoholu).

► Telefonu nie wolno nara¿aæ na oddzia³ywanie

nadmiernego dymu ani py³u.

► Telefonu nie nale¿y umieszczaæ w pobli¿u kart

magnetycznych mo¿e on uszkodziæ informacje
zapisane na paskach magnetycznych.

► Nie wolno stukaæ w ekran ostrymi przedmiotami, gdy¿

mo¿e to uszkodziæ telefon.

► Nie wolno wystawiaæ telefonu na dzia³anie p³ynów i

wilgoci.

► Akcesoriów takich jak s³uchawki douszne nale¿y

u¿ywaæ z rozwag¹.

Urz¹dzenia elektroniczne
8

Wszystkie telefony komórkowe nara¿one s¹ na
zak³ócenia, które mog¹ wp³yn¹æ na ich pracê.

► Nie nale¿y u¿ywaæ telefonu komórkowego w pobli¿u

urz¹dzeñ medycznych bez uzyskania pozwolenia.
Nie nale¿y umieszczaæ telefonu w pobli¿u rozrusznika
serca, na przyk³ad w kieszeni na piersi.

► Telefony komórkowe mog¹ zak³ócaæ pracê niektórych

aparatów s³uchowych.

► Telefony komórkowe mog¹ powodowaæ niewielkie

zak³ócenia pracy odbiorników TV, odbiorników
radiowych, komputerów, itp.

Bezpieczeñstwo na drodze
Nale¿y zapoznaæ siê z przepisami dotycz¹cymi korzystania
z telefonów komórkowych podczas prowadzenia
samochodu.
► Podczas jazdy nie nale¿y trzymaæ telefonu w rêku.
► Nale¿y zawsze poświêcaæ pe³n¹ uwagê prowadzeniu

pojazdu.

► Rozmowy nale¿y prowadziæ przy u¿yciu zestawu

g³ośnomówi¹cego.

► Je¿eli wymagaj¹ tego warunki na drodze, przed

odebraniem lub wykonaniem po³¹czenia nale¿y zjechaæ
z drogi i zaparkowaæ.

► Fale radiowe mog¹ wp³ywaæ na pracê systemów

► Je¿eli samochód wyposa¿ony jest w poduszkê

powietrzn¹, nie nale¿y montowaæ ani umieszczaæ na
niej urz¹dzeñ bezprzewodowych. Zak³ócenia jej pracy
mog¹ spowodowaæ powa¿ne obra¿enia.

Prace wybuchowe
Nie nale¿y korzystaæ z telefonu w pobli¿u prac
wybuchowych. Nale¿y zapoznaæ siê z odpowiednimi
przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie gro¿¹ce eksplozj¹
► Telefonu nie nale¿y u¿ywaæ na stacjach benzynowych.

Nie nale¿y u¿ywaæ go tak¿e w pobli¿u paliwa i
chemikaliów.

► Nie nale¿y transportowaæ i przechowywaæ

³atwopalnych gazów i p³ynów oraz materia³ów
wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z
telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pok³adzie samolotu
Urz¹dzenia bezprzewodowe mog¹ powodowaæ
zak³ócenia systemów samolotu.
► Przed wejściem na pok³ad samolotu nale¿y wy³¹czyæ

telefon.

► Gdy samolot znajduje siê na ziemi, nie nale¿y u¿ywaæ

telefonu bez pozwolenia za³ogi.

Dzieci
Telefon nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla ma³ych dzieci. Zawiera on ma³e elementy, które mog¹
spowodowaæ zad³awienie.

Po³¹czenia awaryjne

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub uk³ady
bezpieczeñstwa.

Funkcja po³¹czenia awaryjnego mo¿e nie byæ dostêpna
we wszystkich sieciach komórkowych. Nie nale¿y
zatem nigdy polegaæ wy³¹cznie na telefonie w kwestii
zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych.
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ od operatora
sieci.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Informacje na temat u¿ytkowania
baterii
► Tej baterii nie trzeba roz³adowywaæ przed jej

ponownym na³adowaniem. W odró¿nieniu od innych
baterii, w tej baterii nie wystêpuje efekt pamiêci,
obni¿aj¹cy wydajnośæ.

► U¿ywaj tylko baterii i ³adowarek firmy LG. £adowarki

firmy LG zapewniaj¹ najwiêksz¹ ¿ywotnośæ baterii.

► Nie wolno demontowaæ baterii ani zwieraæ jej zacisków.
► Nale¿y dbaæ o czystośæ styków baterii.
► Bateriê nale¿y wymieniæ, gdy nie zapewnia ju¿

odpowiednio d³ugiego czasu dzia³ania telefonu. Zanim
to nast¹pi, bateriê mo¿na na³adowaæ setki razy.

► Bateriê nale¿y na³adowaæ po jej nieu¿ywaniu przez

d³u¿szy czas — zapewni to jej maksymaln¹ ¿ywotnośæ.

► Nie nara¿aj ³adowarki na bezpośrednie oddzia³ywanie

świat³a s³onecznego ani nie u¿ywaj jej w miejscach o
du¿ej wilgotności, takich jak ³azienka.

► Nie pozostawiaj baterii w miejscach gor¹cych ani

zimnych, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ pogorszenie jej
wydajności.
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Funkcje telefonu S5200
1. Gniazdo s³uchawek

Widok z przodu

2. Klawisz boczny w górê/w dó³

► Umo¿liwia pod³¹czenie s³uchawek.

► Steruje g³ośności¹ dźwiêku klawiszy w trybie

gotowości, gdy pokrywa jest otwarta/zamkniêta.

► Steruje g³ośności¹ dźwiêku podczas rozmowy.

Gniazdo
s³uchawek

3. Przedni wyświetlacz

Funkcje telefonu S5200

Czêści telefonu

Przedni
wyświetlacz

Klawisz boczny
w górê/w dó³
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Funkcje telefonu S5200
Widok z prawej strony

Widok z ty³u

Funkcje telefonu S5200

Obiektyw kamery
► Zabrudzenie obiektywu obni¿a jakośæ zdjêæ.
Lampa b³yskowa
Mikrofon (wideo)
Zatrzask baterii
► Naciśniêcie umo¿liwia
otwarcie pokrywy baterii.

Klawisz kamery/MP3
► W celu ods³oniêcia obiektywu nale¿y
przesun¹æ suwak. Naciśniêcie i
przytrzymanie tego klawisza umo¿liwia w³¹czenie trybu kamery. Kolejne
naciśniêcia tego klawisza umo¿liwiaj¹
wykonywanie zdjêæ. Przedni
wyświetlacz s³u¿y jako wizjer.

Bateria

Otwory na pasek
do noszenia

Gniazdo
karty SIM

Styki karty SIM

Gniazdo ³adowarki/
gniazdo kabla

Z³¹cza baterii
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S³uchawka

G³ówny wyświetlacz LCD
Menu

Lewy klawisz funkcyjny
Klawisz po³¹czenia

Kontakty

Funkcje telefonu S5200

Widok otwartego telefonu

Klawisze nawigacyjne
Prawy klawisz funkcyjny
Klawisz potwierdzania
Klawisz Koniec/Zasilanie
Klawisz anulowania

Klawisze alfanumeryczne

Mikrofon

Klawisze funkcji
specjalnych

Uwaga

► Otwarcie telefonu poprawia s³yszalnośæ rozmówcy.
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Funkcje telefonu S5200
1. S³uchawka
Funkcje telefonu S5200

2. Lewy: klawisze te s³u¿¹ do wykonywania funkcji
przedstawianych nad nimi jako tekst na ekranie.
3. Klawisz po³¹czenia: umo¿liwia wybieranie numeru
i odbieranie po³¹czeñ. Naciśniêcie klawisza umo¿liwia
tak¿e szybki dostêp do listy ostatnich przychodz¹cych,
wychodz¹cych i nieodebranych po³¹czeñ.
4. Klawisze alfanumeryczne: umo¿liwiaj¹
wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych.
5. Mikrofon: mo¿e zostaæ wyciszony podczas po³¹czenia.
6. G³ówny wyświetlacz LCD: wyświetla ikony stanu
telefonu, elementy menu, informacje z sieci Web,
zdjêcia i inne informacje w pe³nej palecie kolorów.
7. Klawisze nawigacyjne: umo¿liwiaj¹ przewijanie menu
i przesuwanie kursora.
8. Prawy klawisz funkcyjny: klawisze te s³u¿¹ do
wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako
tekst na ekranie.
9. Klawisz potwierdzania: umo¿liwia wybór opcji menu
i potwierdzanie czynności.
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10. Klawisz Koniec/Zasilanie: s³u¿y do koñczenia
po³¹czenia, odrzucania po³¹czenia oraz powracania
do trybu gotowości. Przytrzymanie tego klawisza
umo¿liwia włączanie/wyłączanie telefonu.
11. Klawisz anulowania: ka¿de naciśniêcie tego klawisza
usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umo¿liwia
wyczyszczenie ca³ej wprowadzonej informacji.
Naciśniêcie tego klawisza umo¿liwia powrót do
poprzedniego ekranu.
12. Klawisze funkcji specjalnych
►

: przytrzymanie klawisza powoduje
wprowadzenie znaku po³¹czenia
miêdzynarodowego (+).

►

: podczas wprowadzania numeru telefonu
przytrzymanie tego klawisza powoduje
wprowadzenie pauzy.

Poni¿sza tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mog¹
zostaæ wyświetlone na ekranie telefonu.

Ikony wyświetlacza
Ikona

Opis
Wskazuje moc sygna³u sieci. *
Oznacza trwaj¹ce po³¹czenie.
Oznacza, ¿e telefon korzysta
aktualnie z funkcji roamingu.

Uwaga

► *Jakośæ rozmowy mo¿e siê zmieniaæ w zale¿ności

od zasiêgu sieci. Gdy moc sygna³u spadnie poni¿ej 2
pasków, mo¿e dojśæ do zaniku dźwiêku, roz³¹czenia
rozmowy lub z³ej jakości dźwiêku. Paski wskazuj¹
moc sygna³u sieci. Brak pasków oznacza, ¿e nie ma
zasiêgu: w takim przypadku nie mo¿na korzystaæ z
¿adnych us³ug sieciowych (po³¹czeñ, wiadomości
itd.).

Ikona

Opis
Oznacza dostêpn¹ funkcjê GPRS.
Oznacza ustawiony i w³¹czony
alarm.
Oznacza stan na³adowania baterii.
Wskazuje, ¿e odebrana zosta³a
wiadomośæ.

Funkcje telefonu S5200

Wyświetlane informacje

Wskazuje, ¿e odebrana zosta³a
wiadomośæ g³osowa.
Ta ikona wskazuje, ¿e w³¹czono
wibrowanie.
Oznacza w³¹czony profil Głośny.
Oznacza w³¹czony profil Milczy.
Oznacza w³¹czony profil Zestaw
s³uchawkowy.
Oznacza w³¹czony profil Ogólny.
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Funkcje telefonu S5200
Funkcje telefonu S5200

Ikona

Opis
Wskazuje mo¿liwośæ skorzystania z
us³ugi wiadomości push.
Oznacza, ¿e telefon po³¹czony jest z
sieci¹ WAP.
Oznacza, ¿e wykorzystywana jest
funkcja GPRS.
Ustawiono zdarzenie planu dnia
Us³uga przekazywania po³¹czeñ
w³¹czona
Bluetooth w³¹czony

Uwaga

► Gdy bateria jest s³abo na³adowana, nie

mo¿na korzystaæ z funkcji kamery ani funkcji
multimedialnych.

► Podczas u¿ywania funkcji multimedialnych wskaźnik

stanu na³adowania baterii mo¿e siê zmieniaæ.
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Pierwsze kroki
Przed wyjêciem baterii upewnij siê, ¿e telefon jest
wy³¹czony.
1. Wyjmij bateriê.
Naciśnij przycisk, aby zwolniæ bateriê, a nastêpnie
zsuñ bateriê do chwili zatrzymania. Wyjmij bateriê z jej
przegródki.

2. Zainstaluj kartê SIM.
W³ó¿ kartê SIM do uchwytu. Wsuñ kartê SIM do
odpowiedniego uchwytu. Upewnij siê, ¿e karta SIM
jest dobrze w³o¿ona i ¿e z³oty obszar styku na karcie
skierowany jest w dó³. Aby wyj¹æ kartê SIM, naciśnij j¹
lekko i poci¹gnij w przeciwnym kierunku.

Aby w³o¿yæ kartê SIM

Pierwsze kroki

Instalacja karty SIM i baterii

Aby wyj¹æ kartê SIM

Uwaga!
Uwaga

► Wyjêcie baterii z telefonu, gdy jest on w³¹czony

mo¿e spowodowaæ jego awariê.

► Metalowe z³¹cze karty SIM mo¿na ³atwo uszkodziæ

wskutek zarysowania. Z kart¹ SIM nale¿y obchodziæ
siê bardzo ostro¿nie. Nale¿y postêpowaæ wed³ug
instrukcji dostarczonych z kart¹ SIM.
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Pierwsze kroki
3. W³ó¿ bateriê.
Pierwsze kroki

1. Ustaw wtyczkê tak, aby strza³ka znajdowa³a siê u
góry zgodnie z rysunkiem, a nastêpnie wciśnij wtyczkê
zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej
zablokowania na miejscu.
2. Pod³¹cz ³adowarkê do gniazdka sieciowego. Nale¿y
u¿ywaæ tylko ³adowarki znajduj¹cej siê w zestawie z
telefonem.
3. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymaj¹ siê po jej
ca³kowitym na³adowaniu.

£adowanie baterii
Przed pod³¹czeniem ³adowarki do telefonu nale¿y w³o¿yæ
do niego bateriê.

Uwaga!

► Wtyku ³adowarki nie nale¿y pod³¹czaæ z u¿yciem

si³y, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie
telefonu i/lub ³adowarki.

► W razie u¿ywania ³adowarki za granic¹ nale¿y u¿yæ

odpowiedniego adaptera wtyku.

► Podczas ³adowania nie nale¿y wyjmowaæ baterii ani

karty SIM z telefonu.
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Pierwsze kroki

Ostrze¿enie!

► Kabel i ³adowarkê nale¿y od³¹czyæ podczas burzy,

aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem lub po¿aru.

► Nale¿y siê upewniæ, ¿e bateria nie styka siê z

¿adnymi przedmiotami o ostrych krawêdziach,
nawet takimi jak zêby zwierz¹t lub paznokcie.
Stwarza to zagro¿enie po¿arowe.

► Podczas ³adowania telefonu nie wolno

wykonywaæ ani odbieraæ po³¹czeñ, poniewa¿
mo¿e to doprowadziæ do zwarcia w telefonie i/lub
spowodowaæ pora¿enie pr¹dem lub po¿ar.

Uwaga

► Przed pierwszym u¿yciem telefonu nale¿y upewniæ

siê, ¿e bateria jest w pe³ni na³adowana.

Od³¹czanie ³adowarki
W celu od³¹czenia wtyku ³adowarki od telefonu nale¿y
przycisn¹æ boczne przyciski zgodnie z rysunkiem.
1. Po zakoñczeniu ³adowania przesuwaj¹ce siê paski ikony
baterii zatrzymaj¹ siê, a na ekranie wyświetlony zostanie
komunikat „Bateria pełna”.

► Podczas ³adowania nie nale¿y wyjmowaæ baterii ani

karty SIM z telefonu.

► Je¿eli bateria nie zosta³a poprawnie na³adowana,

nale¿y wy³¹czyæ i w³¹czyæ telefon. Nastêpnie nale¿y
wyj¹æ i ponownie w³o¿yæ bateriê, a nastêpnie
nale¿y j¹ ponownie na³adowaæ.

2. Od³¹cz ³adowarkê od gniazdka sieciowego. Od³¹cz
³adowarkê od telefonu (naciśnij szare przyciski po obu
stronach wtyczki i wyci¹gnij j¹).
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Pierwsze kroki
Pierwsze kroki

W³¹czanie i wy³¹czanie telefonu
W³¹czanie telefonu
1. Zainstaluj bateriê i pod³¹cz telefon do zewnêtrznego
źród³a zasilania takiego jak ³adowarka podró¿na,
samochodowa lub samochodowy zestaw
g³ośnomówi¹cy. Ewentualnie zainstaluj w telefonie
na³adowan¹ bateriê.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz
momentu w³¹czenia ekranu LCD.

do

3. W zale¿ności od wybranego ustawienia ¯¹danie kodu
PIN1 mo¿e byæ konieczne wprowadzenie kodu PIN1.

Wy³¹czanie telefonu
1. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz
momentu wy³¹czenia ekranu LCD.

