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KU250 Instrukcja obsługi
-Wersja polska
Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi telefonu
komórkowego trzeciej generacji LG KU250. Wszystkie
prawa do tego dokumentu są zastrzeżone przez
firmę LG Electronics. Kopiowanie, modyfikowanie i
dystrybuowanie tego 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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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
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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.
Standardową jednostką miary
oddziaływania fal radiowych dla
telefonów komórkowych jest
SAR (Specific Absorption Rate współczynnik absorpcji swoistej).
Określona w międzynarodowych
wytycznych graniczna wartość
współczynnika SAR wynosi 2,0
W/kg*. Badania współczynnika SAR
zakładają standardowe pozycje
pracy i transmisję z najwyższym
certyfikowanym poziomem

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.
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Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

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 1,24 W/kg.

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. 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 1,04 W/kg.
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Eksploatacja i konserwacja
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.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

* 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.
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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.

v Nie wolno stukać w ekran ostrymi

przedmiotami, gdyż może to
uszkodzić telefon.

v Nie wolno wystawiać telefonu na

działanie płynów i wilgoci.
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v Akcesoriów takich jak słuchawki

douszne należy używać z rozwagą.

v Nie należy bez potrzeby dotykać

anteny.

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.

2007.6.21 11:53:16 AM

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.
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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.

Ochrona przed
uszkodzeniem słuchu
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.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Bezpieczeństwo na drodze



2007.6.21 11:53:17 AM

Wskazówki na temat bezpiecznego i
efektywnego korzystania z telefonu
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prace wybuchowe

Na pokładzie samolotu

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

Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia systemów
samolotu.

Otoczenie grożące
eksplozją
v Telefonu nie należy używać na

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.

v Przed wejściem na pokład

samolotu należy wyłączyć telefon.

v Gdy samolot znajduje się na ziemi,

nie należy używać telefonu bez
pozwolenia załogi.

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

10
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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.

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

Informacje na temat
użytkowania baterii
v Tej baterii nie trzeba rozładowywać

przed jej ponownym
naładowaniem. W odróżnieniu
od innych baterii, nie występuje
w niej efekt pamięci, obniżający
wydajność.

v Używaj tylko baterii i ładowarek

firmy LG. Ładowarki firmy LG
zapewniają największą żywotność
baterii.
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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.

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

Połączenia awaryjne

11
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Cechy i funkcje telefonu KU250
Elementy telefonu

Ekran LCD
v U góry: ikony wskazujące

siłę sygnału, stan
naładowania baterii i inne
informacje

Widok otwartego telefonu
Słuchawka

v U dołu: klawisze funkcyjne

Klawisze nawigacyjne
vW
 trybie gotowości:
U Ulubione

R Wiadomość
L Profile

Cechy i funkcje telefonu KU250

D Wyszukaj
vW
 trybie menu:

poruszanie się między
menu.
Klawisz Menu

Mikrofon

12
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Pliki

Orange

Klawisze funkcyjne
Tymi klawiszami można wybrać funkcje
odpowiadające napisom na ekranie tuż
nad nimi.
Klawisz Wyczyść
v Każde naciśnięcie powoduje
usunięcie jednego znaku.
Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje usunięcie całej treści.
Klawisze alfanumeryczne
vW
 trybie gotowości:
wprowadzanie cyfr wybieranego
numeru. Przytrzymanie:
0 - P ołączenia międzynarodowe.

- Wybranie numeru poczty
1
głosowej.
2 do # - Szybkie
wybieranie numerów.
v W trybie edycji:
wprowadzanie cyfr i znaków.

2007.6.21 11:53:17 AM

nkcje
e tuż

Lewy/prawy klawisz
funkcyjny

Złącze zestawu
słuchawkowego/ładowarki
Uwaga
v Przed podłączeniem
przewodu USB
upewnij się, że
telefon jest włączony
i znajduje się w trybie
bezczynności.

Klawisz Wyślij
Klawisz Zakończ
Klawisz OK

Soczewka
zewnętrznego aparatu

Pokrywa komory
akumulatora

Bateria

Złącza baterii
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Gniazdo karty
USIM
Gniazdo kart pamięci

Cechy i funkcje telefonu KU250

Widok z tyłu

Gniazdo kart pamięci micro SD

13

2007.6.21 11:53:18 AM

Pierwsze kroki
Wkładanie karty USIM i
baterii
1. Wkładanie karty USIM.

Pierwsze kroki

Na karcie USIM zapisany jest numer
telefonu, informacje o usługach oraz
dane kontaktów, dlatego musi być
umieszczona w telefonie. Usunięcie
karty USIM sprawia, że za pomocą
telefonu nie można wykonywać
połączeń (z wyjątkiem połączeń
alarmowych, w zależności od kraju, w
którym się znajdujesz) do momentu
włożenia innej, ważnej karty. Przed
wkładaniem i wyjmowaniem karty
USIM należy zawsze odłączyć od
telefonu ładowarkę i inne akcesoria.
Kartę USIM należy wsunąć 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.

Wkładanie karty USIM. Wyjmowanie karty USIM
Uwaga
v Metalowy styk karty SIM można
bardzo łatwo uszkodzić przez
zarysowanie. Podczas wkładania
i wyjmowania karty postępuj z
nią bardzo ostrożnie. Stosuj się do
instrukcji dołączonych do karty.

2. Wkładanie baterii.
Włóż akumulator do komory, tak aby
metalowe styki złączyły się w połowie
długości telefonu.

14
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Dociśnij akumulator od góry, aż
zablokuje się na swoim miejscu. Załóż
pokrywę akumulatora na telefon w
sposób przedstawiony na ilustracji.

3. Wyjmowanie baterii.

U250_Poland_P4���_0615(3G������15 15

Pierwsze kroki

Obróć telefon dolną stroną do góry,
jak pokazano na ilustracji. Delikatnie
popchnij ku dołowi pokrywę
komory baterii, aby ją odblokować, a
następnie ją podnieś. Podważ baterię
palcami i ją wyciągnij.

15
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Pierwsze kroki
Ładowanie baterii
Przed podłączeniem ładowarki
podróżnej do telefonu, należy
najpierw włożyć do niego baterię.

1. T rzymając wtyczkę ładowarki
podróżnej w taki sposób, by
strzałka była skierowana jak na
rysunku, włóż wtyczkę ładowarki
do gniazda po prawej stronie
telefonu.

2. D
 rugi koniec ładowarki podłącz do
gniazdka elektrycznego.

Uwaga
v Używaj wyłącznie ładowarki
dołączonej do telefonu.

3. P o zakończeniu ładowania
paski widoczne na ikonie baterii
przestaną się przesuwać.

Pierwsze kroki

4. P rzed pierwszym użyciem telefonu
sprawdź, czy bateria jest w pełni
naładowana.

16
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PRZESTROGA!

• Jeśli akumulator jest całkowicie
rozładowany, po podłączeniu zasilacza
podróżnego na wyświetlaczu LCD
pojawi się ekran ładowania na około 1–
1,5 minuty.
• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki
na siłę, gdyż może to spowodować
uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
• Podłącz ładowarkę pionowo do
gniazdka elektrycznego.
• Używając ładowarki za granicą, w razie
potrzeby skorzystaj z adaptera.
• Podczas ładowania nie wyjmuj baterii
ani karty USIM.

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

Sposób korzystania z karty
pamięci microSD*
Pierwsze kroki

• Podczas burzy odłącz ładowarkę od
źródła zasilania i telefonu, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru.
• Aby uniknąć zarysowania, trzymaj
baterię z dala od ostrych przedmiotów
i zwierząt. W przeciwnym razie grozi to
pożarem.

Odłączanie ładowarki

17
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Pierwsze kroki
1. Wyłącz telefon. Wkładanie lub
wyjmowanie karty pamięci
microSD, gdy telefon jest włączony,
może spowodować uszkodzenie
plików zapisanych na karcie.

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

2. Podnieś plastikową osłonę
zakrywającą gniazdo karty pamięci
microSD.

5. Zamknij plastikową osłonę gniazda.

Pierwsze kroki

3. 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.

6. Aby wyjąć kartę pamięci, wyłącz
telefon, otwórz osłonę gniazda
i czubkiem palca delikatnie
wepchnij kartę głębiej, co
spowoduje uruchomienie
mechanizmu wysuwającego.

18
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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

Formatowanie karty
pamięci
Przed użyciem karty pamięci należy ją
sformatować. Podłącz kartę i wybierz
kolejno opcje
Menu o Ustawienia o Menedżer
pamięci o Pamięć zewnętrzna,
a następnie naciśnij lewy klawisz
funkcyjny l .
Czynność tę należy wykonać tylko w
przypadku pierwszego podłączenia
karty pamięci. Podczas formatowania
utworzone zostaną różne foldery dla
różnych typów danych.

karta pamięci microSD.

sformatowana w systemie plików
FAT32, sformatuj ją ponownie w
systemie plików FAT16.

Więcej informacji na temat karty
pamięci microSD można znaleść w jej
instrukcji obsługi.
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Pierwsze kroki

v Jeśli karta microSD została
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Pierwsze kroki
Włączanie/Wyłączanie
telefonu
Włączanie telefonu
Upewnij się, że karta USIM jest
włożona do telefonu, a bateria jest
naładowana. Naciśnij i przytrzymaj
klawisz E , do momentu włączenia
telefonu. Jeżeli włączone jest
żądanie kodu PIN, wprowadź kod
PIN dostarczony z kartą USIM. Po
kilku sekundach telefon zostanie
zarejestrowany w sieci.

Wyłączanie telefonu
Pierwsze kroki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz E ,
do momentu wyłączenia telefonu.
Wyłączenie telefonu może nastąpić
z krótkim opóźnieniem. Nie należy
w tym czasie ponownie włączać
telefonu.

Kody dostępu
Za pomocą kodów opisanych w tej
sekcji można zabezpieczyć telefon
przed użyciem przez nieupoważnione
osoby. Do zmiany kodów dostępu (z
wyjątkiem kodów PUK i PUK2) służy
polecenie Zmień kody [Menu #.5.3].

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)
Kod PIN (Personal Identification
Number - osobisty numer
identyfikacyjny)
zabezpiecza kartę USIM przed
użyciem przez nieupoważnione
osoby. Kod PIN jest zazwyczaj
dostarczany z kartą USIM. Gdy opcja
Żądanie kodu PIN jest ustawiona
na Włącz, telefon po każdym
uruchomieniu żąda podania kodu
PIN. Gdy opcja Żądanie kodu PIN jest
ustawiona na Wyłącz, telefon łączy
się bezpośrednio z siecią, nie żądając
wprowadzenia kodu PIN.

20
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Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2 (8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z
niektórymi kartami USIM, jest
wymagany w celu uzyskania dostępu
do takich funkcji, jak wybieranie
ustalone. Funkcje te dostępne są
tylko wtedy, jeżeli obsługuje je karta
USIM.

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi
kartami USIM, jest wymagany do
odblokowania zablokowanego kodu
PIN2. W przypadku zagubienia kodu
należy skontaktować się z centrum
obsługi klienta operatora sieci.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)
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Kod zabezpieczający chroni
telefon przed użyciem przez
nieupoważnione osoby. Domyślny
kod zabezpieczający to "0000".
Jest on wymagany do usunięcia
wszystkich wpisów telefonu oraz do
przywrócenia ustawień fabrycznych.
Pierwsze kroki

Kod PUK (Personal Unblocking Key
- osobisty kod odblokowujący)
jest wymagany do odblokowania
zablokowanego kodu PIN. Kod PUK
może być dostarczony z kartą USIM.
Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z
centrum obsługi klienta operatora
sieci, w celu uzyskania kodu. W
przypadku zagubienia kodu należy
skontaktować się z centrum obsługi
klienta operatora sieci.

Kod zabezpieczający
(od 4 do 8 cyfr)
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Ogólne funkcje
Wykonywanie i odbieranie
połączeń
Wykonywanie połączenia
głosowego
1. Wprowadź numer telefonu wraz z
pełnym numerem kierunkowym.
v Aby usunąć cyfrę, naciśnij

klawiszC . Aby usunąć
wszystkie cyfry, naciśnij i
przytrzymaj klawiszC .

L

2. Naciśnij klawisz S , aby wykonać
połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij
klawisz E .
Ogólne funkcje

Uwaga
v Aby włączyć zestaw głośnomówiący
podczas połączenia, należy nacisnąć
klawisz O.

Wybieranie numeru za pomocą
listy połączeń
1. N
 aciśnięcie klawisza S w trybie
gotowości telefonu, spowoduje
wyświetlenie listy ostatnich
połączeń przychodzących,
wychodzących i nieodebranych.
2. P rzewiń do wybranego numeru,
używając klawiszyUD .
3. Naciśnij klawisz S .

Wykonywanie połączenia wideo
Połączenia wideo można wykonywać
w obszarach, w których dostępna
jest usługa 3G. Jeśli rozmówca
korzystający z telefonu z funkcją 3G
znajduje się w obszarze, w którym
dostępna jest usługa 3G, połączenie
wideo zostanie nawiązane. Telefon
pozwala także na odbieranie
połączeń wideo. Aby wykonać/
odebrać połączenie wideo:

22
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1. Wprowadś numer telefonu za
pomocą klawiatury lub wybierz
numer telefonu z listy wykonanych/
odebranych połączeń.
v Żeby poprawić błędy - naciśnij

krótko klawiszC , aby usunąć
ostatnią cyfrę lub naciśnij i
przytrzymaj klawiszC , by
usunąć wszystkie cyfry.

2. Jeżeli nie chcesz używać zestawu
głośnomówiącego, upewnij
się, że podłączony jest zestaw
słuchawkowy.
3. Aby uruchomić funkcję wideo,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz Zacznij
wideorozmowę.
połączenia wideo wymagane
będzie zamknięcie innych
aplikacji, wyświetlony zostanie
odpowiedni monit.
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v Nawiązanie połączenia wideo
może potrwać pewien czas.
Należy zachować cierpliwość. Czas
nawiązywania połączenia zależy
także od tego, jak szybko rozmówca
odbierze połączenie. Podczas gdy
połączenie będzie realizowane, na
ekranie zobaczysz swój wizerunek.
Po odebraniu połączenia przez
rozmówcę, na ekranie zostanie
wyświetlony jego obraz.

4. O
 ile to konieczne, wyreguluj
kamerę.
5. A
 by zakończyć połączenie, naciśnij
klawisz E lub zamknij pokrywę
telefonu.
Ogólne funkcje

v Jeżeli przed wykonaniem

Uwaga
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Ogólne funkcje
Wykonywanie połączenia
głosowego/wideo za pomocą
listy Kontaktów
Można w łatwy sposób nawiązać
połączenie z osobami, których
numery zapisano na liście Kontaktów.
1. Naciśnij klawisz , żeby otworzyć
listę kontaktów.
2. Przewiń do wybranego kontaktu.
3. Naciśnij klawisz S , żeby
wykonać połączenie głosowe. Aby
wykonać wideopołączenie, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny i wybierz
funkcję Zacznij wideorozmowę.
4. Naciśnij E , żeby zakończyć
połączenie.

Wykonywanie połączeń
międzynarodowych
1. N
 aciśnij i przytrzymaj klawisz
0 , aby wprowadzić
numer kierunkowy w ruchu
międzynarodowym. Znak "+"
można zastąpić kodem połączenia
międzynarodowego.
2. Wprowadś numer kierunkowy
kraju, numer kierunkowy obszaru i
numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz S.

Odbieranie połączenia

Ogólne funkcje

Gdy nadchodzi połączenie, telefon
dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest
migająca ikona telefonu. Jeżeli osoba
dzwoniąca jest zidentyfikowana,
na ekranie wyświetlony zostanie
jej numer telefonu (lub nazwisko,
jeżeli numer jest zapisany w spisie
Kontakty).

24
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1. Aby odebrać połączenie
przychodzące, naciśnij klawisz S.

2. A
 by zakończyć rozmowę, naciśnij
klawisz E.

Uwaga

Uwaga

v Aby odrzucić połączenie
przychodzące, należy nacisnąć
klawisz E lub nacisnąć
dwukrotnie prawy klawisz funkcyjny.

 ołączenia można odbierać w czasie
vP
korzystania z Kontaktów lub innych
funkcji menu.

v Jeśli Tryb odbioru zostanie
ustawiony na wartość Tylko kl.
Odbioru (menu 2.0.4), w celu
odebrania połączenia należy
nacisnąć klawisz S.
v Jeśli jako tryb odbierania wybrano
opcję Dowolny klawisz, połączenia
można odbierać dowolnym
klawiszem, z wyjątkiem klawisza
E.

 by całkowicie ściszyć dzwonek
vA
połączenia przychodzącego, należy
nacisnąć i przytrzymać klawisz
nawigacyjny ściszania (strzałkę w
dół).

