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KS20 Instrukcja obsługi
- Wersja Polska

Niniejszy dokument to instrukcja obsługi telefonu
LG KS20 typu smartphone z systemem Windows
Mobile. Wszelkie prawa firmy LG Electronics do
niniejszego dokumentu są zastrzeżone. Powielanie,
modyfikowanie i rozpowszechnianie niniejszego
dokumentu bez zgody firmy LG Electronics jest
zabronione.
Utylizacja starego urządzenia
1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że
produktu tego dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie
od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych,
wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega potencjalnie groźnym
konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji starego urządzenia można uzyskać
od władz miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został
zakupiony produkt.
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Wprowadzenie
Gratulacje! Kupiłeś nowoczesny,
niewielki telefon firmy LG KS20
typu smartphone z systemem
Windows Mobile, wykorzystujący
najnowocześniejszą cyfrową
technologię telefonii komórkowej.

Wprowadzenie

W niniejszej instrukcji obsługi
przedstawiono ważne informacje
dotyczące użytkowania i obsługi
telefonu komórkowego.
Aby prawidłowo korzystać z
wszystkich funkcji telefonu i
zapobiec uszkodzeniom lub
nieprawidłowemu używaniu
telefonu, należy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją obsługi.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje
telefonu niezatwierdzone
jednoznacznie w niniejszej instrukcji
mogą spowodować unieważnienie
gwarancji.
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Bezpieczne korzystanie z
telefonu
Należy zapoznać się z poniższymi
prostymi wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może stwarzać
niebezpieczeństwo lub być niezgodne
z prawem. Dalsze informacje na ten
temat są podane w niniejszej instrukcji
obsługi.
• W czasie podróży samolotem telefon
komórkowy musi być przez cały czas
wyłączony.
•N
 ie należy trzymać telefonu w ręku
podczas prowadzenia samochodu.
•N
 ie należy używać telefonu w pobliżu
stacji benzynowych, składów paliwa,
zakładów chemicznych lub miejsca prac
wykonywanych z użyciem materiałów
wybuchowych.

• Dla własnego bezpieczeństwa należy
używać WYŁąCZNIE ORYGINALNYCH
akumulatorów i ładowarek, zgodnych ze
specyfikacjami.
• W czasie ładowania nie należy dotykać
telefonu mokrymi rękoma. Może
to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub poważne uszkodzenie
telefonu.
• Telefon należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla
małych dzieci. Telefon zawiera drobne
części, które w razie połknięcia stwarzają
niebezpieczeństwo zadławienia.

Bezpieczne korzystanie z telefonu

OSTRZEżENIE

OSTRZEżENIE
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Bezpieczne korzystanie z telefonu
PRZESTROGA

Bezpieczne korzystanie z telefonu

• Telefon należy wyłączyć w miejscach, w
których nakazują to przepisy szczególne.
Nie należy go używać na przykład w
szpitalach, gdyż może zakłócać pracę
czułego sprzętu medycznego.
• F unkcja połączeń alarmowych może
nie być dostępna we wszystkich sieciach
telefonii komórkowej. Z tego względu nie
należy polegać wyłącznie na telefonie
komórkowym na wypadek konieczności
wykonania połączenia alarmowego.
•D
 la uniknięcia uszkodzenia telefonu
należy używać wyłącznie ORYGINALNYCH
akcesoriów.
• K ażdy nadajnik fal radiowych
może zakłócać działanie urządzeń
elektronicznych, gdy znajdzie się w ich
pobliżu. Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia pracy
odbiorników telewizyjnych, radiowych,
komputerów itp.
• P rzy utylizacji akumulatorów należy
przestrzegać stosownych przepisów.
•N
 ie wolno rozmontowywać telefonu ani
akumulatora.

10
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

Informacje dotyczące
certyfikatów (SAR)
TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE
Z MIĘDZYNARODOWYMI
WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI
NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL
RADIOWYCH
Telefon komórkowy jest zarazem
nadajnikiem i odbiornikiem
radiowym. Został tak zaprojektowany
i wyprodukowany, aby spełniał z
nawiązką ograniczenia narażenia
na energię o częstotliwościach
radiowych (RF), zalecane przez
wytyczne Międzynarodowej Komisji

Ochrony Przed Promieniowaniem
Niejonizującym (ICNIRP). Limity te
należą do ogólnych wytycznych i
określają dopuszczalne poziomy
energii o częstotliwościach radiowych
dla całej populacji. Wytyczne te
zostały opracowane przez niezależne
organizacje naukowe na podstawie
okresowej i starannej oceny wyników
badań. Wytyczne uwzględniają
znaczny margines bezpieczeństwa,
wprowadzony w celu zapewniania
ochrony wszystkich osób, niezależnie
od wieku i stanu zdrowia.
v Standardową jednostką miary
oddziaływania fal radiowych dla
telefonów komórkowych jest
SAR (Specific Absorption Rate współczynnik absorpcji swoistej).

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
zasad może być niebezpieczne lub
nielegalne. Szczegółowe informacje
zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

11
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Określona w międzynarodowych
wytycznych graniczna wartość
współczynnika SAR wynosi 2,0
W/kg*. Badania współczynnika SAR
zakładają standardowe pozycje
pracy i transmisję z najwyższym
certyfikowanym poziomem
mocy we wszystkich badanych
pasmach częstotliwości. Mimo że
współczynnik SAR jest określany
dla najwyższego certyfikowanego
poziomu mocy, rzeczywista wartość
SAR podczas pracy telefonu może
być znacznie niższa od wartości
maksymalnej. Wynika to z faktu, że
telefon został zaprojektowany tak,
aby wykorzystywał wyłącznie moc
niezbędną do połączenia z siecią. Wraz
ze zbliżaniem się do stacji bazowej
obniża się poziom mocy wyjściowej
urządzenia.

Przed wprowadzeniem modelu
telefonu do ogólnej sprzedaży należy
przedstawić świadectwo zgodności z
europejską dyrektywą R&TTE.
Jednym z głównych celów
opracowania dyrektywy jest wymóg
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkownika i innych osób. Najwyższa
wartość SAR, uzyskana podczas badań
tego telefonu trzymanego przy uchu,
wynosi 1.04 W/kg.
v Niniejsze urządzenie jest zgodne
z wytycznymi dotyczącymi
narażenia na wpływ fal radiowych,
pod warunkiem użytkowania w
normalnej pozycji przy uchu lub co
najmniej 1,5 cm od ciała.

12
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*Wartość graniczna współczynnika
SAR dla telefonów komórkowych
powszechnego użytku wynosi 2,0
waty/kilogram (W/kg) w przeliczeniu
na dziesięć gramów tkanki ludzkiej.
Wytyczne zakładają znaczny
margines bezpieczeństwa w celu
dodatkowej ochrony użytkowników
i uwzględnienia odchyleń wyników
pomiarów. Wartości współczynnika
SAR mogą się różnić w zależności
od obowiązujących w danym
kraju lokalnych wymagań i pasma
użytkowanej sieci. Aby uzyskać
informacje dotyczące współczynnika
SAR w innych regionach, prosimy o
odwiedzenie strony www.lgmobile.
com.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Etui, zaczep do paska lub uchwyt
używany do noszenia telefonu
nie powinny zawierać elementów
metalowych, a ponadto powinny
zapewniać odległość telefonu od
ciała równą co najmniej 1,5 cm. W
celu wysłania plików, danych lub
wiadomości urządzenie wymaga
odpowiedniej jakości połączenia z
siecią. W niektórych przypadkach
przesyłanie plików, danych lub
wiadomości może być opóźnione
aż do momentu uzyskania takiego
połączenia. Odległość podaną w
powyższych instrukcjach należy
zapewnić aż do zakończenia
transmisji. Najwyższa wartość SAR,
uzyskana podczas badań tego
telefonu noszonego przy ciele, wynosi
1.24 W/kg.

13
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Eksploatacja i
konserwacja
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Ostrzeżenie
Używaj wyłącznie baterii, ładowarek
oraz akcesoriów przeznaczonych
dla tego modelu telefonu. Użycie
innego typu baterii i urządzeń
może unieważnić gwarancję oraz
spowodować zagrożenia.
v Nie wolno demontować telefonu. W

razie potrzeby telefon należy oddać
do naprawy w punkcie serwisowym.
v Korzystaj z telefonu z dala od
urządzeń elektronicznych, takich jak
odbiorniki TV, radioodbiorniki lub
komputery.
v Nie umieszczaj telefonu w pobliżu
urządzeń emitujących ciepło, takich
jak kaloryfery lub kuchenki.

v Nigdy nie wkładaj telefonu do

kuchenki mikrofalowej, ponieważ
może to spowodować wybuch
baterii.
v Nie wolno upuszczać telefonu.
v Nie wolno narażać telefonu na
wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
v Powłoka telefonu może zostać
uszkodzona w przypadku owinięcia
go w papier pakowy lub winylowy.
v Do czyszczenia obudowy telefonu
należy używać suchej ściereczki
(nie używaj rozpuszczalników,
rozcieńczalników ani alkoholu).
v Telefonu nie wolno narażać na
oddziaływanie nadmiernego dymu
ani pyłu.
v Telefonu nie należy umieszczać w
pobliżu kart magnetycznych - może
on uszkodzić informacje zapisane na
paskach magnetycznych.

14
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v Nie wolno stukać w ekran ostrymi

Urządzenia
elektroniczne
Wszystkie telefony komórkowe
narażone są na zakłócenia, które mogą
wpłynąć na ich pracę.

v Nie należy używać telefonu

komórkowego w pobliżu urządzeń
medycznych bez uzyskania
pozwolenia. Nie należy umieszczać
telefonu w pobliżu rozrusznika
serca, na przykład w kieszeni na
piersi.
v Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych aparatów
słuchowych.
v Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników TV, odbiorników
radiowych, komputerów itp.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

przedmiotami, gdyż może to
uszkodzić telefon.
v Nie wolno wystawiać telefonu na
działanie płynów i wilgoci.
v Akcesoriów takich jak słuchawki
douszne należy używać z rozwagą.
v Nie należy bez potrzeby dotykać
anteny.

15
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Bezpieczeństwo
na drodze
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Należy zapoznać się z przepisami
dotyczącymi korzystania z telefonów
komórkowych podczas prowadzenia
samochodu.
v Podczas jazdy nie należy trzymać
telefonu w ręku.
v Należy zawsze poświęcać pełną
uwagę prowadzeniu pojazdu.
v Rozmowy należy prowadzić przy
użyciu zestawu głośnomówiącego.
v Jeżeli wymagają tego warunki na
drodze, przed odebraniem lub
wykonaniem połączenia należy
zjechać z drogi i zaparkować.

v Fale radiowe mogą wpływać na

pracę systemów elektronicznych
pojazdu, takich jak radio lub układy
bezpieczeństwa.
v Jeżeli samochód wyposażony jest
w poduszkę powietrzną, nie należy
montować ani umieszczać na niej
urządzeń bezprzewodowych.
Zakłócenia jej pracy mogą
spowodować poważne obrażenia.
Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy,
upewnij się, że nie zakłóca ona
odbioru dźwięków z zewnątrz, co
jest szczególnie ważne w pobliżu
skrzyżowania.
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Otoczenie grożące
eksplozją

Uszkodzenie słuchu może pojawić
się, gdy przez długi czas będziemy
słuchać głośnej muzyki. Z tego
powodu zalecane jest, by nie włączać
lub wyłączać telefonu blisko ucha.
Zalecane jest także, by poziom
głośności muzyki i rozmowy
ustawiony był rozsądnie.

v Telefonu nie należy używać na

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

stacjach benzynowych. Nie należy
używać go także w pobliżu paliwa i
chemikaliów.
v Nie należy transportować i
przechowywać łatwopalnych
gazów, płynów oraz materiałów
wybuchowych w jednym
pomieszczeniu razem z telefonem
komórkowym i jego akcesoriami.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Ochrona przed
uszkodzeniem słuchu
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

Na pokładzie samolotu

Połączenia awaryjne

Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia systemów
samolotu.
v Przed wejściem na pokład samolotu
należy wyłączyć telefon.
v Gdy samolot znajduje się na ziemi,
nie należy używać telefonu bez
pozwolenia załogi.

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

Dzieci

Informacje na temat
użytkowania baterii

Telefon należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Zawiera on drobne elementy,
które mogą spowodować zadławienie.

v Tej baterii nie trzeba rozładowywać

przed jej ponownym
naładowaniem. W odróżnieniu
od innych baterii, nie występuje
w niej efekt pamięci, obniżający
wydajność.
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v Używaj tylko baterii i ładowarek

v Nie pozostawiaj baterii w miejscach

gorących ani zimnych, gdyż może
to spowodować pogorszenie jej
wydajności.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego
korzystania z telefonu

firmy LG. Ładowarki firmy LG
zapewniają największą żywotność
baterii.
v Nie wolno demontować baterii ani
zwierać jej zacisków.
v Należy dbać o czystość styków
baterii.
v Baterię należy wymienić, gdy
nie zapewnia już odpowiednio
długiego czasu działania telefonu.
Zanim to nastąpi, baterię można
naładować setki razy.
v Po nieużywaniu baterii przez
dłuższy czas należy ją naładować
- zapewni to jej maksymalną
żywotność.
v Nie narażaj ładowarki na
bezpośrednie oddziaływanie światła
słonecznego, ani nie używaj jej
w miejscach o dużej wilgotności,
takich jak łazienka.
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Opis telefonu KS20
1

5

Budowa telefonu
Widok od przodu

2

1. Słuchawka
2. Ekran dotykowy
Umożliwia pisanie, rysowanie i wybór opcji
za pomocą rysika.

3

4

6

3. Klawisz wysyłania
v Wybieranie numerów i odbieranie połączeń
przychodzących.

Opis telefonu KS20

4. Klawisz nawigacji
5. Obiektyw wewnętrznego aparatu
6. Klawisz kończenia
v Zakończenie lub odrzucenie połączenia
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3. Złącze rysika
4
1
5
2
6

7
3

Widok z boku

v Umożliwia regulację głośności telefonu
poprzez naciskanie klawiszy w górę lub
w dół.

4. Klawisz zasilania
v Krótkie naciśnięcie tego klawisza pozwala
na czasowe wyłączenie telefonu i przejście
w tryb uśpienia, a naciśnięcie i przytrzymanie go (przez około 5 sekund) umożliwia
całkowite wyłączenie urządzenia.
W trybie uśpienia możliwe jest korzystanie z funkcji telefonu w celu odbierania
połączeń. Przy całkowitym wyłączeniu
urządzenia funkcje telefonu również
zostaną wyłączone.

5. Gniazdo kart pamięci microSD
6. Internet Explorer
v Naciśniecie tego klawisza uruchamia
przeglądarkę Internet Explorer.

7. Przycisk aparatu
v Naciśnięcie tego klawisza włącza aparat
fotograficzny.

Opis telefonu KS20

1. Gniazdo ładowarki/kabla/zestawu
słuchawkowego
2. Klawisze boczne

v Rysik umożliwia pisanie, rysowanie i wybór
opcji na ekranie dotykowym.
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Opis telefonu KS20
Widok z tyłu

Gniazdo kabla/ ładowarki

Lampa błyskowa

Gniazdo karty SIM

Opis telefonu KS20

Obiektyw aparatu
zewnętrznego

Bateria
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v Przyciski znajdujące się na ekranie LCD są przyciskami dotykowymi.
v Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z częścią „Uwagi dotyczące

korzystania z przycisków dotykowych”.

Zalecenia dotyczące
klawiatury
dotykowej
1. Ręce powinny być czyste i suche.
v Jeśli używasz telefonu w wilgotnym
środowisku, usuń wilgoć z rąk i
przycisków dotykowych.

Klawiatura
dotykowa

Opis telefonu KS20

Klawisze stałe
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Opis telefonu KS20
2. Działanie ekranu nie wymaga jego
mocnego naciskania. Należy chronić
telefon przed silnymi uderzeniami,
ponieważ mogą one spowodować
uszkodzenie czujników ekranu.
3. Ekranu należy dotykać za pomocą
rysika, aby zawsze wskazać żądane
miejsce.
4. Gdy podświetlenie ekranu jest
wyłączone, naciśnięcie ekranu nie
powoduje jego włączenia. Aby
włączyć podświetlenie ekranu
naciśnij przycisk P.

5. Ekran może nie działać prawidłowo,
jeśli przykrywa go folia pokrowca
telefonu komórkowego lub
plastikowa osłona.
6. Ekranu nie należy dotykać
przedmiotami metalowymi ani
wykonanymi z innych materiałów
przewodzących, gdyż może to
powodować błędy.
7.  Ekranu nie należy używać w
gorącym i wilgotnym środowisku.

Opis telefonu KS20
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Pierwsze kroki
Wkładanie karty USIM
i baterii

Wkładanie karty USIM.

Wyjmowanie karty USIM

Pierwsze kroki

1. Wkładanie karty USIM.
Na karcie USIM jest zapisany numer
telefonu, informacje o usługach
oraz dane kontaktów, dlatego musi
być umieszczona w telefonie. Po
wyjęciu karty USIM korzystanie z
funkcji telefonu nie jest możliwe (nie
dotyczy to możliwości wykonywania
telefonów alarmowych, w zależności
od kraju, w którym znajduje się
użytkownik) do momentu włożenia
ważnej karty. Przed wkładaniem lub
wyjmowaniem karty USIM odłącz od
telefonu ładowarkę i inne akcesoria.
Wsuń kartę USIM w uchwyt. Upewnij
się, że karta jest włożona poprawnie,
a jej miejsce styku (w kolorze złotym)
jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę,
dociśnij ją lekko i pociągnij w kierunku
odwrotnym niż przy wkładaniu.
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Pierwsze kroki
2. Wkładanie baterii.
Włóż baterię do komory, tak aby
metalowe styki stykały się z prawej
strony telefonu.
Dociśnij baterię od góry, aż znajdzie
się na swoim miejscu.

Uwaga
v Metalowy styk karty USIM można

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

Pierwsze kroki
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3. Wyjmowanie baterii.
Obróć telefon dolną stroną do góry,
jak pokazano na ilustracji. Delikatnie
wciśnij przycisk zwalniania baterii, aby
ją odblokować, a następnie ją podnieś.

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

Pierwsze kroki
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Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

<Tryb ładowania>
1.W przypadku ładowania baterii
po wyłączeniu urządzenia diody
telefonu zaświecą się na czerwono
i wyświetli się animowany obraz
ładowania.
2. Po pełnym naładowaniu baterii
diody telefonu zaświecą się na
zielono, a animacja przestanie być
wyświetlana.
3. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza
zasilania w trybie ładowania przez
około 2 sekundy spowoduje
włączenie telefonu.
4. Odłączenie ładowarki podróżnej
od telefonu będącego w trybie
ładowania spowoduje jego
wyłączenie.
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OSTRZEŻENIE

• W przypadku ładowania w pełni
rozładowanej baterii informacja o
ładowaniu może wyświetlić się na
ekranie telefonu po upływie minuty. Jest
to typowe zachowanie telefonu i nie
świadczy o uszkodzeniu urządzenia.
(W przypadku korzystania z kabla USB,
reakcja może wystąpić po 10 minutach).
• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki
na siłę, gdyż może to spowodować
uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
• W przypadku korzystania z ładowarki
dostosowanej do standardów innego
kraju należy skorzystać z odpowiedniego
adaptera.
• Podczas ładowania nie wyjmuj baterii
ani karty USIM.
• W przypadku wymiany baterii na
baterię nieprawidłowego typu istnieje
ryzyko eksplozji. Utylizacja zużytych
baterii powinna odbywać się zgodnie z
instrukcją producenta.

• Podczas burzy odłącz ładowarkę od
gniazdka elektrycznego i telefonu, aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem lub
pożaru.
• Trzymaj baterię z dala od ostrych
przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie
baterii pociąga za sobą ryzyko pożaru.

Pierwsze kroki

UWAGA!
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Pierwsze kroki
Odłączanie ładowarki
Ładowarkę podróżną należy odłączyć
od telefonu w sposób pokazany na
rysunku. Podczas wyjmowania wtyczki
nie należy ciągnąć za przewód.

Korzystanie z karty
pamięci
microSD

<Karta pamięci microSD>

Pierwsze kroki
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<Wkładanie karty pamięci
microSD>
1. Podnieś plastikową osłonę
zakrywającą gniazdo karty pamięci
microSD.

Pierwsze kroki

2. Wsuń kartę pamięci do gniazda,
metalowymi stykami do dołu.
Nie wpychaj karty na siłę. W
razie problemów z wsunięciem
karty sprawdź, czy wkładasz
ją w prawidłowy sposób i czy
w gnieździe nie ma jakiegoś
przedmiotu.