20

do

Kody dostêpu
Za pomoc¹ kodów opisanych w tej sekcji mo¿na
zabezpieczyæ telefon przed u¿yciem przez nieupowa¿nione
osoby. Do zmiany kodów dostêpu (z wyj¹tkiem kodów
PUK1 i PUK2) s³u¿y polecenie Zmieñ kody [Menu 7-4-6].

Kod PIN1(od 4 do 8 cyfr)
Kod PIN1 (Personal Identification Number, osobisty numer
identyfikuj ¹cy) zabezpiecza kartê SIM przed u¿yciem
przez nieupowa¿-nione osoby. Kod PIN1 jest zazwyczaj
dostarczany z kart¹ SIM. Gdy ustawienie ¯¹danie
kodu PIN1 jest w³¹czone (W³.), telefon ¿¹da podania
kodu PIN1 po ka¿dym uruchomieniu. Gdy wybrane jest
ustawienie ¯¹danie kodu PIN1 równe Wy³¹cz, telefon
³¹czy siê z od razu z sieci¹, nie ¿¹daj¹c wprowadzenia
kodu PIN1.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)
Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM,
jest wymagany w celu uzyskania dostêpu do funkcji
takich, jak informacje o kosztach lub numery ustalone.
Funkcje te s¹ dostêpne tylko pod warunkiem, ¿e obs³uguje
je karta SIM. Dalszych informacji mo¿e udzieliæ operator
sieci komórkowej.

Has³o blokady po³¹czeñ

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty
kod odblokowuj¹cy) jest wymagany do zmiany
zablokowanego kodu PIN1. Kod PUK mo¿e byæ
dostarczony z kart¹ SIM. Jeśli nie, kod ten mo¿na
uzyskaæ od operatora sieci. Z operatorem sieci nale¿y
skontaktowaæ siê równie¿ w przypadku zgubienia kodu.

Has³o blokady po³¹czeñ jest wymagane do korzystania
z funkcji Blokada po³¹czeñ. Has³o zostaje przydzielone
przez operatora sieci po zasubskrybowaniu tej us³ugi.

Pierwsze kroki

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. W
przypadku zgubienia kodu nale¿y skontaktowaæ siê z
operatorem sieci.

Kod zabezpieczaj¹cy (od 4 do 8 cyfr)
Kod zabezpieczaj¹cy chroni telefon przed u¿yciem przez
nieupowa ¿nione osoby. Domyślny kod zabezpieczaj¹cy
to „0000”. Jest on wymagany do usuniêcia wszystkich
wpisów w telefonie oraz do w³¹czenia menu Resetuj
ustawienia. Kod zabezpieczaj¹cy jest tak-¿e potrzebny
do w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji blokady telefonu,
zabezpieczaj¹cej go przed nieautoryzowanym u¿yciem.
Domyślny kod zabezpieczaj¹cy mo¿na zmieniæ za pomoc¹
menu Ustawienia zabezpieczeñ.
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Wykonywanie i odbieranie
po³¹czeñ

3. Naciśnij klawisz

Wykonywanie po³¹czenia
miêdzynarodowego

Wykonywanie po³¹czenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby wprowadziæ
numer kierunkowy w ruchu miêdzynarodowym.
Znak „+” automatycznie zastêpuje kod po³¹czenia
miêdzynarodowego.

1. Upewnij siê, ¿e telefon jest w³¹czony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem
kierunkowym.
► Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania

usun¹æ ca³y numer.

3. Naciśnij klawisz po³¹czenia
numer.

, aby

, aby wybraæ ten

4. Aby zakoñczyæ po³¹czenie, naciśnij klawisz zakoñczenia
) lub prawy klawisz funkcyjny.
(

Wykonywanie po³¹czenia przy u¿yciu
listy historii po³¹czeñ
1. W trybie gotowości naciśnij klawisz po³¹czenia
), aby wyświetliæ listê ostatnich przychodz¹cych,
(
wychodz¹cych i nieodebranych po³¹czeñ.
2. Wybierz ¿¹dany numer za pomoc¹ górnego/dolnego
klawisza nawigacyjnego.
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, aby wybraæ numer.

2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer
kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz

, aby wybraæ numer.

Koñczenie po³¹czenia
Po zakoñczeniu po³¹czenia naciśnij klawisz zakoñczenia
.

Wykonywanie po³¹czenia za pomoc¹
spisu telefonów
Czêsto wybierane numery wraz z nazwiskami mo¿na
zapisaæ na liście Kontakty. Mo¿na je zapisaæ na karcie
SIM i/lub w pamiêci aparatu. Numer telefonu mo¿na
wybraæ, znajduj¹c ¿¹dane nazwisko w spisie telefonów, a
.
nastêpnie naciskaj¹c klawisz

Aby dostosowaæ g³ośnośæ dźwiêku podczas rozmowy,
nale¿y u¿yæ klawiszy bocznych ( ). Naciśnij górny
przycisk boczny, aby zwiêkszyæ g³ośnośæ lub dolny
przycisk boczny, aby j¹ zmniejszyæ.

Uwaga

► Naciśniêcie klawiszy bocznych w trybie gotowości,

gdy telefon jest otwarty/zamkniêty umo¿liwia
regulacjê g³ośności dźwiêku klawiszy.

Odbieranie po³¹czenia
Gdy nadchodzi po³¹czenie telefon dzwoni, a na ekranie
wyświetlana jest ikona migaj¹cego telefonu. Je¿eli osoba
dzwoni¹ca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony
zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko/zdjêcie, je¿eli
numer jest zapisany w spisie telefonów).
1. Aby odebraæ przychodz¹ce po³¹czenie, otwórz telefon.
(Je¿eli jako tryb odbierania wybrano opcjê Otwarcie
pokrywy. [Menu 7-3-2])

Uwaga

► Je¿eli jako tryb odbierania wybrano opcjê Naciśnij

dowolny klawisz, to aby odebraæ po³¹czenie, nale¿y
i
nacisn¹æ dowolny klawisz oprócz klawisza
prawego klawisza funkcyjnego.

Ogólne funkcje

Regulowanie g³ośności

► Po³¹czenie mo¿na tak¿e odebraæ podczas u¿ywania

ksi¹¿ki adresowej lub innych funkcji menu.

2. Aby zakoñczyæ po³¹czenie, zamknij telefon lub naciśnij
.
klawisz

Korzystanie z g³ośnika
Wbudowany g³ośnik mo¿na w³¹czyæ podczas rozmowy
. Po zakoñczeniu rozmowy
za pomoc ¹ klawisza
g³ośnik zostanie automatycznie wy³¹czony.

Ostrze¿enie!

► Ze wzglêdu na du¿¹ g³ośnośæ nie nale¿y zbli¿aæ

telefonu do ucha, gdy g³ośnik jest w³¹czony.

Tryb zwyk³y (Szybki)
Tryb zwyk³y mo¿na w³¹czyæ poprzez naciśniêcie i
przytrzymanie klawisza po otwarciu telefonu.
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Moc sygna³u

Tryb ABC

Moc sygna³u mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ wskaźnika
) na ekranie LCD telefonu. Moc sygna³u
sygna³u (
mo¿e siê zmieniaæ, szczególnie wewn¹trz budynków.
Podejście do okna mo¿e poprawiæ jakośæ odbioru.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne mo¿na wprowadzaæ za pomoc¹
klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie
nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości
lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagaj¹
wprowadzenia tekstu.
W telefonie dostêpne s¹ nastêpuj¹ce metody
wprowadzania tekstu.

Tryb T9
Tryb ten umo¿liwia wprowadzanie tekstu przez naciskanie
klawisza ka¿dej litery tylko raz. Ka¿dy klawisz na
klawiaturze ma przypisan¹ wiêcej ni¿ jedn¹ literê. W trybie
T9 telefon automatycznie porównuje naciśniêcia klawiszy
z wewnêtrznym s³ownikiem w celu ustalenia poprawnego
s³owa, tym samym wymagaj¹c mniej naciśniêæ klawiszy
ni¿ tradycyjny tryb ABC.
Funkcja ta nazywana jest tak¿e trybem przewidywania.
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Tryb ten umo¿liwia wprowadzanie liter poprzez
naciśniêcie klawisza z ¿¹dan¹ liter¹ raz, dwa, trzy lub
cztery razy do momentu wyświetlenia ¿¹danej litery.
Tryb ten umo¿liwia wprowadzanie cyfr za pomoc¹
pojedynczych naciśniêæ klawiszy. Aby w³¹czyæ tryb 123
podczas wprowadzania tekstu, nale¿y naciskaæ klawisz
do momentu wyświetlenia trybu 123.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu
1. Gdy aktywne jest pole umo¿liwiaj¹ce wprowadzanie znaków, w
prawym górnym rogu ekranu
LCD wyświetlony zostanie
wskaźnik trybu wprowadzania
tekstu.

tryb wprowadzania
tekstu

2. Tryb wprowadzania tekstu
można zmieniæ poprzez
.
naciśniêcie klawisza
Opcje
Aktualny tryb wprowadzania
tekstu wyświetlony jest w
prawym górnym rogu ekranu LCD.

Wstaw

Korzystanie z trybu T9

Naciśnij klawisze
[dolny
klawisz nawigacyjny], aby wpisaæ wyraz
Home.
► Je¿eli ¿¹danego s³owa nie ma na liście, nale¿y dodaæ

je za pomoc¹ trybu ABC.

Do s³ownika mo¿na tak¿e dodawaæ nowe s³owa. Po
dodaniu nowych s³ów wyświetlane s³owa zmieniaj¹
siê, odzwierciedlaj¹c zmiany s³ownika. Tryb T9 mo¿na
w³¹czaæ i wy³¹czaæ. Mo¿na te¿ zmieniæ jêzyk funkcji T9,
.
przytrzymuj¹c klawisz
1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij
wprowadzaæ s³owo poprzez naciskanie klawiszy
. Klawisz ka¿dej litery naciskaj raz.

► Jêzyk trybu T9 mo¿na zmieniæ. W tym celu naciśnij

-

► Wyświetlane s³owo bêdzie zmieniaæ siê po ka¿dym

wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia
ca³ego s³owa nale¿y ignorowaæ s³owo wyświetlane
na ekranie.

► Je¿eli po wprowadzeniu ca³ego s³owa jest ono nadal

niepoprawne, naciśnij dolny klawisz nawigacyjny
raz lub wiêcej razy, do chwili wyświetlenia
odpowiedniego s³owa.

, aby
Ogólne funkcje

Przyk³ad: naciśnij klawisze
wpisaæ wyraz Good.

Tryb przewidywania tekstu (T9) umo¿liwia ³atwe
wprowadzanie s³ów za pomoc¹ minimalnej liczby
naciśniêæ klawiszy. Po naciśniêciu ka¿dego klawisza
telefon wyświetli znaki, które bêd¹ najbardziej
prawdopodobne w oparciu o wbudowany s³ownik.

lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a nastêpnie wybierz
opcjê Jêzyki T9. Nastêpnie wybierz ¿¹dany jêzyk
trybu T9. Tryb T9 mo¿na tak¿e wy³¹czyæ przez
wybranie opcji T9 wy³. Domyślnie tryb T9 telefonu
jest w³¹czony.

2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków nale¿y
wprowadziæ ca³e s³owo.
3. Ka¿de s³owo nale¿y zakoñczyæ spacj¹, naciskaj¹c
klawisz
. Aby usuwaæ litery, naciśnij klawisz
.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby usuwaæ ca³e
s³owa.

Uwaga

► Aby opuściæ tryb wprowadzania tekstu bez

zapisywania wprowadzonych informacji, nale¿y
nacisn¹æ klawisz
. Telefon powróci do trybu
gotowości.
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Ogólne funkcje
Korzystanie z trybu ABC
Ogólne funkcje

Tekst wprowadza siê za pomoc¹ klawiszy

-

.

1. Naciśnij klawisz z ¿¹dan¹ liter¹.
► Raz, aby uzyskaæ pierwsz¹ literê.
► Dwa razy, aby uzyskaæ drug¹ literê.
► Itd.
2. Aby wstawiæ spacjê, naciśnij raz klawisz
.
. Naciśnij i
Aby usuwaæ litery, naciśnij klawisz
, aby wyczyściæ ca³y ekran.
przytrzymaj klawisz
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Uwaga

► Poni¿sza tabela zawiera informacje na temat

znaków dostêpnych za pomoc¹ klawiszy
alfanumerycznych.

Klawisz

Kolejno wyświetlane znaki
Du¿e
Ma³e
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

Spacja 0

Spacja 0

Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Przed rêcznym przejściem w odpowiedni tryb
wprowadzania tekstu nale¿y wprowadziæ ¿¹dany numer
za pomoc¹ klawiszy cyfr. Aby szybko przejśæ z trybu liter w
tryb cyfr, nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz
.

Kontakty
W pamiêci karty SIM mo¿na przechowywaæ numery
telefonów i odpowiadaj¹ce im nazwy.
Dodatkowo w pamiêci telefonu mo¿na zapisaæ do 1000
numerów wraz z nazwami.

W trakcie po³¹czenia
Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas po³¹czenia
ró¿ni siê od domyślnego menu g³ównego, wyświetlanego
na ekranie w trybie gotowości. Poni¿ej opisano dostêpne
opcje.

Wykonywanie drugiego po³¹czenia
W celu wykonania drugiego po³¹czenia mo¿na wybraæ
numer ze spisu telefonów. W tym celu nale¿y nacisn¹æ
prawy klawisz funkcyjny, a nastêpnie wybraæ opcjê
Wyszukaj. Aby podczas po³¹czenia zapisaæ wybrany
numer w spisie telefonów, naciśnij prawy klawisz
funkcyjny, a nastêpnie wybierz opcjê Dodaj nowy.

Z karty SIM i pamiêci telefonu korzysta siê w ten sam
sposób za pomoc¹ menu Kontakty.

Prze³¹czanie pomiêdzy dwoma
po³¹czeniami

Menu podczas po³¹czenia

Aby prze³¹czaæ pomiêdzy dwoma po³¹czeniami, nale¿y
nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie wybraæ
polecenie Prze³¹cz.

Telefon ma kilka funkcji, z których mo¿na korzystaæ
podczas po³¹czenia. Aby uzyskaæ dostêp do tych funkcji
podczas po³¹czenia, nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz
funkcyjny [Opcje].

Ogólne funkcje

Tryb 123 umo¿liwia wprowadzanie cyfr w wiadomości
tekstowej (np. numeru telefonu).
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Odbieranie przychodz¹cego po³¹czenia

Odrzucanie przychodz¹cego po³¹czenia

Aby odebraæ po³¹czenie przychodz¹ce, gdy dzwoni
. Telefon
telefon, wystarczy nacisn¹æ klawisz
mo¿e równie¿ informowaæ u¿ytkownika o po³¹czeniu
przychodz¹cym podczas innego po³¹czenia. W s³uchawce
rozlegnie siê sygna³ dźwiêkowy, a na wyświetlaczu pojawi
siê komunikat o po³¹czeniu oczekuj¹cym.

Po³¹czenie przychodz¹ce mo¿na odrzuciæ bez odbierania,
naciskaj¹c klawisz
.

Funkcja ta, znana jako Po³¹czenie oczekuj¹ce, dostêpna
jest tylko w sieciach, które j¹ realizuj¹. Szczegó³owe
informacje dotyczące w³¹czania i wy³¹czania us³ugi
po³¹czeñ oczekuj¹cych zawiera sekcja Po³¹czenie
oczekuj¹ce [Menu 7-3-4].
Przy w³¹czonej funkcji Po³¹czenie oczekuj¹ce mo¿na
wstrzymaæ pierwsze po³¹czenie i odebraæ drugie
lub naciskaj¹c
po³¹czenie, naciskaj¹c klawisz
lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie wybieraj¹c opcjê
Wstrzymaj i odbierz. W celu zakoñczenia bie¿¹cego
po³¹czenia i odebrania po³¹czenia oczekuj¹cego nale¿y
nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie wybraæ opcjê
Zakoñcz i odbierz.
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Podczas po³¹czenia mo¿na odrzuciæ przychodz¹ce
po³¹czenie, naciskaj¹c lewy klawisz funkcyjny [Menu] i
wybieraj¹c opcjê Konferencja/Odrzuæ albo naciskaj¹c
klawisz
.