Ogólne funkcje
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v J eśli zgodny zestaw słuchawkowy
jest podłączony do telefonu,
połączenia można odbierać za
pomocą przycisków zestawu
słuchawkowego lub telefonu.
W celu odrzucenia połączenia
przychodzącego należy nacisnąć
klawisz E .
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Ogólne funkcje
Moc sygnału
Możesz sprawdzić poziom sygnału
poprzez wskaśnik sygnału ,
znajdujący się na wyświetlaczu
telefonu. Poziom sygnału może
się zmieniać, zwłaszcza wewnątrz
budynków. Przesunięcie się w okolice
okna może polepszyć jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Ogólne funkcje

Znaki alfanumeryczne można
wprowadzać za pomocą klawiatury
telefonu.
Czynności, takie jak zapisywanie
nazwisk w spisie Kontaktów,
wprowadzanie wiadomości,
tworzenie spersonalizowanego
powitania oraz planowanie zdarzeń,
wymagają wprowadzania tekstu. W
telefonie dostępne są następujące
metody wprowadzania tekstu.

Tryb T9
Tryb ten umożliwia wprowadzanie
tekstu przez naciskanie klawisza
każdej litery tylko raz. Każdy klawisz
na klawiaturze ma przypisaną więcej
niż jedną literę. W trybie T9 telefon
automatycznie porównuje naciśnięcia
klawiszy z wewnętrznym słownikiem,
w celu ustalenia poprawnego słowa,
tym samym wymagając mniej
naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb
ABC. Funkcja ta nazywana jest także
trybem przewidywania. Naciśnięcie
klawisza # umożliwia włączenie
lub wyłączenie trybu T9.

Tryb ABC
Ten tryb umożliwia używanie liter,
poprzez przyciskanie danego klawisza
alfanumerycznego jednokrotnie,
dwukrotnie, trzykrotnie albo
czterokrotnie, dopóki pożądana litera
nie ukaże się.

Tryb 123 (tryb cyfr)
Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr
za pomocą pojedynczych naciśnięć
klawiszy.

26
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Odwołaj się do poniższej tabeli,
w celu uzyskania większej
ilości informacji o klawiszach
alfanumerycznych.
Klawisz

Małe litery

v Charakter znaków, przypisanych do
klawiszy i ich kolejność pokazywania
się, zależy od wybranego języka,
używanego w trybie ABC. Powyższa
tabela ukazuje charakter klawiszy,
nastawionych na język angielski.

.,¿?i!'"1-()@/:_ ., ¿?i!'"1-()@/:_

ABC2ĄĆÃ
DEF3ĘÉË
GHI4
JKL5Ł
MNO6ŃÓÒÔ
PQRS7Ś
TUV8Ù
WXYZ9ŹŻ
Spacja 0

abc2ąćã
def3ęéë
ghi4
jkl5ł
mno6ńóòô
pqrs7ś
tuv8ù
wxyz9źż
Spacja 0
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Korzystanie z trybu 123
(numerycznego)
Tryb 123 umożliwia wprowadzanie
cyfr w wiadomości tekstowej (np.
numeru telefonu). Przed ponownym
przejściem w odpowiedni tryb
wprowadzania tekstu, należy
wprowadzić żądany numer za
pomocą klawiszy cyfr.

Ogólne funkcje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Kolejno wyświetlane znaki

Wielkie litery

Uwaga
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Przegląd funkcji Menu głównego
Menu w telefonie można wyświetlić na 2 sposoby: w formacie siatki lub listy. W
każdym widoku numery elementów menu są inne. Ustawieniem domyślnym
w telefonie jest wyświetlanie menu w widoku siatki, dlatego wszystkie numery
elementów menu w instrukcji są podane w ten sposób.
Menu można wyświetlić, naciskając klawisz O w trybie bezczynności. Przejdź
do wybranej pozycji, a następnie naciśnij klawisz O , aby przejść do podmenu.
Z menu głównego można także przejść do podmenu, naciskając odpowiednie,
opisane poniżej klawisze numeryczne. Menu główne składa się z poniżej
przedstawionych pozycji głównych i pozycji podmenu.

1. Gry i aplikacje
Przegląd funkcji Menu głównego

1.1 Moje gry i aplikacje
1.2 Ustawienia

2. Połączenia
2.1 Zacznij wideorozmowę
2.2 Rejestry połączeń
2.3 C
 zasy połączeń
2.4 Ilość danych
2.5 K oszty połączeń
2.6 Przekierowania
2.7 B lokowanie połączeń
wychodzących
2.8 N
 umery ustalone
2.9 Poł. oczekujące
2.0 Ustawienie wspólne
2.* Ustaw. wideorozmowy

3. Profile
3.1 Normalny
3.2 Milczy
3.3 Tylko wibrowanie
3.4 Na zewnątrz
3.5 Zestaw słuchawkowy
3.6 Niestandardowy 1
3.7 Niestandardowy 2
3.8 Niestandardowy 3

28
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4. Multimedia
4.1 Aparat
4.2 Kamera
4.3 Muzyka
4.4 Wideo
4.5 Dyktafon

6. Moje dokumenty
6.1 Moje obrazy
6.2 Moje dźwięki
6.3 M
 oje wideo
6.4 Moje gry i aplikacje
6.5 I nne
6.6 Moja karta pamięci

5.1 Napisz
5.2 Odebrane
5.3 Skrzynka e-mail
5.4 Robocze
5.5 Nadawane
5.6 Wysłane
5.7 Szablony
5.8 Emotikony
5.9 Ustawienia
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7. Narzędzia
7.1 U
 lubione
7.2 Alarmy
7.3 Kalkulator
7.4 K onwerter
jednostek
7.5 Czas globalny
7.6 Usługi karty USIM

8.1 D
 odaj
8.2 Wyszukaj
8.3 Szybkie wybieranie
8.4 Grupy
8.5 Numery serwisowe
8.6 Własny numer
8.7 Moja wizytówka
8.8 Ustawienia

Przegląd funkcji Menu głównego

5. Wiadomości

8. Kontakty
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Przegląd funkcji Menu głównego

9. Przeglądarka

Przegląd funkcji Menu głównego

9.1 Strona główna
9.2 Wprowadź adres
9.3 Zakładki
9.4 Zapisane strony
9.5 Historia
9.6 Ustawienia

0. Terminarz
0.1 Kalendarz
0.2 Zadania
0.3 N
 otatka
0.4 N
 otatka tajna
0.5 Wyszukiwanie
0.6 Ustawienia

#. Ustawienia
#.1 Telefon
#.2 Ekran
#.3 Data i godzina
#.4 Sieć
#.5 Zabezpieczenia
#.6 Menedżer pamięci
#.7 Zresetuj ustawienia

*. Łączność
*.1 Bluetooth
*.2 Usługa
synchronizacji
*.3 Połączenie USB
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Gry i aplikacje
Moje gry i aplikacje

Menu 1.1

To menu pozwala na łatwe
pobieranie gier i innych aplikacji. Są
w nim dwa utworzone domyślnie
foldery: Gry i Aplikacje. Każdy z
nich zawiera wbudowane łącze,
które umożliwia pobieranie gier
i aplikacji. Korzystanie z usług
internetowych może jednak wiązać
się z dodatkowymi kosztami.
Nota
vTen telefon nie obsługuje gier 3D.

Ustawienia

Menu 1.2

[Opcje]
Dodaj
1. Z menu Opcje wybierz opcję
Dodaj nowe. Należy skonfigurować
poniższe ustawienia.
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Tryb
połączenia

Wybierz jeden z dostępnych trybów
połączeń (Ustawieniem domyślnym
jest TCP z serwerem proxy lub TCP bez
serwera proxy).

Adres IP

Wprowadź adres IP bramy protokołu
WAP, otrzymany od operatora (np.
195. 129).

Port proxy

Dane portów dostarcza operator i
zależą one od trybu połączenia.

Punkt dostępu Wybierz jeden z dostępnych punktów
dostępu (więcej informacji na temat
dodawania i edytowania nowego
punktu dostępu można znaleźć na
stronie 117).

2. N
 aciśnij klawisz O [Zapisz], aby
zapisać zmiany konfiguracji.
Pokaż
Umożliwia wyświetlenie profilu.

Gry i aplikacje

JAVA (Menu 1.2.1)

Nazwa profilu Wprowadź nazwę konta profilu.
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Połączenia
Zacznij wideorozmowę
Menu 2.1

Za pomocą tego menu można
prowadzić wideorozmowy.
1. Wprowadź numer, z który chcesz
się połączyć.
v Wpisz numer z klawiatury.
v Naciśnij lewy klawisz funkcyjny

[Opcje] i wybierz polecenie Szukaj i
wybierz numer z listy kontaktów.

2. Jeśli chcesz przeprowadzić
wideorozmowę, naciśnij klawisz O.
W trakcie wideorozmowy

Połączenia

Podczas wideorozmowy na ekranie
będzie widoczna nazwa kontaktu,
czas trwania połączenia, wizerunek
kontaktu, wskaźnik głośności, panel
sterowania połączenia wideo oraz
Twój wizerunek.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje]
umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji:
v Głośnik włączony/wyłączony
v Przekaż do telefonu / Przekaż

do Bluetooth (w przypadku
podłączenia zestawu
słuchawkowego Bluetooth)

v Zawieś/Wznów
v Przechwyć
v Aparat (wewnętrzny / zewnętrzny)
v Wyświetl numer nadawcy
v Idź do kontaktów
v Idź do wiadomości
v Zakończ
v Ustawienia

32
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Przychodząca wideorozmowa

Wybrane (Menu 2.2.2)

Gdy odbierzesz wideorozmowę, na
ekranie pojawiają się następujące
informacje o rozmówcy:

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

v Obraz/Animacja: Zdjęcie rozmówcy,

graficzny wizerunek zapisany w
kontaktach lub domyślna animacja
informująca o przychodzącym
połączeniu.

v Nazwa i numer dzwoniącego:

Numer telefonu, którym posługuje
się rozmówca.

Rejestry połączeń

Menu 2.2

Wszystkie (Menu 2.2.1)
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W tym menu można przejrzeć rejestr
odebranych połączeń, wykonać
połączenie, wysłać wiadomość
oraz zapisać numer telefonu w
kontaktach.

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

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.

Odebrane (Menu 2.2.3)
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Połączenia
Czasy połączeń

Menu 2.3

To menu pozwala obejrzeć czasy
trwania połączeń według rodzajów
połączeń. Naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierz
Wyczyść lub Usuń wszystko.
Usuwanie wymaga podania kodu
zabezpieczającego.

Ilość danych

Menu 2.4

Umożliwia sprawdzanie ilości danych
wysłanych, otrzymanych oraz
wszystkich razem.

vW
 szystkie: Pokazuje czas trwania

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje], aby wybrać skasowanie
wszystkich danych lub danych
dotyczących tylko pewnego
typu przesyłu. Skasowanie
danych wymaga podania kodu
zabezpieczającego.

vW
 ybrane połączenia:

Koszty połączeń

vO
 debrane połączenia:

1. Ta funkcja pozwala sprawdzić
koszt ostatniego połączenia lub
wszystkich połączeń.

v Ostatnie połączenie: Pokazuje

2. A
 by skasować dane, naciśnij
środkowy klawisz [Wyczyść] i
wprowadź kod PIN2.

Dostępne są następujące liczniki
czasu:
wszystkich połączeń.

Pokazuje czas trwania połączeń
wychodzących.

Połączenia

Pokazuje czas trwania połączeń
przychodzących.
czas trwania ostatniego połączenia
w godzinach/minutach/sekundach.

Menu 2.5

34
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3. W menu Ustaw koszt połączeń
można wybrać jedną z dwóch opcji:
Jednostki lub Waluta. Koszt będzie
wyświetlany w trakcie połączenia
(jeśli karta USIM i sieć obsługują
funkcję AOC) zgodnie z wybranymi
ustawieniami.
4. Włącz opcję Ustaw limit, aby
wyznaczyć limit kosztów. Gdy
koszty połączeń osiągną ustalony
limit, nie będzie można wykonywać
dalszych połączeń.

Przekierowania

Menu 2.6
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vW
 szystkie
vP
 rzy zajetosci
vB
 rak odpowiedzi
vN
 iedostępny

1. Jeśli lista numerów nie istnieje
Następuje przeniesienie do
edytora umożliwiającego
wprowadzenie numeru, na który
połączenie ma być przekazane.
Numer można wprowadzić ręcznie
lub wyszukać w spisie telefonów.
Naciśnięcie klawisza O [Przekaż]
spowoduje wysłanie żądania
do operatora po wprowadzeniu
numeru. W trakcie oczekiwania
na odpowiedź z sieci na ekranie
wyświetlany jest komunikat „Żąda”
oraz animacja.

Połączenia

W tym menu zgrupowano menu
służące do przekazywania połączeń
głosowych i wideo.
Naciśnięcie klawisza O umożliwia
uaktywnienie menu przekazywania
połączeń.

Połączenia głosowe (Menu 2.6.1)
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Połączenia
2. Jeśli lista numerów istnieje
Zostaje wyświetlone menu Na
inny numer zawierające listę
numerów. W trakcie oczekiwania
na odpowiedź z sieci na ekranie
wyświetlany jest komunikat „Żąda”
oraz animacja.
3. Menu Opcje
Po otworzeniu menu Wszystkie
wybranie menu Opcje u dołu listy
wyświetlonych menu powoduje
wyświetlenie następujących opcji:
Wyłączone, Wyłącz wszystko, status
i Wyczyść listę.

Połączenia

Opcja Sprawdź status służy do
wyświetlania ustawień sieci.
Wybór tej opcji powoduje
wyświetlenie komunikatu „Żąda”
oraz animacji. Na ekranie zostaną
wyświetlone ustawienia sieci
gdy nadejdzie odpowiedź z sieci.
Wybranie opcji Wyłączone pozwala
usunąć numery przekierowania
połączeń zdefiniowane w sieci, co

wymaga jednak potwierdzenia
od użytkownika. Opcja Wyczyść
listę powoduje usunięcie całej
zawartości listy numerów
przekierowania.

Połączenia wideo (Menu 2.6.2)
vW
 szystkie wideorozmowy
vP
 rzy zajetosci
vB
 rak odpowiedzi
vN
 iedostępny

1. Jeśli lista numerów nie istnieje
Następuje przeniesienie do
edytora umożliwiającego
wprowadzenie numeru, na który
połączenie ma być przekazane.
Numer można wprowadzić ręcznie
lub wyszukać w spisie telefonów.
Naciśnięcie klawisza O [Przekaż]
spowoduje wysłanie żądania
do operatora po wprowadzeniu
numeru. W trakcie oczekiwania
na odpowiedź z sieci na ekranie
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wyświetlany jest komunikat „Żąda”
oraz animacja.
2. J eśli lista numerów istnieje
Zostaje wyświetlone menu Na
inny numer zawierające listę
numerów. W trakcie oczekiwania
na odpowiedź z sieci na ekranie
wyświetlany jest komunikat „Żąda”
oraz animacja.
3. Menu Opcje
Po otworzeniu menu Wsz.
wideorozm. wybranie menu
Opcje u dołu listy wyświetlonych
menu powoduje wyświetlenie
następujących opcji: Wyłączone,
Włącz, Wyłącz wszystko, Sprawdź
status i Wyczyść listę.
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Wyłącz wszystko (Menu 2.6.3)
Umożliwia określenie, czy wyłączyć
funkcję dla wszystkich połączeń.

Blokowanie połączeń
wychodzących
Menu 2.7
W tym menu zgrupowano opcje
blokowania wychodzących połączeń
głosowych i wideo. Znajdują się
tu następujące menu: Połączenia
głosowe, Połączenia wideo i
Wyłącz wszystko. Menu Połączenia
głosowe i Połączenia wideo
zawierają następujące podmenu:
Menu Blokowanie połączeń
wychodzących zawiera następujące

Połączenia

Wybranie opcji Wyłączone pozwala
usunąć numery przekierowania
połączeń zdefiniowane w sieci, co
wymaga jednak potwierdzenia
od użytkownika. Po wybraniu
opcji Wyłącz wszystko najpierw
wyświetlony zostanie komunikat

„Żąda” oraz animacja, po czym
zostaną wyświetlone rezultat
wykonania operacji. Opcja
Wyczyść listę powoduje usunięcie
całej zawartości listy numerów
przekierowania.
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Połączenia
opcje: Wychodzące, Wychodzące
międzynarodowe, Wychodzące
międzynarodowe z wyjątkiem
kraju macierzystego, Wszystkie
przychodzące oraz Przychodzące, gdy
w roamingu.

Połączenia

Opcja Wychodzące blokuje
możliwość wykonywania
jakichkolwiek połączeń, opcja
Wychodzące międzynarodowe
— połączeń za granicę, a
opcja Wychodzące połączenia
międzynarodowe za wyjątkiem
kraju zamieszkania — połączeń do
wszystkich krajów oprócz połączeń
do sieci PLMN macierzystego kraju
użytkownika. Opcja Wszystkie
przychodzące powoduje odrzucanie
wszystkich połączeń przychodzących,
a opcja Międzynarodowe połączenia
przychodzące — połączeń
przychodzących w czasie, gdy
użytkownik korzysta z usługi
roamingu.