3. Po włożeniu karty pamięci microSD,
należy ją dociskać aż do usłyszenia
"kliknięcia", które oznacza, że karta
została prawidłowo zablokowana.
4. Zamknij plastikową osłonę gniazda.
5. Nie wyjmuj karty pamięci podczas
używania jej do odczytywania lub
zapisywania danych.
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Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Uwaga:
v Unikaj korzystania z karty pamięci
przy niskim poziomie naładowania
baterii.
v Podczas zapisywania na kartę
pamięci należy zaczekać, aż operacja
zostanie ukończona, a dopiero
potem wyjąć kartę.
v Karta pamięci jest tak
skonstruowana, aby można było ją
włożyć tylko w jeden prawidłowy
sposób.
v Nie wolno zginać ani na siłę wciskać
karty pamięci do gniazda.
v Nie wolno wkładać kart innych niż
karta pamięci microSD.
Obsługiwane są karty microSD o
maksymalnej pojemności 2GB. Więcej
informacji na temat karty pamięci
microSD można znaleść w jej instrukcji
obsługi.

Formatowanie karty
pamięci
Przed rozpoczęciem korzystania z
karty pamięci należy ją sformatować.
Po włożeniu karty pamięci do
telefonu na ekranie wyświetli się
komunikat dotyczący formatowania,
umożliwiający łatwe przeprowadzenie
tej procedury.

Uwaga
v Zazwyczaj karty MicroSD są już

sformatowane.
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Resetowanie
ustawień telefonu

Aby włączyć urządzenie, naciśnij
klawisz ZASILANIA. Po włączeniu
telefonu po raz pierwszy wyświetlany
jest komunikat dotyczący
przeprowadzenia kalibracji. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w części„Kalibracja ekranu”,
zamieszczonej na następnej stronie.
Aby wyłączyć urządzenie, ponownie
naciśnij klawisz P .

Od czasu do czasu może zaistnieć
potrzeba zresetowania ustawień
urządzenia. Normalny (tzw. miękki)
reset telefonu oczyszcza pamięć
operacyjną wszystkich aktywnych
programów i powoduje ich
zamknięcie. Stosowanie go jest
zalecane wówczas, gdy urządzenie
pracuje wolniej niż zazwyczaj lub
określony program nie funkcjonuje
prawidłowo. Miękki reset jest także
niezbędny po zainstalowaniu
niektórych programów. Jeśli w czasie
jego przeprowadzania uruchomione
są jakieś programy, wszystkie
niezapisane dane zostaną utracone.

Uwaga
v Krótkie naciśnięcie klawisza P

pozwala na czasowe wyłączenie
telefonu i przejście w tryb uśpienia.
W trybie uśpienia możliwe jest
odbieranie wiadomości i połączeń.

Pierwsze kroki

Włączanie i
wyłączanie telefonu
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Pierwsze kroki
Możliwe jest także przeprowadzenie
tzw. twardego resetu (czyli resetu
pełnego). Twardy reset powinien
być stosowany tylko w przypadku,
gdy reset normalny nie powoduje
rozwiązania problemu z działaniem
systemu. Po zastosowaniu tego resetu
w urządzeniu zostają przywrócone
ustawienia domyślne obowiązujące
w momencie zakupu i pierwszego
włączenia telefonu. Wszystkie
zainstalowane dotychczas programy,
wprowadzone dane oraz ustawienia
niestandardowe użytkownika zostaną
utracone.

Wykonywanie miękkiego
resetu
• Wyjmij i włóż baterię i naciśnij klawisz
ZASILANIA znajdujący się po prawej
stronie telefonu.
Urządzenie włączy się i zostanie
wyświetlony ekran dnia.

Wykonywanie twardego
resetu

Pierwsze kroki

• Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj
dwa klawisze (wysyłania
i zmniejszania głośności),
Przytrzymując te klawisze, naciśnij
klawisz ZASILANIA znajdujący się po
prawej stronie telefonu. Przytrzymaj
dwa klawisze przez około 10 sekund.
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Kalibracja ekranu

Uwaga
v Kalibrację ekranu można

uruchomić bezpośrednio,
naciskając i przytrzymując
klawisz nawigacji, a następnie
naciskając klawisz uruchamiający
przeglądarkę Internet Explorer.

Pierwsze kroki

Proces kalibracji ekranu telefonu
wymaga dotykania rysikiem środka
krzyżyka poruszającego się po ekranie
telefonu. Jego celem jest zapewnienie,
że po dotknięciu ekranu rysikiem
nastąpi aktywacja wskazanych
elementów ekranu.
Jeśli ekran nie reaguje na dotknięcie
we właściwy sposób, w celu
przeprowadzenia kalibracji należy
wykonać następujące czynności:
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta System >
Ekran.
2. Na karcie Ogólne wskaż opcję
Wyrównaj ekran i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi
poleceniami.
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Pierwsze kroki
Zarządzanie
ustawieniami ekranu

Pierwsze kroki

Dostępne są trzy tryby widoku ekranu:
pionowy, poziomy (prawostronny)
oraz poziomy (lewostronny). Tryb
pionowy oferuje lepszy widok
i łatwiejszą obsługę niektórych
programów dostępnych w urządzeniu,
a tryb poziomy zapewnia optymalny
widok plików zawierających dłuższy
tekst.
v Aby zmienić orientację ekranu,
dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta System >
Ekran> karta Ogólne, a następnie
wybierz żądane ustawienie.
Tryb poziomy
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Tryb pionowy
v Aby zaokrąglić krawędzie czcionki

Pierwsze kroki

ekranowej wykorzystywanej
w wielu programach, na karcie
ClearType (Start > Ustawienia >
karta System > Ekran) zaznacz pole
wyboru opcji Włącz ClearType.
v Aby zwiększyć czytelność czcionki
lub ilość wyświetlanego tekstu na
ekranie, na karcie Rozmiar tekstu
(Start>Ustawienia>karta System
>Ekran) dostosuj rozmiar tekstu za
pomocą suwaka.
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Informacje o ekranie
Ekran dnia
Dostosowywanie ustawień
ekranu dnia

Informacje o ekranie

Ekran dnia wyświetla ważne
informacje, jak terminy spotkań czy
wskaźniki stanu. Dotykając elementu
ekranu, można uruchomić powiązany
z nim program.
v Aby uzyskać dostęp do ekranu
dnia, dotknij kolejno opcji Start
> Ustawienia > karta Osobiste >
Dzisiaj > karta Elementy.
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v Aby zsynchronizować widok

ekranu dnia oraz dostosować obraz
tła, dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Dzisiaj > karta Wygląd.
Tłem ekranu może być dowolny
motyw. Jeśli ma być użyty obraz
wskazany przez użytkownika, dotknij
opcji Użyj tego obrazu jako tła, a
następnie Przeglądaj, aby znaleźć
żądany plik.

Domyślny ekran dnia
oprogramowania MS
Ekran dnia wyświetla ważne, bieżące
informacje dotyczące obecnego dnia.

Informacje o ekranie

Istnieje możliwość wyboru
elementów, które mają być
wyświetlane na ekranie dnia. Aby
zmienić położenie elementu,
dotknij opcji Przenieś w górę lub
Przenieś w dół. Informacje dotyczące
dokładniejszego dostosowywania
ustawień wyświetlania informacji o
zadaniach i spotkaniach za pomocą
polecenia Opcje można znaleźć na
stronie 30 instrukcji.
Wskaż opcję Czas oczek. ekranu Dzisiaj
i z listy rozwijanej wybierz żądaną
liczbę godzin. Jeśli telefon nie jest
używany, po upływie tego czasu ekran
przełączy się na ekran dnia.
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Informacje o ekranie
1
2

9

3
4
5
6
7
8

10

11

Informacje o ekranie

1. Przycisk Start: Umożliwia
bezpośredni dostęp do menu Start.
2. Wyświetla dzisiejszą datę i bieżącą
godzinę. Dotknij tej opcji, aby
otworzyć ekran Zegar i alarmy.
3. Informuje, czy funkcje Menedżer
bezprzewodowy / Bluetooth są
włączone.

4. Wyświetla nieprzeczytane
wiadomości znajdujące się w
skrzynce poczty przychodzącej.
5. Wyświetla ilość aktywnych zadań.
Dotknij tej opcji, aby sprawdzić
aktualny stan wszystkich zadań.
6. Wyświetla informacje dotyczące
zbliżającego się terminu.
7. Wyświetla historię nieodebranych
połączeń.
8. Umożliwia włączenie blokady
urządzenia. Aby wyłączyć blokadę,
dotknij dwukrotnie napisu
"Odblokuj".
9. Łączność, karta SIM, głośność i
bateria.
10. Łącze do kalendarza
11. Łącze do listy kontaktów
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Wskaźniki

Ikona

Opis

Poniżej znajduje się opis niektórych
ikon stanu wyświetlanych na ekranie
urządzenia:

Dzwonek jest w trybie wibracji.

Ikona

Synchronizacja jest w toku.

Dźwięk jest włączony.
Dźwięk jest wyłączony.

Połączenie jest nieaktywne.
Wystąpił błąd synchronizacji.
Informuje o maksymalnej sile
sygnału.
Brak sygnału.
Telefon jest wyłączony.
Łączność Bluetooth jest aktywna

Informacje o ekranie

Opis
Połączenie z zestawem
słuchawkowym Bluetooth jest
ustanowione.
Kanał komunikacji z zestawem
słuchawkowym Bluetooth jest
otwarty.
Kanał wysokiej jakości dźwięku
Bluetooth jest otwarty.
Informuje o bieżącym poziomie
naładowania baterii.
Informuje o bardzo niskim
poziomie naładowania baterii.
Trwa ładowanie baterii.

Połączenie jest aktywne.
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Informacje o ekranie
Ikona

Opis
Brak usług telekomunikacyjnych.
Wyszukiwanie usług
telekomunikacyjnych.
Trwa połączenie głosowe.
Przekazywanie połączeń jest
włączone.
Połączenie jest zawieszone.
Nieodebrane połączenie.

Ikona

Opis
Usługa HSDPA jest dostępna.
Nowe wiadomości e-mail lub
tekstowe.
Nowe wiadomości głosowe.
Nowe powiadomienia są aktywne.
Blokada włączona
Blokada wyłączona.

Usługa GPRS jest dostępna.

Informacje o ekranie

Usługa EDGE jest dostępna.
Usługa WCDMA lub HSDPA jest
dostępna.
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Korzystanie z menu
Start
W menu Start, znajdującym się w
lewym górnym rogu ekranu dnia,
wyświetlana jest lista programów.
Umożliwia ono zamknięcie ekranu i
przełączanie pomiędzy dostępnymi
aplikacjami. Aby uruchomić program,
przewiń listę programów i wskaż
znaleziony program za pomocą rysika.

Edycja ekranu dnia

Informacje o ekranie

1. Otwórz ekran dnia, dotykając
wyświetlacza.
2. Dotknij ikony programu, aby go
uruchomić. Aby wybrać elementy
wyświetlane w menu Start, dotknij
kolejno opcji Start > Ustawienia >
karta Osobiste > Menu.
W menu Start widoczne są
następujące pozycje:
v Ostatnio używane programy
v Programy - otwiera listę wszystkich
zainstalowanych programów
v Ustawienia - otwiera menu zmiany
ustawień urządzenia
v Pomoc - wyświetla tematy pomocy
dla bieżącego ekranu
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Informacje o ekranie
Wskaźniki programów
Poniżej znajduje się opis niektórych
ikon programów zainstalowanych w
urządzeniu:
Ikona Opis

Informacje o ekranie

ActiveSync Umożliwia
synchronizację danych urządzenia
i komputera.
Kalkulator Umożliwia
wykonywanie podstawowych
operacji arytmetycznych, takich
jak dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie.
Kalendarz Pozwala na
prowadzenie harmonogramu
spotkań i tworzenie próśb o
spotkania.
Aparat fotografizny Służy do
wykonywania zdjęć i nagrywania
klipów wideo ze ścieżką
dźwiękową.

Ikona Opis
Men.bezprzew. Umożliwia
zarządzanie połączeniami
telefonu (np. Wi-fi, Bluetooth oraz
telefonicznymi).
Kontakty Umożliwiają
przechowywanie danych
przyjaciół i znajomych.
Excel Mobile Umożliwia
tworzenie nowych arkuszy
kalkulacyjnych i wyświetlanie oraz
edytowanie istniejących arkuszy
programu Excel.
Eksplorator plików Służy
do porządkowania plików i
zarządzania nimi w urządzeniu.
Gry Umożliwia korzystanie z
dwóch wstępnie zainstalowanych
gier: Bubble Breaker oraz Solitaire.
Pomoc Wyświetla tematy pomocy
dostępne dla danego programu
zainstalowanego w urządzeniu.
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Ikona Opis
Internet Explorer Umożliwia
przeglądanie stron internetowych
oraz WAP, a także pobieranie
nowych programów i plików.
Mobile Java Umożliwia
pobieranie i instalowanie w
urządzeniu aplikacji Java, takich
jak gry i narzędzia.
Obsługa wiadomości Umożliwia
wysyłanie i odbieranie poczty
elektronicznej oraz wiadomości
tekstowych.

Telefon Umożliwia nawiązywanie
i odbieranie połączeń,
przełączanie pomiędzy nimi, a
także organizowanie połączeń
konferencyjnych.
Obrazy i wideo Umożliwia
zbieranie, porządkowanie i
sortowanie zdjęć oraz plików
wideo w folderze Moje obrazy
w pamięci telefonu lub na karcie
pamięci.
PowerPoint Mobile Mobile
Umożliwia przeglądanie i
edytowanie slajdów i prezentacji
programu PowerPoint.

Informacje o ekranie

Notatki Służy do tworzenia
notatek odręcznych lub
wprowadzanych za pomocą
klawiatury, a także rysowania i
nagrywania notatek głosowych.

Ikona Opis
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Informacje o ekranie
Ikona

Opis
Wyszukaj Służy do wyszukiwania
kontaktów, danych oraz innych
informacji znajdujących się w
urządzeniu.
Zadania Umożliwia kontrolę
zaplanowanych zadań.
Windows Media Uruchamia
odtwarzanie multimediów w
urządzeniu.

Ikona

Opis
Udostępnianie Internetu
Pozwala na wykorzystywanie
telefonu jako urządzenia do
współdzielenia danych w sieci
internetowej.
Radio FM Włącza funkcję radia.
PSNote Służy do odręcznego
notowania (w jęz. angielskim)

Informacje o ekranie

Word Mobile Umożliwia
tworzenie nowych dokumentów
oraz wyświetlanie i edycję
dokumentów programu Word.
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Wprowadzanie i wyszukiwanie
informacji
Opis panelu wprowadzania
tekstu

Korzystanie z
klawiatury

Panel
wprowadzania
tekstu
(Klawiatura)
Ikona panelu
wprowadzania
tekstu

Strzałka
wyboru trybu
wprowadzania
tekstu

Korzystanie ze standardowej
klawiatury ekranowej
Klawiatura ekranowa jest dostępna
wówczas, gdy możliwe jest
wprowadzanie tekstu. Tekst można
wprowadzić, dotykając klawiatury
wyświetlonej na ekranie telefonu.

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

W celu wpisywania tekstu, symboli
oraz cyfr można użyć klawiatury
QWERTY lub standardowej klawiatury
ekranowej.
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Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

Wprowadzanie tekstu za pomocą
klawiatury ekranowej
v Aby powiększyć klawisze klawiatury,
dotknij strzałki wyboru trybu
wprowadzania tekstu i wybierz
polecenie Opcje. Na liście metod
wprowadzania tekstu wybierz
opcję Klawiatura, a następnie Duże
klawisze.
v Zasady wprowadzania tekstu
są takie same, jak w przypadku
komputerów PC.

Rysowanie i pisanie
na ekranie
Możliwe jest rysowanie i pisanie
bezpośrednio na ekranie telefonu i
zapisywanie odręcznych notatek. W
tym celu należy w opcji Notatki dla
trybu wprowadzania tekstu wybrać
ustawienie Rysuj.
Pisanie tekstu notatki
1. Dotnij kolejno menu Start >
Programy > Notatki.
2. Na liście notatek wskaż opcję Nowy.
3. Wpisz tekst na ekranie telefonu.
4. Po zakończeniu czynności wskaż
opcję OK, aby powrócić do listy
notatek.
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Uwaga
v Aby zaznaczyć tekst pisany ręcznie,

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

dotknij i przytrzymaj miejsce
ekranu znajdujące się obok tekstu.
Zaraz po pojawieniu się kropek,
lecz przed uformowaniem się z
nich pełnego okręgu, przeciągnij
rysikiem wzdłuż napisanego tekstu.
Jeśli litera tekstu wykracza poza
trzy linie, będzie traktowana jako
rysunek, a nie tekst.

Rysowanie w notatce
1. Dotnij kolejno menu Start >
Programy > Notatki.
2. Na liście notatek wskaż opcję Nowy.
3. Aby umieścić na ekranie rysunek,
użyj rysika jako długopisu.
4. Wokół rysunku zostanie
wyświetlone pole zaznaczenia.
5. Po zakończeniu czynności wskaż
opcję OK, aby powrócić do listy
notatek.
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Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji
Uwaga
v Aby zaznaczyć rysunek

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

(przykładowo, aby go
skopiować lub usunąć), dotknij
go i przytrzymaj przez krótki
okres czasu. Rysunek zostanie
zaznaczony po podniesieniu rysika.

Nagrywanie notatek
Możliwe jest utworzenie
samodzielnego nagrania notatki
(notatka głosowa) lub dodanie do
pliku notatki dowolnego nagrania.
Tworzenie notatki głosowej
1. Dotnij kolejno menu Start >
Programy > Notatki.
2. Wykonaj jedną z następujących
czynności:

v Aby utworzyć samodzielną notatkę

głosową, nagraj ją z poziomu listy
notatek.
v Aby dodać do notatki dowolne
nagranie, utwórz nową lub otwórz
istniejącą notatkę.
3. Jeśli na ekranie nie wyświetla się
pasek nagrywania, dotknij kolejno
opcji Menu > Wyświetl pasek narz.
nagrywania.
4. Umieść mikrofon urządzenia w
pobliżu ust lub innego źródła
dźwięku.
5. Po zakończeniu nagrywania, dotknij
przycisku OK, aby powrócić do listy
notatek.
6. Jeśli nagrywanie odbywa się w
otwartej notatce, na jej ekranie
wyświetli się odpowiednia ikona.
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7. Jeśli tworzona jest samodzielna
notatka głosowa, nagranie wyświetli
się na liście notatek.

Uwaga
naciśnij klawisz NAGRYWANIE.
Rozpocznij nagrywanie po
usłyszeniu krótkiego sygnału
dźwiękowego. Aby zakończyć,
zwolnij klawisz nagrywania.

Można wyszukiwać pliki i inne
elementy zapisane w urządzeniu
w folderze Moje dokumenty lub na
karcie pamięci telefonu. Kryterium
wyszukiwania może stanowić nazwa
pliku lub tekst zawarty w danym
elemencie. Przykładowo, wyszukiwanie
może dotyczyć wiadomości e-mali,
notatek, spotkań, listy kontaktów i
zadań, a także pomocy ekranowej.
Wyszukiwanie pliku lub elementu
1. Dotnij kolejno opcji Start >
Programy > Wyszukaj.
2. W polu Wyszukaj wpisz nazwę pliku,
wyraz lub inne informacje, które
chcesz znaleźć.

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

v Aby szybko utworzyć nagranie,

Wyszukiwanie
informacji
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Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

Wprowadzanie i wyszukiwanie informacji

3. Jeśli dany element był już
wyszukiwany wcześniej, wskaż
strzałkę opcji Wyszukaj i wybierz
żądany element z listy.
4. W polu Typ określ rodzaj
wyszukiwanych danych, aby zawęzić
kryteria wyszukiwania.
5. Dotknij opcji Wyszukaj.
6. Rozpocznie się wyszukiwanie
elementu w folderze Moje
dokumenty oraz podfolderach.
7. Na liście Wyniki dotknij element,
który chcesz otworzyć.
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Funkcje ogólne
Dostępnymi ustawieniami głośności
sygnalizacji systemowej i dzwonka
są wartości: Wł. (Włączone), Wibr.
(Wibracja) oraz Wył.(Wyłączone)
v Głośność sygnalizacji
systemowej: Umożliwia regulację
głośności sygnalizacji dźwiękowej,
występującej np. w momencie
wybierania nazwy programu lub
opcji menu.
v Głośność dzwonka: Umożliwia
regulację poziomu głośności
dzwonka.