Wyciszanie mikrofonu
Aby wyciszyæ mikrofon podczas rozmowy, nale¿y
nacisn¹æ klawisz [Menu], a nastêpnie wybraæ opcjê
Wycisz. W celu cofniêcia wyciszenia nale¿y wybraæ opcjê
Wy³¹cz wyciszenie. Po wyciszeniu rozmówca niczego
nie s³yszy w aparacie, natomiast rozmówcê nadal s³ychaæ.

W³¹czanie tonów DTMF podczas
po³¹czenia
Aby w³¹czyæ sygnalizacjê DTMF podczas po³¹czenia,
nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie
wybraæ opcjê DTMF w³. Wybieranie tonowe DTMF
wy³¹cza siê w taki sam sposób. Sygna³y DTMF umo¿liwiaj¹
obs³ugê automatycznych central za pomoc¹ telefonu.

Us³uga po³¹czenia konferencyjnego umo¿liwia
prowadzenie jednoczesnej rozmowy z wiêcej ni¿ jednym
rozmówc¹, jeśli operator realizuje tak¹ us³ugê. Po³¹czenie
konferencyjne jest mo¿liwe tylko wówczas, gdy jedno
po³¹czenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba
po³¹czenia zosta³y odebrane. Po nawi¹zaniu po³¹czenia
konferencyjnego abonent, który ustawi³ konferencjê,
mo¿e dodawaæ, roz³¹czaæ lub oddzielaæ po³¹czenia (tj.
usuwaæ je z konferencji, lecz nadal podtrzymywaæ z
nimi po³¹czenie). Opcje te s¹ dostêpne w menu podczas
po³¹czenia. W po³¹czeniu konferencyjnym mo¿e
uczestniczyæ maksymalnie piêciu rozmówców. Abonent,
który ustawi³ konferencjê, steruje ni¹ i tylko on mo¿e
dodawaæ po³¹czenia do konferencji.

Wykonywanie drugiego po³¹czenia
Podczas po³¹czenia mo¿na wykonaæ drugie po³¹czenie.
W tym celu nale¿y wprowadziæ drugi numer i nacisn¹æ
. Po ustanowieniu drugiego po³¹czenia
klawisz
pierwsze zostanie automatycznie zawieszone. Aby
prze³¹czaæ pomiêdzy po³¹czeniami nale¿y nacisn¹æ lewy
klawisz funkcyjny, a nastêpnie wybraæ opcjê Prze³¹cz.

Tworzenie po³¹czenia konferencyjnego
Nale¿y wstrzymaæ jedno po³¹czenie, utworzyæ drugie,
nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie wybraæ
polecenie Konferencja/Dodłącz wszystkie.

Wstrzymywanie po³¹czenia
konferencyjnego

Ogólne funkcje

Po³¹czenia wielostronne lub
konferencyjne

Nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie
wybraæ polecenie Konferencja/Wstrzymaj wszystkie.

W³¹czanie wstrzymanego po³¹czenia
konferencyjnego
Nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie
wybraæ polecenie Konferencja/Do³¹cz wszystkie.

Dodawanie po³¹czeñ do po³¹czenia
konferencyjnego
Aby dodaæ po³¹czenie do istniej¹cego po³¹czenia
konferencyjnego, nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny,
a nastêpnie wybraæ polecenie Konferencja/Do³¹cz
wszystkie.
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Ogólne funkcje
Ogólne funkcje

Wyświetlanie uczestników po³¹czenia
konferencyjnego
Do przewijania listy numerów wszystkich uczestników
konferencji s³u¿¹ górny i dolny klawisz konferencyjny.

Przyjmowanie prywatnego po³¹czenia
podczas po³¹czenia konferencyjnego
Aby rozmawiaæ prywatnie z jednym z uczestników
po³¹czenia konferencyjnego, nale¿y wyświetliæ numer
¿¹danej osoby na ekranie, a nastêpnie nacisn¹æ lewy
klawisz funkcyjny. Aby wstrzymaæ wszystkie pozosta³e
po³¹czenia, nale¿y wybraæ opcjê Konferencja/Poufne.

Koñczenie po³¹czenia konferencyjnego
Po³¹czenie uczestnika konferencji wyświetlanego
aktualnie na ekranie mo¿na zakoñczyæ, naciskaj¹c
klawisz
. Aby zakoñczyæ po³¹czenie konferencyjne,
nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz funkcyjny, a nastêpnie
wybraæ polecenie Konferencja/Zakoñcz. Wybór opcji
Konferencja/Zakoñcz koñczy wszystkie aktywne i
wstrzymane po³¹czenia.

30

Drzewo menu
3. Narzêdzia

1.1 Tylko wibruje

3.1 Budzik

1.2 Milczy

3.2 Bluetooth
3.2.1 Połączone urządzenia
3.2.2 Zestaw samochodowy
3.2.3 Ustawienia

1.3 Ogólny
1.4 G³ośny
1.5 Zestaw słuchawkowy

2. Rejestr po³¹czeñ
2.1 Nieodebrane po³¹czenia
2.2 Odebrane po³¹czenia
2.3 Wybierane po³¹czenia
2.4 Usuñ ostatnie po³¹czenia
2.5 Informacje o połączeniach
2.5.1 Czas po³¹czeñ
2.5.2 Koszt po³¹czeñ
2.5.3 Ustawienia

3.3 Kalkulator
3.4 Konwerter jednostek
3.5 Czas globalny
3.6 Modem

4. Terminarz
4.1 Kontakty
4.1.1 Szukaj
4.1.2 Dodaj nowy
4.1.3 Grupa
4.1.4 Proste wybieranie
4.1.5 Ustawienia
4.1.6 Kopiuj wszystko
4.1.7 Usuñ wszystko
4.1.8 Informacje

Drzewo menu

1. Profile

4.2 Kalendarz
4.2.1 Dodaj nowy
4.2.2 Zobacz dzienne
harmonogramy
4.2.3 Usuñ ostatnie
4.2.4 Usuñ wszystko
4.2.5 Idź do daty
4.2.6 Ustaw dźwięk alarmu
4.3 Notatka

2.6 Informacje o GPRS
2.6.1 Czas po³¹czeñ
2.6.2 Ilości danych
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Drzewo menu
Drzewo menu
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5. Wiadomości
5.1 Nowa wiadomośæ
5.1.1 Napisz wiadomość
tekstową
5.1.2 Napisz wiadomość
multimedialną
5.2 Skrzynka odbiorcza
5.3 Skrzynka nadawcza
5.4 Wersje robocze
5.5 Odsłuchaj pocztę głosową
5.6 Wiadomości sieciowe
5.6.1 Czytaj
5.6.2 Tematy
5.7 Szablony
5.7.1 Szablony tekstowe
5.7.2 Szablony
multimedialne
5.7.3 Moja wizytówka
5.8 Ustawienia
5.8.1 Wiadomośæ tekstowa
5.8.2 Wiadomośæ
multimedialna
5.8.3 Numer skrzynki
g³osowej
5.8.4 Wiadomości sieciowe
5.8.5 Wiadomości PUSH

6. Multimedia
6.1 Aparat fotograficzny
6.2 Kamera
6.3 Moje zdjêcia
6.4 Moje obraz
6.5 MP3
6.5.1 Odtwarzacz MP3
6.5.2 Lista utworów
6.5.3 Ustawienia
6.6 Dyktafon
6.6.1 Nagraj
6.6.2 Poka¿ listê
6.7 Ustawienia
6.7.1 Aparat fotograficzny
6.7.2 Kamera

7. Ustawienia
7.1 Data i godzina
7.1.1 Data
7.1.2 Czas
7.2 Ustawienia telefonu
7.2.1 Ustawienia
wyświetlania
7.2.2 Ustawienia kolorów
7.2.3 Jêzyk
7.3 Ustawienia po³¹czeñ
7.3.1 Przekaz połączeń
7.3.2 Tryb odpowiedzi
7.3.3 Wysyłaj mój numer
7.3.4 Po³¹czenie oczekuj¹ce
7.3.5 Sygna³ co minutę
7.3.6 Ponowne wybieranie
7.4 Ustawienia zabezpieczeñ
7.4.1 ¯¹danie kodu PIN1
7.4.2 Blokada telefonu
7.4.3 Czas autoblokady
klawiatury
7.4.4 Blokowanie po³¹czeñ
7.4.5 Numery ustalone
7.4.6 Zmieñ kody

7.6 Ustawienia GPRS
7.7 Zresetuj ustawienia
7.8 Stan pamiêci
7.8.1 Wewnêtrzna pamięć
7.8.2 Pamiêæ multimediów

8. Us³ugi
8.1 Internet
8.1.1 Strona domowa
8.1.2 Zak³adki
8.1.3 Idź do adresu
8.1.4 Ustawienia
8.2 Us³uga karty SIM

9. Pobrane
9.1 Gry i Aplikacje
9.1.1 Gry i Aplikacje
9.1.2 Profile
9.2 Obrazy

Drzewo menu

7.5 Ustawienia sieci
7.5.1 Wybór sieci
7.5.2 Selekcja pasma

9.3 Dźwiêki
9.4 Pamięć podręczna
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Wybieranie funkcji i opcji
Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umo¿liwiaj¹cych jego
dostosowanie. Funkcje te pogrupowane s¹ w menu i
podmenu. Dostêp do nich mo¿na uzyskaæ za pomoc¹
]i[
]. Ka¿de menu
klawiszy funkcyjnych [
i podmenu umo¿liwia przegl¹danie i zmianê opcji
konkretnej funkcji.

Menu

Funkcje klawiszy programowych zmieniaj¹ siê w
zale¿ności od kontekstu; etykiety znajduj¹ce siê w dolnym
wierszu ekranu powy¿ej tych klawiszy wskazuj¹ aktualn¹
funkcjê klawiszy.

Naciśnij lewy klawisz
funkcyjny, aby
uzyskaæ dostêp do
odpowiedniego menu.
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Kontakty

Naciśnij prawy
klawisz funkcyjny, aby
uzyskaæ dostêp do listy
kontaktów.

Profile

Aktywuj

dzwonka.

Uwaga

► Maksymalny poziom g³ośności dźwiêku otwierania

► Typ sygnału wiadomości: ustawia typ alertu o

wiadomościach.

2. Na liście Profile przewiñ do ¿¹danego profilu,
a nastêpnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Wybierz] lub klawisz OK.

► Dźwięk wiadomości: ustawia dźwiêk sygna³u

wiadomości.

► Dźwiêk klawiatury: umo¿liwia wybór ¿¹danego

dźwiêku klawiatury.

3. Nastêpnie wybierz polecenie Uaktywnij.

► G³ośnośæ klawiatury: umo¿liwia ustawianie g³ośności

Menu 1.x.2

Przewiñ do ¿¹danego profilu na liście Profile. Po
lub
naciśniêciu lewego klawisz funkcyjnego
klawisza OK wybierz polecenie Personalizacja. Zostanie
otwarte menu ustawieñ profilu. Ustaw ¿¹dane opcje.
► Typ powiadamiania o po³¹czenia: ustawia typ alertu

o połączeniach przychodz¹cych.

dzwonka z listy.

► G³ośnośæ dzwonka: umo¿liwia ustawianie g³ośności

pokrywy to 3, co zapewnia ochronê s³uchu.

Menu 1.x.1

1. Wyświetlona zostanie lista profili.

Personalizacja

► Dźwiêk dzwonka: umo¿liwia wybór ¿¹danego

Profile

Menu Profile umo¿liwia regulacjê g³ośności i dostosowanie
dźwiêków telefonu do ró¿nych zdarzeñ, otoczenia i grup.
Dostêpnych jest piêæ domyślnych profili: Tylko wibruje,
Milczy, Ogólny, G³ośny i Zestaw słuchawkowy. Ka¿dy
profil można spersonalizowaæ. W tym celu nale¿y nacisn¹æ
lewy klawisz funkcyjny [Menu], a nastêpnie za pomoc¹
klawiszy nawigacyjnych wybraæ polecenie Profile.

klawiatury.

► Dźwiêk klapki: umo¿liwia ustawienie sygna³u klapki
► G³ośnośæ efektów dźwiękowych:umo¿liwia

ustawianie głośności efektów dźwiêkowych.

► G³ośnośæ w³¹czenia/wy³¹czenia: umo¿liwia

ustawienie g³ośności dźwiêku odtwarzanego podczas
w³¹czania/wy³¹czania telefonu.

35

Profile
► Automatyczne odbieranie: ta funkcja zostanie

Profile

uaktywniona tylko w przypadku pod³¹czenia do
telefonu zestawu słuchawkowego.

• Wy³¹czone: telefon nie bêdzie automatycznie

odbieraæ po³¹czeñ.

• Po 5 sek: telefon automatycznie odbierze po³¹czenie

po 5 sekundach.

• Po 10 sek: telefon automatycznie odbierze po³¹czenie

po 10 sekundach.

Zmieñ nazwê

Menu 1.x.3

Profilom mo¿na nadawaæ dowolne nazwy.

Uwaga

► Nie mo¿na jednak zmieniaæ nazwy profili Tylko

wibruje Milczy i Zestaw słuchawkowy.

1. Aby zmieniæ nazwê profilu, przewiñ do ¿¹danego
profilu na liście profili, naciśnij lewy klawisz funkcyjny
lub klawisz OK, a nastêpnie wybierz polecenie
Zmieñ nazwê.
2. Wprowadź ¿¹dan¹ nazwê, a nastêpnie naciśnij klawisz
[OK].
OK lub lewy klawisz funkcyjny
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Rejestr po³¹czeñ

Numer i nazwa (je¿eli jest dostêpna) zostan¹ wyświetlone
razem z dat¹ i godzin¹ wykonania po³¹czenia. Funkcja ta
umo¿liwia tak¿e przegl¹danie czasów po³¹czeñ.

Nieodebrane po³¹czenia

Odebrane po³¹czenia

Menu 2.2

Opcja ta umo¿liwia wyświetlenie 10 ostatnich odebranych
po³¹czeñ. Mo¿liwe jest te¿:
► Wyświetlenie numeru (je¿eli jest on dostêpny) oraz

wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.

► Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej

Menu 2.1

Opcja ta umo¿liwia wyświetlenie 10 ostatnich
nieodebranych po³¹czeñ. Mo¿liwe jest te¿:
► Wyświetlenie numeru (je¿eli jest on dostêpny) oraz

wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.

w spisie telefonów.

► Wys³anie wiadomości na ten numer.
► Usuniêcie po³¹czenia z listy.

Wybierane po³¹czenia

Menu 2.3

► Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej

Opcja ta umo¿liwia wyświetlenie 20 ostatnio wybieranych
numerów. Mo¿liwe jest te¿:

► Wys³anie wiadomości na ten numer.

► Wyświetlenie numeru (je¿eli jest on dostêpny) oraz

w spisie telefonów.

► Usuniêcie po³¹czenia z listy.

Rejestr po³¹czeñ

Umo¿liwia sprawdzenie rejestru nieodebranych,
odebranych i wykonanych po³¹czeñ, pod warunkiem, ¿e
sieæ obs³uguje funkcjê identyfikacji rozmówcy (CLI).

wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.

► Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej

w spisie telefonów.

► Wys³anie wiadomości na ten numer.
► Usuniêcie po³¹czenia z listy.
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Rejestr po³¹czeñ
Rejestr po³¹czeñ

Usuñ ostatnie po³¹czenia

Menu 2.4

Umo¿liwia usuniêcie list po³¹czeñ nieodebranych i
odebranych. Mo¿na usun¹æ wszystkie listy po³¹czeñ
naraz.

Informacje o połączeniach

Menu 2.5

Czas po³¹czeñ (Menu 2.5.1)
Umo¿liwia wyświetlenie czasu trwania po³¹czeñ
przychodz¹cych i wychodz¹cych. Mo¿na równie¿
zresetowaæ zegary po³¹czeñ. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce
zegary:
► Ostatnie: d³ugośæ ostatniego po³¹czenia.
► Wszystkie: ca³kowita d³ugośæ wszystkich po³¹czeñ

wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego
wyzerowania licznika.

► Odebrane po³¹czenia: d³ugośæ wszystkich po³¹czeñ

przychodz ¹cych.