Połączenia głosowe (Menu 2.7.1)
Połączenia wideo (Menu 2.7.2)
vW
 ychodzące

1. P o naciśnięciu przycisku O
przekazywane jest hasło
blokowania użytkownika, a usługa
blokowania jest uaktywniana
w sieci. Pojawia się komunikat
żądania i animacja. Gdy z sieci
nadejdzie odpowiedź, na ekranie
zostanie wyświetlony rezultat
wykonania operacji.
2. N
 aciśnięcie menu Opcje
powoduje uaktywnienie menu Poł.
wychodzące. W menu funkcyjnych
umieszczonych w dolnym menu
wybierz menu Opcje. Pojawią się
następujące opcje: Wyłączone,
Włączone, Wyłącz wszystko,
Sprawdź status i Zmień hasło. Aby
dezaktywować usługę blokowania,
wybierz opcję Wyłączone i wpisz
hasło blokowania. Jeśli chcesz
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dezaktywować wszystkie usługi
blokowania skonfigurowane
w sieci, wybierz opcję Wyłącz
wszystko i podaj hasło blokowania.
Opcja Pokaż status pozwala
sprawdzić obecne ustawienia
konfiguracyjne sieci. Gdy ją
wybierzesz, pojawi się komunikat
żądania oraz animacja, a gdy z sieci
nadejdzie odpowiedź, również
wynik zleconej operacji. Opcja
Zmień hasło umożliwia zmianę
bieżącego hasła blokowania.
vWychodzące międzynarodowe

1. Naciśnięcie przycisku O ma taki
sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
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macierzystego

1. N
 aciśnięcie przycisku O ma taki
sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje
uaktywnienie menu
Międzynarodowe z wyjątkiem kraju
zamieszkania. Zasada działania jest
taka sama dla opcji Wszystkie.
vPrzychodzące

1. N
 aciśnięcie przycisku O ma taki
sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje
uaktywnienie menu Połączenia
przychodzące. Zasada działania jest
taka sama jak dla opcji Wszystkie.
Połączenia

2. Wybór menu Opcje powoduje
uaktywnienie menu Połączenia
międzynarodowe. Zasada działania
jest taka sama jak dla opcji
Wszystkie.

vWychodzące z wyjątkiem kraju
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Połączenia
v P
 rzychodzące, gdy w roamingu

1. Naciśnięcie przycisku O ma taki
sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje
uaktywnienie menu połączeń
przychodzących w roamingu.
Zasada działania jest taka sama jak
dla opcji Wszystkie.

Umożliwia określenie, czy wyłączyć
funkcję dla wszystkich połączeń.
Menu 2.8

vWłączone/Wyłączone: Wyłączone

Połączenia

określić, czy usługa numerów
ustalonych ma być włączona czy
nie. Wymagane jest podanie kodu
PIN2.
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Menu 2.9

v Włącz: Umożliwia włączanie

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

v Wyłącz: Umożliwia wyłączanie

Wyłącz wszystko (Menu 2.7.3)

Numery ustalone

Poł. oczekujące

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

v Sprawdź status: Umożliwia

wyświetlanie informacji o stanie
usługi zawieszania połączeń
uruchomionej w sieci. Wybór tej
opcji powoduje wyświetlenie
komunikatu „Żąda” oraz animacji.
Po nadejściu odpowiedzi z sieci
na ekranie zostanie wyświetlony
wynik operacji.
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Ustawienie wspólne

Menu 2.0

Odrzucanie połączeń (Menu 2.0.1)
To menu pozwala określić, czy
przychodzące połączenia mają być
odrzucane.
1. Aby uaktywnić funkcję, w menu
Odrzuć wybierz opcję Włączone.
Zostanie wyświetlone menu Lista
odrzuconych.
2. Zaznacz żądaną opcję odrzucania
połączeń w menu Lista
odrzuconych.
v Wszystkie: Umożliwia odrzucanie

wszystkich połączeń.

v Kontakty: Umożliwia odrzucanie

v Grupy: Pozwala określić

odrzucanie połączeń według
grup zdefiniowanych w folderze
Kontakty.
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odrzucanie połączeń
wykonywanych z numerów nie
zapisanych w folderze Kontakty.

vB
 rak ID abonenta: Umożliwia

odrzucanie połączeń
wykonywanych z numerów bez
dostępnych informacji CLI.

Wysyłaj mój numer (Menu 2.0.2)
vU
 stawia sieć: Umożliwia

zastosowanie domyślnych ustawień
podanych przez operatora sieci.

vW
 łączone: Numer telefonu

użytkownika jest wysyłany
podczas inicjowania połączenia
wychodzącego.
Połączenia

połączeń wykonywanych z
numerów zapisanych w folderze
Kontakty.

vN
 iezarejestrowane: Umożliwia
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Połączenia
vW
 yłączone: Numer telefonu

użytkownika nie jest wysyłany
podczas inicjowania połączenia
wychodzącego.

Ponowne wybieranie (Menu 2.0.3)
Jeśli nawiązanie połączenia się nie
powiedzie, automatycznie będą
podejmowane kolejne próby.

Tryb odbioru (Menu 2.0.4)
To menu pozwala określić sposób
odbierania połączeń przychodzących.
Dostępne są następujące opcje: Tylko
kl. Odbioru lub Dowolny klawisz.

Sygnał co 1 min (Menu 2.0.5)
Połączenia

W trakcie rozmowy co 1 minutę
emitowany jest dźwięk sygnalizujący
czas trwania połączenia.

Tryb odbioru BT (Menu 2.0.6)
vZestaw BT: Podłączenie do telefonu

zestawu słuchawkowego Bluetooth
pozwala odbierać połączenia za
jego pomocą.

vTelefon: Po naciśnięciu przycisku

S w celu odebrania połączenia,

można rozmawiać przy użyciu
mikrofonu i słuchawki w telefonie.
W przypadku naciśnięcia przycisku
zestawu słuchawkowego Bluetooth,
rozmowa będzie się odbywać za
jego pośrednictwem.
To menu służy do ustawiania
domyślnego trybu odbierania
połączeń. W czasie rozmowy można
swobodnie przełączać się między
tymi trybami.
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Zapisz nowy numer (Menu 2.0.7)
To menu umożliwia określenie, że
jeśli danego numeru nie ma jeszcze
w spisie telefonów, ma on zostać
zapisany po zakończeniu połączenia.

Ustaw. wideorozmowy
Menu 2.*

To menu pozwala określić
zawartość ekranu, wyświetlaną
podczas wykonywania /odbierania
wideorozmów.

vLustro: Umożliwia włączanie efektu

odbicia lustrzanego.

-W
 łączone: Wyświetlany obraz jest
odbity.
- Wyłączone: Obraz jest
wyświetlany bez żadnych zmian.
vRozmiar obrazu: Pozwala określić

rozmiar wyświetlania obrazu.

vPozycja obrazu: Pozwala określić

miejsce, w którym obraz jest
wyświetlany.

vUżyj obrazu prywatnego: Pozwala

określić, czy ma być prezentowany
wizerunek rozmówcy.

vObraz prywatny: Umożliwia wybór
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Połączenia

obrazu, który ma być wyświetlany.
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Profile
W tym menu można wybrać dla
poszczególnych profili sygnalizację
nadejścia połączenia dzwonkiem lub
wibracjami, a także określić dźwięk
i głośność dzwonka, dźwięków
klawiszy oraz efektów dźwiękowych.
vTyp dzwonka

Ta opcja określa sposób
powiadamiania o nadejściu
połączenia. Dostępne są
następujące tryby: [Dzwonek],
[Wibracja], [Milczy], [Dzwonek &
wibracja], [Dzwonek po wibracji] i
[Maks. dzwonek i wibracja].
vDzwonek poł. głosowych

Ta opcja pozwala wybrać dźwięk
dzwonka dla przychodzących
połączeń głosowych.
vDzwonek poł. wideo

Profile

Ta opcja pozwala wybrać dźwięk
dzwonka dla przychodzących
wideorozmów.

vGłośność

Ustaw głośność dzwonka.
vSygnał wiadomości

Ta opcja pozwala określić liczbę
sygnałów nadejścia wiadomości,
jaka ma być generowana do
momentu przeczytania.
vDźwięk wiadomości

Korzystając z tej opcji, spośród
plików własnych lub domyślnych
można wybrać dzwonek, który
będzie sygnalizował nadejście
wiadomości.
vDźwięk klawiszy

Ta opcja służy do ustawiania
dźwięku, jaki ma być generowany
przy naciskaniu klawiszy.
vGłośność klawiszy

Ta opcja pozwala wybrać jeden z
7 poziomów głośności wybranego
dźwięku klawiszy.

44
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vDźwięk potwierdzenia

Ta opcja pozwala włączyć lub
wyłączyć dźwięk potwierdzenia
wykonania operacji.
vDźwięk uruchomienia

Ta opcja pozwala wybrać efekt,
który będzie odtwarzany podczas
włączania telefonu.
vWybierz dzwiek wł.

Ta opcja pozwala wybrać plik,
który będzie odtwarzany podczas
włączania telefonu.
vDźwięk wyłączenia

Ta opcja pozwala wybrać efekt,
który będzie odtwarzany podczas
wyłączania telefonu.
vWybierz dźwięk wył.
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Profile

Ta opcja pozwala wybrać plik,
który będzie odtwarzany podczas
wyłączania telefonu.
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Multimedia
Aparat

Menu 4.1

Ta aplikacja służy do wykonywania
zdjęć. Można wykonać zdjęcie o
dowolnym rozmiarze, po czym użyć
go w książce adresowej, na na ekranie
głównym lub w dowolnym innym
celu.
Gotowe zdjęcie można zapisać,
wysłać w wiadomości MMS, e-mail
lub pocztówce albo przesłać przez
łącze Bluetooth.

1. N
 aciśnij lewy klawisz funkcyjny
i w rozwiniętym menu Opcje
skonfiguruj żądanie ustawienia
aparatu.
vPrzyciski L /R służą do
przechodzenia między opcjami
menu.
vKlawiszeUiDumożliwiają

wybór odpowiedniej wartości, a
klawisz O służy do zatwierdzania
wyboru.

2. P o skonfigurowaniu wszystkich
ustawień naciśnij prawy klawisz
funkcyjny [Zamknij].
3. S kieruj aparat na obiekt, który
chcesz sfotografować, i naciśnij
przycisk O .

Multimedia

Opcje

Wykonaj Powrót

4. A
 by zapisać zdjęcie, naciśnij
przycisk O Zdjęcie zostanie
umieszczone w folderze Moje pliki,
w podfolderze Moje obrazy.
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Jasność: Od –2,0 do 2,0, z przyrostem
co 0,5. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy
ekran.

Uwaga
v Aby wrócić do trybu podglądu,
należy nacisnąć prawy klawisz
funkcyjny [Powrót].

Kamera

Menu 4.2

Ta aplikacja służy do nagrywania
klipów wideo. Korzystając z tego
menu, można odtwarzać i oglądać
zapisane pliki wideo. Nagrany klip
można wysłać w wiadomości MMS
lub e-mail albo przesłać przez łącze
Bluetooth.

Stop

1. N
 aciśnij lewy klawisz funkcyjny
i w rozwiniętym menu Opcje
skonfiguruj żądanie ustawienia
kamery.
vPrzyciskiU/D/L/Rsłużą do

przechodzenia między opcjami
menu.

Multimedia
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Pauza
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Multimedia
vKlawiszeUiD umożliwiają

wybór odpowiedniej wartości, a
klawisz O służy do zatwierdzania
wyboru.

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

Muzyka

Menu 4.3

Ostatnio odtwarzane (Menu 4.3.1)
To menu jest uaktywniane w trakcie
odtwarzania utworów.

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

vNagrywanie można wstrzymać,

Listy odtwarzania (Menu 4.3.3)

4. Aby zapisać klip wideo, naciśnij
przycisk O .

Wybierając nagrania z listy
wyświetlanej za pomocą menu
Wszystkie utwory, można tworzyć
własne listy odtwarzania.

naciskając lewy klawisz funkcyjny
[Pauza].

Multimedia

Uwaga
vAby wrócić do trybu podglądu,
należy nacisnąć prawy klawisz
funkcyjny [Powrót].
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Wykonawcy (Menu 4.3.4)

Wymieszaj utwory (Menu 4.3.7)

Umożliwia wyświetlenie i
odtwarzanie muzyki uporządkowanej
według wykonawców.

Wybór tej opcji powoduje ciągłe
odtwarzanie muzyki w kolejności
losowej.

Albumy (Menu 4.3.5)
Umożliwia wyświetlenie i
odtwarzanie muzyki uporządkowanej
według albumów.

Gatunki (Menu 4.3.6)
Umożliwia wyświetlenie i
odtwarzanie muzyki uporządkowanej
według gatunków.

Menu 4.4

vWszystkie wideo: Umożliwia

wyświetlenie wszystkich plików
wideo zapisanych w pamięci
telefonu lub pamięci zewnętrznej.

vListy odtwarzania: Umożliwia

wyświetlanie własnych list
odtwarzania poprzez wybór z listy
w menu Wszystkie wideo.

Multimedia
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Wideo
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Multimedia
Dyktafon

Menu 4.5

1. Przed rozpoczęciem nagrywania,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje], aby wyświetlić podręczne
menu opcji.
2. Za pomocą przyciskuU/D
przejdź do żądanej opcji i naciśnij
przycisk O .
vCzas: Wybierz czas trwania

nagrania — Rozmiar wiadomości
MMS, 30 s lub 1 min.

vJakość: Wybierz jakość nagrania —

Wysoka, średnia, Niska.

vMoje dźwięki: Umożliwia

otwieranie podfolderu Nagrania
głosowe znajdującego się w
folderze Nagrania głosowe.

Multimedia

3. Naciśnięcie przycisku O
powoduje rozpoczęcie nagrywania.
Po rozpoczęciu nagrywania na
ekranie widać czas jego trwania.
Aby przerwać nagrywanie, naciśnij
klawisz Powrót.

4. Po zakończeniu nagrywania
naciśnij przycisk O , aby zamknąć
aplikację. Nagrany plik zostanie
automatycznie zapisany w
podfolderze Nagrania głosowe
znajdującym się w folderze Moje
pliki. Kolejne naciśnięcie klawisza
O umożliwia rozpoczęcie
kolejnego nagrywania.
5. N
 aciśnięcie lewego klawisza
funkcyjnego spowoduje
wyświetlenie menu opcji
umożliwiających wykonywanie
różnych operacji po zakończeniu
nagrywania.
6. Z aznacz żądane menu za pomocą
przycisku U/D i naciśnij
przycisk O .
7. N
 aciśnij prawy klawisz funkcyjny.
Podręczne okienko menu opcji
zostanie zamknięte.
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Wiadomości
Napisz

Menu 5.1

Wiadomość (Menu 5.1.1)
Za pomocą tego menu można pisać
i edytować wiadomości zawierające
tekst, zdjęcia, klipy wideo i dźwięk.
1. Wpisz treść wiadomości w polu
wiadomości.
Menu opcji w polu wiadomości
vZapisz w Roboczych: Wiadomość

zostanie zapisana w folderze
robocze.

vTryb tekstu: Umożliwia wybranie

trybu słownika.

vJęzyk: Umożliwia wybór języka, w

którym będą pisane wiadomości.

dodawanie wyrazów do słownika.

2. N
 aciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Powrót], aby zamknąć menu lub
przejść do poprzedniego menu po
ustawieniu opcji w podmenu.
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vOstatnio używane: Umożliwia

dostęp do ostatnich kilku numerów,
na które ostatnio wysłano
wiadomości MMS.

vWstaw: Dostępne są następujące

opcje:

1. O
 braz: Umożliwia wstawianie zdjęć
(Istniejący obraz/Zrób zdjęcie)
2. W
 ideo: Umożliwia wstawianie
klipów wideo (maks. 1 klip na
slajdzie).
3. D
 źwięk: Umożliwia wstawianie
plików dźwiękowych (maks. 1 plik
dźwiękowy na slajdzie).

Wiadomości

vDodaj do słownika: Umożliwia

3. N
 aciśnij przycisk OK [Wyślij], aby
przejść do ekranu odbiorców. Na
tym ekranie można wprowadzić
numer ręcznie lub wybrać go z
listy kontaktów w spisie telefonów.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] można wybrać
następujące funkcje:
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Wiadomości
4. S ymbole: Umożliwia wstawianie
symboli. Po naciśnięciu
odpowiednich klawiszy
numerycznych naciśnij przycisk
O.
5. Szablon: Umożliwia wstawianie
szablonów tekstowych zapisanych
w telefonie. Po zaznaczeniu
szablonu naciśnij przycisk O .
Wybrany szablon zostanie
wstawiony w oknie wiadomości.
6. E motikony: Umożliwia
umieszczenie emotikonu w pisanej
wiadomości.

vZapisz w Roboczych: Umożliwia

zapisanie wiadomości w folderze
Kopie robocze.

vWyjście: Wychodzi do

poprzedniego menu.

