
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1. Jak włożyć kartę SIM. 

W celu możliwości korzystania z karty SIM należy umieścić ją w telefonie według poniższych 

wytycznych: 

 

a) Otworzyć tylną obudowę i umieścić kartę w slocie. 

 
b) Umieścić kartę SIM w slocie 

c) Opcjonalnie umieścić drugą kartę SIM w slocie 

d) Zamknąć tylną obudowę i dokręcić śruby 

 

 

 

 



2. Camera – aparat 

Wykonywanie zdjęć: 

a) Otworzyć aplikację aparatu  

b) W celu przybliżenia lub oddalanie należy przesunąć palcem po wskaźniku 

c) Nacisnąć  w celu wykonania zdjęcia 

Nagrywanie filmów: 

a) Otworzyć aplikację aparatu  

b) Nacisnąć  w celu rozpoczęcia nagrywania 

c) Przesunąć palcem po wskaźniku przybliżania lub oddalania w celu przybliżenia lub 

oddalenia 

d) Nacisnąć  w lewym górnym rogu w celu zatrzymania nagrywania 

Wysyłanie zdjęć lub filmów: 

a) Otworzyć aplikację galeria 

b) Przeszukać album i wybrać interesujące nas zdjęcie lub film 

c) Przycisnąć  w prawym górnym rogu w celu udostępnienia przez Bluetooth, email, 

wiadomość MMS lub udostępnić materiał na wybranym portalu społecznościowym 

 

3. Jak wysyłać SMS, MMS. 

SMS 

a) Uruchomić aplikację SMS (wiadomości) 

b) Wybrać informację „Nowa” 

c) Wpisać numer telefonu lub wybrać z listy kontaktów 

d) Wybrać „edytuj” i wpisać tekst wiadomości 

e) Wybrać „wyślij” 

MMS-video 

a) Podczas pisania wiadomości tekstowej (SMS) 

b) Wybrać obrazy, filmy lub inne pliki, które chcemy wysłać. Można także zrobić nowe 

zdjęcia lub nagrać nowy film z tego poziomu. 

c) Wybrać „wyślij” 

 

4. Jak zmienić język telefonu. 

a) Menu główne -> ustawienia -> ustawienia systemowe -> język i metody 

wprowadzania 

b) Język i metody wprowadzania -> język -> dodaj 

c) Wybrać interesujący nas język, system automatycznie go zastosuje 

d) Wybrać interesujący nas język, przytrzymać i przesunąć na początek listy 

 



5. Warunki bezpieczeństwa 

a) Urządzenie nie może znajdować się w odległości bliższej niż 15cm od implantów 

medycznych lub rozrusznika serca 

b) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur lub urządzeń 

generujących ciepło, m. in.: światło słoneczne, grzejniki, mikrofalówki, piekarniki, 

podgrzewacze wody. Przegrzanie baterii może skutkować jej wybuchem 

c) Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od urządzenia oraz gniazdka 

d) Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, ponieważ może to skutkować 

uszkodzeniem jej lub całego urządzenia 

e) Używanie niekompatybilnych ładowarek, kabli lub baterii może skutkować pożarem, 

wybuchem lub innymi niebezpieczeństwami 

f) Nie należy demontować lub resetować baterii oraz umieszczać urządzenia w wodzie 

lub innych cieczach, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia 

g) Nie należy upuszczać, zgniatać, ani rysować baterii, aby uniknąć jej uszkodzenia 

h) Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprawidłowym 

użytkowaniem urządzenia 

 

6. Wykaz obsługiwanych częstotliwości/maksymalna moc wyjściowa 

Częstotliwość: 

GSM850: (824-849MHz 869-894MHz) 

Typ modulacji: GMSK, 8PSK 

Typ anteny:  

Osiągi anteny:  

Maksymalna moc: 32.5dB 

 

Częstotliwość: 

EGSM900: (885-915MHz 930-960MHz) 

Typ modulacji: GMSK, 8PSK 

Typ anteny:  

Osiągi anteny:  

Maksymalna moc: 32.5dB 

 

Częstotliwość: 

GSM1800: (1710-1785MHz 1805-1880MHz) 

Typ modulacji: GMSK, 8PSK 

Typ anteny:  

Osiągi anteny:  

Maksymalna moc: 29.5dB 

 

GSM 

Częstotliwość: 

PCS1900: (1850-1910MHz 1930-1990MHz) 

Typ modulacji: GMSK, 8PSK 

Typ anteny:  

Osiągi anteny:  

Maksymalna moc: 29.5dB 



Bluetooth 4.2 

Częstotliwość: 2402-2480MHz 

Typ anteny:  

Osiągi anteny:  

Maksymalna moc EIRP: 5dB 

 

FM 

Częstotliwość: 65-108MHz 

Typ modulacji: FM 

Typ anteny: „jednonoga” 

Osiągi anteny: 

(słuchawki działają jako antena FM) 

 

7. Konserwacja 

a) Należy przestrzegać instrukcji w celu prawidłowego uruchomienia telefonu oraz 

używania dołączonych akcesoriów 

b) Unikać upadków, stłuczeń i wstrząsów, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem 

urządzenia oraz wewnętrznych podzespołów 

c) Nie używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Czyścić miękką 

bawełnianą ścierką 

d) Obiektywy należy czyścić czystą, suchą, miękką ścierką 

e) W przypadku wystąpienie zniekształconych obrazów lub zawieszenia się urządzenia 

należy podjąć następujące kroki: przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 

więcej niż 12 sekund (telefon powinien się zrestartować).  

f) Po zakończeniu ładowania oraz nie używaniu ładowarki należy odłączyć ją od źródła 

prądu. Gdy urządzenie jest naładowane w 100%, nie podłączać do źródła prądu, 

ponieważ może to skrócić żywotność baterii 

 

 

 