► Wybierane: d³ugośæ wszystkich po³¹czeñ

wychodz¹cych.

38

► Zeruj wszystkie: umo¿liwia wyzerowanie wszystkich

zegarów czasu po³¹czeñ – w tym celu nale¿y nacisn¹æ
[Tak].
lewy klawisz funkcyjny

Koszt po³¹czeñ (Menu 2.5.2)
Umo¿liwia sprawdzenie kosztu ostatniego po³¹czenia,
wszystkich po³¹czeñ, pozosta³ych środków, a tak¿e
zerowanie liczników kosztów. Do zresetowania kosztów
niezbêdny jest kod PIN2.

Ustawienia (Menu 2.5.3)

(funkcja zale¿na od karty SIM)
► Ustaw taryfê: umo¿liwia ustawienie waluty i ceny

jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek
taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia
waluty i jednostki w tym menu niezbêdny jest kod
PIN2.

► Ustaw kredyt: ta us³uga sieciowa umo¿liwia

ograniczanie kosztów po³¹czeñ zgodnie z ustawieniem
limitu kosztów wyra¿onym w wybranych jednostkach.
Wybierz opcjê Czytaj, aby wyświetliæ liczbê
pozosta³ych jednostek. Aby dokonaæ zmiany limitu
kosztów, wybierz opcjê Zmieñ.

► Automatyczne: ta us³uga sieciowa umo¿liwia

Informacje o GPRS

Rejestr po³¹czeñ

automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego
po³¹czenia. W celu wyświetlania kosztu ostatniego
po³¹czenia po zakoñczeniu rozmowy nale¿y wybraæ
opcjê W³ącz.
Menu 2.6

Umo¿liwia sprawdzenie ilości danych przes³anych
przez sieæ za pomoc¹ funkcji GPRS. Ponadto umo¿liwia
sprawdzenie czasu spêdzonego online.

Czas po³¹czeñ (Menu 2.6.1)
Umo¿liwia sprawdzenie czasu trwania Ostatniego
po³¹czenia oraz Wszystkich po³¹czeñ. Mo¿na równie¿
wyzerowaæ zegary po³¹czeñ.

Ilość danych (Menu 2.6.2)
Umo¿liwia sprawdzenie ilości Wys³anych (Ostatnie/
Wszystkie), Odebranych (Ostatnie/Wszystkie) oraz
Wszystkich danych oraz wyzerowanie wszystkich
liczników.
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Narzêdzia
Narzêdzia

Budzik

Menu 3.1

Mo¿na ustawiæ w³¹czenie do 5 alarmów o określonej
porze.
1. Wybierz opcjê W³ącz. i wprowadź ¿¹dan¹ godzinê.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: Raz, Po~Pt,
Po~So, Codziennie.

Bluetooth
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► Kontakty (.VCF): spis telefonów (Menu 4.1.1)
► Inne pliki: folder Magazyn plików [Menu 9.4]

► Ze wzglêdu na problemy ze zgodności¹ niektóre

urz¹dzenia mog¹ nie obs³ugiwaæ tej funkcji.

[OK].
Menu 3.2

Bluetooth umo¿liwia bezpośredni¹ komunikacjê
bezprzewodow¹ zgodnych urz¹dzeñ przenośnych,
peryferyjnych i komputerów znajduj¹cych siê w niewielkiej
odleg³ości. Ten aparat ma wbudowany modu³ Bluetooth,
umo¿liwiaj¹cy komunikacjê z zestawami słuchawkowymi
Bluetooth, aplikacjami komputerowymi itd. W razie
odebrania danych z innego urz¹dzenia Bluetooth telefon
¿¹da potwierdzenia. Po potwierdzeniu transferu plik
zostaje skopiowany do pamiêci telefonu.
W zale¿ności od typu, plik jest zapisywany w
nastêpuj¹cych folderach:

► Video (.3GP): folder Wideo [Menu 6.4]

Uwaga

3. Wybierz ¿¹dany dźwiêk alarmu i naciśnij klawisz
[OK].
4. Wprowadź nazwê alarmu i naciśnij klawisz

► MP3: folder MP3 (Menu 6.5.2)

► Obs³ugiwane oprogramowanie Bluetooth (stosy

Bluetooth) dla DUN:
- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 i 3.0

Połączone urządzenia (Menu 3.2.1)
Umo¿liwia wyświetlenie wszystkich urz¹dzeñ zgodnych z
modu³em Bluetooth telefonu.

Umo¿liwia wyświetlenie wszystkich urz¹dzeñ
głośnomówiących zgodnych z modu³em Bluetooth
telefonu.

Ustawienia (Menu 3.2.3)
Umo¿liwia zarejestrowanie nowego, zgodnego urz¹dzenia
Bluetooth. Jeśli urz¹dzenie ju¿ zosta³o dodane, mo¿na
nawi ¹zaæ z nim po³¹czenie po wprowadzeniu has³a
(zazwyczaj – 0000).

6. Aby zamkn¹æ funkcjê Kalkulator, naciśnij prawy
[Wstecz].
klawisz funkcyjny

Uwaga

► Do usuwania wszelkich cyfr i znaków s³u¿y klawisz

.

► Do wprowadzania znaku odejmowania s³u¿y

klawisz

.

► Do wprowadzania u³amków s³u¿y klawisz

Kalkulator

Menu 3.3

Udostêpnia standardowe funkcje, takie jak +, –, x, ÷:
Dodawanie, Odejmowanie, Mno¿enie i Dzielenie.
1. Wprowadź cyfry za pomoc¹ klawiszy numerycznych.
2. Wybierz znak dzia³ania za pomoc¹ klawisza
nawigacyjnego.
3. Wprowadź kolejne cyfry.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
wyświetliæ wynik.

5. Aby powtórzyæ powy¿sz¹ procedurê, naciśnij lewy
[Resetuj] lub wprowadź
klawisz funkcyjny
kolejne cyfry.

[Wynik], aby

Narzêdzia

Zestaw samochodowy (Menu 3.2.2)

Konwerter jednostek

.
Menu 3.4

S³u¿y do przeliczania jednostek miar.
1. Do wybierania jednego z typów jednostek s³u¿y klawisz
[Jednostka].
2. Do wybierania przeliczanej jednostki s³u¿¹ klawisze
i
.
3. Mo¿na sprawdziæ konwertowan¹ wartośæ ¿¹danej
jednostki.
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Narzêdzia
Narzêdzia

Czas globalny

Menu 3.5

Umo¿liwia wyświetlenie czasu w najwiêkszych miastach
świata.
1. Wybierz miasto z ¿¹danej strefy czasowej, naciskaj¹c
klawisz , .
2. Za pomoc¹ klawisza
[Ustaw] mo¿na ustawiæ
godzinê w wybranym mieście jako godzinê bie¿¹c¹.

Modem

Menu 3.6

Modem umo¿liwia dostêp do us³ug sieciowych. Aby
korzystaæ z synchronizacji z komputerem, banków
zawartości, Internetu, należy przejśæ do tego menu i
uaktywniæ modem, a nastêpnie pod³¹czyæ kabel USB.
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Terminarz
Menu 4.1

Uwaga

► Aby przejśæ do tego menu, w trybie gotowości

naciśnij prawy klawisz funkcyjny

[Kontakty].

Szukaj (Menu 4.1.1)

(wybieranie numeru ze spisu telefonów)
1. Wybierz poleceni e Szukaj, a nastêpnie naciśnij lewy
[Wybierz] lub klawisz [OK].
klawisz funkcyjny

► Przez Bluetooth: umo¿liwia wys³anie danych przez

Bluetooth do urz¹dzeñ zgodnych z modu³em Bluetooth
telefonu.

► Kopiuj: s³u¿y do kopiowania wpisu z karty SIM na

Terminarz

Kontakty

aparat lub z aparatu na kartê SIM.

► Numer główny: umo¿liwia wybór jednego czêsto

u¿ywanego numeru telefonu komórkowego,
domowego lub biurowego. Jeśli ten numer zostanie
ustawiony, to podczas wyszukiwania bêdzie
wyświetlany jako pierwszy.

► Usuñ: s³u¿y do usuwania wpisu.

Uwaga

► Szybkie wyszukiwanie jest dostêpne poprzez

wprowadzenie pierwszej litery nazwy, któr¹ chcesz
znaleźæ.

2. W celu edytowania, usuniêcia lub skopiowania
[Opcje].
wpisu naciśnij lewy klawisz funkcyjny
Wyświetlone zostanie poni¿sze menu.

Dodaj nowy (Menu 4.1.2)
Ta funkcja umo¿liwia dodanie wpisu do spisu telefonów.
W pamiêci aparatu mo¿na zapisaæ 1000 wpisów.
Pojemnośæ pamiêci karty SIM zale¿y od operatora sieci.
Liczba znaków, jak¹ mo¿na zapisaæ na karcie SIM, zale¿y
od karty SIM.

► Edytuj: umo¿liwia edycjê nazwy, numeru, grupy, znaku

1. Wybierz polecenie Dodaj nowy, naciskaj¹c lewy klawisz
[OK].
funkcyjny

► Napisz wiadomość tekstową/Napisz wiadomość

2. Wybierz pamiêæ, w której chcesz zapisaæ wpis: SIM lub
Aparat. Je¿eli wybrana zostanie pamiêæ aparatu, nale¿y
wybraæ g³ówny numer.

i zdjêcia za pomoc¹ klawisza nawigacji.

multimedialną: umożliwia wyysłanie SMS/MMS na
wybrany numer.
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a. Naciśnij klawisz

[OK], aby wprowadziæ nazwê.

► Zmieñ nazwê: umo¿liwia zmianê nazwy grupy.

b. Naciśnij klawisz
wprowadź numer.

[Zapisz], a nastêpnie

Proste wybieranie (Menu 4.1.4)

c. Naciśnij klawisz

[Zapisz].

d. Za pomoc¹ klawiszy
dla wpisu.

i

mo¿na ustawiæ grupê

,
,
e. Za pomoc¹ klawiszy
ustawiæ symbol i grafikê dla wpisu.

i

mo¿na

Grupa (Menu 4.1.3)
Mo¿na dodaæ po 20 cz³onków w ka¿dej z maksimum 7
grup.
► Lista cz³onków: zawiera cz³onków wybranej grupy.
► Dzwonek grupy: umo¿liwia określenie dźwiêku

dzwonka dla wywo³añ od cz³onków tej grupy.

► Ikona grupy: umo¿liwia wybór ikony dla danej grupy.
► Dodaj cz³onka: s³u¿y do dodawania cz³onków grupy.

Liczba cz³onków grupy nie mo¿e przekroczyæ 20.

► Usuñ uczestnika: usuwa cz³onka z listy cz³onków

grupy. Wpis danej osoby nie zostaje usuniêty ze spisu
telefonów.
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Do klawiszy
mo¿na przypisaæ kontakty.
–
Naciśniêcie klawisza spowoduje wybranie przypisanego
do niego numeru.
1. Otwórz spis telefonów, naciskaj¹c prawy klawisz
[Kontakty] w trybie gotowości.
funkcyjny
2. Przewiñ listê do pozycji Proste wybieranie, a nastêpnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[OK].
3. Aby dodaæ numer do listy prostego wybierania, zaznacz
pozycjê (puste).
4. Nastêpnie mo¿na wyszukaæ nazwê w spisie telefonów.
Wpis przypisany do klawisza prostego wybierania
mo¿na edytowaæ i usuwaæ. Mo¿na równie¿ wybraæ ten
numer albo wys³aæ wiadomośæ na ten numer.

Ustawienia (Menu 4.1.5)
1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
trybie gotowości.

[Kontakty] w

2. Przewiñ listê do pozycji Ustawienia, a nastêpnie naciśnij
[OK].
lewy klawisz funkcyjny

► Ustaw pamiêæ

Umo¿liwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z
pamiêci karty SIM do pamiêci telefonu i na odwrót.

- W przypadku wybrania pozycji Zmienne, podczas
dodawania wpisu telefon bêdzie ¿¹daæ wybrania
pamiêci, w której ma byæ zapisany wpis.

1. Otwórz spis telefonów, naciskaj¹c prawy klawisz
[Kontakty] w trybie gotowości.
funkcyjny

- W przypadku wybrania pozycji SIM lub Telefon
telefon bêdzie zapisywaæ wpisy w wybranej
pamiêci.
► Poka¿ opcje

Przewiñ listê do pozycji Poka¿ opcje, a nastêpnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[OK].
- Tylko nazwa: ustawia wyświetlanie wy³¹cznie nazw
na liście spisu telefonów.

Terminarz

Kopiuj wszystko (Menu 4.1.6)

Przewiñ listê do pozycji Ustaw pamiêæ, a nastêpnie
[OK].
naciśnij lewy klawisz funkcyjny

2. Przewiñ listê do pozycji Kopiuj wszystko, a nastêpnie
[OK].
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
► Z SIM do telefon: umo¿liwia kopiowanie/

przenoszenie wpisów z karty SIM do pamiêci
telefonu.

► Z telefonu do SIM: umo¿liwia kopiowanie/

przenoszenie wpisów z pamiêci telefonu do karty
SIM.

3. Zostan¹ wyświetlone poni¿sze podmenu.

- Z obrazem: ustawia wyświetlanie symboli i grafik
na liście spisu telefonów.

► Zachowaj orygina³: podczas kopiowania oryginalny

- Nazwa i numer: ustawia wyświetlanie nazw i
numerów na liście spisu telefonów.

► Usuñ orygina³: po skopiowaniu oryginalny wpis

wpis zostanie zachowany.
zostanie wymazany.
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Usuñ wszystko (Menu 4.1.7)
S³u¿y do usuwania wszystkich wpisów z list Karta
SIM i Aparat. Ta funkcja wymaga u¿ycia kodu
zabezpieczaj¹cego.
1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Kontakty]
w trybie gotowości, wybierz opcjê Usuñ wszystkie i
[OK].
naciśnij klawisz
2. Wybierz pamiêæ, któr¹ chcesz wymazaæ, a nastêpnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[OK].

3. Zostan¹ wyświetlone nazwy dostêpnych us³ug.
4. Wybierz us³ugê za pomoc¹ klawiszy
Naciśnij klawisz
[Dzwoń].

i

.

► Stan pamiêci

Ta funkcja umo¿liwia sprawdzenie, ile wpisów jest
zajêtych, a ile wolnych w spisie telefonów.

3. Wprowadź kod zabezpieczaj¹cy i naciśnij lewy klawisz
funkcyjny
[OK] lub prawy klawisz funkcyjny
[Wstecz].

1. Otwórz spis telefonów, naciskaj¹c prawy klawisz
funkcyjny
[Kontakty] w trybie gotowości.
Wybierz opcjê Informacje, naciskaj¹c lewy klawisz
funkcyjny
[OK].

Informacje (Menu 4.1.8)

2. Przewiñ listê do pozycji Stan pamiêci, a nastêpnie
[OK].
naciśnij lewy klawisz funkcyjny

► Numery serwisów

Funkcja ta zapewnia dostêp do wykazu us³ug
świadczonych przez operatora sieci (jeśli obs³uguje je
karta SIM).
1. Otwórz spis telefonów, naciskaj¹c prawy klawisz
funkcyjny
[Kontakty] w trybie gotowości, a
nastêpnie wybierz opcjê Informacje.
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2. Przewiñ listê do pozycji Numery serwisów, a
[OK].
nastêpnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny

► W³asny numer (funkcja zale¿na od karty SIM)

Umo¿liwia sprawdzanie i zapisanie w³asnego numeru
na karcie SIM.

Menu 4.2

Dodaj nowy (Menu 4.2.1)

Po przejściu do tego menu wyświetlony zostanie
kalendarz. Miesi¹c i rok s¹ wyświetlane u góry ekranu.
Po ka¿dej zmianie daty za pomoc¹ menu Ustawienia
kalendarz jest automatycznie aktualizowany. Bie¿¹ca
data jest podświetlana na zielono, a notatki i terminy
s¹ wskazywane czerwonym trójk¹tem w lewym
górnym rogu odpowiedniego kwadratu. Dla notatek i
przypomnieñ mo¿na ustawiæ alarm dźwiêkowy.

Umo¿liwia dodanie terminu dla wybranego dnia.
Wprowadź temat, a nastêpnie naciśnij lewy klawisz
[OK].
funkcyjny

Aby zmieniæ dzieñ, miesi¹c i rok:

Usuñ ostatnie (Menu 4.2.3)

Klawisz

Zobacz dzienne harmonogramy (Menu 4.2.2)
Umo¿liwia wyświetlenie szczegó³ów terminu, czyli jego
ca³ej treści skonfigurowanej przez u¿ytkownika.

