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Urządzenie powinno zostać naładowane przed użyciem.
Kod fabryczny zabezpieczający urządzenie przed użyciem osób trzecich to : 1234, w celu zabezpieczenia telefonu przed dostępem osób trzecich proszę
zmienić kod na własny i zabezpieczyć telefon kodem.
Telefon obsługuje dwie karty SIM (karty muszą być różnej wielkości) i kartę MicroSD o pojemności do 32 GB
Aby uruchomić telefon należy przytrzymać klawisz słuchawki przez 4 sek.
Aby odblokować wygaszony ekran naciskamy klawisz słuchawki (on/off) następnie lewy klawisz funkcyjny (odbl okować) a następnie prawy klawisz funkcyjny
OK.
Odbieranie i wykonywanie połączeń
Aby odebrać połączenie przychodzące naciskamy lewy klawisz słuchawki, aby odrzucić połączenie przychodzące naciskamy prawy kl awisz słuchawki.
Aby wykonać połączenie wybieramy numer na klawiaturze numerycznej a następnie lewy klawisz słuchawki
Aby zakończyć trwające połączenie wybieramy prawy klawisz słuchawki.
Aby wybrać numer z historii rozmów wybieramy najpierw lewy klawisz słuchawki a następnie klawiszem funkcyjnym przesuwamy się po dostępnej liście historii
rozmów a następnie wybieramy lewy klawisz słuchawki.
Menu główne posiada następujące funkcje:
KONTAKTY – zakładka ta pozwala na tworzenie książki telefonicznej oraz definiowalnych grup kontaktów. Jeden kontakt może zawi erać nazwę, numer telefonu i
grupę kontaktu
WIADOMOŚCI – następnie utwórz wiadomość, skrzynka odbiorcza i skrzynka nadawcza. Zakładka ta również pozwala na tworzenie własnych szablonów
wiadomości
REJESTR POŁĄCZEŃ – zakładka ta zawiera rejestr połaczeń z możliwością ich filtrowania na nieodebrane, wychodzące, odebrane. Posiada również możliwość
usunięcia całej historii połaczeń.
USTAWIENIA:
- ustawienia połączeń daje możliwość ustawienia dwóch kart sim lub ich wyłączenia oraz możliwość nazwania kart w celu lepszej ich identyfikacji podczas
dzwonienia.
- przekazanie połączeń – możliwość ustawienia przekazania połaczeń zgodnie z usługą operatora karty sim
- połaczenia oczekujące
- połaczenia zakazane funkcja ta pozwala na zablokowanie połaczeń wychodzących lub przychodzących
-ustawienia telefonu jak godzina i data, ustawienie języka oraz ustawienie skrótów ( ustawienie to pozwala na zdefiniowanie głównego klawisza funkcyjnego
jakie funkcje mają się uruchamiać podczas naciśnięcia), automatyczne włączenie i wyłączenie, przywracanie ustawień fabrycznych.
- wyświetlacz ustawienie animacji, tapety ustawienie wyświetlania Idle (pozwala włączyć na ekranie godzinę rodzaj karty sim, odtwarzacz audio i dostosowane
słowo czyli własny napis na ekranie), kontrast, czas podświetlania, czas podświetlania klawiszy,
- bezpieczeństwo funkcja ta pozwala nam na blokowanie telefonu za pomocą kodu PIN, blokady ekranu, blokady klawiszy oraz dostępu do Danych telefonu.
MULTIMEDIA – zakładka ta pozwala na użycie aparatu fotograficznego, kamery, rejestrator(dyktafon), audio i video dwie ostatnie zakładki służą do przegladania
zapisanych nagrań i zdjęc.. W celu używania funkcji Multimedia telefon wymaga włożonej i zainstalowanej karty pamięci. Powybraniu opcji aparat lub kamera
lewy przycisk (OPCJE) pozwala zmienić ustawienia aparatu i kamery takie jak np. rozdzielczość.
DRIVING RECORD jest to funkcja rejestratora trasy w samochodzie która pozwala nagrywać ostatnie kilkadziesiąt minut trasy w celu bezpieczeństwa lup
dowodowym i zawsze nadpisuje najstarsze nagrania,
INNE zakładka ta zawiera kalkulator, przeglądarkę plików, kalendarz, alarm (budzik) oraz funkcję Bluethooth
PROFILE – są to definiowalne ostawienia telefonu w celu możliwości szybkiego ich wybierania
LISTA PLIKÓW zakładka umożliwiająca przegladanie plików zapisanych na karcie pamięci.
Telefon posiada również klawisz mp3 umożliwiający uruchomienie odtwarzacza plików MP3
Środki ostrożności
Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.
Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.
Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .
Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia
Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