Uwaga
v Regulację głośności mowy

Funkcje ogólne

należy wykonać w czasie trwania
rozmowy telefonicznej. Zmiana
poziomu głośności w innej sytuacji
niż opisana powyżej wpłynie na
ustawienia głośności dzwonka,
powiadomień oraz odtwarzania
plików MP3.
Po włączeniu trybu wibracji
sygnalizacja dźwiękowa zostanie
automatycznie wyciszona, a w
momencie odebrania sygnału
połączenia przychodzącego
urządzenie będzie korzystać z
funkcji wibracji. Po uruchomieniu
trybu wibracji na pasku tytułu
zostanie wyświetlona jego ikona
(
).
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Funkcje ogólne
Regulacja głośności
telefonu
Głośność
dzwonka
Głośność
sygnalizacji
systemowej

Nawiązywanie
połączeń
Połączenia mogą być nawiązywane
z poziomu opcji Telefon, Kontakty
oraz poprzez Szybkie wybieranie
numerów.

Nawiązywanie połączeń z
poziomu menu Telefon
v Na ekranie Telefon wprowadź

żądany numer telefonu i dotknij
przycisku Rozmowa .

Funkcje ogólne
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Nawiązywanie połączeń z
poziomu menu Kontakty
v Dotknij kolejno opcji Start >

Uwaga
vW
 przypadku wpisania

Funkcje ogólne

niepoprawnego numeru użyj
strzałki Wstecz ( < ) , aby
usunąć kolejne cyfry numeru. Aby
usunąć cały numer telefonu, wskaż
i przytrzymaj przycisk strzałki
Wstecz.

Kontakty.
v Wskaż żądany kontakt, a następnie
wybierz opcję Połącz.
v Można również wskazać wybrany
kontakt na liście kontaktów i
wskazać numer telefonu. Można
także dotknąć i przytrzymać nazwę
wybranego kontaktu, a następnie
wybrać z menu skrótów jedną
z następujących opcji: Połącz z
pracą, Połącz z domem lub Połącz z
telefonem komórkowym.
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Funkcje ogólne
Nawiązywanie połączeń za
pomocą funkcji Szybkie
wybieranie numerów

Funkcje ogólne

Funkcja szybkiego wybierania
numerów umożliwia nawiązywanie
połączeń z najczęściej wybieranymi
numerami za pomocą jednego
naciśnięcia przycisku. Przykładowo,
po przypisaniu numeru dowolnego
kontaktu do przycisku 2 dotknij i
przytrzymaj ten przycisk na ekranie
opcji Telefon, aby nawiązać połączenie.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji
szybkiego wybierania numerów, dany
wpis musi znajdować się na liście
kontaktów.

Tworzenie wpisu szybkiego
wybierania numerów
1. Na ekranie Telefon wskaż rysikiem
opcję Szybkie wybieranie numerów
lub dotknij kolejno opcji Menu
> Widok > Szybkie wybieranie
numerów.
2. Dotknij opcji Menu > Nowe.
3.Wybierz żądany kontakt. Wskaż
numer telefonu, dla którego ma
być utworzony wpis szybkiego
wybierania.
4. W polu Lokalizacja wybierz żądaną
pozycję nowego wpisu na liście
numerów szybkiego wybierania.
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Uwaga
vL
 okalizacja 1 jest zazwyczaj

W momencie odebrania połączenia
przychodzącego na ekranie telefonu
zostanie wyświetlony komunikat
informujący o możliwości odebrania
lub zignorowania połączenia.

Odbieranie lub odrzucanie
połączenia przychodzącego
v Aby odebrać połączenie, dotknij

opcji Odbierz lub naciśnij
klawiszS telefonu.
v Aby odrzucić połączenie,
dotknij opcji Ignoruj lub naciśnij
klawiszE telefonu.

Funkcje ogólne

zarezerwowana dla numeru poczty
głosowej, więc funkcja szybkiego
wybierania numerów domyślnie
przypisze kolejny dostępny numer.
Jeśli przypiszesz nowy numer do
zajętej już pozycji, wcześniejszy
wpis zostanie zastąpiony nowym
numerem kontaktu.
vA
 by dodać nowy wpis szybkiego
wybierania z poziomu kontaktów,
wskaż i przytrzymaj nazwę
kontaktu, wybierz numer, który
chcesz przypisać, z Menu opcji
wybierz Dodaj do szybk. wyb.
numerów, a następnie wybierz
dostępną lokalizację wpisu.
Aby usunąć istniejący wpis, na
liście Szybkie wybieranie numerów
wskaż i przytrzymaj żądany wpis, a
następnie dotknij polecenia Usuń.

Odbieranie połączeń
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Funkcje ogólne
Kończenie połączeń
Aby zakończyć trwające połączenie
przychodzące lub wychodzące,
dotknij przycisku Zakończ lub naciśnij
klawisz E telefonu.

Opcje dostępne
podczas połączenia
Zawieszanie połączeń

Funkcje ogólne

W momencie odebrania sygnału
kolejnego połączenia przychodzącego
na ekranie telefonu zostanie
wyświetlony komunikat informujący
o możliwości odrzucenia lub
zaakceptowania nowego połączenia.

W przypadku odebrania nowego
połączenia podczas trwającej już
rozmowy można przełączać pomiędzy
dwoma rozmówcami lub ustanowić
połączenie konferencyjne pomiędzy
trzema użytkownikami.
1. Wskaż opcję Odbierz, aby odebrać
nowe połączenie i zawiesić już
istniejące.
2. Aby zakończyć nowe połączenie i
powrócić do pierwszej rozmowy,
dotknij przycisku Zakończ lub
naciśnij klawisz ZAKOŃCZ na
urządzeniu.
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Przełączanie pomiędzy
dwoma połączeniami

Włączanie i wyłączanie
głośnika

v Wskaż opcję Zamień.

Wbudowany głośnik urządzenia
umożliwia prowadzenie rozmowy
telefonicznej bez konieczności
używania rąk i pozwala innym
osobom na przysłuchiwanie się
rozmowie.
v Podczas rozmowy wskaż opcję
Głośnik włączony. Na pasku tytułu
wyświetli się ikona głośnika ( ) ,
należącego do funkcji ogólnych.
v Aby wyłączyć głośnik, wybierz opcję
Głośnik wyłączony.

Ustanawianie połączenia
konferencyjnego
1. Zawieś bieżące połączenie i wybierz
drugi numer telefonu albo odbierz
nowe połączenie podczas trwającej
już rozmowy.
2. Dotknij kolejno opcji Menu >
Konferencja.

Uwaga
nie jest obsługiwana przez
wszystkich operatorów sieci
komórkowych. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się ze swoim
operatorem sieci.

OSTRZEŻENIE
• W celu uniknięcia uszkodzenia słuchu
po włączeniu funkcji głośnika nie należy
trzymać telefonu w pobliżu ucha.

Funkcje ogólne

vF
 unkcja połączeń konferencyjnych
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Funkcje ogólne
Wyciszanie połączenia
Podczas połączenia można wyciszyć
mikrofon telefonu, powodując, że
użytkownik będzie słyszał rozmówcę,
samemu nie będąc słyszanym.
v Podczas rozmowy wskaż opcję
Wyłącz mikrofon.
v Po wyłączeniu mikrofonu na
ekranie zostanie wyświetlona ikona
wyciszenia ( ) . Wybierz opcję
Włącz mikrofon, aby ponownie
włączyć mikrofon.

Dodatkowe
informacje na temat
wybierania numerów
Nawiązywanie połączeń
alarmowych
v Wprowadź obowiązujący w danym

kraju numer alarmowy i dotknij
przycisku Rozmowa.

Uwaga
vK
 arta SIM może zawierać

Funkcje ogólne

dodatkowe numery alarmowe.
Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się ze swoim
operatorem sieci.
vW
 niektórych sieciach
zrealizowanie połączenia
alarmowego bez karty SIM może
nie być możliwe.
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Nawiązywanie połączeń
międzynarodowych

Aby korzystać z tej funkcji, w
telefonie należy umieścić kartę SIM,
która umożliwia dostęp do usług
informacyjnych dostarczanych przez
operatora sieci.
1. Dotknij kolejno Start > Programy
> ikona Usługi STK. Zostanie
wyświetlona lista dostępnych usług
operatora.
2. Wskaż wybrany element na liście,
aby uzyskać dostęp do usługi.

Uwaga
v Nazwa "Usługi STK" zmienia

się zależnie od włożonej karty
SIM. Więcej informacji na temat
Usług STK otrzymasz od swojego
operatora.

Funkcje ogólne

1. Dotknij i przytrzymaj przycisk 0
na klawiaturze ekranu Telefon do
momentu pojawienia się symbolu +.
Symbol + zastępuje 00 w numerze
kierunkowym kraju, z którego
mieszkańcem nawiązywane jest
połączenie.
2. Wprowadź pełny numer, z którym
chcesz się połączyć i dotknij
przycisku Rozmowa. Pełny numer
telefonu zawiera kod kraju, kod
regionu (bez poprzedzającej go
cyfry 0 lub innej) oraz właściwy
numer telefonu.

Zestaw narzędzi SIM (STK)
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Synchronizacja urządzenia
Korzystanie z funkcji
ActiveSync

Synchronizacja urządzenia

Funkcja ActiveSync umożliwia
synchronizację danych urządzenia i
komputera, np. zawartości programu
pocztowego Outlook. ActiveSync ma
również możliwość synchronizacji
danych z serwerem Microsoft
Exchange za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej lub komórkowej,
pod warunkiem że firma użytkownika
lub operator sieci korzystają z tego
serwera oraz oprogramowania
Exchange ActiveSync. W momencie
synchronizacji program ActiveSync
porównuje dane dostępne w
urządzeniu z danymi w komputerze
i/lub serwerze Exchange, a następnie
zgodnie z życzeniem użykownika
zastępuje informacje najnowszymi
danymi.

Funkcja ActiveSync umożliwia:
v synchronizowanie danych

wiadomości e-mail programu
Outlook, kontaktów, kalendarza
oraz zadań zapisanych w urządzeniu
z danymi znajdującymi się w
komputerze, a także synchronizację
zdjęć oraz plików wideo i plików
muzycznych;
v synchronizowanie danych
wiadomości e-mail programu
Outlook, kontaktów, kalendarza
oraz zadań zapisanych w urządzeniu
bezpośrednio z danymi serwera
Exchange, aby umożliwić dostęp
do zaktualizowanych informacji bez
konieczności włączania komputera;
v bezpośrednie przesyłanie
plików pomiędzy urządzeniem a
komputerem, bez konieczności
synchronizacji;
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v Wybór rodzaju danych

Po zainstalowaniu programu
w komputerze i nawiązaniu
połączenia pomiędzy nim a
telefonem, zainstalowana aplikacja
ActiveSync rozpozna podłączony
aparat telefoniczny i rozpocznie
automatyczne przesyłanie jego
ustawień synchronizacji.
Synchronizacja telefonu z serwerem
Exchange Server jest możliwa
po uzyskaniu danych od firmy
użytkownika lub operatora sieci
bezprzewodowej. Od administratora
sieci należy uzyskać informacje
dotyczące nazwy serwera, własnej
nazwy użytkownika, hasła oraz nazwy
domeny, a następnie uruchomić
aplikację kreatora konfiguracyjnego
Sync Setup Wizard.

Synchronizacja urządzenia

podlegających synchronizacji
i wskazanie sposobu jej
przeprowadzania. Na przykład
można określić liczbę tygodni
kalendarzowych, z których dane
spotkań mają zostać poddane
synchronizacji.
Aby korzystać z funkcji synchronizacji
danych z komputerem, należy
zainstalować w jego systemie program
ActiveSync, a następnie nawiązać
połączenie pomiędzy telefonem
a komputerem. Plik instalacyjny
programu ActiveSync jest dostępny
na płycie Pierwsze kroki, dostarczonej
wraz z urządzeniem. Program
ActiveSync jest fabrycznie instalowany
w telefonie.
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Synchronizacja urządzenia
Instalacja i konfiguracja
programu ActiveSync

Synchronizacja urządzenia

1. Zainstaluj program ActiveSync w
systemie komputera, postępując
zgodnie z instrukcjami znajdującymi
się na płycie Pierwsze kroki. Po
zakończeniu instalacji i podłączeniu
telefonu do komputera kreator Sync
Setup Wizard zostanie uruchomiony
automatycznie.
2. Aby zakończyć pracę kreatora,
postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Za
pomocą kreatora Sync Setup Wizard
można wykonać jedną lub obie
opisanie poniżej czynności:
v nawiązanie połączenia
synchronizacyjnego pomiędzy
komputerem a telefonem.

v skonfigurowanie połączenia

z serwerem Exchange w celu
bezpośredniej synchronizacji z jego
danymi.
3. Określ, które rodzaje danych mają
podlegać synchronizacji.

Uwaga
vP
 o zakończeniu pracy kreatora

synchronizacja danych przez
program ActiveSync będzie
wykonywana automatycznie. Po
zakończeniu synchronizacji można
odłączyć telefon od komputera.
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Konfiguracja ustawień
systemu Windows
VistaTM™
Centrum obsługi urządzeń z
systemem Windows Mobile®
(Microsoft Windows Mobile® Device
Center) stanowi odpowiednik aplikacji
Microsoft® ActiveSync® dla systemu
operacyjnego Windows Vista™.

vW
 niektórych wersjach

oprogramowania Windows
Vista narzędzie Centrum obsługi
urządzeń z systemem Windows
Mobile zostało już zainstalowane.
W przypadku, gdy nie jest ono
dostępne w systemie Windows
Vista, należy je zainstalować,
korzystając z płyty Pierwsze kroki
dostarczonej wraz z urządzeniem.

Po podłączeniu telefonu do
komputera i uruchomieniu Centrum
obsługi urządzeń z systemem
Windows Mobile po raz pierwszy
na ekranie komputera wyświetli się
komunikat informujący o możliwości
utworzenia powiązania systemu
Windows Mobile między komputerem
a urządzeniem. Aby utworzyć
powiązanie, wykonaj czynności
opisane poniżej.
v Podłącz telefon do komputera.
Nastąpi samoistna konfiguracja
ustawień Centrum obsługi urządzeń
z systemem Windows Mobile i
uruchomienie programu.

Synchronizacja urządzenia

Uwaga

Konfiguracja ustawień
synchronizacji Centrum
obsługi urządzeń z systemem
Windows Mobile
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Synchronizacja urządzenia
v Na ekranie umowy licencyjnej kliknij

opcję Zaakceptuj.
v Na ekranie głównym programu
Centrum obsługi urządzeń z
systemem Windows Mobile kliknij
polecenie Set up your device
(Konfiguracja urządzenia).

Uwaga
v Jeśli połączenie urządzeń ma na

Synchronizacja urządzenia

celu wyłącznie wymianę plików,
wyszukiwanie aktualizacji i
przeglądanie zawartości telefonu
bez synchronizacji danych
programu Outlook, wybierz opcję
Connect without setting up your
device (Połącz bez konfiguracji
urządzenia).

v Wskaż elementy, których ma

dotyczyć synchronizacja, i kliknij
przycisk Next (Dalej).

v Wprowadź nazwę urządzenia

i kliknij przycisk Set Up
(Konfiguracja). Po zakończeniu pracy
kreatora, synchronizacja danych
przez Centrum obsługi urządzeń z
systemem Windows Mobile będzie
wykonywana automatycznie. Poczta
elektroniczna programu Outlook
oraz inne informacje dostępne
będą w telefonie dopiero po
przeprowadzeniu synchronizacji.

Korzystanie z Centrum
obsługi urządzeń z systemem
Windows Mobile
Aby uruchomić Centrum obsługi
urządzeń z systemem Windows
Mobile w systemie operacyjnym
Windows Vista, kliknij kolejno opcje
Start > Wszystkie programy
> Centrum obsługi urządzeń z
systemem Windows Mobile.
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v Kliknij opcję Pictures, Music and

Video (Obrazy, muzyka i pliki wideo)
>Add media to your device from
Windows Media Player (Dodaj
do urządzenia pliki multimedialne
z programu Windows Media
Player), aby zsynchronizować pliki
muzyczne oraz wideo za pomocą
oprogramowania Windows Media™
Player. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w rozdziale
11 w części„Oprogramowanie
Windows Media® Player dla systemu
Mobile”.
v Kliknij opcję File Management
(Zarządzanie plikami) > Browse
the contents of your device
(Przeglądaj zawartość urządzenia),
aby wyświetlić dokumenty i pliki
zapisane w urządzeniu.

Synchronizacja urządzenia

Centrum obsługi urządzeń z
systemem Windows Mobile daje
następujące możliwości:
v Kliknij opcję Mobile Device
Settings (Ustawienia urządzeń
przenośnych), aby zmienić
ustawienia synchronizacji.
v Po wybraniu opcji Pictures, Music
and Video (Obrazy, muzyka i pliki
wideo) > New pictures/video
clips are available for import
Nowe obrazy/klipy wideo gotowe
do pobrania) kreator umożliwi
zaznaczenie i przesłanie wybranych
obrazów do Galerii fotografii w
komputerze z systemem Windows
Vista.
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Synchronizacja urządzenia
Synchronizacja
informacji

Synchronizacja urządzenia

Synchronizacja przy pomocy
programu ActiveSync rozpoczyna
się automatycznie po podłączeniu
urządzenia do portu USB komputera
lub nawiązaniu połączenia Bluetooth.
Gdy urządzenia są połączone,
synchronizacja wykonywana jest po
wprowadzeniu dowolnej zmiany w
danych telefonu lub komputera.

Synchronizacja danych
programu Outlook
Po nawiązaniu połączenia pomiędzy
telefonem a komputerem dane
programu Outlook są aktualizowane w
obu urządzeniach.

Program ActiveSync domyślnie
synchronizuje jedynie ograniczoną
ilość danych, aby umożliwić
oszczędzanie dostępnego miejsca w
pamięci telefonu. W opcji ustawień
rodzaju danych możliwa jest zmiana
synchronizowanych informacji.
W konfiguracji telefonu można
określić, że synchronizacja danych
urządzenia będzie dotyczyła więcej niż
jednego komputera lub kombinacji
jednego lub więcej komputerów i
serwerów Exchange.
W przypadku synchronizacji
z wieloma komputerami
synchronizowane elementy będą
dostępne na wszystkich komputerach
podlegających temu procesowi.
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Na przykład po ustanowieniu
synchronizacji z dwoma komputerami
(PC1 i PC2) zawierającymi różne
elementy i przeprowadzeniu procesu
synchronizacji danych opcji Kontakty
i Kalendarz urządzenia z obydwoma
komputerami, wynik tego działania
będzie następujący:
Lokalizacja Nowy stan

PC2

Wszystkie kontakty programu
Outlook oraz terminy spotkań
kalendarza figurujące w
komputerze PC1 figurują także
w komputerze PC2.

Wszystkie kontakty programu
Outlook oraz terminy spotkań
Urządzenie kalendarza figurujące w
komputerze PC1 i PC2 figurują
także w pamięci telefonu.

v Aby rozpocząć synchronizację

danych programu Outlook i innych
informacji lokalnych znajdujących
się w komputerze (w tym plików
multimedialnych), podłącz
urządzenie do komputera za
pomocą połączenia Bluetooth lub
kabla.
v W przypadku przeprowadzania
synchronizacji z serwerem Exchange
możliwe jest użycie powyższego
połączenia z komputerem w
celu „przejścia” do sieci albo
zastosowanie synchronizacji za
pomocą sieci komórkowej lub sieci
Wi-Fi bez korzystania z komputera.

Synchronizacja urządzenia

PC1

Wszystkie kontakty programu
Outlook oraz terminy spotkań
kalendarza figurujące w
komputerze PC2 figurują także
w komputerze PC1.

Rozpoczynanie i wyłączanie
synchronizacji
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Synchronizacja urządzenia
v W programie ActiveSync wskaż

Synchronizacja urządzenia

opcję Synchronizuj. Aby przerwać
proces synchronizacji przed
jego ukończeniem, wskaż opcję
Zatrzymaj. Aby zmienić rodzaj
danych, które mają podlegać
synchronizacji:
1. W programie ActiveSync urządzenia
wskaż kolejno Menu > Opcje.
2. Wykonaj jedną lub obie opisane
poniżej czynności:
v Zaznacz pola wyboru znajdujące
się przy elementach, których ma
dotyczyć proces synchronizacji.
Jeśli zaznaczenie danego pola jest
niemożliwe, może być wymagane
usunięcie zaznaczenia pola
dotyczącego tego samego rodzaju
danych, a znajdującego się na innej
pozycji listy.

v Usuń zaznaczenie pól wyboru

elementów, których nie ma
dotyczyć proces synchronizacji.
3. Aby wykluczyć dany komputer z
procesu synchronizacji, wskaż go, a
następnie dotknij opcji Usuń.