Opis

Umo¿liwia usuniêcie starych terminów.

Co rok

Usuñ wszystko (Menu 4.2.4)

Co miesi¹c
Co tydzieñ
Co dzieñ
W trybie kalendarza naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje], aby wyświetliæ nastêpuj¹ce menu.

Terminarz

Kalendarz

Umo¿liwia usuniêcie wszystkich notatek.

Idź do daty (Menu 4.2.5)
Umo¿liwia bezpośrednie przejście do wybranej daty.

Ustaw dźwięk alarmu (Menu 4.2.6)
Umo¿liwia ustawienie sygnału alarmowego.
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Notatka

Menu 4.3

1. Przewiñ listê do pozycji Notatki, a nastêpnie naciśnij
lewy klawisz funkcyjny
[OK].
2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Dodaj now¹,
[Dodaj].
naciskaj¹c lewy klawisz funkcyjny
3. Wprowadź notatkê, a nastêpnie naciśnij lewy klawisz
funkcyjny
[OK].

Uwaga

► Aby zmieniæ tryb wprowadzania tekstu, naciskaj

klawisz
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Wiadomości
Nowa wiadomośæ

Menu 5.1

Napisz wiadomość tekstową (Menu 5.1.1)
Telefon mo¿e odbieraæ powiadomienia o nadejściu
wiadomości poczty g³osowej oraz wiadomości SMS
(krótkich wiadomości tekstowych).
Poczta g³osowa i wiadomości SMS s¹ us³ugami
sieciowymi. Dalszych informacji mo¿e udzieliæ operator
sieci komórkowej.
oznacza odebranie nowej
Wyświetlenie ikony
oznacza
wiadomości g³osowej. Pojawienie siê ikony
otrzymanie nowej wiadomości SMS. Je¿eli pamiêæ
wiadomości jest pe³na, wyświetlony zostanie komunikat a
zacznie migaæ.
ikona
Odbieranie nowych wiadomości nie bêdzie mo¿liwe.
Nale¿y wtedy u¿yæ funkcji Usuñ w menu Skrzynka
odbiorcza, aby usun¹æ starsze wiadomości.
Po zwolnieniu wystarczaj¹cej ilości miejsca w pamiêci
nieodebrane wiadomości SMS zostan¹ odebrane.

1. Wprowadź wiadomośæ. Szczegó³owe informacje na
temat wprowadzania tekstu zawieraj¹ strony 24 do 27
(Wprowadzanie tekstu).
2. Aby wybraæ ¿¹dan¹ opcjê po zakoñczeniu
wprowadzania wiadomości naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje].
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:

Wiadomości

Naciśnij klawisz Menu (
), a nastêpnie za pomoc¹
klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie Wiadomości.

► Wyślij: wprowadź numer adresata lub wybierz go

ze spisu telefonów b¹dź listy ostatnich po³¹czeñ.
Wiadomośæ mo¿na wys³aæ na maksymalnie 6 numerów
naraz. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
Wyświetlone zostan¹ poni¿sze opcje:

1 Po³¹cz (pojawia siê tylko po wprowadzeniu numeru
telefonu)
2 Ostatnie numery
3 Wyszukaj
► Zachowaj do szkiców: umo¿liwia zapisanie

wiadomości w celu jej późniejszego wys³ania.

► Czcionka: umo¿liwia ustawienie rozmiaru i stylu

czcionki.

► Kolor: umo¿liwia ustawienie koloru tekstu (pierwszy

plan) i t³a.
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► Wyrównanie: umo¿liwia ustawienie po³o¿enia

► Kontakty: do wiadomości mo¿na do³¹czyæ numer

► Dodaj wyraz do słownika T9: umo¿liwia dodawanie

► Symbol: pozwala wpisaæ znaki specjalne.

zawartości wiadomości do Prawej, Środka lub Lewej.

w³asnych s³ów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest
tylko w trybie edycji abc/ABC/123.

► Jêzyki słownika T9: umo¿liwia wybór jêzyka funkcji

T9. Tryb T9 można także wy³¹czyæ poprzez wybranie
opcji Funkcja T9 wy³¹czona.

► Wyście: w razie wybrania tej opcji podczas pisania

wiadomości wyświetlone zostanie menu Wiadomości.
Wpisywana wiadomośæ nie zostanie zapisana.

3. Do wiadomości mo¿na tak¿e do³¹czyæ za³¹czniki
poprzez naciśniêcie prawego klawiszy funkcyjnego
[Wstaw] podczas wprowadzania wiadomości.
► Obrazy: telefon potrafi wysy³aæ i odbieraæ wiadomości

tekstowe zawieraj¹ce obrazy, zwane wiadomościami
graficznymi. Telefon zawiera kilka obrazów, które mog¹
zostaæ zast¹pione nowymi obrazami otrzymanymi z
innych źróde³.

► Dźwiêki: do wiadomości mo¿na do³¹czaæ dźwiêki, jeśli

s¹ dostêpne.

► Szablony tekstowe: umo¿liwia u¿ycie gotowych
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szablonów tekstowych.

telefonu.

► Moja wizytówka: do wiadomości mo¿na do³¹czyæ

wizytówkê.

Napisz wiadomość multimedialną (Menu 5.1.2)
Wiadomośæ multimedialna mo¿e zawieraæ tekst,
obrazy i/lub dźwiêk. Funkcja ta mo¿e byæ u¿ywana
tylko wtedy, gdy jest udostêpniana przez operatora
sieci lub us³ugodawcê. Tylko urz¹dzenia wyposa¿one
w kompatybilne us³ugi MMS lub e-mail mog¹ wysy³aæ
wiadomości multimedialne.
1. Wprowadź wiadomośæ multimedialn¹. Przy u¿yciu
prawego klawisza funkcyjnego mo¿na wprowadzaæ
symbole i numery lub u¿ywaæ trybu s³ownika T9. Po
zakoñczeniu wprowadzania wiadomości naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [OK].
2. Dodaj obraz i/lub dźwiêk. Do nastêpnej sekcji mo¿na
przejśæ, u¿ywaj¹c klawiszy nawigacyjnych w górê/w
dó³.

4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostêpne s¹
nastêpuj¹ce opcje:
► Wyślij: obs³uguje wiele numerów telefonu i adresów

e-mail.

► Podgl¹d: wyświetla wiadomości multimedialne, które

u¿ytkownik chce wys³aæ.

► Zapisz: zapisuje wiadomośæ multimedialn¹ jako

robocz¹ lub szablon.

► Dodaj slajd: dodaje slajd przed lub po bie¿¹cym

slajdzie.

► Przejdź do slajdu: powoduje przejście do nastêpnego

lub poprzedniego slajdu.

► Usuñ multimedia: umo¿liwia usuwanie grafik i

dźwiêków ze slajdu. Opcja ta wyświetlana jest tylko
wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.

► Dodaj wyraz do słownika T9: umo¿liwia dodawanie

w³asnych słów do s³ownika. Opcja ta wyświetlana jest
tylko w trybie edycji abc/ABC/123.

Wiadomości

3. Mo¿na te¿ dodaæ slajd, przy u¿yciu menu opcji (po
naciśniêciu prawego klawisza funkcyjnego). Po
naciśniêciu lewego klawisza i wybraniu opcji „Dodaj
slajd” mo¿na dodaæ nowy slajd.

► Jêzyki słownika T9: umo¿liwia wybór jêzyka funkcji

T9. Tryb T9 można także wy³¹czyæ poprzez wybranie
opcji Funkcja T9 wy³¹czona.

► Wyjście: wybranie tej opcji podczas pisania wiadomości

wyświetlane zostanie menu Wiadomości.Wpisywana
wiadomość nie zostanie zapisana.

5. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wstaw]. Mo¿na
wstawiæ symbol lub zdjêcie, utworzyæ nowe zdjêcie,
wstawiæ dźwiêk, nowy dźwiêk, szablon, wizytówkê
oraz kontakty.

► Usuń slajd: usuwa wybrany slajd.
► Ustaw format zdjęcia

- Ustaw zegar: umo¿liwia ustawienie czasu
wyświetlania slajdu, tekstu, grafiki i dźwiêku.
- Zamieñ tekst i grafikê miejscami: umo¿liwia
zamianê pozycji grafiki i tekstu w wiadomości.
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Skrzynka odbiorcza

Menu 5.2

U¿ytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu
wiadomości. Zostan¹ one zapisane w Skrzynce odbiorczej.
Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej mo¿na rozpoznaæ
za pomoc¹ ikony. Szczegó³owe informacje zawiera opis
ikon poni¿ej.
Ikona

Znaczenie ikon
Wiadomośæ MMS
Wiadomośæ SMS
Wiadomośæ SIM

Je¿eli telefon wyświetli komunikat “Brak miejsca na
wiadomość na karcie SIM”, wystarczy usun¹æ wiadomości
SIM ze Skrzynki odbiorczej. Jeśli telefon nie ma miejsca
w pamiêci na nowe wiadomości, mo¿na zwolniæ miejsce,
usuwaj¹c wiadomości, media lub aplikacje.

Wiadomośæ SIM
Wiadomości SIM s¹ to wiadomości przechowywane
na karcie SIM. Mo¿na je przenieśæ na telefon.
Po otrzymaniu powiadomienia o odebraniu wiadomości
MMS nale¿y poczekaæ na pobranie wiadomości, aby móc
j¹ wyświetliæ.

Przeczytana wiadomośæ MMS

Aby odczytaæ wiadomośæ, zaznacz j¹ za pomoc¹ lewego
.
klawisza funkcyjnego

Przeczytana wiadomośæ SMS

► Widok: umo¿liwia podgl¹d odebranych wiadomości.

Wiadomośæ push

► Usuñ: umo¿liwia usuniêcie wiadomości.

Przeczytana wiadomośæ push

► Odpowiedz: umo¿liwia wys³anie odpowiedzi do

Powiadomienie o wiadomości
multimedialnej

► Przeka¿: umo¿liwia przes³anie wybranej wiadomości

nadawcy wiadomości.

dalej do innego odbiorcy.

► Oddzwoñ: umo¿liwia oddzwonienie do nadawcy
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wiadomości.

► Informacja: wyświetla informacje na temat

► Usuñ wszystko: umo¿liwia usuniêcie wszystkich

wiadomości.

Specjalne opcje wiadomości multimedialnych
► Powtórz: umo¿liwia ponowne odtworzenie wybranej

wiadomości MMS.

► Odbierz: (funkcja dostêpna tylko dla powiadomienia o

wiadomości MMS). Wiadomości MMS, w odró¿nieniu
od wiadomości SMS, nale¿y pobraæ z serwera
(automatycznie lub rêcznie). Sieæ wysy³a najpierw
powiadomienie o wiadomości MMS, jeśli opcja
automatycznego pobierania jest wy³¹czona lub wyst¹pi³
b³¹d, pobieranie nale¿y potwierdziæ za pomoc¹ opcji
[Odbierz]. Jeśli opcja automatycznego pobierania jest
w³¹czona, wiadomośæ jest automatycznie pobierana po
potwierdzeniu powiadomienia.

Specjalne opcje pobierania wiadomości
► Informacja: wyświetla treśæ pobranych wiadomości.
► Za³aduj: uruchamia po³¹czenie WAP z adresem URL

zawartym w pobranej wiadomości. Aby mo¿liwe by³o
pobranie wiadomości, telefon musi byæ skonfigurowany
do obs³ugi us³ug WAP.

Skrzynka nadawcza

Wiadomości

odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat
(tylko wiadomości multimedialne), datê i godzinê
wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.

Meniu 5.3

W folderze tym przechowywane s¹ wys³ane i niewys³ane
wiadomości. Mo¿na sprawdziæ stan dorêczenia ka¿dej
wys³anej wiadomości. Folder ten mo¿na przegl¹daæ w taki
sam sposób jak skrzynkê odbiorcz¹.
Ikona

Znaczenie ikon
Wys³ana wiadomośæ MMS
Niewys³ana wiadomośæ MMS
Dorêczenie wiadomości MMS
potwierdzone
Wiadomośæ SMS wys³ana
Niewys³ana wiadomośæ SMS
Dorêczenie wiadomości SMS
potwierdzone
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Gdy wiadomośæ zosta³a ju¿ wys³ana:
Wiadomości

► Widok: umo¿liwia podgl¹d wys³anych wiadomości.
► Przeka¿: umo¿liwia przes³anie bie¿¹cej wiadomości

dalej do innych odbiorców.

► Usuñ: umo¿liwia usuniêcie wiadomości.
► Informacje: wyświetla informacje na temat

wiadomości w skrzynce nadawczej: adres odbiorcy,
temat (tylko wiadomości multimedialne), datê i godzinê
wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.

► Usuñ wszystkie: umo¿liwia usuniêcie wszystkich

wiadomości w skrzynce nadawczej.

Gdy wiadomośæ nie zosta³a wys³ana:
► Widok: umo¿liwia wyświetlenie niewys³anych

wiadomości.

► Usuñ: umo¿liwia usuniêcie wiadomości.
► Wyślij: umo¿liwia wys³anie wiadomości.
► Informacja: umo¿liwia wyświetlenie informacji na

temat wiadomości w skrzynce nadawczej.

► Wyślij wszystko: umo¿liwia wys³anie wszystkich

niewys³anych wiadomości.
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► Usuñ wszystko: umo¿liwia usuniêcie wszystkich

niewys³anych wiadomości.

Wersje robocze

Menu 5.4

Przy u¿yciu tego menu u¿ytkownik mo¿e określiæ do
piêciu wiadomości multimedialnych, których najczêściej
u¿ywa. W tym menu wyświetlana jest lista szablonów
wiadomości multimedialnych.
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:
► Widok: umo¿liwia wyświetlenie wiadomości

multimedialnej.

► Edytuj: umo¿liwia zmodyfikowanie wybranej

wiadomości.

► Usuñ: umo¿liwia usuniêcie wybranej wiadomości.
► Informacja: umo¿liwia wyświetlenie informacji na

temat wiadomości.

► Usuñ wszystko: usuwa wszystkie wiadomości z

folderu.

Menu 5.5

To menu zapewnia szybki dostêp do poczty g³osowej.
Funkcja ta wymaga wprowadzenia numeru serwera
poczty g³osowej otrzymanego od operatora sieci.
Po odebraniu nowej wiadomości g³osowej na ekranie
wyświetlony zostanie symbol
. Szczegó³owe
informacje dotycz¹ce prawid³owego ustawienia telefonu
zapewnia operator sieci.

Wiadomości sieciowe

Menu 5.6

(funkcja zale¿na od sieci i typu abonamentu)

Wiadomości serwisu informacyjnego s¹ wiadomościami
tekstowymi wysy³anymi przez operatora sieci do
u¿ytkowników telefonów komórkowych. S¹ to informacje
ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach,
taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Po otrzymaniu
wiadomości serwisu informacyjnego pojawi siê informacja
o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona.
W trybie gotowości podczas przegl¹dania wiadomości
serwisu informacyjnego dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje.

Czytaj (Menu 5.6.1)
Po odebraniu komunikatu informacyjnego opcja Odczytaj
umo¿liwia jego wyświetlenie na ekranie.

Tematy (Menu 5.6.2)

Wiadomości

Odsłuchaj pocztę głosową

Aby utworzyæ nowe tematy, nale¿y nacisn¹æ lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybraæ polecenie Dodaj nowy. Jeśli
istniej ¹ ju¿ jakieś tematy, mo¿na je dezaktywowaæ,
edytowaæ lub usuwaæ przy u¿yciu lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje].

Szablony

Menu 5.7

Szablony s¹ to predefiniowane wiadomości. Szablony
wiadomości mo¿na przegl¹daæ i edytowaæ lub tworzyæ
nowe. Dostêpne s¹ dwa rodzaje szablonów: tekstowe i
multimedialne.
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Wiadomości
Wiadomości

Szablony tekstowe (Menu 5.7.1)
• Proszê zadzwoñ.
• Jestem spóźniony. Bêdê tam o
• Gdzie jesteś?
• Jestem w drodze.

Szablony multimedialne (Meniu 5.7.2)
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:
► Podgl¹d: wyświetla wersjê robocz¹ wiadomości

multimedialnej.