4. N
 aciśnij przycisk OK [Wyślij], aby
wysłać wiadomość.
Wiadomość zostanie
automatycznie zapisana w folderze
Wysłane. Jeśli wiadomość nie
zostanie wysłana, pozostanie w
folderze Nadawane ze statusem
Nieudane.

7. N
 azwa i numer: Umożliwia
wyszukanie nazwy i numeru w
spisie telefonów i wstawienie wpisu
do wiadomości.
Wiadomości

8. N
 owy slajd: Dodawanie nowego
slajdu.
9. Temat: Umożliwia wpisywanie
tematu wiadomości.
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Email (Menuu 5.1.2)

vWstaw: Umożliwia wstawianie

Aby możliwe było wysyłanie/
odbieranie wiadomości e-mail, należy
skonfigurować konto poczty e-mail.
Procedura konfigurowania konta
poczty e-mail została opisana na
stronach 65-69.

vZapisz w Roboczych: Wybór

1. Wprowadś adresy e-mail w polach
Do, DW i UDW. Naciśnij przycisk O
aby wyszukać kontakty.

vWyświetl załącznik: Umożliwia

2. Umieść kursor w polu Temat i wpisz
temat wiadomości.
3. Aby wpisać treść wiadomości,
umieść kursor w polu Wiadomść.
4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje]
umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji.
tymczasowo zapisanych adresów
e-mail.

vOstatnio używane: Umożliwia

użycie ostatnich, tymczasowo
zapisanych adresów e-mail.
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tej opcji pozwala na zapisanie
wiadomości w folderze Robocze.
wyświetlanie listy dołączonych
plików. Opcja jest dostępna tylko
wtedy, gdy do wiadomości są
dołączone pliki.

vUsuń: Powoduje usunięcie pliku

załącznika.

vTryb tekstu: Umożliwia wybranie

trybu słownika.

vJęzyk: Umożliwia zmianę języka, w

którym pisana jest wiadomość.

vDodaj do słownika: Umożliwia

dodawanie nowych wyrazów do
słownika.

Wiadomości

vSzukaj: Umożliwia użycie ostatnich,

znaków specjalnych, szablonów
i kontaktów. Pozwala również na
dołączanie plików multimedialnych
(zdjęć, klipów wideo i plików
dźwiękowych).
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Wiadomości
vUstaw priorytet wiadomości

e-mail: Pozwala określić priorytet
wiadomości e-mail, która ma zostać
wysłana.

5. Po zakończeniu pisania
wiadomości e-mail naciśnij klawisz
O aby wysłać wiadomość.

Odebrane

Menu 5.2

1. Zapisane wiadomości można
wyświetlać. Aby odczytać daną
wiadomość, zaznacz ją i naciśnij
przycisk O .
2. Korzystając z przycisków L / R
można odczytać poprzednią/
następną wiadomość.

3. A
 by wyświetlić wiadomość
multimedialną (powiadomienie),
w oknie powiadomienia o
wiadomości wybierz opcję
Pobierz. Plik zostanie przesłany. Po
zakończeniu transmisji możesz go
otworzyć.
Lewy klawisz funkcyjny [Opcje]
widoczny w oknie folderu Skrzynka
odbiorcza umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji:
vOdpowiedz: Umożliwia tworzenie

odpowiedzi do nadawcy lub
wszystkich odbiorców zaznaczonej
wiadomości.

vPrzekaż: Umożliwia przesyłanie

dalej zaznaczonej wiadomości.

Wiadomości

Uwaga
vOpcja niedostępna dla wiadomości
multimedialnych (powiadomień) i
wysyłanych wiadomości WAP.
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vWideorozmowa: Umożliwia

vFiltr: Umożliwia wyświetlanie

vUsuń: Umożliwia usunięcie bieżącej

vZaznacz/Odznacz: Pozwala

inicjowanie wideorozmów.
wiadomości.

vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

wiadomości, Email.

vKopiuj: Umożliwia kopiowanie

wiadomości SMS do telefonu lub na
kartę USIM.

vPrzenieś: Umożliwia przenoszenie

wiadomości SMS do telefonu lub na
kartę USIM.

zaznaczyć kilka wiadomości w celu
ich jednoczesnego usunięcia.

vWłaściwości: Pozwala sprawdzić

typ wiadomości, datę i godzinę jej
wysłania oraz lokalizację zapisu.
Uwaga
vZapisane wiadomości e-mail można
obejrzeć w menu E-mail [menu nr
5.3].

Wiadomości
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wiadomości tylko określonego typu.
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Wiadomości
Skrzynka e-mail

Menu 5.3

Po otwarciu tego menu można
połączyć się ze zdalną skrzynką
pocztową w celu pobrania nowych
wiadomości e-mail lub przejrzeć
wcześniej pobrane wiadomości,
bez logowania się na serwerze
pocztowym.
W skrzynce pocztowej można
przechowywać do 300 wiadomości
e-mail.
1. Zaznacz konto e-mail i naciśnij
przycisk O , aby wyświetlić listę
otrzymanych wiadomości e-mail.

Wiadomości

2. Prawy klawisz funkcyjny [Pobierz]
umożliwia pobranie odświeżonej
listy wiadomości z serwera poczty
e-mail obsługującego wybrane
konto. Obsługiwane opcje różnią
się w zależności od typu skrzynki
(POP3 lub IMAP4).

< POP3 >
vOdpowiedz: Umożliwia utworzenie

odpowiedzi do nadawcy lub
wszystkich odbiorców zaznaczonej
wiadomości.

vPobierz: Umożliwia pobranie

nowych wiadomości e-mail. (tylko
skrzynka POP3)

vUsuń: W przypadki skrzynki POP3

powoduje usunięcie wiadomości.
W przypadki skrzynki IMAP4
powoduje zmianę flagi.

vUsuń z serwera: Powoduje

usunięcie wiadomości e-mail z
serwera. (tylko skrzynka POP3).

vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

wiadomości SMS lub e-mail.

vZaznacz/Odznacz: Umożliwia

zaznaczenie kilku wiadomości w
celu ich jednoczesnego usunięcia.
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vOznacz jako przeczytane:

Umożliwia nadanie wybranym
wiadomościom e-mail statusu
Przeczytana lub Nieprzeczytana.

vSortuj według: Porządkuje

wiadomości e-mail według
wybranej kategorii.

vInformacje wiadomości:

Umożliwia wyświetlanie
podstawowych informacji o
wiadomości, takich jak: rozmiar,
typ, data i godzina utworzenia oraz
nazwy dołączonych plików.

< IMAP4 >
vOdpowiedz: Umożliwia utworzenie

vKopiuj do: Kopiuje zaznaczoną

wiadomość do innego folderu (tylko
skrzynka IMAP4).

vUsuń: Powoduje usunięcie

zaznaczonej wiadomości z serwera.
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Synchronizacja wiadomości e-mail z
serwerem (tylko skrzynka IMAP4).

vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

wiadomości SMS lub e-mail.

vOznacz jako przeczytane:

Umożliwia nadanie wybranym
wiadomościom e-mail statusu
Przeczytana lub Nieprzeczytana.

vZaznacz/Odznacz: Umożliwia

zaznaczenie kilku wiadomości w
celu ich jednoczesnego usunięcia.

vWymaż: Umożliwia usuwanie

wybranych danych wiadomości
e-mail.

vSortuj według: Porządkuje

wiadomości e-mail według
wybranej kategorii.

vInformacje wiadomości:

Umożliwia wyświetlanie
podstawowych informacji o
wiadomości, takich jak: rozmiar,
typ, data i godzina utworzenia oraz
nazwy dołączonych plików.

Wiadomości

odpowiedzi do nadawcy lub
wszystkich odbiorców zaznaczonej
wiadomości.

vSynchronizacja wiadomości:
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Wiadomości
Robocze

Menu 5.4

Zapisane wiadomości można
wyświetlać. Aby zmodyfikować
wybraną wiadomość, zaznacz ją i
naciśnij przycisk O Lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] umożliwia
skorzystanie z następujących funkcji:
vWyślij: Powoduje wysłanie

zaznaczonej wiadomości.

vUsuń: Umożliwia usuwanie

zaznaczonych wiadomości.

vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

wiadomości SMS lub e-mail.

Nadawane

Menu 5.5

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. Wiadomości
trafiają tu, na przykład, w przypadku
błędnej konfiguracji konta e-mail.
1. Wybierz wiadomość.
2. L ewy klawisz funkcyjny [Opcje]
umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji:

vZaznacz/Odznacz: Pozwala

zaznaczyć kilka wiadomości w celu
ich jednoczesnego usunięcia.

Wiadomości

vFiltr: Umożliwia wyświetlanie

wiadomości tylko określonego typu.

vWłaściwości: Pozwala sprawdzić

typ wiadomości, datę i godzinę jej
wysłania oraz lokalizację zapisu.
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[Wysyłanie wiadomości /
wiadomości oczekujące]
vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

vWłaściwości: Pozwala sprawdzić

typ wiadomości, datę i godzinę jej
wysłania oraz lokalizację zapisu.

wiadomości SMS lub e-mail.

vAnuluj wysyłanie: Umożliwia

usuwanie statusu wysyłania/
oczekiwania.

vWłaściwości: Pozwala sprawdzić

typ wiadomości, datę i godzinę jej
wysłania oraz lokalizację zapisu.

[Wysyłanie wiadomości, których
wysłanie się nie powiodło]
vWyś.pon: Umożliwia ponowne

wysyłanie zaznaczonej wiadomości.

vUsuń: Umożliwia usunięcie bieżącej

wiadomości.

przeniesienie wiadomości do
folderu Kopie robocze.

vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

wiadomości SMS lub e-mail.
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Menu 5.6

Zawiera listę wysłanych wiadomości
(SMS/pocztówek/e-mail).
[Opcje]
vPrzekaż: Umożliwia przesyłanie

dalej zaznaczonej wiadomości.

vEdytuj: Umożliwia edycję

zaznaczonego Wiadomość.

vUsuń: Umożliwia usunięcie bieżącej

wiadomości.

vNapisz: Umożliwia napisanie nowej

wiadomości.

Wiadomości

vZapisz w Roboczych: Umożliwia

Wysłane
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Wiadomości
vZaznacz/Odznacz: Pozwala

zaznaczyć kilka wiadomości w celu
ich jednoczesnego usunięcia.

vFiltr: Umożliwia wyświetlanie

wiadomości tylko określonego typu.

vWłaściwości: Pozwala sprawdzić

typ wiadomości, datę i godzinę jej
wysłania oraz lokalizację zapisu.

Szablony

Menu 5.7

Szablony SMS (Menu 5.7.1)
Korzystając z lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje], można
dodawać, edytować i usuwać często
używane zwroty.
Wiadomości

Uwaga
vU niektórych usługodawców często
używane wyrażenia są wpisane
domyślnie.

Szablony MMS (Menu 5.7.2)
Lewy klawisz funkcyjny umożliwia
korzystanie z następujących funkcji:
vDodaj: Umożliwia tworzenie

nowych szablonów
multimedialnych.

vNapisz MMS: Umożliwia tworzenie

wiadomości multimedialnych w
oparciu o wybrany szablon.

vEdytuj: Umożliwia edycję

zaznaczonego szablonu (opcja
niedostępna dla pięciu domyślnych
szablonów).

vUsuń: Powoduje usunięcie

wszystkich szablonów (poza
zainstalowanymi fabrycznie).

vUsuń wszystko: Umożliwia

usunięcie wszystkich aplikacji.
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Emotikony

Menu 5.8

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

Ustawienia

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)
Istnieje możliwość konfiguracji
opcji związanych z wiadomościami
tekstowymi.

2. Raport doręczenia: Włączenie
tej opcji pozwala sprawdzać, czy
wiadomości zostały pomyślnie
doręczone.
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4. T ypy wiadomości: Tekst,
Głos,Faks, X.400, E-mail
Zazwyczaj ustawiony jest
typ wiadomości SMS. Można
przekonwertować tekst na inne
formaty. W sprawie dostępności tej
funkcji należy skontaktować się z
operatorem sieci.
5. Kodowanie znaków: Auto/
Alfabet domyślny/Unicode.
v Auto: Wiadomości zawierające

znaki jednobajtowe zazwyczaj są
kodowane przy użyciu alfabetu
domyślnego (GSM7). Wiadomości
zawierające znaki dwubajtowe są
automatycznie kodowane przy
użyciu standardu Unicode (UCS2).

Wiadomości

1. C
 entrum SMS: Wpisz adres
używanego centrum wiadomości
tekstowych.

3. O
 kres ważności: Ta usługa
sieciowa pozwala ustawić czas
przechowywania wiadomości
tekstowych w centrum SMS.
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Wiadomości
v Alfabet domyślny: Wiadomości

zawierające znaki dwubajtowe
są kodowane w postaci
znaków jednobajtowych. Znaki
dwubajtowe zawierające akcenty
można przekonwertować w znaki
jednobajtowe niezawierające
akcentów.

vU
 nicode: Wiadomość jest

kodowana w postaci znaków
dwubajtowych. Uwaga: W takim
przypadku może zdarzyć się, że
operator pobierze podwójną
stawkę.

Wiadomości

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

MMS (Menu 5.9.2)
Istnieje możliwość konfiguracji
opcji związanych z wiadomościami
multimedialnymi.
1. T ryb odbierania: Umożliwia
ustawienie trybu odbierania
osobno dla sieci krajowej i sieci
roamingowej. W przypadku
zaznaczenia opcji Automatycznie,
wiadomości multimedialne będą
odbierane bez Twojego udziału.
Jeśli wybierzesz opcję Ręcznie,
otrzymasz jedynie powiadomienie
o pojawieniu się nowej
wiadomości. Wtedy samodzielnie
zdecydujesz, czy chcesz ją pobrać
czy nie.
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2. R
 aport doręczenia: Pozwala
określić, czy odbiorca będzie
otrzymywał prośbę o wysłanie
potwierdzenia otrzymania
wiadomości oraz czy nadawca
będzie mógł odbierać takie
potwierdzenia.

3. C
 zytaj odpowiedź: Pozwala
określić, czy odbiorca będzie
otrzymywał prośbę o wysłanie
potwierdzenia przeczytania
wiadomości oraz czy nadawca
będzie mógł odbierać takie
potwierdzenia.

vŻądanie raportu: Pozwala

vŻądanie potwierdzenia: Pozwala

vZezwalaj na wysyłanie raportu:

vZezwalaj na Wysyłanie

określić, czy odbiorca będzie
otrzymywał prośbę o wysłanie
wiadomości potwierdzającej
odbiór wiadomości
multimedialnej.
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potwierdzenia: Pozwala określić,
czy odbiorca będzie mógł wysłać
wiadomość potwierdzającą
przeczytanie, w odpowiedzi
na otrzymany wniosek o taką
wiadomość.

4. Ważność: W tym menu możesz
wybrać priorytet wiadomości
(Niski, Normalny lub Wysoki).

Wiadomości

Pozwala określić, czy odbiorca
będzie mógł wysłać wiadomość
potwierdzającą odbiór w
odpowiedzi na otrzymany
wniosek o taką wiadomość.

określić, czy odbiorca będzie
otrzymywał prośbę o wysłanie
wiadomości potwierdzającej
przeczytanie wiadomości
multimedialnej.

63

2007.6.21 11:53:27 AM

Wiadomości
5. O
 kres ważności: Pozwala
określić termin ważności
wysyłanej wiadomości
multimedialnej. Wiadomość będzie
przechowywana na serwerze
wiadomości multimedialnych tylko
przez wskazany okres.
6. Czas trwania slajdu: Pozwala
określić czas wyświetlania każdej
strony w trakcie redagowania
wiadomości.
7. Godzina dostarczenia: Pozwala
określić czas dostarczenia
wiadomości do adresata.
Wiadomość zostanie wysłana
z centrum wiadomości
multimedialnych po wskazanym
czasie.
Wiadomości

8. C
 entrum MMS: Umożliwia
skonfigurowanie różnych
ustawień sieciowych, np. adres
centrum wiadomości i adres
bramy WAP, które będą używane
przy wysyłaniu wiadomości
multimedialnej.
Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] można
aktywować, dodać lub
usunąć folder. Przy aktualnie
konfigurowanym profilu jest
widoczny znacznik. Prawy klawisz
funkcyjny [Edytuj] powoduje
przejście do trybu edycji, w którym
można wyświetlić zawartość
profilu oraz ją zmodyfikować.
Okno edycji pojawia się również
podczas tworzenia nowego profilu
za pomocą menu Opcje. Poniżej
opisano znaczenie poszczególnych
opcji.
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E-mail (Menu 5.9.3)

vUstawienia centrum MMS:

W tym menu można skonfigurować
ustawienia odbierania i wysyłania
wiadomości e-mail.

vMMS Proxy: Tu należy wpisać

1. K
 onta E-mail: Za pomocą tego
menu można utworzyć lub
skonfigurować konto e-mail,
w tym serwer poczty email i
nazwę użytkownika. Ustawienia
wybranego konta poczty e-mail
można zmienić, naciskając
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i
wybierając opcję 2 – Edytuj.
Naciśnięcie przycisku O
spowoduje ustawienie konta,
z którego zostanie wysłana
wiadomość e-mail. Lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] umożliwia
skorzystanie z następujących
funkcji:

Tu należy wpisać URL centrum
wiadomości multimedialnych.
adres i numer portu bramy WAP.

vTryb połączenia: Umożliwia

wybór jednego z trybów
połączenia (TCP z serwerem
proxy, TCP bez serwera proxy,
UDP).

vPunkt dostępowe: Umożliwia

wpisanie nazwy punktu
dostępowego (patrz Ustawienia
połączeń WAP).