Uwaga
vW
 iadomości e-mail programu

Outlook można zsynchronizować
tylko z jednym komputerem. Aby
zmienić istniejące ustawienia
synchronizacji, wybierz żądany
rodzaj informacji i wskaż opcję
Ustawienia.
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Bezpośrednia synchronizacja
z serwerem Exchange

Synchronizacja urządzenia

Synchronizacja telefonu z serwerem
Exchange Server jest możliwa
po uzyskaniu danych od firmy
użytkownika lub operatora sieci
bezprzewodowej. Od administratora
sieci należy uzyskać informacje takie
jak nazwa serwera, własna nazwa
użytkownika, hasło oraz nazwa
domeny, a następnie wykonać
wymagane czynności konfiguracyjne.
1. W programie ActiveSync
urządzenia wskaż kolejno opcje
Menu > Konfiguruj serwer. Jeśli
nie skonfigurowano dotychczas
synchronizacji z serwerem
Exchange, w oknie wyświetli się
polecenie Dodaj źródło serwera.

2. W polu adresu serwera wpisz
nazwę serwera korzystającego
z oprogramowania Exchange, a
następnie wskaż opcję Dalej.
3. Wprowadź swoją nazwę
użytkownika, hasło oraz nazwę
domeny i wskaż opcję Dalej. Aby
zmienić reguły dotyczące konfliktów
synchronizacji, wskaż opcję
Zaawansowane.
4. Zaznacz pola wyboru znajdujące
się przy rodzaju danych, których ma
dotyczyć proces synchronizacji z
serwerem Exchange.
5. Aby zmienić istniejące ustawienia
synchronizacji, wybierz rodzaj
danych i wskaż opcję Ustawienia.
6. Wskaż opcję Zakończ.
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Synchronizacja urządzenia
Synchronizacja za
pomocą połączenia
Bluetooth
Możliwe jest przeprowadzenie
synchronizacji urządzenia po
połączeniu go z komputerem za
pomocą połączenia Bluetooth.

Synchronizacja urządzenia

Synchronizacja z
komputerem za pomocą
połączenia Bluetooth
1. W menu ustawień połączeń
ActiveSync komputera zaznacz
pole wyboru„Allow connections
to one of the following” (Zezwalaj
na połączenie z jednym z
następujących urządzeń).
Wybierz właściwy port COM.

2. Jeśli odpowiednie połączenie nie
jest dostępne, należy przeprowadzić
proces parowania z urządzeniem
Bluetooth.

Synchronizacja plików
muzycznych, wideo i
zdjęć
Aby umożliwić korzystanie z plików
muzycznych lub innych plików
multimedialnych w podróży, funkcja
ActiveSync wykonuje synchronizację
plików muzycznych, wideo i zdjęć
przy współpracy z oprogramowaniem
Windows Media Player.
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v Nawiąż połączenie

synchronizacyjne pomiędzy kartą
pamięci a programem Windows
Media Player.

Zmiana ustawień
synchronizacji multimediów
Po wybraniu rodzajów danych
multimedialnych do synchronizacji
w programie ActiveSync możliwa
jest synchronizacja wszystkich
ulubionych utworów muzycznych,
klipów wideo i zdjęć znajdujących
się na listach odtwarzania Windows
Media Player. Przed rozpoczęciem
procesu należy jednak przeprowadzić
konfigurację synchronizacji plików
multimedialnych w programie
Windows Media Player.

Synchronizacja urządzenia

Z wyjątkiem ustawień rodzaju danych
multimedialnych synchronizowanych
przez program ActiveSync, wszystkie
ustawienia synchronizacji muszą być
skonfigurowane w oprogramowaniu
Windows Media Player. Przed
przeprowadzeniem synchronizacji
należy wykonać następujące
czynności:
v Zainstaluj w systemie komputera
program Windows Media Player w
wersji 10 lub nowszej.
v Podłącz urządzenie do komputera
za pomocą kabla USB. Jeśli w danym
momencie istnieje połączenie
urządzeń za pomocą funkcji
Bluetooth, należy je przerwać przed
rozpoczęciem synchronizacji plików
multimedialnych.
v Włóż kartę pamięci do urządzenia
(zalecana pojemność to 128 MB lub
większa).
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Synchronizacja urządzenia

Synchronizacja urządzenia

Aby nawiązać połączenie
synchronizacyjne z kartą pamięci:
1. Otwórz program Windows Media
Player.
2. Kliknij kartę Synchronizuj.
3. Wybierz kartę pamięci.
4. Kliknij kartę Konfiguruj
synchronizację.
Więcej informacji na temat korzystania
z programu Windows Media Player
w urządzeniu można znaleźć w
Rozdziale 8.
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Połączenia i wiadomości
Wiadomości
To menu zawiera funkcje dotyczące
wiadomości tekstowych, wiadomości
MMS, poczty e-mail Orange, a także
nowego konta e-mail. Korzystając z
usług dostawcy usług internetowych
(ISP) można wysyłać i odbierać pocztę
elektroniczną programu Outlook oraz
wiadomości tekstowe. Możliwy jest
także dostęp do poczty firmowej za
pomocą połączenia VPN.

Aby wysyłać i odbierać pocztę
elektroniczną, należy skonfigurować
konto poczty e-mail założone u
dostawcy usług internetowych (ISP)
lub konto z dostępem za pomocą
połączenia VPN (zwykle jest to konto
firmowe).

Obsługa wiadomości.
v Wskaż opcję Nowe konto poczty
e-mail.
v Wpisz swój adres e-mail i wskaż
opcję Dalej.
Funkcja automatycznej konfiguracji
rozpocznie proces pobierania
wymaganych ustawień serwera,
toteż w niektórych przypadkach nie
jest konieczne ręczne wpisywanie
ustawień przez użytkownika.
v Po zakończeniu automatycznej
konfiguracji wskaż opcję Dalej.
v Wprowadź swoją nazwę (czyli
tekst, który będzie wyświetlany
w wysłanej poczcie), nazwę
użytkownika i hasło, a następnie
wskaż opcję Dalej.

Połączenia i wiadomości

Konfiguracja konta poczty
e-mail

v Dotknij kolejno opcji Start >
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Połączenia i wiadomości

Wybierz pole wyboru Zapisz hasło,
jeśli chcesz je zapisać i uniknąć
konieczności ponownego wpisywania
hasła w przyszłości.
Jeśli proces automatycznej
konfiguracji został przeprowadzony
poprawnie, w odpowiednich
polach wyświetli się nazwa i nazwa
użytkownika. Wskaż kolejno opcje
Dalej i Zakończ, aby zakończyć
proces konfiguracji konta lub wybierz
pozycję Opcje, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych ustawień.
Jeśli proces automatycznej
konfiguracji nie został
przeprowadzony poprawnie lub jeśli
użytkownik posiada konto z dostępem
za pomocą połączenia VPN, skontaktuj
się z dostawcą usług internetowych
lub administratorem sieci w celu
uzyskania danych konfiguracyjnych i
ich ręcznego wprowadzenia.

Wiadomości SMS
Można tworzyć i edytować
wiadomości tekstowe, sprawdzając
liczbę ich stron.
v Dotknij kolejno opcji
Start > Obsługa
wiadomości>Wiadomości
SMS>Menu>Nowe.
v Wpisz adres e-mail lub numer
jednego lub większej liczby
adresatów wiadomości tekstowej,
oddzielając je przecinkiem. Aby
uzyskać dostęp do adresów i
numerów z listy Kontakty, wskaż
opcję Menu> Dodaj odbiorcę.
v Wpisz tekst wiadomości. Aby szybko
wpisać często używane wiadomości,
dotknij opcji Menu > Mój tekst, a
następnie dotknij wiadomości.
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v Aby sprawdzić pisownię wyrazów,

wybierz Menu > Sprawdz nazwy.
v Wskaż opcję Wyślij.

MMS

Wiadomości MMS można wysyłać
bezpośrednio z poziomu opcji
Zdjęcia i klipy wideo lub programów
do obsługi aparatu.
v Wybierz żądane zdjęcie z folderu
Moje obrazy i wskaż kolejno
opcje Menu > Wyślij. Na ekranie
Wybierz konto wskaż opcję MMS.
v Zrób zdjęcie lub nagraj klip wideo
za pomocą aparatu i wskaż opcję
Wyślij. Na ekranie Wybierz konto
wskaż opcję MMS.

Połączenia i wiadomości

Wiadomości multimedialne można
wzbogacać, wykonując wbudowanym
aparatem zdjęcia i nagrywając filmy
wideo przed lub podczas tworzenia
nowej wiadomości MMS.

Uwaga
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Połączenia i wiadomości
Tworzenie MMS

Połączenia i wiadomości

Wiadomość MMS może składać się
z kombinacji wybranych slajdów,
w której każdy slajd może zawierać
zdjęcie, klip audio, wideo i/lub tekst.
v Dotknij kolejno opcji Start >
Obsługa wiadomości >MMS
>Menu > Nowe.
v W polu Do wpisz numer telefonu
odbiorcy wiadomości lub jego adres
e-mail albo wskaż opcje Do, DW lub
UDW, aby wybrać numer lub adres
e-mail przy użyciu opcji Kontakty.
v Wpisz temat wiadomości.

v Wskaż żądane zdjęcie lub klip

wideo, aby wybrać je i wysłać w
wiadomości.
v Wprowadź tekst i wstaw pliki audio,
dotykając odpowiednich części
ekranu.
v Aby wysłać wiadomość, wskaż opcję
Wyślij.

Zarządzanie
wiadomościami
v Dotknij kolejno opcji Start >

Obsługa wiadomości, a następnie
wybierz żądane konto.
v Po wskazaniu pozycji SKRZYNKA
ODBIORCZA wyświetlone zostaną
foldery wiadomości MMS, poczty
Orange, ręcznie dodanego konta
Outlook lub wiadomości SMS.
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v Dotknij odpowiedniego folderu i

5. E lementy wysłane: Zawiera listę
wysłanych wiadomości.

Uwaga
Opcja Sortuj wg po prawej stronie
górnego paska ekranu umożliwia
wyświetlanie wiadomości według
typu wiadomości, nadawcy, czasu
odebrania i tematu.

Uwagi dotyczące pobierania
wiadomości
Sposób pobierania wiadomości zależy
od rodzaju posiadanego konta.
• Aby wysyłać i odbierać wiadomości
e-mail z konta pocztowego
programu Outlook, należy
przeprowadzić synchronizację za
pomocą funkcji ActiveSync.

Połączenia i wiadomości

wskaż skrzynkę wiadomości.
1. E lementy usunięte: Umożliwia
przeglądanie usuniętych
wiadomości.
2. Wersje robocze: Umożliwia
podgląd zapisanych wiadomości. Po
wybraniu wiadomości możliwe jest
jej edytowanie.
3. Skrzynka odbiorcza: Umożliwia
podgląd odebranych wiadomości.
Po wybraniu wiadomości możliwe
jest wyświetlenie jej zawartości.
4. Skrzynka nadawcza: Skrzynka
nadawcza to folder służący do
przechowywania wiadomości
oczekujących na wysłanie. Są w nim
również umieszczane wiadomości,
których nie udało się wysłać z
powodów technicznych.
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Połączenia i wiadomości

• Aby wysyłać i odbierać pocztę
elektroniczną z konta pocztowego
założonego u dostawcy usług
internetowych (ISP) lub konta z
dostępem za pomocą połączenia
z serwerem VPN (zwykle jest to
konto firmowe), należy pobierać
wiadomości poprzez zdalny serwer
e-mail.
• Jeśli telefon jest włączony,
wiadomości tekstowe mogą być
pobierane automatycznie. Jeśli
telefon jest wyłączony, wiadomości
są przechowywane przez dostawcę
usług do momentu ponownego
włączenia urządzenia.

Odpowiadanie lub
przesyłanie dalej wiadomości
1. Otwórz wiadomość i wskaż opcję
Odpowiedz albo wskaż kolejno
opcje Menu > Odpowiedz
wszystkim, albo Menu > Prześlij
dalej.
2. Wpisz tekst odpowiedzi. Aby
szybko wpisać często używane
wiadomości, dotknij opcji Menu
> Mój tekst, a następnie dotknij
wiadomości.
3. Aby sprawdzić pisownię wyrazów,
wybierz Menu > Sprawdź
pisownię.
4. Wskaż opcję Wyślij.
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Uwaga
Telefon będzie sygnalizował
odebranie każdej nowej wiadomości.
Wiadomości są domyślnie
zapisywane w skrzynce odbiorczej.
Znajdujące się tam wiadomości są
oznaczane odpowiednimi ikonami.
Jeśli na ekranie telefonu wyświetlony
zostanie komunikat „Brak miejsca dla
wiadomości”, można zwolnić miejsce
w folderach, usuwając wiadomości,
multimedia lub aplikacje.

Funkcja SmartDialler (Proste
wybieranie) umożliwia szybkie
wybieranie numeru telefonu za
pomocą naciśnięcia konkretnego
przycisku numerycznego na
klawiaturze. Dzięki tej funkcji
wyświetlany jest numer z Historii
połączeń zaczynający się od wybranej
cyfry, a także nazwa kontaktu lub
wpisu z Historii połączeń, zaczynająca
się od wybranego znaku.
Wybierz żądany numer, aby nawiązać
połączenie.
Możesz także nawiązać połączenie
międzynarodowe lub z numerem
alarmowym.

Połączenia i wiadomości

* Wiadomości SIM
Wiadomości SIM to wiadomości,
które w drodze wyjątku są
przechowywane na karcie SIM.
Wiadomości te można następnie
zapisać w pamięci telefonu.

Telefon
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Połączenia i wiadomości
Uwaga
Numer telefonu można znaleźć
wybierając kolejno opcje Start >
Ustawienia > Telefon.

Nawiązywanie połączenia

Połączenia i wiadomości

Wybierz żądany numer, korzystając z
klawiatury ekranowej funkcji Prostego
wybierania lub wprowadź go za
pomocą klawiatury telefonu.
Aby nawiązać połączenie, wskaż opcję
Rozmowa lub naciśnij klawisz S.
Po nawiązaniu połączenia wyświetlany
będzie czas jego trwania.

Kończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie, wskaż
opcję Zakończ lub naciśnij klawisz
E.

Wybieranie numeru z historii
połączeń
Wybierz numer z listy Historia
połączeń i wykonaj połączenie
telefoniczne.
Po dotknięciu ikony połączenia,
które chcesz wyświetlić, na ekranie
pojawi się godzina i data połączenia
przychodzącego lub wychodzącego, a
także czas jego trwania.
Istnieje możliwość dostosowania
ustawień telefonu, usług operatora
oraz sieci komórkowej.
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Istnieje możliwość utworzenia listy
szybkiego wybierania.
Dotknij kolejno opcji Szybkie
wybieranie numerów (Szyb. wyb.)>
Menu>Nowe, a następnie wskazując
odpowiednie nazwy kontaktów, dodaj
je do listy.

Rejestry połączeń
Umożliwia przeglądanie rejestrów
ostatnich połączeń nieodebranych
i odebranych oraz wybieranych
numerów.
Można je wykorzystywać do
nawiązywania połączeń, wysyłania
wiadomości multimedialnych lub
zapisywania w kontaktach.

Połączenia i wiadomości

Korzystanie z funkcji
szybkiego wybierania
numerów
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Połączenia i wiadomości
Numery można usuwać pojedynczo
lub wszystkie jednocześnie.

Zapisz w kontaktach
Umożliwia dodawanie do Kontaktów
danych kontaktowych z połączenia
lub wiadomości.

Wyświetl notatki

Połączenia i wiadomości

Pozwala na wyświetlanie
szczegółowych informacji
dotyczących wiadomości lub
połączenia.

Usuń
Umożliwia usuwanie całej zawartości
rejestrów.

Wyślij wiadomość SMS
Umożliwia wysłanie wiadomości
tekstowej po wyszukaniu żądanego
numeru odbiorcy.

Wyślij wiadomość
multimedialną
Umożliwia wysłanie wiadomości
multimedialnej po wyszukaniu
żądanego numeru odbiorcy.

Filtr
v Wszystkie połączenia: Umożliwia

przejrzenie rejestrów połączeń
nieodebranych i odebranych oraz
wybieranych numerów. Na numer
wybrany z rejestrów można wysłać
wiadomość lub zadzwonić. Można
go również zapisać w kontaktach.
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v Nieodebrane: Wyświetla

ostatnie 20 numerów połączeń
nieodebranych przez użytkownika
telefonu.
v Wychodzące: Wyświetla ostatnie
20 numerów wybieranych przez
użytkownika telefonu.
v Przychodzące: Wyświetla ostatnie
20 numerów połączeń odebranych
przez użytkownika telefonu.

Usuń wszystkie połączenia

Czas połączeń
Umożliwia podgląd czasu trwania
połączeń przychodzących i
wychodzących.

Opcja Kontakty zawiera książkę
adresową oraz informacje dotyczące
osób i instytucji, z którymi kontaktuje
się użytkownik. Można tu zapisywać
dane, takie jak numery telefonu,
adresy e-mail, adresy domowe i
inne informacje dotyczące danego
kontaktu, m.in. datę urodzin lub
rocznicy ślubu. Możliwe jest także
przypisanie do kontaktu zdjęcia lub
dźwięku dzwonka.

Połączenia i wiadomości

Umożliwia usunięcie wszystkich
numerów połączeń.

Kontakty
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Połączenia i wiadomości

Lista kontaktów umożliwia łatwe
komunikowanie się z różnymi
osobami. Aby wyświetlić informacje
na temat wybranego kontaktu, należy
dotknąć jego ikony. Lista kontaktów
pozwala także na łatwe wybieranie
numeru kontaktu lub wysyłanie
wiadomości.
Jeśli w systemie komputera
zainstalowany jest program Outlook,
listę jego kontaktów można
zsynchronizować z kontaktami
znajdującymi się w urządzeniu.

Można tu zapisywać dane, takie jak
numery telefonu, adresy e-mail, adresy
domowe i inne informacje dotyczące
danego kontaktu, m.in. datę urodzin
lub rocznicy ślubu. Możliwe jest także
przypisanie do kontaktu zdjęcia lub
dźwięku dzwonka.

Informacje dotyczące
kontaktów
Opcja Kontakty zawiera książkę
adresową oraz informacje dotyczące
osób i instytucji, z którymi kontaktuje
się użytkownik.
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Tworzenie nowego kontaktu

Zmiana danych kontaktu

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Kontakty.
2. Wskaż opcję Nowe i wpisz dane
nowego kontaktu.
3. Po zakończeniu czynności wskaż
opcję OK.

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Kontakty.
2. Wskaż żądany kontakt.
3. Wskaż opcje Menu > Edycja, a
następnie wprowadź zmiany.
4. Po zakończeniu czynności wskaż
opcję OK.

Wskazówka
vP
 o odebraniu połączenia lub

Korzystanie z listy kontaktów
Istnieje kilka sposobów korzystania
i synchronizacji listy kontaktów. Oto
przydatne wskazówki:
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Kontakty.
2.Na liście kontaktów wykonaj jedną z
następujących czynności:

Połączenia i wiadomości

wiadomości od osoby, która
nie figuruje jeszcze na liście
kontaktów, jej dane można
umieścić w kontaktach z poziomu
Historii połączeń lub wiadomości,
wskazując kolejno opcje Menu >
Zapisz w kontaktach.
Lista informacji danego kontaktu
zawiera pozycję, w której można
dodać wybrane zdjęcie lub
dzwonek.
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Połączenia i wiadomości
v W widoku Nazwa wyszukaj kontakt,

Połączenia i wiadomości

wpisując żądaną nazwę lub
korzystając ze spisu alfabetycznego.
Aby przełączyć w tryb widoku
według nazwy, wybierz kolejno
opcje Menu > Wyświetl według >
Nazwa.
v Aby wyświetlić szczegółowe
informacje dotyczące kontaktu,
wskaż jego ikonę. Można stąd także
zadzwonić na dany numer lub
wysłać wiadomość.
v Aby wyświetlić listę dostępnych
operacji dotyczących kontaktu,
wskaż i przytrzymaj kontakt.
v Aby wyświetlić listę kontaktów
przypisanych do konkretnej firmy,
wybierz kolejno opcje Menu
> Wyświetl według > Firma.
Następnie wskaż nazwę firmy.

Kopiowanie kontaktów z
karty SIM na listę kontaktów
telefonu
Po zapisaniu kontaktów na karcie SIM
możliwe jest skopiowanie ich jeden po
drugim na listę kontaktów urządzenia.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Kontakty.
2. Wskaż żądany kontakt, aby go
skopiować.
3. Dotknij kolejno opcji Menu >
Zapisz w kontaktach.
Analogicznie po zapisaniu
kontaktów w opcji Kontakty
urządzenia możliwe jest
skopiowanie ich jeden po drugim na
kartę SIM za pomocą menu Zapisz
na karcie SIM.
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Wyszukiwanie kontaktu

znajdującego się ponad listą
kontaktów. Po dotknięciu indeksu
alfabetycznego zostanie zaznaczony
pierwszy kontakt zaczynający się od
tej litery alfabetu.
v Można też filtrować listę wg
kategorii. Na liście kontaktów wskaż
kolejno opcje Menu > Filtr. Dotknij
nazwy kategorii, do której należy
wyszukiwany kontakt. Aby powrócić
do pełnej listy kontaktów, dotknij
opcji Wszystkie kontakty.
v Można także wyszukiwać kontakty,
korzystając z sekwencji Start >
Programy > Wyszukaj.

