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WSTĘP 

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. 
Aby w pełni korzystać z telefonu komórkowego i jego funkcji, 

zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. 
Niektóre funkcje mogą nie być zgodne z innymi konfiguracjami 

sieci i innymi usługami operatorów. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
operatorem w celu potwierdzenia.  

 

LEWY KLAWISZ FUNKCJI  

KLAWISZ DZWONIENIA / ODBIORU 
POŁĄCZEŃ  

KLAWISZ FM-RADIO 

 

KLAWISZ NAWIGACYJNY 

PRAWY KLAWISZ FUNKCJI 

KLAWISZ OK  
KLAWISZ KONIEC ROZMOWY / 
WYŁ (ZWŁ) TELEFON 

KLAWISZ MUZYCZNY 
KLAWISZ SOS  

KLAWISZE ALFANUMEROWE 
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KLAWIATURA  

1. LEWY KLAWISZ FUNKCJI, PRAWY KLAWISZ FUNKCJI 
Uruchamia funkcję pokazaną po lewej / prawej stronie u dołu 
wyświetlacza. 
Z lewej strony wejdź do menu głównego, z prawej przejdź do książki 
telefonicznej w trybie gotowości. 
2. KLAWISZ DZWONIENIA / ODBIORU POŁĄCZEŃ 
Wybierz numer telefonu lub odbierz połączenie przychodzące. 
W trybie gotowości naciśnij przycisk, aby wyświetlić ostatnie 
zarejestrowane połączenia. 
3. KLAWISZ KONIEC ROZMOWY / WYŁ (ZWŁ) TELEFON 
Przytrzymaj dłużej przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telefon. 
Umożliwia także powrót do trybu gotowości.  
4. KLAWISZ OK 
Potwierdza wybraną opcję. 
5. KLAWISZE NAWIGACYJNE 
Lewe/Prawe：Aby przejść w lewo / prawo podczas edycji.  
W górę / W dół：Przewijanie kontaktów / numerów telefonów / 
wiadomości i wszystkich podmenu. Użyj klawiszy nawigacyjnych w 
górę i w dół, aby się przesuwać i edytować.  
6. KLAWISZE ALFANUMEROWE 
Wpisywanie cyfr i liter. 
7. *   
Uruchamianie różnych funkcji w zależności od wybranego menu. 
Naciśnij * ponownie, aby wprowadzić znak "+". 
8. #  



 

 

Różne funkcje w zależności od wybranego menu. 
Naciśnij, aby zmienić sposób wprowadzania tekstu. 
Przytrzymaj dłużej przycisk w trybie gotowości, aby zmienić profil 
użytkownika. 
Uwaga:  
1). Krótkie naciśnięcie oznacza szybkie naciśnięcie i puszczenie 
przycisku； Długie naciśnięcie oznacza naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku przez ponad 3 sekundy. 
2). Wszystkie menu są sterowane za pomocą klawiatury. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu, aby sterować za pomocą 
dotyku. 
 

PRZYGOTOWANIE 

INSTALACJA SIM KARTY 
Zadrapania lub zgięcia karty mogą uszkodzić kartę SIM. Zachowaj 
ostrożność podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM. 
Przed obsługą karty SIM najpierw wyłącz telefon i odłącz go od 
ładowarki. 
Otwórz tylną obudowę telefonu, wyjmij baterię i zlokalizuj gniazdo 
karty SIM. Włóż kartę SIM do odpowiedniego gniazda. Upewnij się, że 
złote styki karty SIM są skierowane w dół, a ścięty róg karty 
odpowiada kształtowi gniazda.  
INSTALACJA KARTY SD 
Karta SD jest obsługiwana. Upewnij się, że karta SD jest poprawnie 
zainstalowana. 
Wyjmij baterię i zlokalizuj gniazdo karty SD. Otwórz pokrywę gniazda 



 

 

karty SD i włóż kartę stykami do dołu. Upewnij się, że odcięty róg 
karty odpowiada kształtowi gniazda. Włóż kartę SD do gniazda i 
zamknij pokrywę gniazda.  
INSTALACJA BATERII 
Otwórz obudowę telefonu. 
Włóż baterię na miejsce. 
Zamknij ponownie obudowę telefonu.   
WYJMOWANIE BATERII 
Najpierw wyłącz telefon i przesuń tylną obudowę telefonu w dół. 
Wyjmij baterię.  
ŁADOWANIE BATERII 

Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego i odpowiedniego wejścia w 

telefonie. Gdy telefon jest włączony, wskaźnik ładowania pojawi się na 

wyświetlaczu, gdy jest w ruchu. Gdy akumulator jest w pełni 

naładowany, wskaźnik ładowania przestaje się poruszać; telefon 

można ładować, nawet gdy telefon jest wyłączony.  

Gdy telefon jest w pełni naładowany, odłącz ładowarkę od telefonu i 

gniazda ściennego. 

Telefon powiadomi Cię, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. 

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłączy się 

automatycznie. Nie pozostawiaj baterii zbyt długo, gdy bateria jest 

słaba, ponieważ może to uszkodzić baterię i skrócić jej żywotność. 

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, możliwe, że 

ładowanie rozpocznie się bez odpowiedniego wskaźnika na 



 

 

wyświetlaczu telefonu.  

HASŁO BEZPIECZEŃSTWA 
Hasło telefonu komórkowego 
Hasło zapobiega nieautoryzowanemu użyciu telefonu. (Domyślnie 
hasło jest ustawione na 1234) Zmień hasło fabryczne jak najszybciej.  
 