Naciśnięcie prawego klawisza
spowoduje zapisanie
wprowadzonych zmian i
zakończenie procedury
konfiguracji centrum wiadomości
multimedialnych.
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vDodaj: Umożliwia tworzenie

nowego konta poczty e-mail.

Wiadomości

vTytuł: Nazwa profilu.

vEdytuj: Umożliwia zmodyfikowanie

zaznaczonego konta e-mail.
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Wiadomości
vPokaż: Powoduje wyświetlenie

zaznaczonego konta e-mail.

vZaznacz/Odznacz: Umożliwia

zaznaczenie/usunięcie zaznaczenie
elementów przeznaczonych do
usunięcia w ramach operacji
usuwania wielu elementów na raz.

vUsuń: Umożliwia usunięcie

zaznaczonego konta poczty e-mail.
Operacja powoduje usunięcie
wszystkich wiadomości e-mail
zapisanych w folderach konta.

2. Z
 ezwalaj na wysyłanie raportu:
Pozwala określić, czy odbiorca
będzie mógł wysłać wiadomość
potwierdzającą przeczytanie w
odpowiedzi na otrzymany wniosek
o taką wiadomość.
Wiadomości

3. Żądanie potwierdzenia: Pozwala
określić, czy odbiorca będzie
otrzymywał prośbę o wysłanie
wiadomości potwierdzającej
przeczytanie.

4. O
 dstepy pobierania: Umożliwia
ustawienie interwału pobierania
w celu automatycznego
pobierania wiadomości e-mail z
serwera poczty przychodzącej.
Pojawienie się nowej wiadomości
jest sygnalizowane ikoną u góry
ekranu. Dostępne są następujące
opcje częstotliwości pobierania:
Wył., 15 minut, 30 minut lub 1
godzina. Pamiętaj, że korzystanie
z tej funkcji może się wiązać z
dodatkowymi opłatami.
5. Z
 ałacz oryginał w odpowiedzi:
Określa, czy podczas przesyłania
lub odpowiadania oryginalna
wiadomość ma być dołączana do
wiadomości.
6.Dołącz załącznik: Określa, czy
plik załącznika ma być dołączany
podczas przesyłania wiadomości.
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7. A
 utom. odbier. w roamingu:
Powoduje automatyczne
odbieranie wiadomości e-mail po
wejściu w strefę roamingu.

Tworzenie nowego konta poczty
e-mail

8. Powiad. o nowych wiad.:
Umożliwia określenie, czy przy
automatycznym odebraniu
nowej wiadomości e-mail ma być
wyświetlane powiadomienie.

2. N
 ależy skonfigurować poniższe
ustawienia.

9. Podpis: W tym polu można
umieścić podpis tekstowy, który
będzie dołączany na końcu
wiadomości.
10. P
 riorytet: Umożliwia wybór
priorytetu wiadomości e-mail
(Niska, Normalna lub Wysoka).

Tytuł

Wpisz nazwę konta.

Moja nazwa

Wprowadź nazwę.

Nazwa
użytkownika

Wpisz nazwę użytkownika konta poczty
e-mail.

Hasło

Wpisz nazwę użytkownika konta poczty
e-mail.

Adres e-mail

Wpisz hasło konta poczty e-mail.

Zwrotny adres Wpisz adres e-mail dla wiadomości
email
wychodzących.
Serwer poczty Wpisz adres e-mail, na który chcesz
wych.
otrzymywać odpowiedzi na swoje
wiadomości.
Serw.poczty
przych

Wpisz dane serwera poczty
wychodzącej.

Maks.rozm. odb Wybierz maksymalny rozmiar
.wiad.
odbieranych wiadomości e-mail za
pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
Maksymalna dopuszczalna wartość to 1
MB.

Wiadomości
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1. Z menu opcji kont poczty e-mail
wybierz opcję Dodaj nowe.
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Wiadomości
Typ skrzynki

Wybierz typ skrzynki odbiorczej poczty
e-mail (POP3 lub IMAP4) za pomocą
lewego klawisza funkcyjnego.

Numer portu
SMTP

Wpisz numer portu serwera. Najczęściej
port SMTP (port serwera poczty
wychodzącej) ma numer 25.

Zapisz na
serwerze.

Określ, czy kopia wiadomości ma być
pozostawiana na serwerze poczty
przychodzącej, za pomocą lewego
klawisza funkcyjnego. Jeśli skrzynka
pocztowa jest typu IMAP4, kopie
wiadomości są zawsze zapisywane na
serwerze.

Port serw.
Przych.

Wpisz numer portu serwera. Najczęściej
port serwera poczty przychodzącej
ma numer 110 (serwer POP3) lub 143
(serwer IMAP4).

Uwierzytel.
STMP

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego określ, czy serwer
poczty wychodzącej ma wymagać
uwierzytelniania. Jeśli w opcji
Uwierzytel. SMTP zostanie zaznaczona
wartość Wł., wpisz nazwę użytkownika
i hasło, które będą używane podczas
tego uwierzytelniania.

Punkt dostępu Wybierz punkt dostępu, który będzie
służył do łączenia z Internetem.
Możesz wybrać skonfigurowany punkt
dostępowy za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego..

Nazwa użytk.
SMTP

Wprowadź nazwę użytkownika serwera
SMTP.

Hasło SMTP

Wprowadź hasło dostępu do serwera
SMTP.

Odbieranie
autom.

Bezp. logow.
APOP

Za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego określ, czy włączyć funkcję
bezpiecznego logowania APOP. Dla
skrzynek pocztowych typu IMAP4
funkcja jest zawsze wyłączona.

Zapisz wysłane Określ lokację, gdzie mają być
w
umieszczane kopie wysłanych
wiadomości (dotyczy skrzynki
pocztowej typu IMAP4). Przy skrzynce
pocztowej typu POP3 kopie są zawsze
zapisywane w telefonie.

Wiadomości

Określ, czy włączyć Automatyczne
odbierania, za pomocą lewego klawisza
funkcyjnego. Częstotliwość pobierania
można określić w ustawieniach tej
funkcji.

Ust.
Ustawienia zaawansowane: Określ, czy
Zaawansowane niższe pola mają być edytowane, za
pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
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3. Naciśnij środkowy klawisz
funkcyjny [Zapisz], aby zakończyć
konfigurację konta pocztowego.

Poczta wideo (Menu 5.9.4)

Edytowanie konta poczty e-mail

To menu umożliwia odbieranie
poczty wideo, jeśli funkcja jest
obsługiwana przez sieć.

1. Z listy kont poczty e-mail wybierz
konto, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję
Edytuj.

Aby prawidłowo skonfigurować
usługę w telefonie, sprawdź
szczegółowe informacje u operatora
sieci.

2. Aby zmodyfikować zawartość pól,
przesuń kursor w górę i w dół.

Poczta głosowa (Menu 5.9.5)

3. Po dokonaniu wszystkich ustawień,
naciśnij środkowy klawisz
funkcyjny [Zapisz], aby zakończyć
konfigurowanie konta poczty
e-mail.
Uwaga
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Wiadomość serwisowa (Menu 5.9.6)
Umożliwia skonfigurowanie ustawień
odbierania wiadomości serwisowych.
Wiadomości

v Zmiana typu skrzynki pocztowej
spowoduje usunięcie wszystkich
pobranych dotąd wiadomości.

Umożliwia wybieranie centrum
poczty głosowej lub edytowanie jego
ustawień.
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Wiadomości
Wiadomości sieciowe (Menu 5.9.7)
v Odbieranie: Umożliwia ustawienie

statusu odbierania.

v Kanały: Umożliwia dodawanie lub

modyfikację kanałów.

v Języki: Umożliwia wybór

języka. Wiadomości serwisu
informacyjnego będą wyświetlane
w tym języku.

Wiadomości
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Moje dokumenty
Moje obrazy

Menu 6.1

Zdjęcia wykonywane za pomocą
aparatu są zapisywane w folderze
Moje obrazy.
Aby wyświetlić widok szczegółowy
obrazu, naciśnij klawisz
zatwierdzenia.
Gdy plik jest zaznaczony, naciśnięcie
lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje] umożliwi skorzystanie z
następujących funkcji:
vUtwórz folder: Umożliwia

tworzenie nowych folderów
wewnątrz aktualnie zaznaczonego
folderu.
sortowanie plików według nazw,
dat i typów.
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sposób wyświetlania zdjęć — w
widoku siatki.

vWłaściwości: Powoduje

wyświetlenie informacji o folderze.

vStatus pamięci: Umożliwia

sprawdzanie stanu pamięci
(telefonu lub zewnętrznej karty).

vWyślij: Umożliwia wysyłanie

wybranego obrazu w wiadomości,
wiadomości e-mail lub za
pośrednictwem połączenia
Bluetooth, pod warunkiem że
plik nie jest chroniony za pomocą
mechanizmu Digital Rights
Management (DRM).
Moje dokumenty

vSortuj według: Umożliwia

vWidok siatki: Pozwala wybrać
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Moje dokumenty
vUżyj jako

- T apeta: Umożliwia ustawienie
obrazu jako motywu
wyświetlanego na ekranie
głównym.
- Poł. Wychodzące: Umożliwia
przypisanie obrazu do wybranego
wpisu w kontaktach. W momencie
nadejścia połączenia z numeru
tego wpisu przypisany od niego
obraz zostanie wyświetlony.
- Obraz kontaktu: Umożliwia
przypisanie obrazu do wybranego
numeru.

Moje dokumenty

- Włączanie: Umożliwia wybór
obrazu wyświetlanego podczas
włączania telefonu.
- Wyłączanie: Umożliwia wybór
obrazu wyświetlanego podczas
wyłączania telefonu.

vPełny ekran: umożliwia ustawienie

aktualnie zaznaczonego obrazu
jako tapety.

vWidok poziomy: Zaznaczony obraz

będzie wyświetlany poziomo w
postaci tapety.

vUsuń: umożliwia usunięcie pliku.
vPlik

-Z
 mień nazwę: Pozwala zmieniać
nazwy zdjęć.
- Edytuj: Umożliwia edytowanie
zdjęć.
- Właściwości: Umożliwia
wyświetlanie informacji o
zaznaczonych plikach zdjęć.
vPokaz slajdów: Umożliwia

uruchomienie pokazu slajdów.

72

U250_Poland_P4���_0615(3G������72 72

2007.6.21 11:53:29 AM

Moje dźwięki

Menu 6.2

W folderze Moje dźwięki znajdują
się podfoldery zawierające dźwięki
domyślne i nagrania głosowe.
Po wyborze pliku i naciśnięciu
lewego klawisza funkcyjnego
[Opcje] zostanie wyświetlone menu
zawierające poniższe opcje.
vUtwórz folder: Umożliwia

tworzenie nowych folderów.

vSortuj według: Umożliwia

sortowanie plików według nazw,
dat i typów.

vWłaściwości: Powoduje
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wyświetlanie stanu pamięci
(telefonu lub zewnętrznej karty).

vWyślij: Umożliwia wysyłanie

wybranego obrazu w wiadomości,
wiadomości e-mail lub za
pośrednictwem połączenia
Bluetooth, pod warunkiem że
plik nie jest chroniony za pomocą
mechanizmu Digital Rights
Management (DRM).

vUżyj jako

-D
 zwonek poł. głosowych:
Umożliwia ustawienie pliku
dźwiękowego jako dźwięku
dzwonka informującego o
nadejściu połączenia głosowego.
- Dzwonek poł. wideo: Umożliwia
ustawienie pliku dźwiękowego
jako dźwięku dzwonka
informującego o nadejściu
połączenia wideo.

Moje dokumenty

wyświetlenie informacji
dotyczących wybranego pliku
dźwiękowego.

vStatus pamięci: Umożliwia
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Moje dokumenty
-D
 źwięk wiadomości: Umożliwia
ustawienie pliku dźwiękowego
jako dźwięku dzwonka
informującego o otrzymaniu
wiadomości.
- Włączanie: Umożliwia ustawienie
pliku dźwiękowego jako dźwięku
emitowanego przy uruchamianiu
telefonu.
- Wyłączanie: Umożliwia
ustawienie pliku dźwiękowego
jako dźwięku emitowanego przy
wyłączaniu telefonu.
vPrzenieś: Umożliwia przeniesienie

vUsuń: Usuwanie zaznaczonego

klipu wideo.

vZaznacz/Odznacz: Funkcja Zaznacz

pozwala wysłać, usunąć, przenieść
lub skopiować kilka plików
jednocześnie.

vPlik

-Z
 mień nazwę: Umożliwia zmianę
nazwy obrazu.
- Właściwości: Powoduje
wyświetlenie informacji
dotyczących zaznaczonego pliku
obrazu.

pliku do innego folderu.

vKopiuj: Umożliwia kopiowanie

Moje dokumenty

plików do pamięci telefonu lub na
zewnętrzną kartę.

74
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Moje wideo

Menu 6.3

To menu pozwala na zarządzanie
pobranymi lub zarejestrowanymi
klipami wideo oraz wysyłanie ich do
innych osób.
Naciśnięcie klawisza O [Połącz]
umożliwia uaktywnienie pliku wideo.
Lewy klawisz funkcyjny [Opcje],
widoczny na liście plików
wideo, umożliwia skorzystanie z
następujących funkcji:
vWyślij: Umożliwia wysyłanie
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pliku wideo jako dzwonka
informującego nadchodzącym
połączeniu głosowym lub wideo.

vPrzenieś: Umożliwia przenoszenie

plików do pamięci telefonu lub na
zewnętrzną kartę.

vKopiuj: Umożliwia kopiowanie

plików do pamięci telefonu lub na
zewnętrzną kartę.

vUsuń: Usuwanie zaznaczonego

klipu wideo.

vZaznacz/Odznacz: Funkcja Zaznacz

pozwala wysłać, usunąć, przenieść
lub skopiować kilka plików
jednocześnie.

Moje dokumenty

wybranego klipu wideo w
wiadomości, wiadomości e-mail
lub za pośrednictwem połączenia
Bluetooth, pod warunkiem że
plik nie jest chroniony za pomocą
mechanizmu Digital Rights
Management (DRM).

vUżyj jako: Umożliwia ustawienie
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Moje dokumenty
vPlik

-Z
 mień nazwę: Pozwala zmieniać
nazwy plików.
- Właściwości: Umożliwia
wyświetlanie informacji o
zaznaczonych plikach wideo.
vUtwórz folder: Umożliwia

tworzenie nowych folderów.

vSortuj według: Umożliwia

sortowanie plików według nazw,
dat i typów.

vWidok siatki: Pozwala wybrać

sposób wyświetlania zdjęć – w
widoku listy lub widoku siatki.

vStatus pamięci: Umożliwia

Moje dokumenty
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wyświetlanie stanu pamięci
(telefonu lub zewnętrznej karty).

Aby obejrzeć klip wideo, można
skorzystać z odtwarzacza plików
wideo. Pliki wideo są prezentowane
w postaci listy miniatur. Do żądanego
pliku można przejść za pomocą
klawiszyU /D / L/ R.
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Aby odtworzyć klip, zaznacz go i
wybierz opcję Odtwórz.
Po naciśnięciu klawisza OK (Odtwórz),
klip wideo zostanie wyświetlony w
odtwarzaczu multimedialnym.
Aby wstrzymać odtwarzanie, w jego
trakcie naciśnij przycisk O . Aby
wznowić wstrzymane odtwarzanie,
ponownie naciśnij przycisk O .
Aby zapisać obraz stop-klatki,
wstrzymaj odtwarzanie i wybierz
opcję 3 – [Przechwyć].
Aby wyświetlić aktualnie odtwarzany
klip na całym ekranie, podczas
odtwarzania wybierz opcję 1 – Widok
poziomy.
Aby przywrócić poprzedni rozmiar
ekranu, w trybie pełnego ekranu
naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

2007.6.21 11:53:29 AM

Podczas oglądania klipów wideo
w przeglądarce dostępne są
następujące opcje:
vWidok poziomy: Umożliwia

wyświetlanie klipu wideo w widoku
poziomym.

vWycisz/Włącz dźwięk: Jeśli

poziom głośności jest większy od 0,
uaktywnia się funkcja Wycisz. Jeśli
włączone jest wyciszenie dźwięku
i jeśli poziom głośności jest równy
0, wtedy funkcja wyciszenia jest
wyłączana.

vPowtórz: Pozwala określić zakres

vWyślij: Umożliwia wysyłanie

wybranego pliku wideo w
wiadomości, wiadomości e-mail
lub za pośrednictwem połączenia
Bluetooth, pod warunkiem że
plik nie jest chroniony za pomocą
mechanizmu Digital Rights
Management (DRM).

vUsuń: Usuwanie zaznaczonego

klipu wideo.

vUżyj jako: Umożliwia ustawienie

pliku wideo jako dzwonka
informującego nadchodzącym
połączeniu głosowym lub wideo.

ponownego odtwarzania plików
(Brak/Bieżący plik/Wszystkie pliki).
wyświetlanie informacji o
odtwarzanych plikach (nazwa,
rozmiar, data, typ, czas trwania,
ochrona).