Połączenia i wiadomości

Istnieje kilka sposobów wyszukiwania
kontaktów z obszernej listy kontaktów.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Kontakty.
2. Aby przełączyć w tryb widoku
według nazwy, wybierz kolejno
opcje Menu > Wyświetl według >
Nazwa.
3. Wykonaj jedną z następujących
czynności:
v W wyświetlonym polu tekstowym
rozpocznij wprowadzanie
nazwy kontaktu do momentu jej
wyświetlenia. Aby powrócić do
pełnej listy kontaktów, dotknij pola
tekstowego i usuń wprowadzone
znaki.

v Użyj indeksu alfabetycznego
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Multimedia
Dotknięcie ikony Multimedia
umożliwia otworzenie menu
związanych z funkcjami
multimedialnymi, takimi jak aparat
fotograficzny, kamera wideo, dyktafon,
odtwarzacz MP3, radio i gry w języku
Java.

Uwaga
v Zmiana domyślnych nazw

folderów może spowodować
niewłaściwe działanie.

Aparat

Multimedia

Aby wyświetlić ekran aparatu
fotograficznego, należy wykonać
jedną z następujących czynności:
1. Naciśnij klawisz c, aby
bezpośrednio przejść do trybu
fotografowania. Dotknij ikony
Multimedia i wybierz menu Aparat
fotograficzny.
2. Skadruj zdjęcie, by mieścił się na
nim fotografowany przedmiot, a
następnie naciśnij klawisz e lub
OK/Potwierdź.
Możesz wybrać aparat wewnętrzny
lub zewnętrzny, dotykając
przełącznika aparatu znajdującego się
w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Zdjęcia zapisywane są
automatycznie.
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v Tryb seryjny: 1, 3, 6, 9
v Światło: Umożliwia włączenie

lampy błyskowej podczas robienia
zdjęć w ciemnych miejscach. (Wył./
Zawsze wł./Przy robieniu zdjęć)
v Balans bieli: Auto, Św. dzienne,
Pochmurno, Podświetl, W
pomieszczeniu
v Filtr: Brak/Czarno-biały/Negatyw/
Sepia

Multimedia

4. Zdjęcia zapisywane są w folderze
Moje obrazy. Można go znaleźć,
dotykając ikony Zdjęcia i klipy
wideo.
Przed wykonaniem zdjęcia dostępne
są następujące opcje menu:
v Tryb: Apart, Kamera wideo, Zdjęcia
z remkami
v Przełącz: Wewnętrzny/Zewnętrzny
v Obrazy i wideo: Skrót do katalogu
Zdjęcia i klipy wideo
v Rozdzielczość: 320X240, 640X480,
1024X768, 1600X1200
v Licznik czasu: Pozwala wybrać
opóźnienie (Wył., 5 sekund, 10
sekund, 15 sekund). Telefon
wykonuje zdjęcie po upływie
wybranego czasu.
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Multimedia
Konfiguracja ustawień trybu
aparatu

Multimedia

Na ekranie podglądu aparatu dotknij
kolejno opcji Menu>Opcje aparatu,
aby przejść do opcji aparatu.
v Zapisz plik: Pozwala na ustawienie
automatycznego lub ręcznego
zapisywania zdjęć po ich zrobieniu
(Automatycznie/Ręcznie).
v Typ wideo: Pozwala na wybranie
typu pomiędzy normalnym a MMS.
Po wybraniu typu MMS nagrywanie
wideo zostanie automatycznie
zatrzymane, gdy klip osiągnie
maksymalny rozmiar wiadomości
MMS.
v Pamięć: Pozwala na wybranie
miejsca zapisu: w telefonie lub
na karcie pamięci (Wewnętrzny,
Zewnętrzny).
v Dźwięk migawki: pozwala wybrać
jeden z trzech dźwięków migawki.

v Jakość: Pozwala ustawić jakość

zdjęć i klipów wideo. (Super wysoka/
Wysoka/Standardowa).
v Opcje aparatu : Pozwala na
ustawienie domyślnego działania
funkcji automatycznej ostrości (Wł./
Wył.).

Kamera wideo
1. Wybierz menu Kamera. Można
zmieniać ustawieniami, dotykając
odpowiednich ikon. Po wybraniu
odpowiednich ustawień i dotknięciu
ikony zostają wyświetlone ich
wartości, które można modyfikować.
Wystarczy klikając przewinąć do
żądanej pozycji.
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2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
klawisz c lub OK/Potwierdź. W
momencie rozpoczęcia nagrywania
wyświetlony zostanie licznik czasu.

320x240
v Dźwięk: Pozwala ustalić, czy film
będzie nagrywany z dźwiękiem (Wł.)
czy też bez (Wył.)
3. Naciśnij klawisz c lub OK/
Potwierdź, aby zakończyć
nagrywanie i zapisać klip wideo.

Multimedia

Ustawienia są identyczne z
ustawieniami aparatu, z wyjątkiem
opcji Rozdzielczość i Dźwięk.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w części Multimedia >
Aparat

v Rozdzielczość: 128x96, 176x144,
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Multimedia
Zdjecia zramkami

Windows Media

Podczas wykonywania zdjęcia można
skorzystać z jednej z 19 ramek.
Dotknij klawisz nawigacyjny w lewo
lub prawo, aby zmienić ramkę.

Telefon umożliwia korzystanie z
programu Microsoft Windows Media
Player 10 Mobile dla urządzeń Pocket
PC do odtwarzania plików audio i
klipów wideo zapisanych w pamięci
telefonu lub w sieci (np. w witrynach
internetowych).
Przy użyciu programu Windows Media
Player można odtwarzać zarówno
pliki audio, jak i wideo. Ta wersja
programu Windows Media Player
obsługuje następujące formaty plików
multimedialnych: WAV, WMA, WMV,
MP3, MIDI, SP-MIDI, SMAF, AAC, AMR,
3GP, MP4 itd.

Multimedia

Ustawienia są identyczne
z ustawieniami aparatu
fotograficznego. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują
się w części Multimedia > Aparat
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Ikona

Opis
Odtwarza/Wstrzymuje
odtwarzanie plików.
Podnosi poziom głośności.
Obniża poziom głośności.
Przenosi do początku
bieżącego pliku lub do
poprzedniego pliku.
Przenosi do następnego pliku.
Reguluje przebieg odtwarzania
wybranego pliku.
Włącza lub wyłącza dźwięk.

Multimedia

Wyświetla klip wideo na całym
ekranie (pełny ekran).
Wyświetla witryny internetowe
z plikami muzycznymi i klipami
wideo.
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Multimedia
Program Windows Media Player
posiada trzy podstawowe ekrany:

Ekran odtwarzania

Multimedia

Ekran domyślny, na którym znajdują
się ikony sterowania odtwarzaniem
(takie jak Odtwórz, Wstrzymaj,
Następny, Poprzedni, i Głośność), okno
z nazwą albumu/artysty i okno klipu
wideo. Wygląd ekranu można zmienić,
wybierając inną karnację.
Gdy na ekranie telefonu jest
wyświetlany ekran odtwarzania,
w menu widoczne są następujące
polecenia.
v Biblioteka: Wyświetla ekran
biblioteki, umożliwiający wybranie
pliku do odtworzenia.
v Odtwórz/Wstrzymaj: Rozpoczyna
lub wstrzymuje odtwarzanie.

v Zatrzymaj: Zatrzymuje

odtwarzanie.
v Losowo/Powtórz: Odtwarza
obiekty z listy Teraz odtwarzane w
losowej kolejności lub w sposób
ciągły.
v Pełny ekran: Podczas odtwarzania
klipu wideo wykorzystuje pełny
ekran.
v Opcje: Pozwala na ustawienie
różnych opcji programu Windows
Media Player, takich jak: ustawienia
sieci, karnacja oraz opcje klawiszy
telefonu.
v Właściwości: Wyświetla informacje
dotyczące odtwarzanego pliku.
v Informacje: Wyświetla informacje
dotyczące programu Windows
Media Player, takie jak wersja
programu, a także informacje o
ekranach i menu.
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Ekran Odtwarzane

obiekty z listy Odtwarzane w
losowej kolejności lub w sposób
ciągły.
v Wyczyść Teraz odtwarzane:
Usuwa wszystkie pliki z listy Teraz
odtwarzane.
v Szczegóły błędów: Wyświetla
informacje o błędach dotyczących
wybranego elementu (przed nazwą
elementu pojawia się wykrzyknik,
jeżeli dostępne są informacje o
błędzie).
v Właściwości: Wyświetla informacje
dotyczące wybranego pliku.
v * Szczegóły błędu: W przypadku
wystąpienia błędu, można uzyskać
informacje na jego temat.

Multimedia

Ten ekran wyświetla listę
odtwarzanych plików. Ta specjalna
lista pokazuje nazwę aktualnie
odtwarzanego pliku, jak również
wszystkie pliki w kolejce do
odtwarzania.
Gdy na ekranie telefonu jest
wyświetlany ekran Odtwarzane,
w menu widoczne są następujące
polecenia.
v Biblioteka: Wyświetla ekran
biblioteki, umożliwiający wybranie
pliku do odtworzenia.
v Przesuń w górę/w dół: Przesuwa
wybrany plik w górę/w dół na liście.
v Usuń z listy odtwarzania: Usuwa
wybrany element z listy.

v Losowo/Powtórz: Odtwarza
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Multimedia
Ekran biblioteki

Multimedia

Ten ekran umożliwia szybkie
znalezienie plików audio, klipów
wideo i list odtwarzania. Zawiera
kategorie takie, jak: Moja muzyka,
Moje wideo, Moja telewizja i Moje
listy odtwarzania, Odtwarzane.
Gdy na ekranie telefonu jest
wyświetlany ekran biblioteki, w menu
widoczne są następujące polecenia.
v Dodaj do kolejki: Dodaje wybrany
plik do bieżącej listy odtwarzania
(Odtwarzane).
v Usuń z biblioteki: Usuwa wybrany
plik z biblioteki.
v Teraz odtwarzane: Wyświetla ekran
Odtwarzane.

v Biblioteka: Wyświetla ekran

biblioteki, umożliwiający wybranie
pliku do odtworzenia.
v Aktualizuj bibliotekę: Dodaje
nowe pliki do biblioteki poprzez
przeszukanie pamięci telefonu lub
karty pamięci.
v Otwórz plik: Umożliwia znalezienie
i odtworzenie plików, które znajdują
się w pamięci telefonu lub karcie
pamięci, ale nie znajdują się w
bibliotece.
v Otwórz adres URL: Umożliwia
odtworzenie pliku z sieci, np. z
Internetu.
v Właściwości: Wyświetla informacje
dotyczące wybranego pliku.
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Radio FM
Umożliwia wyszukiwanie i słuchanie
programów stacji radiowych.

Uwaga
vA
 by poprawić jakość odbioru,

należy rozwinąć przewód
słuchawek, który pełni funkcję
anteny FM.
vR
 adio FM nie działa bez zestawu
słuchawkowego.

Multimedia

1. Dotknij przycisku z odpowiednim
numerem kanału w celu zapisania
wybranej stacji radiowej.
2. Po ustawieniu kanałów radiowych
możesz słuchać wszystkich
zapisanych stacji.
3. W wybranym kanale możesz
regulować częstotliwość i zmienić
stację radiową. Możesz przejść do
następnej stacji radiowej, dotykając
ikony przez co najmniej 2 sekundy.
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Multimedia

Multimedia

4. Po naciśnięciu ikony menu,
dostępne będą następujące opcje:
v Skanowanie: Naciśnięcie tej
opcji ustawia kanały radiowe
automatycznie. Jeżeli chcesz
zachować bieżącą stację radiową,
dotknij kolejno opcji Zatrzymaj>Menu->Zapisz ustawienie.
v Zapisz ustawienie: Umożliwia
zapisanie w pamięci często
słuchanej stacji radiowej.
Stację można znaleźć na liście
zachowanych stacji radiowych.
v Ustawienia: umożliwia edytowanie
i dodawanie nowych zapisanych
stacji radiowych.
v Opcje: Umożliwia włączenie RDS
i AFS.

Uwaga
vW
 łącz RDS: Zaznaczenie tej

opcji pozwala na wyświetlanie
informacji uzyskanych od sieci
radiowej.
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Obrazy i wideo
Funkcja Obrazy i wideo umożliwia
zbieranie, porządkowanie i sortowanie
w telefonie obrazów i klipów wideo w
następujących formatach:
Typ pliku

Rozszerzenia plików

Obraz

*.bmp, *.jpg

Wideo

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Obrazy można oglądać w formie
pokazu slajdów, wysyłać je przez
Bluetooth lub pocztą e-mail, edytować
lub ustawić jako tło ekranu dnia.

Kopiowanie zdjęć lub klipów
wideo do pamięci telefonu
Obrazy z komputera można kopiować
i oglądać na ekranie telefonu.
v W tym celu należy skopiować pliki
z komputera lub karty pamięci do
folderu Moje obrazy w telefonie.

Uwaga
v Obrazy z komputera można

też kopiować do telefonu przy
pomocy karty pamięci. Aby to
zrobić, włóż kartę pamięci do
gniazda w urządzeniu, a następnie
przekopiuj zdjęcia z komputera
do folderu utworzonego na karcie
pamięci.

Multimedia
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Multimedia
Wyświetlanie zdjęć
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
Na ekranie zostaną domyślnie
wyświetlone miniatury obrazów z
folderu Moje obrazy.
2. Wybierz zdjęcie i dotknij opcji Pokaż.
Jeżeli nie możesz znaleźć zdjęcia w
domyślnym folderze Moje obrazy,
przejdź do innego folderu dotykając
ikony strzałki w dół.

v Powiększenie: Pozwala na zbliżanie

lub oddalanie obrazu na obszarze
oznaczonym czerwoną ramką, przy
użyciu przycisków na wyświetlonym
panelu.

Multimedia
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Odtwarzanie klipów wideo
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
Na ekranie zostaną domyślnie
wyświetlone miniatury klipów
wideo z ikoną multimediów,
znajdujące się w folderze Moje
obrazy.
2. Wybierz klip wideo i dotknij
go, aby został odtworzony we
wbudowanym programie Windows
Media Player.

Sortowanie zdjęć i klipów
wideo
Aby szybko odszukać określone
zdjęcie lub klip wideo spośród wielu
plików przechowywanych w pamięci
telefonu, można skorzystać z opcji
sortowania plików. Pliki można
sortować według nazwy, daty lub
rozmiaru.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
2. Dotknij listy sortowania (domyślnie
Data), a następnie wybierz
kategorię, według której chcesz
sortować pliki.

Aby usunąć zdjęcie lub klip wideo,
należy wykonać jedną z następujących
czynności:

Multimedia

Usuwanie zdjęć i klipów
wideo
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Multimedia
v Wybierz zdjęcie lub klip wideo na

ekranie Obrazy i wideo, a następnie
dotknij kolejno opcji Menu >
Usuń. Dotknij przycisku Tak, aby
potwierdzić usunięcie.
v Dotknij i przytrzymaj miniaturę
zdjęcia, które chcesz usunąć, a
następnie dotknij opcji Usuń.

Edycja zdjęcia lub klipu wideo

Multimedia

Zdjęcia można obracać, przycinać
oraz regulować ich jasność i kontrast
kolorów.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz
edytować.
3. Dotknij kolejno opcji Menu > Edytuj
i wykonaj jedną z następujących
czynności:

v Aby obrócić obraz o 90 stopni w

lewo, dotknij opcji Obróć.
v Aby przyciąć obraz, dotknij kolejno
opcji Menu > Przytnij. Następnie
dotknij i przeciągnij, aby zaznaczyć
obszar do wycięcia. Dotknij
obszaru poza ramką, aby zakończyć
przycinanie.
v Aby wyregulować jasność i poziom
kontrastu zdjęcia, dotknij kolejno
opcji Menu > Autokorekta.

Uwaga
vA
 by cofnąć edycję, dotknij kolejno

opcji Menu > Cofnij. Aby anulować
wszystkie niezapisane zmiany,
dotknij opcji Przywróć zapisaną
wersję.

104
KS20 P4_Poland_0319_���_��������104 104

2008.3.19 6:44:59 PM

Wysyłanie zdjęć i klipów
wideo pocztą e-mail

Obrazu można użyć jako tła dla ekranu
dnia.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
2. Wybierz obraz, który chcesz ustawić
jako tło.
3. Dotknij kolejno opcji Menu > Ustaw
jako tło ekranu Dzisiaj.
4. Korzystając z opcji Poziom
przezroczystości, ustaw wyższy
procent, aby uzyskać bardziej
przezroczysty obraz, lub niższy
procent, aby uzyskać mniej
przezroczysty obraz.
5. Dotknij opcji OK.

Obrazy i klipy wideo można przesyłać
do innych urządzeń pocztą e-mail.
1. Na początku należy skonfigurować
Wiadomości, aby można było
wysyłać i odbierać wiadomości.
2. W programie wybierz obiekt, który
chcesz wysłać.
3. Dotknij kolejno opcje Menu > Wyślij
i wybierz rodzaj konta (Outlook
e-mail lub MMS), aby wysłać
dołączony obiekt.
4. Zostaje utworzona nowa
wiadomość z dołączonym
obiektem.
5. Wpisz nazwę odbiorcy i temat,
a następnie dotknij opcję Wyślij.
Wiadomość zostanie wysłana
przy następnej synchronizacji
urządzenia.

Multimedia

Ustawianie zdjęcia jako tła
ekranu dnia
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Multimedia
Uwaga
v Obrazy i wideo zostają

automatycznie zapisane przed
wysłaniem.

Wysyłanie plików przez
Bluetooth
Możesz wysyłać zdjęcia i inne pliki za
pomocą komunikacji Bluetooth do
innych urządzeń obsługujących ten
standard.

Przypisywanie zdjęcia do
kontaktu
Aby łatwiej zidentyfikować dany
kontakt, można mu przypisać obraz.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz
przypisać do danego kontaktu.
3. Dotknij kolejno opcji Menu > Zapisz
do kontaktu.
4. Dotknij kontakt lub przejdź do
kontaktu i dotknij Wybierz, aby
wybrać kontakt z listy kontaktów.

Multimedia
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Korzystanie z
zaawansowanych opcji

wybranego obrazu jako
wiadomości, wiadomości e-mail
lub przez Bluetooth (Opcja jest
niedostępna dla plików chronionych
za pomocą mechanizmu Digital
Rights Management).
v Zapisz do kontaktu: Umożliwia
przypisanie obrazu do wybranego
wpisu w kontaktach. W momencie
nadejścia połączenia z numeru tego
wpisu przypisany do niego obraz
zostanie wyświetlony.
v Zapisz jako: Umożliwia podanie
nazwy zapisywanego pliku.
v Usuń: Usuwa wybrany obraz.
v Edycja: Pozwala na obrócenie lub
przycięcie obrazu.
v Właściwości: Umożliwia
zachowanie obrazu.

Multimedia

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Obrazy i wideo.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz
skonfigurować przy użyciu
zaawansowanych opcji.
3. Dotknij kolejno opcji Menu > Opcje.
Na ekranie zostanie wyświetlony
ekran opcji, który umożliwia:
v Zmianę rozmiaru zdjęcia, aby mogło
zostać szybciej wysłane pocztą
e-mail.
v Konfigurowanie opcji widoku
w czasie pokazu slajdów i
aktywowanie opcji wygaszacza
ekranu.
v Konfigurowanie ustawień aparatu
i kamery.

v Wyślij: Umożliwia wysłanie
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Multimedia
v Wyświetl pokaz slajdów:

Umożliwia obejrzenie obrazów jako
pokazu slajdów.
v Ustaw jako tło ekranu Dzisiaj...:
Umożliwia ustawienie obrazu jako
tła dla ekranu dnia.
v Opcje...: Umożliwia zmianę
rozmiaru obrazu przed wysłaniem
pocztą e-mail, aby uzyskać szybszy
transfer. Użyj następującego
rozmiaru obrazu: Duży(640x480)/
Średni(320x240)/Mały(160x120).
v Wyślij przez Bluetooth: Umożliwia
wysłanie pliku do innego
urządzenia Buetooth.

Mobile Java
Umożliwia szybkie zarządzanie grami
i aplikacjami. Są tam dwa utworzone
domyślnie foldery: Gry i Aplikacje.
Każdy z nich zawiera wbudowane
łącze, które umożliwia pobieranie
gier lub aplikacji. Korzystanie z usług
internetowych może jednak wiązać się
z dodatkowymi kosztami.