► Zapisz: zapisuje wiadomości multimedialne jako

szablony.

• Bardzo ważne. Proszê o kontakt.

► Edytuj temat: umo¿liwia edycjê tematu wiadomości.

• Kocham Ciê.

► Dodaj zdjęcie: dodaje slajd przed lub po bie¿¹cym

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:
► Widok: wyświetla wybran¹ wiadomośæ.

slajdzie.

► Przejdź do slajdu: powoduje przejście do nastêpnego

lub poprzedniego slajdu.

► Usuñ: usuwa szablon.

► Usuñ zdjęcie: usuwa zaznaczony slajd.

► Dodaj nowy: umo¿liwia utworzenie nowego szablonu.

► Ustaw format zdjęcia: pozwala ustawiæ czas

► Wyślij przez: umo¿liwia wys³anie wiadomości jako

SMS albo MMS.

► Edytuj: umo¿liwia edytowanie wybranego szablonu.
► Usuñ wszystko: usuwa wszystkie szablony.

wyświetlania slajdów i tekstu lub wyrównaæ zawartośæ
wiadomości do jednej z krawêdzi ekranu.

► Usuñ multimedia: umo¿liwia usuwanie grafik i

dźwiêków ze slajdu. Opcja ta wyświetlana jest tylko
wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.

► Dodaj wyraz dosłownika T9 : umo¿liwia dodawanie

w³asnych wyrazów do s³ownika. Opcja ta wyświetlana
jest tylko w trybie Przewidywanie.
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► Raport dorêczenia: po w³¹czeniu tej opcji mo¿liwe

► Wyjście: zamyka menu.

► Obciąż za odpowiedż: umo¿liwia odbiorcy

T9.

bêdzie ustalenie, czy wiadomośæ zosta³a dorêczona.
wiadomości wys³anie odpowiedzi na koszt nadawcy.
Niektórzy operatorzy sieci nie obs³uguj¹ tej funkcji.

Moja wizytówka (Menu 5.7.3)
Opcja ta umo¿liwia utworzenie w³asnej wizytówki.
Wprowadź swoje nazwisko, numer telefonu
komórkowego, biurowego, faksu oraz adres e-mail.

► Centrum wiadomości SMS: to menu zawiera numer

Ustawienia

Wiadomośæ multimedialna (Menu 5.8.2)

Menu 5.8

Wiadomośæ tekstowa (Menu 5.8.1)
► Typy wiadomości:

Tekst, G³os, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES
Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości Tekst. Mo¿na
przekonwertowaæ tekst na inne formaty. W sprawie
dostêpności tej funkcji nale¿y skontaktowaæ siê z
operatorem sieci.
► Okres wa¿ności: Ta us³uga sieciowa umo¿liwia

ustawienie czasu, przez który wiadomości bêd¹
przechowywane w centrum wiadomości.

Wiadomości

► Jêzyki słownika T9: umo¿liwia wybór jêzyka funkcji

centrum SMS niezbêdny do wysy³ania wiadomości
tekstowych.

► Priorytet: umo¿liwia ustawienie priorytetu wybranej

wiadomości.

► Okres wa¿ności: ta us³uga sieciowa umo¿liwia

ustawienie czasu, przez który wiadomości bêd¹
przechowywane w centrum wiadomości.

► Raport dorêczenia: po w³¹czeniu tej opcji mo¿liwe

bêdzie ustalenie, czy wiadomośæ zosta³a dorêczona.

► Automatyczne odbieranie: po włączeniu tej opcji

wiadomości multimedialnes¹ automatycznie pobierane
po dorêczeniu. Po wyłączeniu tej opcji odbierane jest
tylko powiadomienie. Po w³¹czeniu opcji Tylko sieć
macierzysta wiadomości multimedialne s¹ odbierane w
zależności od sieci.
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Wiadomości
► Ustawienia sieci: umo¿liwia ustawienie adresu URL

Wiadomości

serwera wiadomości multimedialnych, je¿eli wybrano
serwer.

► Dozwolony typ wiadomości

Osobiste: wiadomości osobiste.
Reklama: wiadomości komercyjne.

roamingu,opcja ta umo¿liwia ods³uchanie poczty
g³osowej nawet za granic¹.

Wiadomości sieciowe (Menu 5.8.4)
► Odbierz

Informacje: niezbêdne informacje.

Tak: aby odbieraæ komunikaty informacyjne, nale¿y
wybraæ opcjê Tak.

Uwaga

Nie: aby nie odbieraæ komunikatów informacyjnych,
nale¿y wybraæ opcjê Nie.

► Użytkownik powinien sprawdzić czy domyślne

ustawienia usługi MMS są zgodne z ustawieniami
operatora.

Numer skrzynki g³osowej (Menu 5.8.3)
Pocztê g³osow¹ mo¿na odbieraæ pod warunkiem, ¿e
operator obs³uguje tê funkcjê. Po nadejściu poczty
g³osowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce odpowiedniego
ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.
► Dom: wybór tej opcji umo¿liwia ods³uchanie poczty

g³osowej.
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► Gdy w roamingu: je¿eli obs³ugiwana jest funkcja

► Sygnał

Tak: telefon emituje sygna³ dźwiêkowy po odebraniu
komunikatu informacyjnego.
Nie: telefon nie bêdzie emitowaæ sygna³u dźwiêkowego
po odebraniu komunikatu informacyjnego.
► Jêzyki

Aby wybraæ ¿¹dany jêzyk, nale¿y nacisn¹æ klawisz
[W³ączone/Wy³ączone]. Od tej chwili komunikaty
informacyjne będą wyświetlane w wybranym jêzyku.

Umo¿liwia ustawienie odbierania lub nieodbierania
wiadomości.
► Odbierz

Wiadomości

Wiadomości PUSH (Menu 5.8.5)

Odbieranie w³ączone: odbierane bêd¹ wszystkie
wiadomości push
Odbieranie wy³ączone.: nie bêd¹ odbierane ¿adne
wiadomości push.
► Automatyczne pobieranie

W³¹czone: wiadomości push s¹ pobierane
automatycznie.
Wy³¹czone: pobranie wiadomości push wymaga
interakcji u¿ytkownika.
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Aparat fotograficzny

Menu 6.1

Ta aplikacja umo¿liwia wykonywanie zdjêæ. Mo¿na zrobiæ
zdjêcie o ¿¹danym rozmiarze i u¿yæ go jako zdjêcia
kontaktu, tapety lub w innych celach. Zdjêcie zrobione
wbudowan¹ kamer¹ mo¿na wys³aæ w wiadomości MMS
lub e-mail.
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetliæ
nastêpuj¹ce podmenu:
► Jasnośæ: określa jasnośæ.

► Zoom: określa wspó³czynnik zoomu.

Uwaga

► Ramki mo¿na stosowaæ tylko do zdjêæ w

rozdzielczości 128x160 pikseli.

Kamera

Menu 6.2

► Czas samowyzwalacza: określa czas zw³oki

Ta aplikacja umo¿liwia nagrywanie klipów wideo. Za
pomoc¹ tej funkcji mo¿na odtwarzaæ zapisane pliki wideo.
Nagrany klip mo¿na wys³aæ w wiadomości MMS lub
e-mail.

► Jakośæ: określa jakośæ obrazu.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetliæ
nastêpuj¹ce podmenu:

► Balans bieli: umo¿liwia zmianê ustawieñ odpowiednio

► Jasnośæ: określa jasnośæ.

► Rozmiar: określa rozmiar obrazu.

samowyzwalacza.

do warunków otoczenia.

► Album: wyświetla zrobione zdjêcia.
► Zakoñcz: zamyka menu Kamera.
► Tryb: umo¿liwia wybór pojedynczego zdjêcia lub serii

zdjêæ.

► Efekt: umo¿liwia zastosowanie efektu specjalnego do
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► Doświetlenie: określa sposób dzia³ania flesza.

zdjêcia.

► Rozmiar: określa rozmiar obrazu.
► Czas samowyzwalacza: określa czas zw³oki

samowyzwalacza.

► Jakośæ: określa jakośæ klipu wideo.
► Balans bieli: umo¿liwia zmianê ustawieñ odpowiednio

do warunków otoczenia.

► Czas nagrania: określa czas nagrania.

► Pokaz slajdów: umo¿liwia wyświetlanie zdjêæ jako
► Usuñ: umo¿liwia usuniêcie zdjêcia.

► Zakoñcz: zamyka menu Kamera wideo.
► Efekt: umo¿liwia zastosowanie efektu specjalnego do

klipu wideo.

► Lampa b³yskowa: określa sposób dzia³ania flesza.

► Informacja: umo¿liwia wyświetlenie tytu³u, rozmiaru,

daty i godziny wybranego zdjêcia.

Moje obraz

► Zoom: określa wspó³czynnik zoomu.

Moje zdjêcia

► Edytuj nazwê: umo¿liwia zmianê nazwy zdjêcia.

Menu 6.3

Umo¿liwia przegl¹danie i wysy³anie zdjêæ. Ponadto
umo¿liwia ustawienie zdjêcia jako tapety.
Opcje
► Podgląd zbiorczy: umo¿liwia wyświetlenie 9 miniatur

na ekranie.

► Wyślij przez Bluetooth: umo¿liwia wys³anie

wybranego zdjêcia przez Bluetooth.

► Napisz wiadomość multimedialną: umo¿liwia

wys³anie zdjêcia w wiadomości MMS.

► Ustaw jako tapetê: umo¿liwia ustawienie zdjêcia jako

Multimedia

pokazu slajdów.

► Album: wyświetla nagrane klipy wideo.

Menu 6.4

Umo¿liwia odtwarzanie i wysy³anie filmów wideo.
Opcje
► Odtwórz: odtwarza wideo.
► Wyślij przez Bluetooth: Umo¿liwia wys³anie wideo

przez Bluetooth.

► Zmieñ nazwê: umo¿liwia zmianê nazwy wideo.
► Usuñ: umo¿liwia usuniêcie wideo.
► Usuñ wszystko: umo¿liwia usuniêcie wszystkich

plików wideo.

► Informacje: umo¿liwia wyświetlenie informacji na

temat pliku wideo.

tapety.
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MP3

Menu 6.5

Telefon S5200 wyposa¿ony jest w zintegrowany
odtwarzacz plików MP3. Pliki MP3 zapisane w pamiêci
telefonu mo¿na ods³uchaæ za pomoc¹ zgodnych
s³uchawek lub wewnêtrznego g³ośnika.

Uwaga

► Ze wzglêdu na ma³y rozmiar g³ośnika w niektórych

przypadkach dźwiêk mo¿e byæ zniekszta³cony,
szczególnie gdy ustawiona jest maksymalna
g³ośnośæ lub muzyka zawiera du¿o niskich tonów.
W zwi¹zku z tym w celu uzyskania wysokiej jakości
muzyki zalecane jest u¿ywanie s³uchawek stereo.

Odtwarzacz muzyki obs³uguje standardy:
MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III,
czêstotliwośæ próbkowania od 8 kHz do 48 kHz. Szybkośæ
transmisji do 320 Kb/s, stereo.
► AAC: formaty AAC:ADIF, ADTS (czêstotliwośæ

próbkowania od 8 kHz do 48 kHz).

► AAC+: V1: (szybkośæ transmisji 16-128 Kb/s)

V2: (szybkośæ transmisji 16-48 Kb/s)

62

(czêstotliwośæ próbkowania od 8 kHz do 48 kHz).

► MP4 , M4A: czêstotliwośæ próbkowania od 8 kHz do

48 kHz, szybkośæ transmisji bitów do 320 Kb/s, stereo.

► WMA: czêstotliwośæ próbkowania od 8 kHz do 48

kHz, szybkośæ transmisji bitów do 320 Kb/s, stereo.

Uwaga

► Telefon S5200 nie obs³uguje zmiennej szybkości

transmisji plików MP3 i AAC. W zwi¹zku z tym nie
mo¿na zmieniæ formatu pliku MP3 o zmiennej
szybkości transmisji na format AAC.

Pliki MP3 mo¿na przenieśæ do pamiêci telefonu ze
zgodnego komputera PC za pomoc¹ sterownika pamiêci
masowej – zazwyczaj wystarczy w tym celu pod³¹czyæ
zawarty w zestawie kabel USB W systemie Windows 98
SE nale¿y zainstalowaæ sterownik pamiêci masowej dla
systemu Windows 98 z dysku CD.

Uwaga

► Pliki MP3 nale¿y kopiowaæ do folderu Moje

multimedia\Muzyka.

► Pliki MP3 skopiowane do innego folderu nie s¹

wyświetlane. Komputer powinien pracowaæ pod
kontrol¹ systemu operacyjnego Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP.

1. Przejdź do menu MP3, a nastêpnie wybierz opcjê
Odtwarzacz MP3.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
wyświetliæ nastêpuj¹ce podmenu:

[Opcje], aby

► Zobacz listę utworów: wyświetla listê odtwarzanych

utworów.

► Funkcja powtarzania: specjalny obszar utworu,

powtarzany po wybraniu opcji W³ącz w menu.

► Ustaw jako dzwonek: menu umo¿liwia ustawienie

pliku MP3 jako sygna³u dzwonka. Mo¿na to zrobiæ
równie¿ za pomoc¹ ustawieñ profilu.

► Ustawienia

– Equalizer
To menu umo¿liwia regulacjê dźwiêku odpowiednio
do ró¿nych warunków otoczenia. Telefon obs³uguje
cztery wstêpne ustawienia. Po wejściu do menu
wyświetlane s¹ bie¿¹ce ustawienia korektora.
– Tryb odtwarzania
Umo¿liwia ustawienie trybu odtwarzania.
– Ustaw przeszukiwanie
Umo¿liwia losowe odtwarzanie plików MP3.

– Efekt wizualny
Mo¿na wybraæ nastêpuj¹ce efekty: Fala, Gitarzysta,
Woda. W menu mo¿na zmieniæ t³o g³ównego
i dodatkowego wyświetlacza LCD podczas
odtwarzania plików MP3.

Multimedia

Odtwarzacz MP3 (Menu 6.5.1)

Lista utworów (Menu 6.5.2)
Umo¿liwia wyświetlenie ca³ej listy odtwarzania. Aby
przenieśæ utwór, naciśnij klawisz nawigacyjny. Za pomoc¹
menu opcji mo¿na równie¿ usun¹æ plik lub wyświetliæ
informacje o pliku.

Uwaga

► Pliki muzyczne mog¹ byæ chronione umowami

miêdzynarodowymi i miejscowym prawem w³asności
intelektualnej. W zwi¹zku z tym mo¿e byæ konieczne
uzyskanie zezwolenia lub licencji na reprodukowanie
lub kopiowanie muzyki. W niektórych krajach
prawo zabrania kopiowania do u¿ytku prywatnego
materia³ów chronionych prawem autorskim. Przed
pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznaæ siê
z odpowiednim prawem miejscowym.
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Ustawienia (Menu 6.5.3)

Ustawienia

Menu umo¿liwia ustawienie nastêpuj¹cych opcji: Korektor,
Tryb odtwarzania, Losowo i Efekt wizualny.

Aparat fotograficzny (Menu 6.7.1)

Dyktafon

► Zapis automatyczny: aby zapisywaæ zdjêcia

Menu 6.6

Funkcja notatki g³osowej umo¿liwia nagranie 10
wiadomości g³osowych o d³ugości do 20 sekund ka¿da.

Nagraj (Menu 6.6.1)
Za pomoc¹ menu Dyktafon mo¿na nagraæ notatkê
g³osow¹.
1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie
komunikat Nagrywa oraz pozosta³y czas nagrania.
2. Aby zakoñczyæ nagrywanie, naciśnij lewy klawisz
[Zapisz].
funkcyjny
3. Wprowadź nazwê notatki g³osowej, a nastêpnie
[OK].
naciśnij lewy klawisz funkcyjny

Poka¿ listê (Menu 6.6.2)
Wyświetla listê notatek g³osowych. Nagran¹ notatkê
g³osow¹ mo¿na odtworzyæ, wys³aæ w wiadomości MMS
lub usun¹æ.
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Menu 6.7

automatycznie, bez wyświetlania paska menu
zapisywania, nale¿y w³¹czyæ tê opcjê.

► Usuñ wszystkie zdjêcia: umo¿liwia usuniêcie

wszystkich zdjêæ (wymaga potwierdzenia przez
u¿ytkownika).