U250_Poland_P4���_0615(3G������77 77

Moje dokumenty

vWłaściwości: Umożliwia
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Moje dokumenty
Moje gry i aplikacje

Menu 6.4

To menu pozwala na łatwe
pobieranie gier i innych aplikacji. Są
w nim dwa utworzone domyślnie
foldery: Gry i Aplikacje. Każdy z
nich zawiera wbudowane łącze,
które umożliwia pobieranie gier
i aplikacji. Korzystanie z usług
internetowych może jednak wiązać
się z dodatkowymi kosztami.

Inne

Menu 6.5

Moja karta pamięci

Menu 6.6

Zakup dodatkowej zewnętrznej
karty pamięci microSD umożliwi
przechowywanie większej ilości
materiałów. Instrukcje wkładania
i wyjmowania zewnętrznej karty
pamięci znajdują się w temacie
Jak korzystać z zewnętrznej karty
pamięci microSD na stronach 21 i
22. Zarządzanie plikami odbywa się
tak samo jak w przypadku pamięci
telefonu.

Moje dokumenty

W tym folderze są składowane
wszystkie pliki inne niż zdjęcia
(obrazy), dźwięki, klipy wideo, pliki
gier i pliki aplikacji.

78

U250_Poland_P4���_0615(3G������78 78

2007.6.21 11:53:29 AM

Narzędzia
Ulubione

Menu 7.1

Umożliwia określenie funkcji,
które mają znajdować się w menu
szybkiego dostępu. Często używane
menu można zapisać w funkcji
Ulubione.

Alarmy

Menu 7.2

W przypadku skonfigurowania
alarmu na pasku informacyjnym
pojawia się ikona . Ustawiony
alarm zostanie uruchomiony o
zaplanowanej godzinie.
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2. U
 staw/Anuluj alarm: Ustaw
lub anuluj alarm, korzystając
z opcji określania aktywności/
nieaktywności alarmu lub
wybierając godzinę alarmu.
3. W
 pisz godzinę alarmu: Określ
żądany czas inicjowania alarmu,
podając wartości opcji Godzina i
Minuta. Jeśli w telefonie ustawiono
12-godzinny format czasu, wybierz
opcję AM lub PM.
4. W
 ybierz tryb powtarzania:
Umożliwia wybór trybu
powtarzania poprzez naciskanie
klawiszy L/R lub naciśnięcie
lewego klawisza funkcyjnego
[Lista] i wybór trybu z listy.

Narzędzia

Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk
O . Po naciśnięciu lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje] można wybrać
opcje dotyczące alarmu. Można
skonfigurować 5 alarmów.

1. Wybierz z listy alarm, który chcesz
ustawić. Jeśli lista jest pusta,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Dodaj] i dodaj nowy alarm.
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Narzędzia
5. W
 ybierz dzwonek: Umożliwia
wybór dzwonka alarmu po
otwarciu listy poprzez naciśnięcie
lewego klawisza funkcyjnego
[Edytuj].
6. Wpisz notatkę: Wpisz nazwę
alarmu.
7. Drzemka: Pozwala określić czas
drzemki, po którym alarm zostanie
ponownie uruchomiony.
8. Po skonfigurowaniu wszystkich
ustawień alarmu naciśnij klawisz
OK [Zapisz].
Uwaga
vAlarm jest uruchomiany nawet wtedy,
gdy telefon jest wyłączony.

Kalkulator

Menu 7.3

Moduł kalkulatora umożliwia
wykonywanie podstawowych
operacji arytmetycznych (dodawanie,
odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
jak również zawiera pewne funkcje
matematyczne.(+/-, sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg, rad)
1. N
 aciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].

Narzędzia

2. Wybierz odpowiednią funkcję.
Do wprowadzania liczb służy
klawiatura numeryczna, a
operatorów przyciskiU/D/
L / R. Aby wstawić separator
miejsc dziesiętnych, naciśnij
przycisk *.
Każde naciśnięcie przyciskuC
powoduje usunięcie kolejnego
znaku wstecz. Wciśnięcie i
przytrzymanie przyciskuC,
powoduje usunięcie wszystkich
znaków wstecz za jednym razem.
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Po zakończeniu obliczania wyniki są
wyświetlane na ekranie, naciśnięcie
symbolu powoduje zapisanie tych
wyników pod tym symbolem. Wynik
ten będzie podstawą dla dalszych
obliczeń.

Konwerter jednostek
Menu 7.4

To menu umożliwia przeliczanie
waluta, Powierzchnia, Długośc, Masa,
Temperatura, Objętośc, Prędkośc

1. Wybierz menu Waluta.
2. A
 by ustawić kurs wymiany walut,
użyj opcji Zmień walutę.
3. Wprowadź kursy wymiany
maksymalnie 6 walut na funta
brytyjskiego (GBP), po czym
naciśnij klawisz [Zapisz]. Odtąd
waluty będą automatycznie
przeliczane.
4. R ezultaty przeliczania mogą być
wyświetlane maksymalnie w 6
walutach.
5. N
 aciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola.
6. A
 by zamknąć funkcję przeliczania
walut, naciśnij klawisz [Powrót].
Narzędzia
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Waluta (Menu 7.4.1)
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Narzędzia
Powierzchnia (Menu 7.4.2)

Długość (Menu 7.4.3)

1. Wybierz menu Powierzchnia.

1. Wybierz menu Długość.

2. Wybierz jednostkę, która ma być
przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].

2. Wybierz jednostkę, która ma być
przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].

3. Wprowadź jednostkę standardową
i sprawdź wartość po przeliczeniu.

3. Wprowadź jednostkę standardową
i sprawdź wartość po przeliczeniu.

4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola,
po czym umieść w nim kursor.

4. N
 aciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola,
po czym umieść w nim kursor.

5. Aby zamknąć funkcję przeliczania
powierzchni, naciśnij klawisz
[Powrót].

5. A
 by zamknąć funkcję przeliczania
długości, naciśnij klawisz [Powrót].

Masa (Menu 7.4.4)
1. Wybierz menu Masa.
2. Wybierz jednostkę, która ma być
przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].

Narzędzia

3. Wprowadź jednostkę standardową
i sprawdź wartość po przeliczeniu.
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4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola,
po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania
masy, naciśnij klawisz [Powrót].

Temperatura (Menu 7.4.5)
1. Wybierz menu Temperatura.
2. Używając klawiszy strzałek w górę
i w dół, umieść kursor na żądanej
jednostce.
3. Wprowadź jednostkę standardową
i sprawdź wartość po przeliczeniu.
4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola,
po czym umieść w nim kursor.

6. Temperatury ujemne można
wprowadzać przez wybranie [-].
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1. Wybierz menu Objętość.
2. Wybierz jednostkę, która ma być
przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową
i sprawdź wartość po przeliczeniu.
4. N
 aciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola,
po czym umieść w nim kursor.
5. A
 by zamknąć funkcję przeliczania
objętości, naciśnij klawisz [Powrót].

Prędkość (Menu 7.4.7)
1. Wybierz menu Prędkość.
2. Wybierz jednostkę, która ma być
przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową
i sprawdź wartość po przeliczeniu.

Narzędzia

5. Aby zamknąć funkcję przeliczania
temperatury, naciśnij klawisz
[Powrót].

Objętość (Menu 7.4.6)
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Narzędzia
4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby
wyczyścić obecną zawartość pola,
po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania
prędkości, naciśnij klawisz [Powrót].

Czas globalny

4. A
 by wybrać tryb zegara
analogowego, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny Opcje -> Zegar
analogowy.

Usługi karty USIM
Menu 7.5

Funkcja Czas globalny pozwala
sprawdzić aktualną godzinę w
najważniejszych miastach świata.
1. Aby wybrać miasto podstawowe,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
Opcje -> Dodaj miasto lub Opcje ->
Dodaj miasto -> Mapa.
2. Aby zmienić miasto, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny Opcje > Zmień
miasto lub Zmień wybrane miasto.
Narzędzia

3. Aby zmienić czas na letni, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny Opcje >
Czas letni.

Menu 7.6

Operator sieci może oferować
specjalne usługi kart SIM, takie
jak bankowość elektroniczna,
wiadomości giełdowe, itp. Po
wykupieniu abonamentu na jedną
z takich usług jej nazwa zostanie
dodana na końcu menu głównego.
Dzięki menu Usługa karty SIM
telefon jest przystosowany do
obsługi dodatkowych usług,
które w przyszłości mogą zostać
wprowadzone przez operatora sieci.
Szczegółowe informacje zapewnia
operator sieci.
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Kontakty
Dodaj

Menu 8.1

To menu służy do rejestrowania
nowych adresów kontaktów. Dla
kontaktu można określić nazwę,
różne numery telefonów i różne
adresy e-mail. Ponadto kontakty
można przypisywać do grup,
dołączać ich zdjęcia/awatary,
przypisywać im konkretne dzwonki,
a nawet wpisywać przeznaczone dla
nich notatki. Inne dostępne pola to
m.in.

Wyszukaj

Menu 8.2
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Menu 8.3

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

Grupy

Menu 8.4

Za pomocą tego menu można
zarządzać grupami (zapisanymi
zarówno w telefonie, jak i na
karcie USIM). W pamięci telefonu
istnieje 5 grup domyślne: Rodzina,
Przyjaciele, Znajomi, Szkoła
oraz VIP. Grupy można dodawać,
edytować i usuwać. Gdy dany
kontakt nie ma przypisanego
dzwonka, połączenie z jego numeru
jest sygnalizowane dźwiękiem
ustawionym dla grupy, do której
należy ta osoba.

Kontakty

Funkcja wyszukiwania adresów
kontaktów. Domyślnie wyszukiwanie
jest prowadzone według nazw
kontaktów. Nazwa obecnej metody
wyszukiwania oraz wyniki operacji
są wyświetlane w oknie Wyszukaj.
Na numer widoczny na liście można
wysłać wiadomość lub zadzwonić.

Szybkie wybieranie
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Kontakty
Numery serwisowe

Menu 8.5

Moja wizytówka

Menu 8.7

W tym menu znajduje się lista
numerów serwisowych (SDN),
zdefiniowanych przez usługodawcę
(jeśli karta USIM obsługuje tę
funkcję). Do tej grupy należą m.in.
numery alarmowe, biura numerów
i poczty głosowej. Aby zadzwonić
pod daną usługę, zaznacz jej numer i
naciśnij przycisk S .

Naciśnięcie lewego klawisza
funkcyjnego [Dodaj] umożliwia
utworzenie własnej wizytówki. Po
wprowadzeniu imienia i nazwiska,
numeru telefonu, adresu e-mail
oraz przypisaniu obrazu utworzony
szablon można używać jako
wizytówkę dołączaną do wysyłanej
wiadomości.

Własny numer

Ustawienia

Menu 8.6

Umożliwia wyświetlanie numeru
posiadanego telefonu zapisanego
na karcie USIM. Karta pozwala na
zapisywanie różnych używanych
numerów jako własne.

Menu 8.8

Pokaż Kontakty z (Menu 8.8.1)
vWyświetl kontakty z: Umożliwia

wybranie czy wyświetlane będą
kontaky z karty SIM i/lub z telefonu.

Kontakty

vWyświetlanie nazwy: Umożliwia

ustawienie kolejności wyświetlania
według nazwy.
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vPokaż obraz:. Określ, czy obraz ma

Przywróć kontakty (Menu 8.8.6)

Synchronizuj kontakty (Menu 8.8.2)

Umożliwia przywrócenie wszystkich
danych ze spisu telefonów z pamięci
zewnętrznej do pamięci telefonu przy
użyciu formatu vCard.

być wyświetlany.

Kopiuj (Menu 8.8.3)
Umożliwia skopiowanie kontaków w
karty SIM na telefon lub odwrotnie.
Kontakty można kopiować grupowo
lub po jednym.

Przenieś (Menu 8.8.4)
Kontakty można przenosić z pamięci
telefonu na kartę USIM i odwrotnie.
Elementy można przenosić grupowo
lub po jednym.

Wyszyść kontakty (Menu 8.8.7)
Umożliwia usuwanie danych
wszystkich kontaktów. Usuwanie
może obejmować kontakty zapisane
zarówno w pamięci telefonu, jak i na
karcie USIM.

Status pamięci (Menu 8.8.8)
To menu umożliwia sprawdzanie
stanu pamięci.

Zrób kopię kontaktów (Menu 8.8.5)
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Kontakty

Umożliwia zapisanie na karcie
pamięci zewnętrznej wszystkich
danych ze spisu telefonów w
formacie vCard.
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Przeglądarka
Strona główna

Menu 9.1

Łączy ze stroną główną. Strona
główna jest określona w aktywnym
profilu. Jeśli nie została określona
w aktywnym profilu, zostanie użyta
strona określona przez usługodawcę.

Wprowadź adres

Menu 9.2

Za pomocą tego menu można
samodzielnie wpisać adres
URL i przejść do żądanej strony
internetowej.
vAby wprowadzić symbol, naciśnij

Przeglądarka

lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i
wybierz opcję 1 – Wstaw symbol z
menu Opcje, aby wyświetlić tabelę
symboli.

vAby zmienić tryb wprowadzania,

naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję 2 – Metoda
wprowadzania.

Zakładki

Menu 9.3

Najczęściej odwiedzane, ulubione
adresy URL/strony można zapisywać
w postaci zakładek. Zakładki
obsługują następujące operacje:
Otwórz, Wyślij, Dodaj nowe, Zaznacz/
Odznacz i Usuń. W postaci zakładek
jest również zapisanych kilka
predefiniowanych adresów URL.
Dodawanie nowej zakładki
1. N
 aciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] i wybierz opcję 2 – Dodaj
nowe z menu Opcje.
2. Wprowadź tytuł i adres URL strony.
3. N
 aciśnij klawisz O , aby zapisać.
Przechodzenie do wybranej
zakładki
Naciśnij klawisz O , aby połączyć się
ze stroną oznaczoną zakładką.
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Wysyłanie zakładki innym osobom
Z menu Opcje wybierz opcję Wyślij.
Zakładkę można wysłać w formie
wiadomości SMS lub e-mail.
Usuwanie zakładki
Z menu Opcje wybierz opcję Usuń.
Korzystając z opcji Zaznacz/Odznacz,
można usunąć kilka zakładek
jednocześnie.

Zapisane strony

Menu 9.4

Wyświetlaną stronę można zapisać
jako plik trybu offline. Telefon
pozwala na zapisanie 20 takich stron.

Historia

Menu 9.5

Umożliwia wyświetlenie listy
odwiedzonych stron.

Edycja zakładki
Z menu Opcje wybierz opcję Edytuj.
Zmień tytuł i informacje dotyczące
adresu URL. Naciśnij klawisz O, aby
zapisać.
Uwaga
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Menu 9.6

Za pomocą tego menu można
zmieniać ustawienia przeglądarki,
zabezpieczeń i certyfikatów.

Profile (Menu 9.6.1)
Wybierz żądany profil, naciskając
przycisk O. Spowoduje to
uaktywnienie profilu, który będzie
używany podczas uruchamiania
przeglądarki.

Przeglądarka

vMożesz korzystać z usługi Telewizja
komórkowa.

Ustawienia
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Przeglądarka
Ustawienia wyglądu (Menu 9.6.2)

Pliki cookie (Menu 9.6.4)

Umożliwia ustawienie domyślnego
trybu kodowania znaków spośród
jednego z poniższych: Automatyczny,
English(ASCII), Angielski(ISO),
Angielski(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2
Auto), Unicode(UTF-16 BE),
Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16
Auto), Unicode(UTF-8).

Włączenie obsługi plików cookie
umożliwi zapisywanie plików cookie
nadsyłanych z serwera. Wyłączenie
funkcji sprawi, że pliki cookie nie
będą zapisywane.

Pamięć Cache (Menu 9.6.3)

Przeglądarka

Włączenie funkcji pamięci
podręcznej umożliwia zapisywanie
odwiedzonych stron w telefonie.
Gdy strona zostanie umieszczona w
pamięci podręcznej, przy kolejnych
odwiedzinach będzie znacznie
szybciej wczytywana.