Gry

Multimedia

W folderze Gry domyślnie dostępne
są dwie pozycje - Bejeweled i Block
Breakder.
Na ekranie Gry dotknij nazwę gry, a
następnie dotknij jej jeszcze raz, aby ją
uruchomić.
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Programy
Internet Explorer

na przechowywanie często
odwiedzanych lub ulubionych
adresów URL/witryn. Zakładki
obsługują następujące operacje:
Wyślij, Dodaj nowe, Edytuj, Zaznacz/
Odznacz i Usuń. W postaci zakładek
jest również zapisanych kilka
predefiniowanych adresów URL.
v Dodaj do Ulubionych...:
Wpisz nazwę, skoryguj adres i ustal
lokalizację zakładki a następnie
wciśnij opcję Dodaj, aby zapisać.
v Prześlij dalej: Pozwala na otwarcie
następnej strony z historii adresów.

Programy

Internet Explorer Mobile jest
pełnowartościową przeglądarką
internetową, zoptymalizowaną do
używania w telefonach komórkowych.
W pasku adresu wprowadź adres
witryny, którą chcesz obejrzeć, a
następnie dotknij. Dotknij przycisk
strzałki w dół na pasku adresu,
aby wybrać jedną z poprzednio
oglądanych witryn.
v Strona główna: Pozwala uruchomić
przeglądarkę internetową i
otworzyć stronę domową.
v Pasek adresu: Umożliwia
samodzielne wpisanie adresu
URL i przejście do żądanej strony
internetowej.

v Ulubione...: Ta opcja pozwala
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v Odśwież: Odświeża bieżącą

Programy

witrynę.
v Historia...: Umożliwia wyświetlenie
listy odwiedzonych stron.
v Widok
-R
 ozmiar tekstu: Największy/
Większy/Średni/ Mniejszy/
Najmniejszy
- Jedna kolumna: Dopasowuje
tekst w poziomie do aktualnej
szerokości ekranu lub do
momentu, aż we wszystkich
kolumnach osiągnięta zostanie
szerokość minimalna.
- Dopasuj do ekranu: Dynamicznie
dopasowuje rozmiar zawartości
witryny, aby zwiększyć komfort
oglądania zawartości witryny
i wyeliminować konieczność
przesuwania jej przez użytkownika.

-P
 ulpit: Pozwala na przeglądanie
strony w pełnym wymiarze.
Wymaga to przewijania za pomocą
pasków.
- Pełny ekran: Umożliwia oglądanie
witryn w trybie pełnego ekranu
- Pokaż obrazy: pozwala
wybrać, czy na stronie mają być
wyświetlane obrazy.
v Edytuj: Edytuje nazwę i informacje
dotyczące adresu URL.
- Wytnij: Umożliwia wycięcie tekstu.
- Kopiuj: Umożliwia kopiowanie
tekstu..
- Wklej: Umożliwia wklejenie tekstu.
- Zaznacz cały tekst: Umożliwia
zaznaczenie całego tekstu.
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v Narzędzia

Word Mobile
Word Mobile jest usprawnioną
wersją programu Microsoft Word.
Program ten pozwala na otwieranie
i edycję dokumentów stworzonych
w programie Word na komputerze.
Pozwala też na tworzenie i edycję
dokumentów i szablonów i
zapisywanie ich jako plików *.doc, *.rtf,
*.txt, i *.dot.
Nie można jednocześnie otworzyć
więcej niż jednego dokumentu. Gdy
zostaje otwarty drugi dokument,
poprzedni dokument zostaje zapisany
i zamknięty automatycznie.
Programy

-W
 yślij łącze...: Umożliwia wysłanie
łącza w wiadomości tekstowej.
- Właściwości...: Wyświetla
informacje o witrynie.
- Opcje:
Ogólne: Umożliwia ustawienie
domyślnej strony i kodowania
znaków.
Pamięć: Umożliwia ustawienie
liczby zapamiętywanych
odwiedzonych stron oraz
pozwala na usunięcie zawartości
poprzednio oglądanych lub
zsynchronizowanych witryn
internetowych.
Zabezpieczenia: Dotknij ramki
ustawiania zabezpieczeń, aby
zobaczyć i zmienić ustawienia
dotyczące bezpieczeństwa.
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Zamknięcie nowego dokumentu
powoduje jego zapisanie na liście
programu Word Mobile pod nazwą
składającą się z pierwszych kilku słów
tego dokumentu. Nazwę tę można
łatwo zmienić, a dokument przenieść
do innego folderu lub na kartę
pamięci.

Tworzenie plików

Programy

1. W programie Word Mobile dotknij
opcji Menu> Plik> Nowy.
2. Na ekranie zostanie wyświetlony
pusty dokument lub szablon, w
zależności od wybranego szablonu
domyślnego.
3. Wprowadź tekst.
4. Po skończeniu dotknij przycisku OK,
aby zapisać plik.

Funkcje nieobsługiwane przez
program Word Mobile: Program Word
Mobile nie obsługuje niektórych
funkcji programu Microsoft Word,
takich jak rejestracja zmian lub
ochrona hasłem. Podczas zapisywania
pliku w telefonie może nastąpić utrata
pewnych danych i formatowania.
Program Word Mobile nie obsługuje
następujących funkcji:
• Tło
• Kształty i pola tekstowe
• Obramowania stron
• Tagi inteligentne
• Metapliki
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v Tekst dwukierunkowy: Podczas

Program Word Mobile częściowo
obsługuje następujące funkcje:
v Punktory obrazkowe
v Znaczniki poprawek: Dokument
zawierający znaczniki poprawek
po otwarciu w programie Word
Mobile wygląda tak, jakby wszystkie
poprawki zostały zaakceptowane.
Podczas zapisywania dokumentu
wszelkie znaczniki poprawek zostają
utracone.
v Style tabeli: Przy zapisywaniu
dokumentu w programie Word
Mobile następuje utrata części lub
całego formatowania przypisanego
danemu stylowi tabeli.
Programy

otwierania w programie Word
Mobile plików zawierających
tekst dwukierunkowy, wcięcia
i wyrównanie tekstu mogą nie
być wyświetlane i zapisywane
prawidłowo.
v Pliki chronione hasłem: Program
Word Mobile nie obsługuje plików
chronionych hasłem. Aby otworzyć
plik tekstowy w programie Word
Mobile w telefonie, trzeba najpierw
usunąć ochronę hasłem z pliku w
programie Word na komputerze.
v Ochrona dokumentów: Program
Word Mobile nie obsługuje plików,
które są chronione w programie
Word na komputerze.
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Programy
v Style podkreślenia: Style

Programy

podkreślenia nieobsługiwane
przez program Word Mobile są
zamieniane na jeden z czterech
obsługiwanych styli: normalny,
kropkowany, falowany lub linia
szeroka, pogrubiona.
v Pliki programu Pocket Word:
Program Word Mobile umożliwia
otwieranie i edycję plików *.psw,
jednak po dokonaniu zmian trzeba
je zapisać w jednym z formatów:
*.doc, *.rtf, *.txt lub *.dot.
Poniższe funkcje nie są obsługiwane
przez program Word Mobile
w telefonie, ale są widoczne w
dokumencie po ponownym otwarciu
go w programie Word na komputerze.
v Przypisy dolne, przypisy końcowe,
nagłówki, stopki

v Podział stron: Program Word

Mobile nie wyświetla znaków
podziału strony. Jednak wszystkie
podziały stron, z wyjątkiem podziału
strony na końcu dokumentu, są
zachowywane w dokumencie.
v Listy: Przy ponownym otwarciu
dokumentu na komputerze
wszystkie wcięte listy są
wyświetlane prawidłowo.
v Czcionki i rozmiary czcionek:
Nieobsługiwane czcionki są
zamieniane na najbardziej podobne
dostępne czcionki, mimo to
nazwa oryginalnej czcionki będzie
wyświetlana na ekranie telefonu.

Pomoc dla programu Word
Mobile
• W czasie pracy z programem Word
Mobile dotknij kolejno opcji Start
>Pomoc.
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Excel Mobile
Program Excel Mobile pozwala w
prosty sposób otwierać i edytować
zeszyty i szablony programu Excel
stworzone na komputerze. Pozwala
też na tworzenie nowych zeszytów i
szablonów w telefonie.

Uwaga
vA
 by uzyskać lepszy efekt przy

pracy z zeszytami programu Excel,
zaleca się używanie trybu pełnego
ekranu.
Dotknij kolejno opcji Widok >
Powiększenie i wybierz procent
powiększenia, aby łatwo pracować
z arkuszem.

Nieobsługiwane funkcje w
programie Excel Mobile

Programy

Program Excel Mobile nie obsługuje
w pełni funkcji takich, jak formuły czy
komentarze. Podczas zapisywania
pliku w telefonie może nastąpić utrata
pewnych danych i formatowania.
Podczas pracy z programem Excel
Mobile należy brać pod uwagę
następujące kwestie dotyczące
formatowania:
v Wyrównanie: Atrybuty tekstu
poziomego, pionowego i zawijania
tekstu pozostaną takie same, z
tym że tekst pionowy wyświetlany
będzie jako poziomy.
v Obramowania: Pojawią się jako
pojedyncza linia.
v Wzory komórek: Wzory komórek
zostaną usunięte.
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v Czcionki i rozmiary czcionek:

Nieobsługiwane czcionki są
zamieniane na najbardziej podobne
dostępne czcionki. Na ekranie
telefonu pokazana jest oryginalna
nazwa czcionki. Gdy zeszyt zostanie
otwarty na komputerze, dane będą
wyświetlane oryginalną czcionką.
v Format liczb: Liczby formatowane
przy użyciu formatowania
warunkowego w programie
Microsoft Excel 2007 wersja 6.1 są
wyświetlane w formacie liczb.

v Formuły i funkcje: Jeżeli zeszyt

programu Excel zawiera formułę
nieobsługiwaną przez program
Excel Mobile, formuła ta jest
usuwana, a na ekranie zostaje
wyświetlony tylko wynik tej formuły.
Następujące formuły pokazywane
są jako ich wartości: formuły
wprowadzone jako tablice, lub
zawierające argumenty będące
tablicami, np., =SUMA({1;2;3;4});
formuły zawierające odnośniki do
zewnętrznych łączy lub odnośniki
do części wspólnej zbiorów; formuły
zawierające odnośniki do wartości
znajdujących się poniżej rzędu
16384 zastępowane są przez #REF!

Programy
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v Ustawienia zabezpieczeń:

v Nazwy arkuszy: Nazwy arkuszy

w obrębie jednego zeszytu są
wyświetlane poprawnie, ale nazwy
odnoszące się do innych zeszytów,
tablic (np. ={1;2;3;4}), formuł
zawierających tablice lub zakresów
wspólnych zostają usunięte z listy
nazw. Jeżeli nazwa jest usunięta z
listy, formuła jest pozostawiona w
formułach i funkcjach, co powoduje,
że w komórkach zawierających
tę nazwę pojawia się„#NAZWA?”.
Wszystkie ukryte nazwy zostają
odkryte.

Programy

Większość funkcji zabezpieczeń
arkuszy i zeszytów jest wyłączonych,
ale nie usuniętych. Ochrona hasłem
nie jest obsługiwana. Nie można
otworzyć zeszytów chronionych
hasłem lub takich, w których
jeden lub więcej arkuszy jest
chronionych hasłem. Należy usunąć
ochronę hasłem w programie
Excel na komputerze, a następnie
zsynchronizować plik, aby móc go
otworzyć w telefonie.
v Ustawienia Powiększenia: Nie
są zachowywane. Program Excel
obsługuje funkcję Powiększenie
dla każdego arkusza, natomiast
program Excel Mobile posiada tę
funkcję tylko w odniesieniu do
całego zeszytu.
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v Ustawienia Autofiltra: Zostają

Programy

usunięte. Można jednak używać
polecenia Autofiltr w programie
Excel Mobile, aby przeprowadzić
podobne czynności.
Jeżeli w arkuszu zastosowana
została opcja Autofiltr, polegająca
na ukryciu wierszy, to te wiersze
pozostaną ukryte po otwarciu
zeszytu w programie Excel Mobile.
Aby wyświetlić ukryte wiersze,
należy użyć polecenia Odkryj.
v Formatowanie wykresów:
Wszystkie wykresy zostaną zapisane
w taki sposób, w jaki są wyświetlane
w programie Excel Mobile.
Nieobsługiwane typy wykresów
zostaną zamienione na jeden z
obsługiwanych typów: kolumnowy,
słupkowy, liniowy, kołowy,
punktowy i powierzchniowy.
Kolory tła, linie siatki, etykiety
danych, linie trendów, cienie,

efekty 3D, osie pomocnicze i skale
logarytmiczne są wyłączone.
v Funkcje arkuszy: Następujące
funkcje nie są obsługiwane przez
program Excel Mobile i są usuwane
lub zmieniane, gdy zeszyt zostanie
otwarty w telefonie: ukryte
arkusze zostają odkryte; moduły
VBA, arkusze makro i arkusze
dialogowe zostają usunięte i
zastąpione arkuszami zastępczymi;
pola tekstowe, obiekty, obrazy,
listy, formatowanie warunkowe i
polecenia zostają usunięte; dane
w tabelach przestawnych są
zamieniane na wartości.
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PowerPoint Mobile
Program PowerPoint Mobile
umożliwia otwarcie i wyświetlenie
pokazu slajdów stworzonych na
komputerze w formatach *.ppt i
*.pps w programach PowerPoint '97 i
późniejszych.
Telefon jest w stanie odczytać
większość wbudowanych elementów
prezentacji, takich jak efekty przejścia
i animacje. Jeżeli prezentacje są
ustawione jako pokaz slajdów z
opóźnieniem, slajdy będą się zmieniać
automatycznie. Obsługiwane
są również łącza do adresów
internetowych.

Program PowerPoint Mobile nie
obsługuje następujących funkcji:
v Notatki: Notatki zapisane dla
poszczególnych slajdów nie są
widoczne.
v Zmiana kolejności lub edycja
slajdów: PowerPoint Mobile jest
tylko przeglądarką.
v Formaty plików: Prezentacje
w formacie *.ppt utworzone w
programach wcześniejszych niż
PowerPoint '97 oraz pliki HTML
w formacie *.htm i *.mht nie są
obsługiwane.

Programy
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Rozpoczynanie pokazu
slajdów
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > PowerPoint Mobile.
2. Na liście prezentacji dotknij pokazu
slajdów, który chcesz zobaczyć.
3. Dotknij bieżącego slajdu, aby
przejść do następnego.
Jeżeli prezentacja jest ustawiona jako
pokaz slajdów z opóźnieniem, slajdy
będą się zmieniać automatycznie.

Zatrzymywanie pokazu
slajdów

Nawigacja pomiędzy slajdami
Jeżeli prezentacja nie jest ustawiona
jako pokaz slajdów z opóźnieniem,
można przechodzić do następnego
slajdu, powracać do poprzedniego
lub obejrzeć którykolwiek ze slajdów
prezentacji.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > PowerPoint Mobile.
2. Otwórz prezentację, którą chcesz
obejrzeć.
3. Dotknij opcji > Następny, Poprzedni
lub Przejdź do slajdu i dotknij slajdu,
który chcesz obejrzeć.

• W programie PowerPoint Mobile
dotknij opcji > Zakończ pokaz.
Programy
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Wskazówka
vA
 by przejść do następnego

slajdu w pokazie, trzeba dotknąć
bieżącego slajdu.

Uwaga
v Jeżeli slajd jest powiększony, aby

przejść do następnego slajdu,
trzeba ten slajd pomniejszyć.
Dotknięcie opcji Następny
lub Poprzedni może raczej
spowodować odtworzenie
animacji na slajdzie, niż przejście
do następnego slajdu.

Eksplorator plików
Aplikacja Eksplorator plików pozwala
na otwarcie okna eksploratora,
podobnego do okna w komputerach
z systemem Windows. Okno
eksploratora pozwala na nawigację
po telefonie i odszukanie plików i
katalogów.
Pozwala też na szybkie zarządzanie,
usuwanie, kopiowanie lub edycję
dowolnego pliku i katalogu w
telefonie. Umożliwia tworzenie
nowych katalogów.
Aby obejrzeć pliki lub foldery w
pamięci telefonu, dotknij .
Programy
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Aby otworzyć plik w sieci, dotknij.
Menu> Otwórz ścieżkę> Nowa
ścieżka, wprowadź adres i dotknij
przycisku OK.
Dotknij kategorii folderów (domyślnie
Moje dokumenty), a następnie folder,
który chcesz otworzyć.

Notatki

Programy

Notatki umożliwiają szybkie spisanie
myśli, pytań, przypomnień, list
spraw do załatwienia i notatek ze
spotkań. Telefon umożliwia tworzenie
notatek odręcznych i maszynowych,
nagrywanie notatek głosowych,
zamianę notatek odręcznych na
maszynowe i wysyłanie tych notatek
innym osobom.

Wprowadzanie tekstu notatki
Notatki można tworzyć,
wprowadzając tekst przy pomocy
klawiatury na ekranie lub
oprogramowania rozpoznającego
pismo odręczne. Można też
pisać lub rysować bezpośrednio
na ekranie, używając rysika. W
przypadku urządzeń obsługujących
nagrywanie możliwe jest utworzenie
samodzielnego nagrania notatki
lub umieszczenie w pliku notatki
dowolnego nagrania.
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Ustawianie domyślnego trybu
wprowadzania tekstu dla
notatek

zawierać rysunki lub tekst pisany
ręcznie.
v Wpisywanie, jeśli notatka ma
zawierać tekst klawiaturowy.
4. Dotknij OK.

Tworzenie nowej notatki
1. Dotnij kolejno menu Start >
Programy > Notatki. Na liście
notatek wskaż opcję Nowa.
2. Dotknij strzałkę wyboru trybu
wprowadzania tekstu znajdującą się
obok ikony metody wprowadzania,
dotknij metody wprowadzanie,
której chcesz użyć, i wprowadź tekst
notatki.

Programy

W przypadku częstego dodawania
do notatek rysunków, opcję Pisanie
można ustawić jako domyślny
tryb wprowadzania tekstu. Jeżeli
preferowane jest wprowadzanie
klawiaturowe, radzimy wybrać opcję
Pisanie klawiaturowe.
1. Dotnij kolejno menu Start >
Programy > Notatki.
2. Na liście notatek wskaż kolejno
Menu > Opcje.
3. W polu wyboru trybu domyślnego
wybierz odpowiednio jeden z
trybów:

v Zapisywanie, jeśli notatka ma

123
KS20 P4_Poland_0319_���_��������123 123

2008.3.19 6:45:2 PM

Programy
3. Jeżeli strzałka wyboru trybu
wprowadzania nie jest
wyświetlona, dotknij ikony metody
wprowadzania.
4. Po zakończeniu czynności wskaż
opcję OK, aby powrócić do listy
notatek.

Zadania

Programy

Program Zadania pozwala śledzić
zadania do wykonania. Zadanie może
być jednorazowe lub powtarzać
się (powtarzalne). Zadaniom
można przypisać przypomnienia i
organizować je według kategorii.
Zadania są wyświetlane na liście
zadań. Zadania zaległe wyświetlane są
na czerwono.

Tworzenie nowego zadania
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Zadania.
2. Dotknij kolejno opcji Menu > Nowe
zadanie.
3. Wprowadź temat zadania, a
następnie wypełnij informacje
dotyczące daty rozpoczęcia i
ukończenia, priorytetu itd.
4. Po zakończeniu, dotknij przycisku
OK.
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Uwaga
vP
 rogram umożliwia tworzenie

szybkich notatek dotyczący
spraw do załatwienia. Wystarczy
dotknąć opcji Dotknij tutaj, aby
dodać nową ramkę zadania,
następnie wprowadzić temat i
nacisnąć klawisz ENTER. Jeżeli
ramka tworzenia zadania jest
niedostępna, dotknij kolejno opcji
Menu > Opcje i zaznacz pole Pokaż
pasek wprow. zadań.

Zmiana priorytetu zadania
Aby móc posortować zadania pod
względem priorytetu, należy najpierw
ustalić priorytet dla każdego zadania.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Zadania.
2. Dotknij zadania, którego priorytet
chcesz zmienić.
3. Dotknij opcji Edytuj i w ramce
Priorytet zaznacz poziom ważności.
4. Dotknij przycisku OK, aby powrócić
do listy zadań.

Uwaga
v Wszystkie nowe zadania otrzymują

domyślnie priorytet normalny.

Programy
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Ustawianie domyślnego
przypomnienia dla wszystkich
nowych zadań

Wyświetlanie daty
rozpoczęcia i ukończenia
zadania na liście zadań

Można włączyć domyślne
przypomnienie dla wszystkich
nowych zadań.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Zadania.
2. Dotknij kolejno opcji Menu > Opcje.
3. Zaznacz pole Ust. przyp. dla nowych
elementów.
4. Dotknij przycisku OK, aby powrócić
do listy zadań.