Kamera (Menu 6.7.2)
► Usuñ wszystkie filmy: umo¿liwia usuniêcie wszystkich

filmów wideo.

Ustawienia
[Menu] w trybie gotowości.

1. Naciśnij klawisz
2.Naciśnij klawisz
menu Ustawienia.

, aby bezpośrednio przejśæ do

Data i godzina

Ustawienia telefonu

Menu 7.2

Umo¿liwia ustawianie funkcji zwi¹zanych z telefonem.

Ustawienia wyświetlania (Menu 7.2.1)

Ustawienia

Dla u³atwienia i wygody mo¿na ustawiæ w poni¿szych
menu preferowane ustawienia.

► Tapeta: umo¿liwia wybór obrazu wyświetlanego w tle

Menu 7.1

Umo¿liwia ustawianie funkcji zwi¹zanych z dat¹ i
godzin¹.

Data (Menu 7.1.1)
► Ustaw datê: umo¿liwia wprowadzenie bie¿¹cej daty.
► Format daty: umo¿liwia ustawienie formatu daty, na

przyk³ad DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/
DD (D: dzieñ/M: miesi¹c/R: rok)

Czas (Menu 7.1.2)
► Ustaw godzinê: umo¿liwia wprowadzenie bie¿¹cej

godziny.

► Format godziny: umo¿liwia wybór miêdzy 12-

w trybie gotowości.

Domyślny
Grafikê lub animacjê mo¿na wybraæ za pomoc¹
klawiszy i .
Mój folder
Umo¿liwia wybór obrazu lub animacji u¿ywanej jako
tapeta.
► Powitanie: w³¹czenie tej opcji umo¿liwia edycjê tekstu

wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.

► Czas podświetlenia: umo¿liwia ustawienie czasu

podświetlania wyświetlacza.

► Nazwa sieci: w³¹czenie tej opcji powoduje, ¿e nazwa

sieci (operatora) jest wyświetlana na wewnêtrznym
wyświetlaczu LCD.

godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.
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Ustawienia kolorów (Menu 7.2.2)

► Gdy zajêty

Umo¿liwia wybranie jednego z wstêpnie ustawionych
kolorów.

► Gdy nie odpowiada

Jêzyk (Menu 7.2.3)
Umo¿liwia zmianê jêzyka tekstów wyświetlanych przez
telefon. Ustawienie to wp³ywa tak¿e na jêzyk trybu
wprowadzania tekstu.

Ustawienia po³¹czeñ

Menu 7.3

Aby wyświetliæ menu dotycz¹ce po³¹czeñ, nale¿y nacisn¹æ
[OK] w menu Ustawienia.
klawisz

Przekaz połączeń (Menu 7.3.1)
Us³uga przekazywania umo¿liwia przekierowywanie
przychodz ¹cych wywo³añ g³osowych, wywo³añ
faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny
numer telefonu. Szczegó³owe informacje zapewnia
operator sieci.
► Wszystkie połączenia g³osowe

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywo³añ
g³osowych.
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Powoduje przekierowanie wywo³añ g³osowych, gdy
telefon jest zajêty.
Powoduje przekierowanie nieodebranych wywo³añ
g³osowych.
► Gdy niedostępny

Powoduje przekierowanie wywo³añ g³osowych, gdy
telefon jest wy³¹czony lub poza zasiêgiem sieci.
► Wszystkie połączenia

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie po³¹czeñ
komputerowych.
► Wszystkie faksy

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie po³¹czeñ
faksowych.
► Anuluj wszystkie

Anuluje wszelkie przekierowywanie po³¹czeñ.
Podmenu:
Menu Przekazywanie po³¹czeñ zawieraj¹ poni¿sze
podmenu.

• Aktywuj
Do centrum poczty g³osowej
Przekierowuje po³¹czenie do centrum wiadomości. Tej
funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.
Do innego numeru
S³u¿y do wprowadzania numeru, na który bêd¹
przekierowywane po³¹czenia.
Do ulubionego numeru
Mo¿na wybraæ jeden z 5 numerów, na które ostatnio
przekazywano rozmowy.
• Anuluj
S³u¿y do wy³¹czania odpowiedniej us³ugi.
• Sprawdź stan
Umo¿liwia sprawdzenie stanu odpowiedniej us³ugi.

Tryb odpowiedzi (Menu 7.3.2)
► Otwarcie pokrywy

Po zaznaczeniu tej pozycji po³¹czenia przychodz¹ce
mo¿na odebraæ, otwieraj¹c pokrywê telefonu.

Ustawienia

S³u¿y do w³¹czania odpowiedniej us³ugi.

► Dowolny klawisz

Po zaznaczeniu tej pozycji po³¹czenia przychodz¹ce
mo¿na odebraæ, naciskaj¹c ka¿dy klawisz z wyj¹tkiem
[Koniec].
klawisza
► Tylko klawisz po³¹czenia

Po zaznaczeniu tej pozycji po³¹czenia przychodz¹ce
mo¿na odebraæ, naciskaj¹c wy³¹cznie klawisz
[Po³¹cz].

Wysyłaj mój numer (Menu 7.3.3)

(funkcja zale¿na od sieci i typu abonamentu)
► Ustawia sieć

Jeśli wybrano to ustawienie, mo¿liwe jest wysy³anie
w³asnego numeru telefonu w zale¿ności od ustawieñ
us³ugi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.
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Ustawienia
► W³ącz

Ustawienia

Umo¿liwia wysy³anie numeru telefonu do rozmówcy.
Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu
rozmówcy.
► Wy³ącz

Numer telefonu nie bêdzie wysy³any.

Po³¹czenie oczekuj¹ce (Menu 7.3.4)
(funkcja zale¿na od sieci)
► Aktywuj

Opcja Uaktywnij umo¿liwia odbieranie po³¹czeñ
oczekuj¹cych.
► Anuluj

Opcja Anuluj uniemo¿liwia odbieranie po³¹czeñ
oczekuj¹cych.
► Sprawdź stan

Wyświetla stan us³ugi Po³¹czenie oczekuj¹ce.
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Sygna³ co minutę (Menu 7.3.5)
W przypadku wybrania opcji W³¹czony podczas
po³¹czenia co minutê wyemitowany zostanie krótki sygna³
dźwiêkowy.

Ponowne wybieranie (Menu 7.3.6)
► W³ącz

Gdy ta funkcja jest aktywna, telefon w przypadku
niepowodzenia po³¹czenia bêdzie automatycznie
próbowa³ ponownie nawi¹zaæ po³¹czenie.
► Wy³ącz

Telefon nie bêdzie automatycznie próbowa³ ponownie
nawi¹zaæ po³¹czenia.

Ustawienia zabezpieczeñ

Menu 7.4

¯¹danie kodu PIN1 (Menu 7.4.1)
W tym menu mo¿na ustawiæ telefon na ¿¹danie kodu
PIN1 karty SIM po w³¹czeniu telefonu. Po w³¹czeniu tej
funkcji wyświetlane bêdzie ¿¹danie wprowadzenia kodu
PIN1.1.

Czas autoblokady klawiatury (Menu 7.4.3)

2. Ustaw opcjê W³¹cz/Wy³¹cz.

Umo¿liwia ustawienie czasu, po którym w³¹czana jest
automatycznie blokada klawiatury.

3. Aby zmieniæ to ustawienie, nale¿y wprowadziæ kod PIN1
podczas w³¹czania telefonu.

Blokowanie po³¹czeñ (Menu 7.4.4)

4. Po trzykrotnym b³êdnym wprowadzeniu kodu PIN1
telefon zostanie zablokowany. Je¿eli kod PIN1 jest
zablokowany, nale¿y wprowadziæ kod PUK.
5. Kod PUK mo¿na wprowadziæ b³êdnie do 10 razy. Je¿eli
kod PUK zostanie wprowadzony b³êdnie wiêcej ni¿
10 razy, odblokowanie telefonu bêdzie niemo¿liwe.
W takim przypadku nale¿y skontaktowaæ siê z
operatorem.

Blokada telefonu (Menu 7.4.2)
Kod zabezpieczaj¹cy chroni telefon przed u¿yciem
przez nieupowa ¿nione osoby. Po uaktywnieniu
blokady telefonu przy ka¿dym w³¹czeniu telefonu
bêdzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego.
Po ustawieniu blokady telefonu w tryb Automatyczny
telefon bêdzie ¿¹daæ podania kodu zabezpieczaj¹cego
tylko po zmianie karty SIM.

Ustawienia

1. Wybierz opcjê ¯¹danie kodu PIN1 w menu ustawieñ
[OK].
zabezpieczeñ, a nastêpnie naciśnij klawisz

Funkcja Blokowanie po³¹czeñ uniemo¿liwia wykonywanie
lub odbieranie określonych kategorii po³¹czeñ. Ta funkcja
wymaga has³a blokady po³¹czeñ. Menu zawiera poni¿sze
podmenu:
► Wszystkie połączenia wychodz¹ce

Blokowanie wszystkich po³¹czeñ wychodz¹cych.
► Wychodz¹ce miêdzynarodowe

Blokowanie wszystkich miêdzynarodowych po³¹czeñ
wychodz¹cych.
► Wychodz¹ce miêdzynarodowe kiedy roaming

Blokowanie wszystkich miêdzynarodowych po³¹czeñ
wychodzących z wyj¹tkiem po³¹czeñ z sieci¹
macierzyst¹.
► Przychodz¹ce

Blokowanie wszystkich po³¹czeñ przychodz¹cych.
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Ustawienia
► Przychodz¹ce, gdy w roamingu

Ustawienia

Blokowanie wszystkich po³¹czeñ przychodz¹cych
podczas roamingu.
► Anuluj wszystkie

S³u¿y do anulowania wszelkich blokad po³¹czeñ.
► Zmieñ has³o

Umo¿liwia zmianê has³a us³ugi blokowania po³¹czeñ.
Podmenu:
• Aktywuj
Umo¿liwia uaktywnienie wybranych ograniczeñ.
• Anuluj
Wy³¹cza wybrane restrykcje.
• Sprawdź stan
Wyświetla stan blokowania po³¹czeñ.

Numery ustalone (Menu 7.4.5)
(funkcja zale¿na od karty SIM)

Umo¿liwia po³¹czenia wychodz¹ce tylko z wybranymi
numerami telefonów.
Numery te s¹ zabezpieczone kodem PIN2.
► W³¹cz

Umo¿liwia po³¹czenia wychodz¹ce tylko z wybranymi
numerami telefonów.
► Wy³¹cz

Umo¿liwia wy³¹czenie funkcji numerów ustalonych.
► Lista numerów

Wyświetla listê numerów zapisanych jako numery
ustalone.

Zmieñ kody (Menu 7.4.6)
Kod PIN1 (Personal Identification Number, osobisty numer
identyfikacyjny) umo¿liwia zabezpieczenie telefonu przed
u¿ywaniem przez nieautoryzowane osoby.
Mo¿na zmieniæ nastêpuj¹ce kody: Kod PIN2, Kod
zabezpieczaj¹cy.
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2. Wprowadź nowy kod PIN1/PIN2/zabezpieczaj¹cy, a
nastêpnie potwierdź go.

Ustawienia sieci

Menu 7.5

S³u¿y do wybierania sieci, w której telefon bêdzie
rejestrowany automatycznie lub rêcznie. Zazwyczaj
ustawiona jest opcja wyboru sieci Automatycznie.

Wybór sieci (Menu 7.5.1)
Automatyczny
W trybie automatycznym telefon wyszuka dostêpne sieci
i automatycznie wybierze jedn¹ z nich. Po wybraniu trybu
automatycznego telefon pozostanie w tym trybie nawet
po jego wy³¹czeniu i ponownym w³¹czeniu.
Rêczny wybór sieci
Telefon wyszuka dostêpne sieci i wyświetli ich listê.
Nastêpnie mo¿na wybraæ ¿¹dan¹ sieæ, je¿eli ta sieæ ma
umowê na roaming z operatorem sieci macierzystej
abonenta. Jeśli po³¹czenie z wybran¹ sieci¹ nie powiedzie
siê, telefon za¿¹da wybrania innej sieci.

Preferowane sieci
S³u¿y do ustawiania listy preferowanych sieci, w których
powinien próbowaæ zarejestrowaæ siê telefon przed prób¹
zarejestrowania siê w jakiejkolwiek innej sieci. Lista ta jest
tworzona na podstawie wstêpnie określonej w telefonie
listy znanych sieci.

Ustawienia

1. Aby zmieniæ kod PIN1/PIN2/zabezpieczaj¹cy,
wprowadź dotychczasowy kod, a nastêpnie naciśnij
[OK].
klawisz

Selekcja pasma (Menu 7.5.2)
Umo¿liwia wybranie jednego z dwóch pasm – EGSM/
DCS (900/1800) albo EGSM/PCS (900/1900).

Ustawienia GPRS

Menu 7.6

Umo¿liwia skonfigurowanie us³ugi GPRS.

Zresetuj ustawienia

Menu 7.7

Umo¿liwia przywrócenie wszystkich ustawieñ
domyślnych. Do w³¹czenia tej funkcji wymagany jest kod
zabezpieczaj¹cy.
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Ustawienia
Ustawienia

Stan pamiêci

Menu 7.8

Wewnêtrzna pamięć (Menu 7.8.1)
► Pokazuje stan pamiêci telefonu dostêpnej dla

u¿ytkownika.

Pamiêæ multimediów (Menu 7.8.2)
► Pokazuje stan pamiêci multimedialnej telefonu.
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Us³ugi

Informacje o dostêpności i cenniku us³ug WAP
nale¿y uzyskaæ od operatora sieci i/lub us³ugodawcy.
Us³ugodawcy dostarcz¹ te¿ informacji na temat u¿ywania
oferowanych przez nich us³ug.
Po nawi¹zaniu po³¹czenia wyświetlona zostanie strona
g³ówna. Jej zawartośæ zale¿y od us³ugodawcy. Aby
zakoñczyæ pracê z przegl¹dark¹ internetow¹, nale¿y
. Telefon wróci do poprzedniego
nacisn¹æ klawisz
menu.

Obs³uga przegl¹darki WAP

Klawisz

Opis
Przewija treśæ strony wiersz po
wierszu
Wraca do poprzedniej strony
Wybiera opcje i potwierdza
czynności

U¿ywanie menu przegl¹darki WAP
Podczas przegl¹dania mobilnej sieci Web dostêpne s¹
nastêpuj¹ce opcje menu.

Uwaga

► Menu przegl¹darki WAP mo¿e byæ ró¿ne w ró¿nych

wersjach przegl¹darki.

Przegl¹danie Internetu jest mo¿liwe przy u¿yciu klawiszy
telefonu lub menu przegl¹darki WAP.

Internet

U¿ywanie klawiszy telefonu

Strona domowa (Menu 8.1.1)

W trybie przegl¹dania Internetu klawisze maj¹ inne
funkcje ni¿ w trybie telefonu.

Us³ugi

Do dyspozycji u¿ytkownika s¹ ró¿ne us³ugi WAP, takie jak
bankowośæ, wiadomości, prognoza pogody oraz rozk³ad
lotów samolotów. Us³ugi te s¹ specjalnie zaprojektowane
do u¿ytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane
przez us³ugodawców WAP.

Menu 8.1

£¹czy ze stron¹ g³ówn¹. Strona g³ówna jest określona
w aktywnym profilu. Jeśli nie zosta³a określona w
aktywnym profilu, zostanie u¿yta strona określona przez
us³ugodawcê.
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Us³ugi
Us³ugi

Zak³adki (Menu 8.1.2)

► Usuñ: usuwa wybran¹ zak³adkê.

Menu to umo¿liwia zapisanie adresów URL ulubionych
stron internetowych w celu zapewnienia ³atwego
dostêpu do nich. W telefonie dostêpnych jest kilka
preinstalowanych zak³adek. Preinstalowanych zak³adek
nie mo¿na usun¹æ.

► Usuñ wszystko: usuwa wszystkie zak³adki.

Aby utworzyæ zak³adkê:
1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny

[Opcje].

2. Wybierz polecenie Dodaj now¹, a nastêpnie naciśnij
klawisz OK.
3. Wprowadź ¿¹dany adres URL i tytu³, a nastêpnie
naciśnij klawisz OK.
Porada: symbole wprowadza siê za pomoc¹ klawiszy
i
. Aby wprowadziæ znak kropki,
.
naciśnij klawisz
Po wybraniu ¿¹danej zak³adki dostêpne s¹ nastêpuj¹ce
opcje.