Zresetuj ustawienia (Menu 9.6.5)
Użycie tej opcji spowoduje
przywrócenie domyślnych ustawień
przeglądarki w telefonie.

Zabezpieczenia (Menu 9.6.6)
Lista certyfikatów
W tym menu znajduje się
lista certyfikatów głównych,
wystawionych przez urzędy
certyfikacji, wymaganych do obsługi
protokołu WTLS/TLS, jeśli takie
certyfikaty są zapisane w telefonie.
Treść certyfikatów można wyświetlać
z poziomu listy
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Wyczyść sesję
Opcja służy do usuwania danych
bezpiecznej sesji połączenia (tzn.
chronionej protokołem WTLS/TLS).
Przed ustanowieniem nowego
bezpiecznego połączenia, zawsze
należy usunąć dane poprzedniej sesji.

Przeglądarka
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Łączność
Bluetooth

Menu *.1

Połączenie Bluetooth
Telefon jest wyposażony w
technologię Bluetooth, która
umożliwia nawiązywanie
bezprzewodowych połączeń z innymi
urządzeniami Bluetooth, takimi jak
zestawy głośnomówiące, komputery
osobiste, urządzenia PDA czy inne
telefony.
Uwaga
vZaleca się, aby telefon i urządzenie
Bluetooth, z którym ma on nawiązać
połączenie, były oddalone od siebie
nie bardziej niż 10 metrów. Im mniej
przeszkód znajduje się między
telefonem i urządzeniem, tym lepsza
jakość połączenia.

1. Bluetooth
• Menu *. Łączność > 1. Bluetooth >
1. Włącz/Wyłącz
Aby korzystać z funkcji Bluetooth,
najpierw należy ją włączyć.
2. Wyszukaj urządzenia
• Menu *. Łączność > 1. Bluetooth >
1. Wyszukaj urządzenia
To menu umożliwia wyszukiwanie i
parowanie urządzeń Bluetooth.
Patrz sekcja Parowanie urządzeń.
3. Urządzenia sparowane
Jeśli żadne urządzenie nie zostało
sparowane z telefonem:
Lewy klawisz funkcyjny [Nowy]
Jeśli jakieś urządzenie zostało
sparowane z telefonem:

Łączność

• Menu > #. Ustawienia > 7.
Łączność > 1. Bluetooth > 1.
Urządzenia sparowane
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Opcje
vDodaj nowe urządzenie:

Umożliwia powiązanie z telefonem
nowego urządzenie Bluetooth.

vZmień nazwę: To urządzenie

umożliwia nadanie nazwy
sparowanemu urządzeniu.

vRozłącz/ Połącz

1. Aby nawiązać połączenie z
wybranym urządzeniem, kliknij
opcję Połącz.
2. Aby zamknąć połączenie z
wybranym urządzeniem, kliknij
opcję Rozłącz.
vUsuń: Pozwala usunąć sparowane

urządzenie Bluetooth.

vUsuń wszystko: Umożliwia
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• Menu > *. Łączność > 1. Bluetooth
> 2. Ustawienia
-M
 oja widoczność: Jeśli w menu
[Moja widoczność] zostanie
ustawiona opcja [Widoczny],
urządzenia wyszukujące inne
urządzenia Bluetooth wykryją
obecność telefonu. W przypadku
wybrania opcji [Ukryty] telefon
będzie dla nich niewidoczny.
- Nazwa telefonu: W tym miejscu
można wpisać/zmienić nazwę
telefonu, jaka ma być wyświetlana
w innych urządzeniach. Nazwa
telefonu będzie widoczna w innych
urządzeniach tylko w przypadku,
gdy w menu [Moja widoczność]
zostanie wybrana opcja [Widoczny].

Łączność

usuwanie wszystkich sparowanych
urządzeń Bluetooth.

4. K onfigurowanie ustawień
Bluetooth
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Łączność
-O
 bsługiwane usługi: To menu
umożliwia wyświetlenie listy usług
Bluetooth dostępnych w telefonie.
- Mój adres: To menu umożliwia
wyświetlenie adresu urządzenia
Bluetooth.
Uwaga
vKorzystanie z urządzeń Bluetooth
za pośrednictwem telefonu naraża
telefon na poważne zagrożenia.
Dlatego zdecydowanie zalecamy,
aby po skonfigurowaniu lub
sparowaniu telefonu wybrać
opcję Ukryty. W przypadku plików
przesyłanych przez łącze Bluetooth
można sprawdzić dane nadawcy,
po czym zaakceptować lub odrzucić
połączenie — niezależnie od
tego, czy urządzenie źródłowe jest
sparowane czy nie.

Parowanie urządzeń
1. A
 by wyszukać urządzenia
Bluetooth do sparowania z
telefonem, naciśnij klawisz Opcje >
Dodaj nowe urządzenie.
2. Wyświetlony zostanie ekran
wyszukiwania urządzeń.
Wyszukiwanie obejmie urządzenia
Bluetooth znajdujące się w
promieniu 10 metrów.
3. J eśli takie urządzenia zostaną
wykryte, zostaną wymienione
na liście. W przeciwnym
razie wyświetlony zostanie
monit o powtórzenie operacji
wyszukiwania.
4. Procedura parowania

Łączność

-N
 aciśnij przycisk[Dodaj]. Na
ekranie pojawi się okno z monitem
o wprowadzenie hasła.
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- Po utworzeniu hasła
(zawierającego od 1 do 16 cyfr)
użytkownik drugiego urządzenia
musi wpisać to samo hasło,
aby jego urządzenie zostało
uwierzytelnione. Użytkownika
drugiego urządzenia należy
wcześniej powiadomić, jak brzmi
hasło, aby mógł uwierzytelnić
swoje urządzenie.
Podłączanie zestawu słuchawkowego
lub głośnomówiącego
1. Podłącz zestaw słuchawkowy
zgodnie z instrukcjami w części
Parowanie urządzeń.

3. Aby odłączyć zestaw słuchawkowy,
zaznacz go na liście sparowanych
urządzeń, naciśnij klawisz Opcje i
wybierz opcję Rozłącz.
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1. N
 a ekranie Urządzenia sparowane
zaznacz urządzenie, które chcesz
usunąć.
2. A
 by usunąć urządzenie, wybierz
Opcje > Usuń wszystkie sparowane
urządzenia, z menu Opcje wybierz
opcję > Usun wszystko
Przesyłanie danych przez łącze
Bluetooth
1. A
 by przesłać dane z posiadanego
telefonu do innego urządzenia
Bluetooth, najpierw wybierz
aplikację, w której dane mają
zostać docelowo zapisane. Na
przykład aby wysłać dane z folderu
Moje pliki, wybierz kolejno
Menu > 6. Moje dokumenty > 1.
Moje obrazy / 2. Moje dźwięki /
3. Moje wideo / 5. Inne / 6. Moja
karta pamięci > Wybierz pliki do
przesłania > Opcje > Wyślij > 3.
Bluetooth

Łączność

2. Aby móc korzystać z zestawu
słuchawkowego, zaznacz go na
liście sparowanych urządzeń,
naciśnij klawisz Opcje i wybierz
opcję Połącz.

Usuwanie urządzeń
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Łączność
2. Przesyłanie danych
1) Zostanie wyświetlona lista
sparowanych urządzeń. Jeśli
na liście nie ma żądanego
urządzenia, wybierz opcję
[Odśwież].
2) Na liście zaznacz urządzenie, do
którego chcesz wysłać dane, i
naciśnij przycisk O.
3) Jeśli urządzenie, do którego
wysyłane są dane, zezwoli
na transmisję, dane zostaną
przesłane.

Odbieranie danych przez łącze
Bluetooth
Jeśli inne urządzenie próbuje
wysłać dane, na ekranie zostanie
wyświetlony monit o przyjęcie
połączenia.
Jeśli zezwolisz na ustanowienie
połączenia, dane zostaną przesłane
do telefonu.
Podczas przesyłania danych ikona
Bluetooth zostanie zastąpiona przez
ikonę transmisji plików.
Odebrane pliki zostaną zapisane w
odpowiednich folderach według
typów. Na przykład pliki obrazów
zostaną automatycznie zapisane w
folderze Moje obrazy.

Łączność
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Usługa synchronizacji
Menu *.2

Uwaga
vUsługa nie jest dostępna we
wszystkich krajach. W celu uzyskania
dokładniejszych informacji należy
skontaktować się z operatorem sieci).

Funkcja umożliwia bezprzewodowe
synchronizowanie informacji
zapisanych w telefonie, np. danych
kontaktów, terminów z kalendarza,
zadań i notatek, z informacjami
zapisanymi na serwerze.
Połącz
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Wybór opcji Rejestry i naciśnięcie
przycisku O spowoduje
wyświetlenie rejestru ostatnio
przeprowadzonej synchronizacji.
Synchr. serwera centrum.
1. Wybierz opcję Synchr. serwera
Centrum i naciśnij przycisk O.
2. W tym menu można skonfigurować
profil serwera uczestniczącego w
synchronizacji.
vNazwa profilu: Nadaj nazwę

profilu.

vAdres hosta: Tej informacji udziela

operator sieci.

vSyncML proxy: Tej informacji

udziela operator sieci.

vNazwa użytkownika: Wpisz

swoją nazwę użytkownika, przy
użyciu której będziesz się łączyć z
synchronizowanym serwerem.

Łączność

1. Zaznacz opcję Połącz i naciśnij
przycisk O.
2. Połącz się z serwerem przy użyciu
wybranego profilu serwera. W
trakcie synchronizacji na ekranie
będzie wyświetlana animacja
obrazująca przebieg procesu.

Logi

vHasło: Wpisz swoje hasło.
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Łączność
vKontakty: Określ, czy chcesz

synchronizować Kontakty.

vNazwa kontaktu: Wpisz nazwę

bazy danych kontaktów na
serwerze.

vKalendarz: Określ, czy chcesz

synchronizować Kalendarz.

vNazwa kalendarza: Wpisz nazwę

bazy danych kalendarza na
serwerze.

vZadania: Określ, czy chcesz

synchronizować Zadania.

vNazwa zadania: Wpisz nazwę bazy

danych zadań na serwerze.

vNotatka: Umożliwia określenie, czy

notatki mają być synchronizowane.

vNazwa notatki: Umożliwia

Łączność

wprowadzenie nazwy bazy danych
notatek na serwerze.

vTypy synchronizacji: Wybierz

vPunkt dostępu: Zaznacz punkt

dostępu, który ma być używany do
obsługi połączenia danych.

Połączenie USB

Menu *.3

Połączenie USB może służyć do kilku
różnych celów. W zależności od
zastosowania należy odpowiednio
skonfigurować tryb połączenia USB.
Jeśli połączenie ma służyć do
podłączenia pamięci USB, należy
w tym menu wybrać opcję Pamięć
masowa. Opcja Pamięć masowa jest
dostępna tylko dla zewnętrznych kart
pamięci.
Jeśli połączenie ma służyć do innych
celów niż podłączenie pamięci, np.
połączenia dial-up, synchronizacji z
komputerem itp., należy w tym menu
wybrać opcję Usługa danych.

jedną z metod synchronizacji.
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Terminarz
Kalendarz

Menu 0.1

Przeszukiwanie terminów
1. Wyszukiwanie wg miesięcy
Terminy można przeszukiwać
według miesięcy. Kursor znajduje
się w polu z bieżącą data, a data
wprowadzenia terminu jest
oznaczona.
Termin zapisany dla daty, na
której umieści się kursor, jest
symbolizowany przez szare pole.
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2. Przeglądanie szczegółowe
Wyszukiwanie można prowadzić
również według terminów
szczegółowych, tzn. sprawdzając
całą treść terminu, utworzonego
przez użytkownika.
Aby wysłać termin do innego
telefonu lub witryny internetowej
w postaci wiadomości SMS
(wiadomość tekstowa), wiadomości
MMS (wiadomość multimedialna),
wiadomości e-mail, użyj lewego
klawisza funkcyjnego [Opcje].

Terminarz

Naciśnięcie klawisza skrótu
1 powoduje przejście do
poprzedniego roku, przycisku
3 — do następnego roku, a
przycisku 5 — do bieżącego
dnia. Naciśnięcie przycisku
7 powoduje przejście do
poprzedniego miesiąca, a
przycisku9 — do następnego
miesiąca. Naciśnięcie przycisku*
powoduje przejście do kalendarza
tygodniowego.

Do przechodzenia między dniami
służą przyciskiU/D/ L / R.
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Terminarz
Dodaj nowe zdarzenie

Usuwanie terminów

Telefon pozwala na tworzenie
zdarzenie. W ustawieniach zdarzenie
można określić datę początkową
i końcową, czas rozpoczęcia
i zakończenia, treść, rodzaj,
powtarzalność czynności oraz alarm.

1. U
 suń poprzednie wpisy

vUstaw kategorię: Spotkanie,

Urodziny, Rocznica.

vUstaw alarm: Brak alarmu, Na czas,

15 minut przed, 30 minut przed, 1
godzina przed, 1 dzień przed, 3 dni
przed, tydzień przed.

vUstaw powtarzanie: Raz,

Codziennie, Co tydzień, Miesięczny,
Corocznie, Ustawienie użytkownika.

Za pomocą tej funkcji można
usunąć wszystkie nieaktualne
terminy.
2. Usuń wszystkie wpisy
Ta funkcja pozwala usunąć
wszystkie zapisane terminy.
Konfigurowanie i usuwanie świąt
W telefonie można konfigurować
i usuwać dni świąteczne. W tym
celu należy nacisnąć lewy klawisz
funkcyjny. Wybrany dzień będzie
wyświetlany w kolorze czerwonym.

Terminarz
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Zaznaczony dzień będzie
wyświetlany w kolorze czerwonym.
Aby usunąć święto, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
opcję Wyczyść dni wolne.
Powiadamianie o zdarzeniu z
terminu
Jeśli w telefonie skonfigurowano
ustawienia alarmu, rozlegnie się
wybrany dźwięk alarmu. Jeśli czas
powiadomienie wypada przed
czasem rozpoczęcia zdarzenia, można
ustawić kolejny alarm.

Menu 0.2

To menu umożliwia wyświetlanie,
edytowanie i dodawanie zadań do
wykonania. Zadania są prezentowane
chronologicznie. Zadania wykonane
są wyświetlane w inny sposób niż
zadania nieukończone.
Dodawanie
Aby dodać zadanie, na ekranie
zarządzania listą zadań naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz
opcję Dodaj nowe.
Następnie wprowadź datę, opis
i priorytet zadania. Po wpisaniu
wszystkich danych naciśnij prawy
klawisz funkcyjny [Zapisz], aby
zapisać nowe zadanie.
Terminarz
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Zadania
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Terminarz
Wyświetlanie szczegółów i edycja

Ustawianie statusu zadania

Aby wyświetlić szczegóły
konkretnego zadania, ustaw kursor
na jego nazwie na liście zadań i
naciśnij przycisk OK [Pokaż].

Zadania ukończone są wyświetlane
na liście zadań jako przekreślone
i znajdują się pod zadaniami
nieukończonymi.

Używając lewego klawisza
funkcyjnego [Opcje], można
zmodyfikować lub usunąć zadanie.
Ponadto za pomocą opcji Zaznacz/
Odznacz można usunąć kilka lub
wszystkie zadania za jednym razem.

Klawisz Opcje umożliwia zmianę
statusu zadania z Zakończono na Nie
ukończono.

Notatka

Menu 0.3

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

Terminarz
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Dodawanie notatki
Aby dodać notatkę, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Dodaj] Wpisz treść
notatki. Powstałą notatkę możesz
zapisać na liście, naciskając naciśnij
środkowy klawisz [Zapisz].
Edytowanie i usuwanie notatki
Aby wyświetlić treść notatki, zaznacz
ją i naciśnij przycisk O. Aby wrócić
do ekranu zarządzania notatkami,
naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Powrót]. Korzystając z opcji Zaznacz/
Odznacz, można zaznaczyć kilka lub
wszystkie notatki, a następnie usunąć
je, korzystając z opcji Usuń.

Menu 0.4

Notatki tajne umożliwiają
zapewnienie poufności informacji.
Aby móc korzystać z tego
menu, trzeba wprowadzić kod
zabezpieczający.
Dodawanie notatek osobistych
Aby dodać nową notatkę, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny [Dodaj]
Wpisz treść notatki. Powstałą notatkę
możesz zapisać na liście, naciskając
środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz].

Terminarz
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Notatka tajna
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Terminarz
Edycja i usuwanie notatek
osobistych

Ustawienia

Zaznacz notatkę i naciśnij klawisz O
aby wyświetlić jej treść. Aby usunąć
lub zmodyfikować treść notatki, użyj
lewego klawisza funkcyjnego Dodaj.
Aby wrócić do ekranu zarządzania
notatkami, naciśnij prawy klawisz
funkcyjny [Powrót].
Korzystając z opcji Zaznacz/Odznacz,
można zaznaczyć kilka lub wszystkie
notatki, a następnie usunąć je,
korzystając z opcji Usuń.