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Zadania.
2. Dotknij kolejno opcji Menu > Opcje.
3. Zaznacz pole Pokaż daty rozpocz. i
ukończ.
4. Dotknij opcji OK.

Uwaga
Programy

v Nowe zadania muszą mieć

ustawioną datę ukończenia, aby
przypomnienie mogło zadziałać.

Wyszukiwanie zadania
W przypadku długiej listy zadań
można wyświetlić podzbiór zadań lub
posortować listę, aby szybko znaleźć
zadanie.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Programy > Zadania.
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2. Na liście zadań wykonaj jedną z
poniższych czynności:
v Posortuj listę. Dotknij kolejno opcji
Menu > Sortuj według, a następnie
dotknij opcji sortowania.
v Przefiltruj listę według kategorii.
Dotknij kolejno opcji Menu > Filtruj,
a następnie dotknij kategorii, którą
chcesz wyświetlić.

Uwaga
vA
 by dokonać dalszego filtrowania,

dotknij kolejno opcji Menu > Filtruj
> Zadania aktywne lub Zadania
wykonane.

PSNote
PSNote jest multimedialnym
edytorem tekstu, posiadającym
funkcję rozpoznawania pisma
odręcznego dla komputerów Pocket
PC. Umożliwia wpisywanie tekstu
pismem odręcznym (po angielsku). w
różnych stylach (tekst jest natychmiast
przetwarzany na pismo maszynowe),
rysunków, obrazów, klipów wideo lub
dźwięku i przesyłanie ich pocztą email, w wiadomościach SMS lub MMS.
narzędzia standardowe wykonujące
tylko jedno działanie.

Programy

127
KS20 P4_Poland_0319_���_��������127 127

2008.3.19 6:45:3 PM

Programy
• Zawartość paska narzędzi różni się
w zależności od tego, czy pracuje
się z:
- dokumentem tekstowym:
menu

zapisz

narzędzia szerokość pióra
wyślij
kolor pióra

powiększenie

styl
typ wprowadzania

- rysunkiem:
menu

zapisz

narzędzia szerokość pióra
wyślij
kolor pióra

powiększenie

styl
typ wprowadzania

Nowy dokument
v Dotknij kolejno opcji Menu>Plik

>Nowy, aby utworzyć nowy
dokument.
v Następnie wpisz tekst w
notatce i dotknij kolejno opcji
Menu>Plik>Zapisz lub Plik>Zapisz
jako (można wybrać format
programu Microsoft Word lub
format RTF.), aby zapisać dokument.
Więcej informacji i wskazówek można
uzyskać, dotykając kolejno opcji
Menu>Pomoc.

- plikiem multimedialnym:
menu

Programy

zapisz

narzędzia
wyślij

powiększenie

odtwórz

zastąp

typ wprowadzania
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Wprowadzanie tekstu

Tworzenie rysunku

Program posiada 6 różnych trybów
wprowadzania dla różnych typów
pisma odręcznego.
v Dotknij kolejno opcji
Menu>Wstaw>Tekst> i wybierz typ
wprowadzania na pasku narzędzi.

Rysunki można tworzyć w strefie
wpisywania tekstu lub ponad
wstawionym obrazem.
v Dotknij kolejno opcji
Menu>Wstaw>Rysunek.
v Aby wybrać kolor, który został użyty
do stworzenia rysunku, wybierz z
paska narządzi narzędzie kształtu.

Zmiana czcionki
v Dotknij kolejno opcji Menu > Opcje

Programy

> karta Zaawansowane.
v Aby wybrać czcionkę, otwórz listę
rozwijaną i wybierz nową czcionkę.
v Aby automatycznie wstawić bieżącą
datę i godzinę do dokumentu,
dotknij kolejno opcji >Menu>Wstaw
datę/godzinę.
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Programy
Wstawianie obrazu
Dotknij kolejno opcji
Menu>Wstaw>Obraz, aby wstawić
obraz jako tło rysunku.

Wstawianie plików
multimedialnych
Dotknij kolejno opcji Menu > Wstaw >
Filmy, aby wstawić plik multimedialny.
Otwórz opcje narzędzia typu
wprowadzania.

Uwaga
v Pliki multimedialne można wysyłać

Programy

pocztą e-mail lub jako wiadomości
MMS.
Dotknij kolejno opcji
Menu>Wstaw>Plik audio, aby
wstawić plik dźwiękowy.

Wycinanie/kopiowanie całego
obszaru
v Aby wyciąć/skopiować kawałek

tekstu lub część rysunku, należy
wybrać tę część (dotknąć
dwukrotnie i przeciągnąć w
przypadku tekstu i rysunku).

Zmiana skali powiększenia
v Dotknij kolejno opcji

Menu>Zbliżenie lub użyj
narzędzia powiększenia. Wartość
powiększenia można zmienić (od
25% do 200%).

Korzystanie z osobistego
słownika
v Dotknij kolejno opcji

Menu>Opcje>karta Słownik.

v W polu tekstowym Słowo wprowadź

słowo, które chcesz umieścić w
słowniku.
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Aby wpisać słowo, otwórz listę SIP i
wybierz opcje klawiatury. Aby napisać
słowo odręcznie, otwórz listę SIP i
wybierz opcję rysika.
v Dotknij przycisku Dodaj, aby dodać
to słowo do słownika osobistego.
Słowo pojawi się na liście słownika.

Udostępnianie
internetu
Uwaga
v Wymagane jest oprogramowanie

ActiveSync wersja 4.5 lub wyższa.

Uwaga
vP
 o rozpoznaniu pisma obszar

wpisywania jest automatycznie
czyszczony. Należy pisać wyraźnie.
Należy odpowiednio oddzielać
litery i słowa, unikać ściśniętych
słów lub dużych odstępów między
literami w obrębie słowa.

Programy
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Programy
v Podłącz kabel USB do komputera.
v Dotknij kolejno opcji Start >

Programy > Udostępnianie
internetu.
v Ustaw połączenie komputera na
USB lub Bluetooth PAN
v Ustaw połączenie sieciowe na
odpowiedni APN
v Dotknij opcji Połącz i lewego
klawisza funkcyjnego w dolnej linii
v Gdy aktywacja zakończy się
sukcesem, na ekranie telefonu
pojawi się wskaźnik połączenia
danych (G/ E/ 3G/ H).

Uwaga
Programy

v Wymaganym systemem

operacyjnym komputera jest
Windows XP SP2 lub nowszy.

132
KS20 P4_Poland_0319_���_��������132 132

2008.3.19 6:45:4 PM

Ustawienia
Ustawienie
telefonu
To menu pozwala na edycję ustawień
związanych z nawiązywaniem i
odbieraniem połączeń.

Telefon
Dźwięki
v Typ dzw.: Ta opcja określa sposób

na wybranie dźwięku, który
będzie towarzyszył naciskaniu
klawiszy.(Długie dźwięki/Krótkie
dźwięki/Wyłączony)

Zabezpieczenia
Zaznaczenie opcji "Wymagaj kodu
PIN, gdy tel. jest używany" spowoduje,
że po każdym włączeniu telefonu
będzie wymagane wprowadzenie
kodu PIN.

Usługi
Aby uzyskać dostęp do ustawień
usługi, wybierz ją z listy, a następnie
dotknij opcji„Pobierz ustawienia”.
Ustawienia

powiadamiania o nadejściu
połączenia. Można dokonać wyboru
pomiędzy [Dźwięk dzwonka],
[Dzwonek narastający], [Dzwonek
pojedynczy], [Wibracja], [Wibracja
i dzwonek], [Wibracja, potem
dzwonek] i [Brak].
v Dźwięk dzw.: Ta opcja pozwala
wybrać dźwięk dzwonka dla
przychodzących połączeń
głosowych.

v Klaw. num.: Ta opcja pozwala
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Ustawienia

Ustawienia

Blokowanie połączeń

ID rozmówcy

Opcja umożliwia ograniczanie
połączeń: Wszystkie połączenia
wychodzące/Międzynarodowe
połączenia wychodzące/
Międzynarodowe połączenia
wychodzące z wyjątkiem kraju
macierzystego/Wszystkie połączenia
przychodzące/ Wszystkie połączenia
przychodzące w roamingu.
Edycja ustawień blokowania połączeń
jest chroniona hasłem. Hasło
blokowania zostanie dostarczone
przez operatora sieci po zgłoszeniu
chęci subskrypcji tej usługi.
Blokowanie połączeń dotyczy
wszystkich połączeń głosowych
i połączeń danych, z wyjątkiem
połączeń alarmowych.

Przejdź do opcji "Wszyscy", aby
ID abonenta było widziane przez
wszystkich, do których dzwonisz,
„Nikt”, aby ID abonenta nie
wyświetlało się w czasie nawiązywania
rozmów, lub„Tylko osobom z listy
kontaktów”, aby identyfikacja
rozmówcy była udostępniana tylko w
przypadku nawiązywania połączeń z
osobami zapisanymi w Kontaktach.

Przekazywanie połączeń
Ta funkcja pozwala na przekierowanie
połączeń przychodzących na inny
numer telefonu.

Połączenie oczekujące
Wybierz Powiadamiaj, aby
otrzymywać powiadomienia o
nowych połączeniach przychodzących
podczas rozmowy.
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Poczta głosowa i wiadomości
tekstowe
Numer poczty głosowej i numer
centrum wiadomości SMS są
wykrywane i ustawiane jako domyślne
natychmiast po włożeniu do telefonu
karty SIM. Jednak informacje te można
przeglądać.
Można także wyświetlić numery
poczty głosowej, dotykając opcji
Poczta głosowa na ekranie Szybkiego
wybierania numerów.

Wybieranie ustalonych
numerów

Można wybrać typ sieci i sposób
wybierania sieci, a także wskazać,
kiedy telefon działa w Sieci
komórkowej.

Bieżąca sieć
Nazwa bieżącej sieci jest wyświetlana
w polu Bieżąca sieć.

Wybieranie sieci
Pozwala zdefiniować sposób
wybierania pomiędzy dostępnymi
sieciami, np. w czasie podróży.
v Ręczny: Pozwala samodzielnie
wybrać sieć. Przejdź do wybranej
sieci i dotknij przycisku OK.

Ustawienia

Można aktywować funkcję Numerów
ustalonych. Połączenie z numerami
spoza listy nie będą możliwe.

Sieć
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Ustawienia
Wskazówka
v Ręczny wybór sieci może być

przydatny, gdy wiadomo, ze dana
sieć ma tańsze stawki lub większą
szybkość przesyłania danych.

v Automatyczne: Sieć wybierana jest

automatycznie.

Preferowane sieci
Dotknij karty Sieć > Ustaw sieci
(pobieranie i wysyłanie ustawień może
zająć kilka minut). Wybierz sieć i zmień
priorytet jej używania, dotykając opcji
Przesuń w górę lub Przesuń w dół.
Ustawienia

Pasmo

Bezpieczeństwo
Pozwala na zmianę kodu PIN2.

Ustawianie daty i godziny
Aby ustawić godzinę, dotknij kolejno
opcji Ustawienia>karta System>Zegar
i alarmy>karta Godzina.
Aby zmienić godzinę, wybierz swoją
strefę czasową, godzinę, minuty i
sekundy.
Dotknij strzałki w dół w polu Data, aby
zobaczyć kalendarz i wybrać bieżącą
datę. Kiedy przebywasz w podróży,
możesz ustawić inną datę i godzinę
dla miejsca, w którym się aktualnie
znajdujesz.

Atomatycznie, UMTS, GSM 900/1800,
GSM 1900
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Ustawianie alarmów
Aby ustawić alarmy, dotknij kolejno
opcji Ustawienia>karta System>Zegar
i alarmy>karta Alarmy. Można ustawić
do 3 alarmów. Dotknij opcji Opis i
wprowadź opis, a następnie dotknij
dni tygodnia. Można też ustawić
dźwięk alarmu.

Dźwięki i
powiadomienia
Ustawianie dźwięków i
powiadomień dla czynności

Blokada
Telefon posiada dwa rodzaje
zabezpieczeń. Pierwszym jest
ograniczenie użycia telefonu przez
osoby nieuprawnione poprzez
przypisanie specjalnego kodu PIN
(osobisty numer identyfikacyjny).
Drugim jest zabezpieczenie hasłem
dostępu do części lub wszystkich opcji
telefonu.

Ustawienia

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Dźwięki i powiadomienia.
2. Na karcie Dźwięki wybierz
sposób powiadomienia, poprzez
zaznaczenie odpowiednich pól.

3. Na karcie Powiadomienia w sekcji
Zdarz. wybierz nazwę zdarzenia i
sposób powiadomienia poprzez
zaznaczenie odpowiednich pól.
Powiadomienie może być w
formie dźwięku, wiadomości lub
migającego podświetlenia.
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Ustawienia
Pierwszy numer PIN zostanie
dostarczony przez operatora sieci
komórkowej i można go zmienić.
Hasło tworzy się przy pierwszym
użyciu telefonu.

Zabezpieczanie telefonu za
pomocą kodu PIN
1. W trybie klawiatury telefonu dotknij
kolejno opcji Menu> Ustawienia >
karta Blokada.
2. Dotknij opcji Wymagaj kodu PIN,
gdy telefon jest używany.
3. Aby zmienić kod PIN, dotknij opcji
Zmień kod PIN.
Ustawienia

Wskazówka
v Wykonywanie połączeń

alarmowych nie wymaga
podawania kodu PIN.

Zabezpieczanie telefonu za
pomocą hasła
Aby zwiększyć bezpieczeństwo
zapisanych danych, można ustawić
wymaganie hasła przy każdym
włączeniu telefonu.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Blokada.
2. Zaznacz opcję "Monituj, jeśli
urządzenie było nieużywane przez" i
w polu po prawej stronie ustaw czas
bezczynności, po którym telefon
zażąda hasła. Z listy Typ hasła,
wybierz rodzaj hasła, które będzie
użyte. Wprowadź hasło i w razie
konieczności potwierdź je. Jeżeli
telefon jest skonfigurowany do
nawiązywania połączeń sieciowych,
należy użyć silnego hasła, aby
zabezpieczyć się przed atakami z
sieci.
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3. Na karcie podpowiedzi wpisz
wyrażenie, które pomoże
przypomnieć sobie hasło, ale nie
umożliwi innym odgadnięcia hasła.
Podpowiedź zostanie wyświetlona
po czterokrotnym wprowadzeniu
błędnego hasła.
4. Dotknij opcji OK. Przy następnym
włączeniu telefonu pokaże się
żądanie podania hasła.

Wskazówka
vP
 o każdym podaniu błędnego

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Blokada. Pojawi się żądanie podania
aktualnego hasła.
2. W ramce Hasło podaj nowe hasło.
3. Na karcie podpowiedzi wpisz
wyrażenie, które pomoże
przypomnieć sobie nowe hasło, ale
nie umożliwi innym odgadnięcia
hasła. Podpowiedź zostanie
wyświetlona po czterokrotnym
wprowadzeniu błędnego hasła.
4. Dotknij opcji OK.

Ustawienia

hasła czas reakcji telefonu
wydłuża się, aż do momentu,
kiedy urządzenie nie będzie
odpowiadać.
W przypadku zapomnienia hasła
należy postępować zgodnie ze
wskazówkami w instrukcji obsługi,
aby wyczyścić pamięć i uzyskać
dostęp do funkcji telefonu.

Zmiana hasła
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Ustawienia
Wyświetlanie danych
właściciela telefonu na
ekranie dnia

Ustawienia

Wyświetlenie informacji
kontaktowych na ekranie dnia w
momencie włączenia telefonu
umożliwia szybką identyfikację
właściciela w przypadku zagubienia
telefonu.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Informacje o właścicielu.
2. Na karcie Opcje zaznacz pole
Informacje identyfikacyjne.
3. Na karcie Opcje zaznacz pole
Notatki, jeżeli chcesz, aby zostały
wyświetlone dodatkowe informacje,
np.: Za znalezienie przewidywana
jest nagroda.
4. Na karcie Notatki wpisz dodatkowy
tekst.

Wskazówka
vA
 by wyświetlać informacje o

właścicielu na ekranie dnia, dotknij
kolejno opcji Start > Ustawienia >
karta Osobiste > Dzisiaj. Na karcie
Elementy, zaznacz pole Informacje
o właścicielu.

Dzisiaj (ekran dnia)
Ustawienia ekranu dnia
Ekran dnia pokazuje informacje o
zbliżających się terminach spotkań,
aktywnych zadaniach oraz informacje
o wiadomościach e-mail.
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Synchronizacja ekranu dnia

Dodawanie tła

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Dzisiaj.
2. Na karcie Wygląd wybierz motyw tła
ekranu dnia.
3. Na karcie Elementy wybierz
elementy, które mają zostać
wyświetlone na ekranie.

Jako tła dla ekranu dnia można użyć
jednego z obrazów zapisanych w
pamięci telefonu.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Dzisiaj.
2. Zaznacz opcję Użyj tego obrazu
jako tła, a następnie dotknij opcji
Przeglądaj, aby obejrzeć listę zdjęć.
3. Dotknij nazwy pliku, którego chcesz
użyć.
4. Dotknij opcji OK.

Wskazówka
vA
 by zmienić kolejność

wyświetlania elementów na
ekranie dnia, dotknij elementu, a
następnie dotknij opcji Przesuń w
górę lub Przesuń w dół.

Ustawienia

141
KS20 P4_Poland_0319_���_��������141 141

2008.3.19 6:45:6 PM

Ustawienia

Ustawienia

Ustawianie opcji wyświetlania
spotkań na ekranie dnia

Ustawianie opcji wyświetlania
zadań na ekranie dnia

Jeżeli na dany dzień zapisanych jest
dużo spotkań, można określić rodzaj
spotkań, które będą wyświetlane na
ekranie dnia.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Dzisiaj.
2. Dotknij karty Elementy.
3. Wybierz Kalendarz i dotknij Opcje.
v Wybierz Następny termin, aby
pokazywane było tylko następne
spotkanie, lub Nadchodzące
terminy, aby pokazywane było wiele
spotkań.
v Można również wybrać
wyświetlanie wszystkich wydarzeń
całodziennych.

Jeżeli na dany dzień zapisanych jest
dużo zadań, można określić rodzaj
zadań, które będą wyświetlane na
ekranie dnia.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Dzisiaj.
2. Dotknij karty Elementy.
3. Wybierz Zadania i dotknij przycisku
Opcje.
v Wybierz typ zadań, które mają być
wyświetlane na ekranie dnia.
v Z listy Kategoria wybierz
odpowiednią opcję, aby
wyświetlane były zadania z
określonej kategorii lub wszystkie
zadania.
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Alarmy
Godzina
Można wyświetlać godzinę, dzień
tygodnia i datę.
W menu Start dotknij kolejno opcji
Ustawienia > karta System > Zegar i
alarmy > karta Godzina.

Dotknij godziny, minut lub sekund, a
następnie dotknij strzałki w górę lub
strzałki w dół, aby zmienić ustawienie
czasu.
Dotknij strzałki w dół w polu Data, aby
zobaczyć kalendarz.
Dotknij dnia, aby wybrać bieżącą datę.
Możesz też dotykać strzałek w lewo
lub w prawo, aby poruszać się w przód
i w tył po kalendarzu.

Alarm
Zaznacz pole z lewej strony, aby
ustawić dzień tygodnia i godzinę
alarmu.
Ustawienia
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Ustawienia
Pamięć
Jeżeli program działa niestabilnie lub
ma mało pamięci, konieczne może być
jego wyłączenie.

Główna

Dotknij pola <Opis> i wprowadź opis
alarmu oraz dni tygodnia.
Dotknij, aby ustawić opcje alarmu,
takie jak Odtwórz dźwięk i Wyświetl
wiadomość, a następnie dotknij pola
godziny, aby ustawić godzinę alarmu.
Ustawienia

Umożliwia sprawdzenie dostępności
pamięci.
v Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta System > Pamięć.
Na karcie Główna wyświetlana
jest ilość pamięci przeznaczona na
przechowywanie danych i plików
oraz pamięć programów. Na tej samej
karcie wyświetlana jest dostępna i
używana pamięć.

Więcej
Wyświetlanie zegara na pasku tytułu
we wszystkich programach.
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Karta pamięci
Kiedy karta jest włożona do telefonu,
możliwe jest sprawdzenie dostępnej
ilości pamięci na karcie.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta System > Pamięć.
2. Dotknij karty Karta pamięci.

Zasilanie

Uruchomione programy

Bateria
Telefon zawiera litowo-jonową baterię
polimerową. Telefon obsługuje
tylko oryginalne baterie i akcesoria
określone przez producenta.