Umo¿liwia przejście bezpośrednio do ¿¹danej witryny. Po
wprowadzeniu ¿¹danego adresu URL naciśnij klawisz OK.

Ustawienia (Menu 8.1.4)
Profile*
Profil s¹ to informacje o sieci u¿ywane do po³¹czenia z
Internetem.

Uwaga

► Jeśli karta SIM obs³uguje us³ugi SAT (SIM Application

Toolkit), to menu bêdzie mieæ nazwê us³ugi
zapewnianej przez operatora, od którego pochodzi
karta SIM. Jeśli karta SIM nie obs³uguje us³ug SAT,
menu ma nazwê Profile.

► Po³¹cz: umo¿liwia po³¹czenie z wybran¹ zak³adk¹.

Ka¿dy z profili ma nastêpuj¹ce podmenu:

► Dodaj nowy: umo¿liwia utworzenie nowej zak³adki.

► Aktywuj: uaktywnia wybrany profil.

► Edytuj: umo¿liwia edycjê adresu URL i/lub tytu³u

► Ustawienia: umo¿liwia edycjê i zmianê ustawieñ WAP

wybranej zak³adki.
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Idź do adresu (Menu 8.1.3)

wybranego profilu.

► Użytkownik powinien sprawdzić czy domyślne

ustawienia WAP są zgodne z ustawieniami
operatora.

– Strona domowa: to ustawienie umo¿liwia
wprowadzenie adresu (URL) witryny, która
ma byæ u¿ywana jako strona g³ówna. Nie ma
potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed
ka¿dym adresem URL. Przegl¹darka WAP doda go
automatycznie.
– Nośnik: umo¿liwia ustawienie typu transmisji
danych.
1 Dane
2 GPRS
– Ustawienia danych: menu to wyświetlane jest tylko
wówczas, gdy w menu Nośnik wybrano opcjê Dane.
Numer wybierany: numer telefonu dostêpowego
¿¹danej bramy WAP.
Nazwa u¿ytkownika: identyfikator u¿ytkownika na
serwerze dostêpowym (a NIE bramie WAP).
Has³o: has³o wymagane przez serwer dostêpowy (a
NIE bramê WAP) w celu identyfikacji u¿ytkownika.

Typ po³¹czenia: typ po³¹czenia transmisji danych,
analogowe lub cyfrowe (ISDN).
Czas opóżnienia: maksymalny okres bezczynności.
Je¿eli przez ten czas nie zostan¹ przes³ane ani
wprowadzone ¿adne dane, po³¹czenie WAP zostanie
roz³¹czone.

Us³ugi

Uwaga

Prędkośæ po³¹czenia: szybkośæ po³¹czenia transmisji
danych; 9600 lub 14400.
– Ustawienia GPRS: poni¿sze ustawienia us³ugi s¹
dostêpne tylko w przypadku wybrania jako typu
transmisji opcji GPRS.
Punkt dostępowy: serwer APN (dostêpowy)
po³¹czenia GPRS.
Nazwa u¿ytkownika: identyfikator u¿ytkownika
serwera APN.
Has³o: has³o wymagane przez serwer APN.
– Ustawienia Proxy
Proxy: W³ącz/Wy³ącz
Adres IP: adres IP u¿ywanego serwera proxy.
Numer portu: port serwera proxy.
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Us³ugi
– Ustawienia DNS
Us³ugi

Serwer podstawowy: adres IP podstawowego
serwera DNS.
Serwer zapasowy: adres IP pomocniczego serwera
DNS.
► Zmieñ nazwê: umo¿liwia zmianê nazwy profilu.
► Dodaj nowy: umo¿liwia dodanie nowego profilu.

urzêdów zapisanych w telefonie.
► Osobiste: umo¿liwia wyświetlenie listy certyfikatów

osobistych zapisanych w telefonie.

Us³uga karty SIM

(funkcja zale¿na od karty SIM)

Menu 8.2

Cookie

Operator sieci mo¿e oferowaæ specjalne us³ugi kart SIM,
takie jak bankowośæ elektroniczna, wiadomości gie³dowe,
itp. Po wykupieniu abonamentu na jedn¹ z takich us³ug
jej nazwa zostanie dodana na koñcu menu g³ównego.
Dziêki menu Us³uga karty SIM telefon jest przystosowany
do obs³ugi dodatkowych us³ug, które w przysz³ości mog¹
zostaæ wprowadzone przez operatora sieci.

Umo¿liwia sprawdzenie, czy plik cookie jest u¿ywany.

Szczegó³owe informacje zapewnia operator sieci.

► Usuñ: usuwa wybrany profil z listy.

Pamięć Cache
Określa, czy przed wykonaniem po³¹czenia sprawdzana
jest pamiêæ podrêczna.

Opróżnij cache
Usuwa zawartośæ pamiêci podrêcznej.
Wyczyśæ cookie
Usuwa ca³¹ zawartośæ plików cookie.
Zabezpieczenia
S³u¿y do wyświetlania listy dostêpnych certyfikatów.
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► Autoryzuj: umo¿liwia wyświetlenie listy certyfikatów

Pobrane
Menu 9.1

Gry i Aplikacje (Menu 9.1.1)
To menu umo¿liwia zarz¹dzanie aplikacjami Java
zainstalowanymi w telefonie. Umo¿liwia ono
uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz
ustawianie opcji po³¹czenia. Pobrane aplikacje
zorganizowane s¹ w folderach. Aby otworzyæ wybrany
folder lub uruchomiæ wybrany midlet, nale¿y nacisn¹æ
[OK]. Naciśniêcie lewego
lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] umo¿liwia dostêp do
klawisza funkcyjnego
nastêpuj¹-cych poleceñ.

Uwaga

► Po pobraniu ka¿dej gry Java naciśnij klawisz „OK”

, aby zapisaæ j¹ w folderze g³ównym.

► Uruchom: uruchamia wybran¹ aplikacjê.
► Informacje: wyświetla informacje na temat wybranej

aplikacji.

– Zawsze: po³¹czenie tworzone jest automatycznie
bez powiadamiania u¿ytkownika.
– Pytaj: wyświetla komunikat z pytaniem o zezwolenie
na nawi¹zanie po³¹czenia.
– Nigdy: nie zezwala na tworzenie po³¹czeñ.

Pobrane

Gry i Aplikacje

Uwaga

► Nie jest mo¿liwe usuniêcie lub zmiana nazwy

preinstalowanego folderu ani gry w takim folderze.

Java™ jest to technologia opracowana przez firmê
Sun Microsystems. MIDlety Java mo¿na pobieraæ za
pomoc¹ us³ugi WAP na telefon w podobny sposób, w
jaki pobiera siê standardowe aplety Java za pomoc¹
przegl¹darki MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie
jak gry, mog¹ byæ pobierane i uruchamiane na telefonie,
jeśli zezwala na to us³ugodawca. Po pobraniu programu
dostêp do niego mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ menu
Gry i aplikacje. Umo¿liwia ono wybór, uruchamianie i
usuwanie programów. Pliki programów w jêzyku Java
przechowywane w telefonie zapisywane s¹ w formacie
.JAD lub .JAR.

► Uprawnienia: niektóre aplikacje Java mog¹ wymagaæ

nawi¹zania po³¹czenia transmisji danych. Polecenie to
umo¿liwia zmianê opcji po³¹czenia.
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Pobrane
Pobrane

Uwaga

► Plik JAR zawiera skompresowan¹ aplikacjê Java,

a plik JAD zawiera szczegó³owe informacje na
temat tej aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z sieci
mo¿na obejrzeæ wszystkie szczegó³owe informacje
pochodz¹ce z pliku JAD.

► Chocia¿ jêzyk Java (J2ME) stanowi standard,

niektóre aplikacje Java nie s¹ zgodne ze wszystkimi
urz¹dzeniami dostêpnymi na rynku, poniewa¿
w ró¿nych modelach telefonów u¿ywane mog¹
byæ ró¿ne biblioteki. W razie pobrania aplikacji
Java nie przeznaczonych dla danego telefonu
oprogramowanie mo¿e byæ blokowane lub w³¹czaæ
siê samoczynnie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tego typu
problemy wynikaj¹ z niezgodności aplikacji, a nie z
usterki telefonu.

Uwaga

► Na telefonie mo¿na uruchomiæ tylko programy

wykonane w technologii J2ME (Java 2 Micro
Edition). Programy korzystaj¹ce z technologii J2SE
(Java 2 Standard Edition) mog¹ byæ uruchamiane
tylko na komputerach osobistych.
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Profile (Menu 9.1.2)
To menu zawiera te same ustawienia, co menu Internet.
Aby mo¿liwe by³o pobranie nowych aplikacji, niezbêdne
jest nawi¹zanie po³¹czenia WAP.

Obrazy
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
wyświetliæ nastêpuj¹ce opcje.

Menu 9.2

[Opcje], aby

► Ustaw jako tapetê: umo¿liwia ustawienie aktualnie

zaznaczonego obrazu jako tapety.

► Napisz wiadomość multimedialną: umo¿liwia

wys³anie pobranej grafiki w wiadomości MMS.

► Wyślij przez Bluetooth: umo¿liwia wys³anie grafiki

przez Bluetooth.

Dźwiêki
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
wyświetliæ nastêpuj¹ce opcje.

Menu 9.3

[Opcje], aby

► Ustaw jako dzwonek: ustawia aktualnie zaznaczony

dźwiêk jako sygna³ dzwonka.

► Napisz wiadomość: umo¿liwia wys³anie melodii w
► Wyślij przez Bluetooth: umo¿liwia wys³anie dźwiêku

przez Bluetooth.

Pamięć podręczna

Mo¿liwe jest wyświetlanie do³¹czonych do wiadomości
plików JPG (maks. 460 KB), GIF (maks. 100 KB) i
odtwarzanie dźwiêku.

Uwaga

Pobrane

wiadomości SMS lub MMS.

► Podczas korzystania z funkcji UMS nie mo¿na

Menu 9.4

odbieraæ po³¹czeñ ani wiadomości.

Ten folder dzia³a jako magazyn plików. Zawiera wszystkie
pliki, takie jak obrazy, dźwiêki i pliki nie obs³ugiwane przez
telefon, przes³ane przy u¿yciu UMS lub Bluetooth.

1. W trybie gotowości telefonu pod³¹cz kabel USB do
telefonu i komputera. Po kilku sekundach komputer
wykryje telefon jako urz¹dzenie peryferyjne.

Naciśniêcie klawisza funkcyjnego [Opcje] umo¿liwia
wyświetlenie lub odtworzenie pliku (jeśli jest
obs³ugiwany), usuniêcie go lub przes³anie przez Bluetooth.

2. Na g³ównym wyświetlaczu LCD telefonu zostanie
wyświetlony komunikat „USB”

Komunikacja USB
Telefon S5200 mo¿na pod³¹czyæ do komputera kablem
USB. Umo¿liwia to transfer plików i treści oraz korzystanie
z wbudowanego modemu. Poni¿sza sekcja zawiera
szczegó³owe informacje o tej funkcji.
USB Media Storage (UMS)
Funkcja UMS (USB Media Storage) umo¿liwia
obs³ugê plików multimedialnych przechowywanych w
wewnêtrznej pamiêci telefonu (64 MB), traktowanej jak
zwyk³a przenośna pamiêæ USB. Ta funkcja nie wymaga
instalacji ¿adnego dodatkowego oprogramowania.

3. Na komputerze telefon bêdzie identyfikowany jako
„Dysk wymienny” w folderze Mój komputer. Przypisana
zostanie mu litera dysku systemowego, na przyk³ad
„E:\”. Nastêpnie mo¿na wykonywaæ operacje na
plikach tak jak w folderach systemu Windows.
4. Kliknij dwukrotnie ikonê „Dysk wymienny”, a nastêpnie
otwórz folder „Moje multimedia”. Zostan¹ wyświetlone
cztery foldery:
– Muzyka: umo¿liwia kopiowanie plików muzycznych.
Obs³ugiwane s¹ formaty: MP3, AAC, AAC+, AAC++,
WMA, MP4 (audio) i WAV. Pliki z tego folderu mo¿na
odtworzyæ przy u¿yciu odtwarzacza plików MP3
telefonu.
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Pobrane
Pobrane

– Zdjêcia: folder jest zarezerwowany na zdjêcia
zrobione cyfrowym aparatem fotograficznym
telefonu. Mo¿na skopiowaæ zdjêcia z telefonu
na komputer za pomoc¹ poleceñ Kopiuj i Wklej
komputera.

Uwaga

► Mo¿na skopiowaæ zdjêcia z komputera, ale telefon

ich nie wyświetli w menu Moje zdjêcia. W zwi¹zku
z tym nie nale¿y kopiowaæ ¿adnych plików do tego
folderu. Aby skopiowaæ nowe tapety do telefonu,
nale¿y u¿yæ specjalnego programu, dostêpnego na
dysku CD.

– Magazyn: ten folder dzia³a jako magazyn plików.
Mo¿na do niego skopiowaæ dowolne pliki, nawet
nieobs³ugiwane przez telefon (np. pliki programu
Word lub Excel) i przenieśæ je później na inny
komputer. Telefon wyświetla pliki z tego folderu na
liście (Menu – Pobieranie – Magazyn plików).
– Wideo: ten folder umo¿liwia transfer plików wideo
miêdzy telefonem a komputerem. Obs³ugiwany jest
format plików 3GP. Telefon wyświetla pliki z tego
folderu na liście (Menu – Multimedia – Moje wideo).
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Uwaga

► Rozmiar kopiowanych na telefon plików jest

ograniczony jedynie ilości¹ wolnej pamiêci.

► Mo¿na utworzyæ 10 podfolderów w 4 folderach

domyślnych.

► Nie wolno zmieniaæ nazw folderów domyślnych, w

przeciwnym razie przestan¹ dzia³aæ prawid³owo.

5. Po zakoñczeniu transferu plików nale¿y od³¹czyæ
urz¹dzenie USB w systemie Windows, a nastêpnie
od³¹czyæ kabel od telefonu.

Ostrze¿enie!

► Nie wolno od³¹czaæ telefonu w trakcie transferu

danych. Mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia
pamiêci. Przed od-³¹czeniem kabla nale¿y
bezwzglêdnie od³¹czyæ urz¹dzenie peryferyjne za
pomoc¹ opcji systemu Windows.

Oprogramowanie komputera a Internet
Pobrane

Telefon mo¿na pod³¹czyæ do komputera w celu
zarz¹dzania kontaktami spisu telefonów, za³adowania
danych takich jak tapety i dzwonki, a tak¿e w celu u¿ycia
wbudowanego modemu.
1. Zainstaluj programy z dysku CD.
2. Na telefonie otwórz menu Narzêdzia – Modem i
potwierdź w³¹czenie modemu.
3. Pod³¹cz telefon do komputera kablem USB i uruchom
¿¹dany program.

Uwaga

► Telefon nale¿y pod³¹czyæ do portu USB komputera

po kilku minutach od w³¹czenia telefonu, maj¹c
wyświetlany ekran trybu gotowości.

4. Po u¿yciu nale¿y wy³¹czyæ modem w menu Narzêdzia
– Modem.
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Akcesoria
Akcesoria

Dostêpnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Mo¿na je wybraæ w zale¿ności od
osobistych potrzeb komunikacyjnych.

Bateria standardowa

Zestaw do transmisji
danych i dysk CD
Umo¿liwia po³¹czenie telefonu
z komputerem i wymianê danych.

Zestaw słuchawkowy
Umo¿liwia pracê bez zajmowania
r¹k. Zawiera s³uchawkê i mikrofon.

Uwaga

► Nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych akcesoriów firmy

LG.

£adowarka podró¿na
£adowarka ta umo¿liwia
na³adowanie baterii poza domem
lub biurem.
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► Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo¿e

spowodowaæ uniewa¿nienie gwarancji.

► W ró¿nych regionach mog¹ byæ dostêpne ró¿ne

akcesoria; szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
w regionalnych serwisach lub u sprzedawców

Dane techniczne
Dane techniczne

Ogólne
Nazwa produktu : S5200
System

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Waga netto

: 73g (Bez baterii)

Temperatury otoczenia
Maksymalna : +55°C (przy roz³adowywaniu)
+45°C (przy ³adowaniu)
Minimalna : -10°C
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MEMO