Kalendarz (Menu 0.6.1)

Wyszukiwanie

Menu 0.6

Umożliwia skonfigurowanie widoku
kalendarza.
vWidok domyślny: Umożliwia

ustawienie domyślnego widoku
kalendarza: W miesiącu lub W
tygodniu.

vPoczątek dnia: 1:00, 2:00, 3:00,

4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00,
10:00, 11:00, 12:00.

v1. dzień tygodnia: Umożliwia
Menu 0.5

Ta funkcja umożliwia znalezienie
żądanej daty.

określenie domyślnego dnia
traktowanego jako początek
tygodnia: Niedziela, Poniedziałek.

Terminarz
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Utwórz kopię zapasową
kalendarza i zadań (Menu 0.6.2)
Za pomocą tego menu można po
włożeniu zewnętrznej karty pamięci
utworzyć kopie zapasowe kalendarza
i zadań zapisanych w pamięci
telefonu.

Usuń wszystko (Menu 0.6.5)
Umożliwia usunięcie wszystkich
informacji w Kalendarzu,
Zadaniach, Notatkach i Tajnych
notatkach.

Przywróć kalendarz i zadania
(Menu 0.6.3)

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

Status pamięci (Menu 0.6.4)
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Terminarz

To menu umożliwia wyświetlenie
informacji o dostępnej pamięci w
odniesieniu do funkcji Kalendarz,
Zadania, Notatki oraz Tajne notatki.
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Ustawienia
Telefon

Menu #.1

Autom. blok. klawiszy (Menu #.1.1)
Włączenie tej funkcji powoduje
automatyczne blokowanie się
klawiatury telefonu w trybie
gotowości, bez konieczności
naciskania kombinacji klawiszy.

Język (Menu #.1.2)
Umożliwia wybranie języka interfejsu.
Opcja Automatycznie spowoduje
przełączenie języka interfejsu na
język ustawiony dla karty USIM.

Informacje o telefonie (Menu #.1.4)
Ta funkcja pokazuje numer telefonu
zdefiniowany na karcie USIM, nazwę
modelu oraz wersję oprogramowania
telefonu.

Ekran

Menu #.2

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

Temat ekranu (Menu #.2.1)

Oszczędność energii (Menu #.1.3)

W tym menu można wybrać motyw,
który będzie wyświetlany na ekranie
głównym.

To menu pozwala włączyć tryb
oszczędzania energii.

Styl menu (Menu #.2.2)

Ustawienia

W tym menu można wybrać jeden ze
stylów menu: Siatka lub Kolejno.
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Czcionka (Menu #.2.3)

Data i godzina

W tym menu za pomocą przycisków
L / R można wybrać styl, rozmiar
i kolor czcionki używanej przy
wybieraniu numerów.

O ile bieżąca godzina jest
ustawiana automatycznie z chwilą
zarejestrowania telefonu w sieci,
to menu umożliwia również
samodzielne ustawianie daty i
godziny. Godzina skonfigurowana
przez użytkownika zostanie
zmieniona podczas następnego
włączenia telefonu.

Podświetlenie (Menu #.2.4)
Umożliwia ustawienie czasu
podświetlenia, jasności ekranu
głównego oraz czasu podświetlenia
klawiatury.

Powitanie (Menu #.2.5)
Po zaznaczeniu opcji Włączone
można wpisać wiadomość powitalną.

Godzina (Menu #.3.1)
1. Wybierz polecenie "Godzina" z
menu Data i godzina, a następnie
naciśnij kolejno klawisze O.
2. Z a pomocą klawiszy nawigacyjnych
przejdź do żądanego pola:
Godzina, Minuta, Sekunda lub AM/
PM (w przypadku 12- godzinnego
formatu czasu).
3. Z a pomocą klawiszy numerycznych
określ wartość godziny i minuty.

Ustawienia
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Menu #.3
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Ustawienia
4. W
 ybierz rodzaj wskazania pełnej
godziny: Wyłączone, Zegar z
kukułką lub Dzwon.
5. Naciśnij klawisz OK O [Zapisz] i
określ wartość godziny.

Data (Menu #.3.2)
1. Na liście Data i godzina zaznacz
pozycję Data i naciśnij przycisk O.
2. Za pomocą przycisków L / R
określ format daty.
3. Za pomocą klawiszy numerycznych
określ wartości w polach Dzień,
Miesiąc i Rok.
4. Naciśnij środkowy klawisz[Zapisz] i
określ wartość daty.

Synchronizowanie (Menu #.3.3)
W przypadku wybrania ustawienia
opcji Włączone dla funkcji
automatycznej aktualizacji, data
i godzina będą automatycznie
aktualizowane zgodnie z bieżącą
strefą czasową. W przypadku
zaznaczenia opcji Najpierw
potwierdź, użytkownik otrzymuje
monit o potwierdzenie aktualizacji.

Czas letni (Menu #.3.4)
Ta opcja pozwala ustawić czas letni.
W polu Lato różnica czasu względem
wybranego miasta macierzystego
może wynosić 1 lub 2 godziny.

Ustawienia
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Sieć

Menu #.4

Wybór sieci (Menu #.4.1)
Wybierz jedną z opcji:
Automatycznie lub Ręcznie.
vAutomatyczny: Umożliwia

automatyczne wyszukiwanie sieci
i rejestrowanie w niej telefonu. Ta
opcja zapewnia najwyższą jakość
połączenia.

vRęczny: Na liście zostaną

wyświetlone wszystkie dostępne
sieci 2G (GSM) i 3G (UMTS). Jeśli
rejestracja w sieci zakończy się
niepowodzeniem, lista dostępnych
sieci zostanie wyświetlona
ponownie, co umożliwia wybór
innej sieci.

To menu pozwala określić typy sieci,
jakie mają być wyszukiwane przy
użyciu menu Wybór sieci.
vAutomatyczny: Umożliwia

wyszukiwanie wszystkich rodzajów
sieci.

vUMTS: Umożliwia wyszukiwanie

wyłącznie sieci 3G.

vGSM 900/1800: Umożliwia

wyszukiwanie sieci działających w
paśmie GSM 900/1800.

vGSM 1900: Umożliwia

wyszukiwanie sieci działających w
paśmie GSM 1900.

Lista preferowanych (Menu #.4.3)
Jeśli sieć jest wyszukiwana
automatycznie, można dodać
preferowaną sieć, w której telefon
może zostać zarejestrowany.
Dostępne są następujące opcje:

Ustawienia
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Tryb sieci (Menu #.4.2)
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Ustawienia
vDodaj: Umożliwia dodawanie

nowych sieci przy użyciu
następujących opcji:

-W
 yszukaj: Umożliwia wybranie
sieci z listy zapisanej w telefonie.
- Nową sieć: Umożliwia wpisanie
kodu kraju (MCC), kodu sieci (MNC)
i znacznika techniki dostępu
radiowego (RAT) sieci, która ma
zostać dodana.
vUsuń: Usuwanie zaznaczonej sieci.
vEdytuj: Umożliwia modyfikowanie

danych sieci.

vPrzesuń w górę: Umożliwia

przenoszenie zaznaczonej sieci w
górę listy.

vPrzesuń w dół: Umożliwia

Ustawienia

przenoszenie zaznaczonej sieci w
dół listy.

Punkty dostępowe (Menu #.4.4)
W tym menu jest wyświetlana lista
punktów dostępu. Opcje w menu
Opcje pozwalają edytować i usuwać
istniejące profile oraz tworzyć nowe.
Jednak nie można usuwać ani
edytować domyślnych konfiguracji
zdefiniowanych dla krajów.
Następujące elementy konfiguracji
można edytować po naciśnięciu
lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]
i wybraniu opcji Edytuj.
Nazwa
połączenia

Nazwa profilu używanego w
punkcie dostępu.

Nośnik

Wybierz rodzaj pasma nośnego z listy.
(Ustawienie domyślne to UMTS).

Uwierzytelnienie Wybierz z listy metod
uwierzytelniania. (Ustawienie
domyślne to Bez uwierzytelniania).
Nazwa
użytkownika

Informacja dostarczana przez
operatora sieci.

Hasło

Informacja dostarczana przez
operatora sieci.
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APN

Nazwa punktu dostępowego do
sieci. Informacja dostarczana przez
operatora sieci.

Aby zapisać zmiany konfiguracji,
naciśnij klawisz zatwierdzenia.

Transm. Strumieniowa (Menu #.4.5)
Pozwala na konfigurację ustawień
sieci pozwalających na odtwarzanie
danych z wykorzystaniem transmisji
strumieniowej.

Zabezpieczenia

Menu #.5

Żądanie PIN (Menu #.5.1)
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vAby powrócić do poprzedniego
kroku, w oknie wprowadzania kodu
PIN należy nacisnąć prawy klawisz
funkcyjny.
v3 nieudane próby wpisania
kodu PIN spowodują jego
unieważnienie. Wtedy należy
wpisać kod PUK (klucz
odblokowywania kodu PIN) w
celu ponownego skonfigurowania
kodu PIN.
vMaksymalna liczba prób
wprowadzenia kodu PUK wynosi
10. (10-krotne wprowadzenie
błędnego kodu PUK spowoduje
zablokowanie karty USIM i
konieczna będzie jej wymiana.)
vJeśli w ustawieniach telefonu nie
można wyłączyć funkcji żądania
kodu PIN, ta opcja menu będzie
niedostępna.

Ustawienia

Jeśli ta opcja jest włączona, to
każdorazowe włączenie telefonu
wymaga podawania kodu PIN.

Uwaga
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Ustawienia
Blokada telefonu (Menu #.5.2)

Zmień kody (Menu #.5.3)

Telefon można zablokować. Dostępne
są 4 funkcje blokowania.

Umożliwia zmianę kodów PIN1 i PIN2
oraz Kodu bezpieczeństwa telefonu
(Kod).

Przy włączaniu: Telefon jest
blokowany przy każdym włączeniu.
Jeśli USIM zmieniona: Telefon jest
blokowany w przypadku zmiany
karty USIM.

Menedżer pamięci

Natychmiast: Telefon jest blokowany
z chwilą wybrania tej opcji.

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

Brak: Funkcja blokady jest
wyłączona.
W celu potwierdzenia wyboru
opcji należy wprowadzić kod
zabezpieczający.

Menu #.6

Pamięć telefonu (Menu #.6.1)

vAby odblokować telefon, należy

wprowadzić kod zabezpieczający.

Ustawienia
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Pamięć zarezerwowana (Menu #.6.2)
Ta funkcja służy do wyświetlania
informacji o stanie zarezerwowanej
pamięci użytkownika. Zazwyczaj
jest to pamięć zajmowana przez
wiadomości tekstowe, kontakty,
terminy w kalendarzu, zadania i
notatki.
1. A
 larm
(za wyjątkiem alarmu domyślnego)

vWiadomości > Ostatnio używane

nie.

vKoszty połączeń
vCzas połączeń

Funkcja pokazuje dokładnie stopień
wykorzystania pamięci w porównaniu
z całkowitą ilością pamięci
przypadającej na każdą z tych grup
danych.

2. Historia połączeń

Pamięć karty USIM (Menu #.6.3)

3. Z akładki(za wyjątkiem domyślnych
zakładek)

Ta funkcja służy do wyświetlania
informacji o stanie pamięci karty
USIM, wykorzystywanej przez
użytkownika.

4. Różne
vNotatka tajna
vSzybki dostęp do menu(za

wyjątkiem menu domyślnego)
Historia

vPrzeglądarka > Historia

Przeglądarka > Zapisane strony
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Ta funkcja służy do wyświetlania
informacji o stanie pamięci karty
zewnętrznej, wykorzystywanej przez
użytkownika. Pokazuje ona ilość
pamięci zajętej i wolnej.

Ustawienia

vPrzeglądarka > Podaj Adres >

Pamięć zewnętrzna (Menu #.6.4)

113

2007.6.21 11:53:33 AM

Ustawienia
Pamięć domyślna (Menu #.6.5)
Umożliwia wybranie miejsca zapisu
pobieranego pliku: Pamięć telefonu
lub Pamięć zewnętrzna.

Zresetuj ustawienia

Menu #.7

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

Ustawienia
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Akcesoria
Dostępnych jest wiele akcesoriów zaprojektowanych dla telefonu
komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb
komunikacyjnych. O ich dostępność należy zapytać sprzedawcę.

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

Bateria standardowa

vNależy używać tylko oryginalnych
akcesoriów firmy LG.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować unieważnienie
gwarancji.
vW różnych regionach mogą
być dostępne różne akcesoria;
szczegółowe informacje można
uzyskać w regionalnych serwisach
lub u sprzedawców.

Akcesoria
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Akcesoria
Zestaw słuchawkowy (Optional)

Podłączenie go do telefonu umożliwia korzystanie z telefonu bez konieczności
używania rąk. Zawiera słuchawkę, mikrofon oraz zintegrowany przycisk
odbierania/kończenia połączenia. Zestaw nie jest dołączany do telefonu –
można go nabyć osobno. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie
sprzedaży lub w centrum serwisowym.

SGEY0005516

SGEY0003210

SGEY0003209

Akcesoria
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Dane techniczne
Ogólne
Nazwa produktu: KU250
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Waga netto: 57.2g (bez baterii)

Temperatura otoczenia
Normalna: 55°C
Ładowanie: 45°C

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

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
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1. Earpiece
2. LCD screen
3. Soft keys
4. Navigation key
5. Multitasking key
6. Send key
7. Microphone
8 8. Confirm key
9. Clear key
9
10 10.	End key
11.	Alpha numeric keys

2

KU250
Quick Reference Guide
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

Camera
This application enables you to take a still picture. You
can take a picture in the size you want, and use it for
the address book photo, home screen and other more
general purposes. Once taken, the picture can be sent via
Multimedia message, Email or Bluetooth.
1. Press the left soft key to access Options and set the
desired environment as follows.
v
Move between the options menu with L/R.
v
Select the desired value with U /D and
confirm the selection with O .
2. After finishing all the settings, press the right soft key
[Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press
O.
4. Press O to save the picture. It is saved in the Pictures
folder of My Files.
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Note
• Press the right soft key [Back] to go back to the preview
mode.

Video camera
This application enables you to record a video clip.
You can play and watch a saved video file in this
menu. Once recorded, a video clip can be sent via
Message, Email or Bluetooth.
Brightness: From –2.0 to +2.0 at 0.5 intervals. The
higher the level, the brighter the screen.
1. Press the left soft key to access Options and set the
desired environment as follows.
v
Move between the options menus with L / R.
v
Select the desired value with U /D and
confirm the selection with O .
2. A
 fter finishing all the settings, press the right soft key
[Close].
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3. Focus the camera on what you want to record and
press O to start recording. And press O to stop
recording.
v
You can pause the recording by pressing the left soft
key [Pause].
4. Press O to save the video clip. It is saved in the
Videos folder of My Files.
Note
• Press the right soft key [Back] to go back to the preview
mode.

Music
v Recently played: This menu will be activated when

there are some tracks currently played.

v All tracks: You can view all the music files stored in the

phone/external memory.

v Playlists: You can create your own playlists by

choosing tracks from the All tracks menu list.

v Artists: You can view and play music sorted by Artists.

press O during the playback. To resume the paused
playback, press O once again.
To capture the screen shot, press the left soft key
[Options] and select Capture when the playback is
paused.
To view the current playback in full screen, press the right
soft key during the playback.
To return to the previous screen size, press the right soft
key once again in full screen mode.

Voice recorder
1. Press the left soft key [Option] to display the option pop
up menu before recording.
2. Move to the desired menu item usingU /D and
press O .
v Duration: You can set the recording duration to MMS
msg. size, 30 secs, or 1 min.
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v Albums: You can view and play music sorted by

Albums.

v Genres: You can view and play music sorted by Genres.
v Shuffle tracks: If you want to play the music

continuously and randomly, select this option.

Video playlists
Here you can manage or send downloaded or captured
video clips.
If you press O [Connect], you can activate the video file.
You can view a video using the video player. Video files
are displayed in the list as thumbnails. You can select a
desired video by using the
U /D / L / R . Select a desired video and select
Play to view the recorded video.
Select the left soft key [Send] to attach the selected video
to a message, Email or Bluetooth.
When option 1. Play is selected, the video clip will be
played with the Media Player. To pause the playback,
v Quality: You can select a recording quality from High,

Medium and Low.

v Go to my sounds: Opens the Voice recordings folder in

My Files.
3. Pressing O starts recording. When recording is
started, the recording time appears on the LCD. To
cancel recording, press Back.
4. When you finish the recording, press O to stop.
The recorded file is automatically saved in the Voice
recordings folder in My files. If you press O again,
you can start recording a new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after
the voice recording.
6. Select the desired menu usingU /D and press
O.
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup
window.
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