Ustawienia

W większości przypadków programy
zamykają się automatycznie, aby
zwolnić pamięć, ale można je też
zamknąć ręcznie.
1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta System > Pamięć
> karta Uruchomione programy.
2. Z listy Uruchomione programy
wybierz programy, które chcesz
zamknąć, i dotknij opcji Zatrzymaj.
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Ustawienia
Sprawdzanie stanu naładowania
baterii
v Dotknij ikony baterii (

) na ekranie

dnia.
v Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Osobiste >
Zasilanie.
Korzystając z tej opcji, można określić,
czy po pewnym czasie nieaktywności
telefonu ma być włączany tryb
energooszczędny, czy telefon ma
być zasilany przez główną baterię
lub czy jest podłączony do zasilania
zewnętrznego.

Zaawansowane
Ustawienia

146

v Przy zasilaniu bateryjnym: Wyłącz

urządzenie, jeśli jest nieużywane
przez 1, 2, 3, 4, 5 minuty
v Przy zasilaniu zewnętrznym:
Wyłącz urządzenie, jeśli jest
nieużywane przez 1, 2, 5, 10, 15, 30
minut.
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Korzystanie z podświetlenia
Zużycie energii przez telefon można
zmniejszyć poprzez wyłączenie
podświetlenia ekranu i klawiszy.
Krótkie naciśnięcie spowoduje
przejście z trybu energooszczędnego
do trybu pracy. W trybie
energooszczędnym podświetlenie
ekranu będzie kompletnie wyłączone.

Uwaga
vN
 aciśnięcie i zwolnienie

klawisza zasilania spowoduje
przejście telefonu do trybu
energooszczędnego lub trybu
pracy.

Możliwe jest też ustawienie
czasu podświetlenia i jasności
podświetlenia.

2008.3.19 6:45:7 PM

Ustawienia

Aby wyregulować ustawienie
podświetlenia:
1. W menu Start dotknij opcji
Ustawienia.
2. Na karcie System dotknij opcji
Podświetlenie. Na karcie Zasilanie
bateryjne zaznacz, czy telefon
ma wyłączać podświetlenie
automatycznie, jeżeli nie będzie
używany przez określony czas.

Na karcie Zasilanie zewnętrzne
zaznacz, czy telefon ma wyłączać
podświetlenie automatycznie, jeżeli
nie będzie używany przez określony
czas, gdy będzie podłączony do
zasilania zewnętrznego.
Na karcie Jasność wybierz poziom
jasności ekranu.
Na karcie klawiszy ustaw, czy
podświetlenie klawiszy ma być
wyłączane automatycznie, jeżeli
telefon nie będzie używany przez
określony czas.
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Ustawienia
Bluetooth
Konfiguracja ustawień funkcji
Bluetooth

Ustawienia

Dotknij kolejno opcji
Start>Ustawienia>karta
Połączenia>Bluetooth
Bluetooth pozwala na
bezprzewodową komunikację
z komputerami, telefonami
komórkowymi i urządzeniami
peryferyjnymi znajdującymi się
w pobliżu. Telefon obsługuje
wbudowaną łączność Bluetooth, która
umożliwia łączenie się ze zgodnymi
zestawami słuchawkowymi Bluetooth,
programami komputerowymi itd.

Uwaga
vP
 rzy korzystaniu z funkcji

synchronizacji z komputerem
za pośrednictwem komunikacji
Bluetooth możliwa jest wymiana
danych tylko w obrębie spisu
telefonów.
vW
 przypadku otrzymywania
danych od innego urządzenia
Bluetooth telefon zażąda
potwierdzenia. Po zaakceptowaniu
transferu plik zostanie skopiowany
do telefonu.
vM
 ożna ustawić folder
udostępniony dotykając kolejno
opcji Ustawienia Bluetooth
->usługi->Transfer plików>zaawansowane.
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Ogólne

Dostępność

v Bieżący profil: Pozwala na

v Zezwalaj na połączenie innych

zapisanie ustawień Bluetooth z
różnymi nazwami profili.
v Stan systemu: System Bluetooth
Włączony/Wyłączony.

Dostępność
Identyfikacja urządzenia
v Nazwa: Ta opcja pozwala na

wprowadzenie nazwy, która będzie
widoczna na innym urządzeniu w
czasie parowania.
v Adres: Ta opcja wyświetla adres
Bluetooth.

urządzeń
Wszystkie urządzenia/tylko powiąz.
urządzenia: Ta opcja pozwala określić,
czy telefon będzie zezwalał na
parowanie z innymi urządzeniami.
Wybranie opcji wszystkie urządzenia
oznacza, że zewnętrzne urządzenie
Bluetooth będzie mogło się sparować
z telefonem po pomyślnym przejściu
procesu uwierzytelnienia/autoryzacji.
Wybranie opcji tylko sparowane
urządzenia oznacza, że zewnętrzne
urządzenia Bluetooth będą w stanie
odkryć telefon, ale nie będą się mogły
z nim połączyć.
Ustawienia
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Ustawienia
v Inne urządzenia mogą mnie

wykryć: Jeżeli nie chcemy, aby inne
urządzenia znalazły telefon, należy
usunąć zaznaczenie tej opcji.

Usługi
Można skonfigurować każdy profil
Bluetooth (Tranfer plików, Wymiana
informacji, Port szeregowy, Serwer
sieci osobistej, Serwer dostępowy
książki adresowej, Urządzenie
głośnomówiące, Synchronizacja PIM,
Urządzenie głośnomówiące).

Tryby Bluetooth

v Wyłączony: Bluetooth jest

wyłączony. W tym trybie nie można
wysyłać i otrzymywać informacji
przez Bluetooth. Komunikację
radiową Bluetooth należy
wyłączać, aby zmniejszyć zużycie
baterii oraz w sytuacjach, gdy
używanie komunikacji radiowej
jest zabronione (np. w samolotach i
szpitalach).
v Wykrywalny: Bluetooth jest
włączony i wszystkie urządzenia
posiadające Bluetooth znajdujące
się w zasięgu 10 metrów mogą
wyszukać telefon.

Ustawienia

Bluetooth pracuje w telefonie w trzech
następujących trybach:
v Włączony: Bluetooth jest włączony i
można używać jego funkcji.
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Uwaga
vD
 omyślnie Bluetooth jest

wyłączony. Jeżeli Bluetooth będzie
włączony w momencie wyłączenia
telefonu, Bluetooth wyłączy się.
Po włączeniu telefonu Bluetooth
włączy się automatycznie.

Umożliwianie wykrycia
telefonu

Parowanie Bluetooth to połączenie,
które zostaje nawiązane pomiędzy
telefonem, a innym urządzeniem
posiadającym Bluetooth, aby
bezpiecznie wymieniać informacje.
Parowanie Bluetooth wymaga użycia
tego samego kodu PIN lub klucza na
obu urządzeniach. Parowanie jest
procesem wykonywanym jeden raz.
Po sparowaniu urządzenia rozpoznają
partnera i mogą wymieniać informacje
bez konieczności ponownego
wprowadzenia kodu PIN. Należy
upewnić się, że oba urządzenia
znajdują się w zasięgu 10 metrów od
siebie i mają włączony Bluetooth w
trybie wykrywalności.

Ustawienia

1. W telefonie dotknij kolejno
opcji Start> Ustawienia > karta
Połączenia > Bluetooth.
2. Zaznacz pola Włącz oraz "Inne
urządzenie mogą mnie wykryć"
3. Dotknij opcji OK.

Parowanie Bluetooth
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Ustawienia
Parowanie Bluetooth
1. W telefonie dotknij kolejno opcji
Start > Ustawienia > karta
Połączenia > Bluetooth.
2. Dotknij kolejno opcji Menedżer
Bluetooth ->Nowe
3. Znajdują się tam aplikacje
Bluetooth, z których można wybrać
tę, która będzie używana.

Przyjmowanie parowania
Bluetooth

Ustawienia

1. Upewnij się, że Bluetooth jest
włączony w trybie wykrywalności.
2. Dotknij przycisku Tak, gdy na
ekranie pojawi się informacja o
sparowaniu.

3. Wprowadź klucz (ten sam klucz,
który jest wprowadzony w
urządzeniu żądającym sparowania),
aby nawiązać bezpieczne
połączenie. Klucz powinien składać
się z od 1 do 16 znaków.
4. Dotknij opcji Dalej.
5. Dotknij opcji Zakończ. Możesz teraz
wymieniać informacje pomiędzy
urządzeniami.

Uwaga
v Informacje dotyczące profili

Bluetooth można uzyskać,
dotykając opcji Start>Pomoc w
oknie ustawień Bluetooth.
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USB do komputera
Można wybrać połączenie z
komputerem poprzez USB.
Dostępne opcje: USB Active Sync i
Pamięć masowa USB.

Używanie telefonu jako
urządzenia pamięci masowej
USB

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > Połączenia > USB do
komputera.
2. Wybierz Pamięć masowa USB.
3. Dotknij opcji OK.

Połączenia

Ustawienia

Telefon posiada przydatne funkcje
sieciowe, które pozwalają na łączenie
się z Internetem przez połączenia
HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access), EDGE (Enhanced
Data rates for Global Evolution),
GPRS (General Packet Radio Service),
modem Bluetooth i sieć WLAN.
Można skonfigurować połączenia z
Internetem lub siecią firmową, aby
przeglądać witryny internetowe,
wysyłać wiadomości e-mail lub
wiadomości natychmiastowe.
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Ustawienia
Łączenie z Internetem za
pomocą wstępnie
skonfigurowanych połączeń

Uwaga
v Telefon jest już fabrycznie

Ustawienia

skonfigurowany, aby domyślnie
łączyć się z Internetem.
Nie jest więc konieczna zmiana
ustawień.

1. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Połączenia
> Połączenia > karta
Zaawansowane.
2. Dotknij opcji Wybierz sieci.
3. Na liście Programy automatycznie
łączące z Internetem powinny
używać: wybierz odpowiedni
element.
4. Dotknij opcji OK.
5. Aby zakończyć pracę kreatora
połączenia, dotknij przycisku OK.
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Łączenie z Internetem za
pośrednictwem dostawcy
usług internetowych (ISP)

Ustawienia

1. Od dostawcy ISP należy uzyskać
następujące informacje:
v Numer telefoniczny serwera ISP
v Nazwa użytkownika
v Hasło
v Nazwa punktu dostępowego
(wymagane do połączeń GPRS)
2. Dotknij kolejno opcji Start >
Ustawienia > karta Połączenia >
Połączenia.
3. Dotknij opcji Dodaj nowe
połączenie modemowe.
4. Wprowadź nazwę połączenia.

5. Wybierz modem z listy. Jeżeli na
przykład chcesz używać sieci z
komutacją pakietów, wybierz opcję
Sieć komórkowa (GPRS, 3G, HSDPA).
6. Dotknij opcji Dalej.
7. Zakończ pracę kreatora połączenia,
podając wymagane informacje,
a następnie dotknij przycisku
Zakończ.
8. Dotknij karty Zaawansowane >
Wybierz sieci.
9. Na liście Programy automatycznie
łączące z siecią prywatną powinny
używać: wybierz Mój ISP i dotknij
OK.
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Ustawienia
Uwaga
v Dodatkowe informacje dla

Ustawienia

każdego ekranu są dostępne
po dotknięciu opcji Pomoc.
Aby zmodyfikować ustawienia
połączeń, dotknij opcji Zarządzaj
istniejącymi połączeniami na
ekranie Połączenia i postępuj
zgodnie z poleceniami kreatora
połączenia.
v Jeżeli w Mój ISP są dwa lub więcej
połączeń, automatycznie zostanie
wybrane jedno z nich.
Jeżeli chcesz zmienić połączenie
z wybranego automatycznie
na preferowane, dotknij
opcji Zarządzaj istniejącymi
połączeniami w Mój ISP, wybierz
preferowane połączenie i dotknij
przycisku OK.

Resetowanie i modyfikowanie
ustawień karty sieciowej w
telefonie
1. Wybierz Start > Ustawienia >
Połączenia > Wi-Fi
2. Wybierz kartę Karty sieciowe.
3. Na ekranie listy Karta sieciowa łączy
się z: wybierz odpowiedni element:
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v Jeżeli chcesz połączyć się z

Internetem, używając ISP lub
WLAN do przeglądania witryn
internetowych przy pomocy
programu Internet Explorer, wybierz
Internet.
v Jeżeli chcesz połączyć się z
prywatną siecią i przeglądać folder
udostępniony w sieci przy pomocy
eksploratora, wybierz Praca.
4. W polu Dotknij nazwy karty
sieciowej, aby zmienić jej ustawienia
wybierz odpowiednią kartę
sieciową.

Ustawienia

5. Po wybraniu karty i otwarciu
ekranu ustawień trzeba dokonać
konfiguracji. Na karcie Adres IP,
wybierz opcję Użyj podanego
adresu IP i wprowadź wymagane
informacje. Należy skontaktować się
z dostawcą usług internetowych lub
administratorem sieci, aby otrzymać
informacje dotyczące adresu IP,
maski podsieci i bramy domyślnej.
6. Na karcie Serwery nazw należy
dokonać konfiguracji ustawień
serwerów DNS i WINS. Serwery
wymagające przypisanego adresu
IP mogą wymagać sposobu
mapowania nazw komputerów
z adresami IP. DNS i WINS są
rozwiązaniami obsługiwanymi przez
telefon.
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Ustawienia
Uwaga
v Aby połączyć się z siecią WLAN,

w ustawieniach sieci musi istnieć
„Mój ISP”.

Men.bezprzew.
(Menedżer
bezprzewodowy)

Ustawienia

Menedżer bezprzewodowy
jest narzędziem do zarządzania
połączeniami Wi-Fi i Bluetooth.
Narzędzie to umożliwia telefonowi
łączenie się z lokalnymi sieciami
bezprzewodowymi oraz
bezprzewodowe łączenie się z
Internetem. Technologia Wi-Fi jest
szybsza i posiada większy zasięg niż
technologia Bluetooth.

v Dotknij opcji Menedżer

bezprzewodowy na ekranie dnia lub
kolejno opcji Start>Ustawienia>
Połączenia.
v Aby włączyć połączenie Wi-Fi,
dotknij opcji Wi-Fi w Menedżerze
bezprzewodowym.
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Na ekranie pojawi się dymek
zawierający informacje dotyczące
punktów dostępowych
zlokalizowanych w pobliżu
użytkownika.
v Możesz dotknąć nazwy punktu
dostępowego, do którego masz
uprawnienia dostępu, a następnie
dotknąć przycisku OK.
v Następnie wybierz opcję Internet,
aby mieć dostęp do usług
internetowych, i dotknij opcji Połącz.

Uwaga

Ustawienia

Jeżeli dostawca usługi Wi-Fi
lub administrator sieci ustawił
szyfrowanie WEP, w wyskakującym
okienku należy wprowadzić klucz
WEP. Jeżeli szyfrowanie WEP nie
zostało ustawione, wyskakujące
okienko się nie pojawi.
Klucz można uzyskać u dostawcy
usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.
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Ustawienia
Jeżeli połączenie Wi-Fi zostało
nawiązane, nazwa połączenia (SSID)
będzie widoczna w oknie Menedżera
bezprzewodowego.
Aby wyłączyć połączenie Wi-Fi, dotknij
ponownie opcji Wi-Fi w Menedżerze
bezprzewodowym.

Konfiguracja ustawień
połączenia Wi-Fi
v Jeżeli dotkniesz opcji Użyj adresu

Uwaga
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci
WLAN należy uzyskać ustawienia
IP od dostawcy usługi WLAN lub
administratora sieci.

IP przypisanego przez serwer,
możesz uzyskać ustawienia IP
automatycznie.

Ustawienia

vD
 otknij kolejno opcji Start>Usta

wienia>Połączenia >Wi-Fi>Karty
sieciowe>Karta Samsung 2700S
WiFi
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Uwaga
Aby zapobiec utracie danych
w telefonie, wszystkie usługi
bezprzewodowe, takie jak sieć
telefoniczna, WLAN i Bluetooth,
zostają wyłączone, kiedy poziom
baterii spada poniżej dwóch procent.

v Jeżeli dotkniesz opcji Użyj

Ustawienia

podanego adresu IP, musisz
wpisać adres IP przydzielony
przez dostawcę usługi WLAN lub
administratora sieci.
v Wpisz adres IP, Maskę podsieci i
Bramę domyślną.
v Dotknij opcji Serwery nazw.
v Określ serwery DNS, alternatywny
DNS, WINS i alternatywny WINS,
jeżeli to konieczne.
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Akcesoria
Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można
dobierać w zależności od potrzeb.

Ładowarka podróżna

Zestaw słuchawkowy

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

v Zestaw

Standardowa
bateria

słuchawkowy
stereo

Uwaga
v Zawsze używaj oryginalnych

akcesoriów firmy LG.

v Nieprzestrzeganie tego zalecenia

Przewód danych / płyta
CD-ROM
Akcesoria

Umożliwia
podłączenie
telefonu do
komputera w celu wymiany danych.

może spowodować utratę
gwarancji.
v Akcesoria mogą się różnić w
zależności od regionu. Dalsze
informacje na ten temat można
uzyskać w naszych regionalnych
centrach serwisowych lub u
naszych przedstawicieli.
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DANE TECHNICZNE
Ogólne
Nazwa produktu: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Waga netto: 96 g(Z BATERIĄ), 68 g (BEZ BATERII)

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C
Min.: -10°C

DANE TECHNICZNE
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Memo

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

How to cut

Cut out Quick Reference Guide

along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.
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How to fold

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so
that the cover faces upwards
as illustrated below.
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PART OF THE PHONE
1

5

1. Earpiece
2. Touch Screen

KS20

3. Send Key

2

4. Nnavigation KEY
5. Internal camera lens

Quick Reference Guide
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

6. End Key
3

6

4

For more details, please refer to the User Guide.

To start and stop synchronization
vTo synchronise Outlook information and other local

information on the PC, including media files, connect
your device to the PC using Bluetooth or a cable.
vIf you are synchronizing directly with Exchange
Server, you can use this connection to the PC to “pass
though” to the network, or you can synchronise without
connecting to the PC over a cellular or Wi-Fi network.
vIn ActiveSync, tap Sync. To end synchronization before
it completes, tap Stop. To change which information is
synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu > Options.
2. Do one or both of the following:
vSelect the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box, you
might have to clear the check box for the same
information type elsewhere in the list.
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v
Clear the check box for any items you want to stop

synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely, tap
the PC and tap Delete.

CAMERA
Do one of the following to display the camera capture
screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then select
Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External camera
with tapping Camera Switch on the left down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder. You can
find with tapping Pictures & Videos.
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VIDEO CAMERA
1. Select Video Camera menu. Once the settings are
displayed on the screen, you can scroll through them
touching the icons. Scroll to the setting you wish to
change, tap the screen and it will bring up the setting
values. Scroll to your preferred choice.
2. To start recording press c or OK/Confirm key. As soon
as it starts to record a timer will be displayed.

WINDOWS MEDIA
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and video files
that are stored on your device or on a network, such as
on a Web site.

PSNOTES
PSNnote is a multimedia input editor with handwriting
recognition for Pocket PC. You can enter handwritten
text (in English, French, German, Italian or Spanish,
depending on the installation) in various styles (that
is immediately converted into digital text), drawings,
images, video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. standard tools that perform only one action.

BLUETOOTH
To set the bluetooth configuration

Using Windows Media Player, you can play both audio
and video files. These are the following file formats
that are supported by this version of Windows Media
Player (WAV, WMA, WMV, MP3, MIDI,SP-MIDI, SMAF,
AAC,AMR,3GP,MP4 etc).

INTERNET EXPLORER
Internet Explorer Mobile is a full-featured Internet browser,
optimized for use on your mobile device.
In the Address bar, enter the web address you want to visit
and then tap . Tap the down arrow in the Address bar to
choose one from previously entered addresses.

which makes it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications and so on.

CONNECTIONS
Your device is equipped with powerful networking
functions that enable you to connect to the Internet
through a HSDPA(High Speed Downlink Packet Access),
EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution), GPRS
(General Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnnetwork. You can set up connections
to the Internet or to a corporate network to browse the
Internet, and exchange e-mail or instant messages.

Tap Start>Settings>connections tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close proximity
to communicate directly with each other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth connectivity,
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KARTA GWARANCYJNA

TELEFON KOMÓRKOWY GSM
Nazwa sprzętu

Imię i nazwisko klienta(*)

Model(*)

Adres zamieszkania(*)

Nr fabryczny(*)

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

Nr IMEI(*)
Data sprzedaży(*)
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(*)wypełnia sprzedawca
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Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy
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ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY
Lp.

Data
zgłoszenia
sprzętu do
naprawy

Data
zakończenia
naprawy
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Data
wydania
sprzętu
z serwisu

Opis naprawy

Pieczątka
zakładu

Pokwitowanie
klienta
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