FUNKCJE OGÓLNE 

WŁĄCZANIE TELEFONU 
Naciśnij i przytrzymaj klawisz 'Koniec połączenia' (End call) / Power 
Off (On), aby włączyć telefon. Podświetlenie telefonu włącza się i 
następuje uruchomienie animacji. 
Twój telefon obsługuje do dwóch kart SIM i podwójny tryb gotowości 
z siecią GSM. 
 
ROZPOCZĘCIE ROZMOWY 
Gdy na wyświetlaczu pojawi się logo operatora sieci, możesz nawiązać 
lub odebrać połączenie. Sygnał sieci jest wyświetlany w lewym 
górnym rogu wyświetlacza. Na siłę sygnału wpływają potencjalne 
otaczające przeszkody. 
Wprowadź numer telefonu, gdy telefon jest w trybie gotowości.  
ROZPOCZĘCIE POŁĄCZENIA Z LISTY KONTAKTÓW 
Możesz wybrać dowolny numer telefonu z listy kontaktów. 
Wejdź do menu głównego i wybierz [Kontakty], aby przejść do listy 
kontaktów. Znajdź żądany kontakt i naciśnij [Zadzwoń] / [Odbierz]. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji [Kontakty]. 



 

 

ROZPOCZĘCIE POŁĄCZENIA Z HISTORII POŁĄCZEŃ 
Wszystkie wybrane / odebrane / nieodebrane połączenia są 
przechowywane w odpowiednich sekcjach historii połączeń. Stare 
zapisy są automatycznie usuwane, gdy historia osiągnie maksymalną 
pojemność. Naciśnij [Połącz] / [Odbierz], aby przejść do historii 
ostatniego połączenia. Możesz bezpośrednio wybrać dowolny numer 
telefonu z listy historii połączeń.  
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ 
Połączenie przychodzące jest sygnalizowane (wibracja lub dźwięk 
dzwonka). Możesz odebrać połączenie na następujące sposoby:  
1. [Połączenia→ Ustawienia połączeń →Zaawansowane 
ustawienia→ Tryb odbierania] wybierz [Zaprogramowana 
odpowiedź].  
2. [Połączenia → Ustawienia połączeń → Zaawansowane 
ustawienia → Tryb odbierania] wybierz [Dowolny przycisk].  
3. [Połączenia → Ustawienia połączeń → Zaawansowane 
ustawienia → Tryb odbierania] wybierz [Automatyczna odpowiedź 
przez zestaw słuchawkowy]. 
ODMOWA ODEBRANIA POŁĄCZENIA 
Aby odmówić odebrania połączenia, naciśnij przycisk [Koniec 
połączenia / Off (On)] lub [prawy przycisk funkcji].  
ZAKOŃCZENIE ROZMOWY 
Naciśnij przycisk [Koniec połączenia / Off (On)], aby zakończyć 
rozmowę lub anulować nawiązywanie połączenia telefonicznego.  
REGULACJA GŁOŚNOŚCI 
Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby kontrolować głośność podczas 
połączenia. 



 

 

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA 
Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć funkcję zestawu 
głośnomówiącego podczas połączenia. Naciśnij ponownie, aby 
wyłączyć funkcję zestawu głośnomówiącego.  
Naciśnij klawisz [W LEWO], aby wprowadzić ustawienia połączenia 
podczas połączenia. Menu zależy od połączenia i może być 
wyświetlane tylko podczas połączenia. W przypadku przekazywania 
połączeń, połączeń oczekujących i połączeń konferencyjnych 
usługodawca musi je obsługiwać. Skontaktuj się z operatorem sieci, 
aby uzyskać szczegółowe informacje. 

·Zachowaj / wznów połączenie: zachowa bieżące połączenie lub 

wznawia połączenie telefoniczne  

·Zakończyć połączenie：zakończenie trwającego połączenia 
·Nowe połączenie：wejście do interfejsu wybierania numeru 
·Kontakty：wejście na listę kontaktów 
·Historia połączeń：wejście do historii połączeń 
·Wiadomości：wejście do wysyłąnia wiadomości 
· Nagrywanie głosu：wejście do interfejsu rejestru połączeń 
· Tryb cichy：włączanie / wyłączanie trybu cichego 
·DTMF：Podwójny ton wieloczęstotliwościowy 
 
WYŁĄCZENIE POŁĄCZENIA 
W trybie gotowości naciśnij [Koniec połączenia / Wył (Wł)], aby 
wyłączyć telefon.  
 



 

 

FUNKCJE 

HISTORIA POŁĄCZEŃ 

1.Historia połączeń 

Połączenia nieodebrane / Wybrane numery / Połączenia odebrane / 
Wyczyść historię połączeń. Możesz wyświetlić listę wszystkich 
powyższych.  

2. Ustawienia połączeń 

Ustawienia karty SIM 

Połączenia oczekujące / Przekazywanie połączeń / Blokowanie 
połączeń / Przełączanie linii. Możliwe jest przeglądanie list 
powyższych sekcji. 
－ Połączenie oczekujące: Wybierz opcję Połączenia oczekujące 
włączone, wyłączone lub opcja odpytywanego połączenia. Uwaga: Ta 
funkcja zależy od usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem, aby 
uzyskać więcej informacji. 
－Przekazywanie połączeń: Dostępne opcje to: „Przekazuj wszystkie 
połączenia głosowe”, „Przekazuj, jeśli niedostępne”, „Przekazuj, jeśli 
nie zostanie odebrane połączenie”, „Przekazuj, gdy zajęte”, „Przekazuj 
wszystkie połączenia danych”, „Anuluj wszystkie przekierowania”. 
Uwaga: Ta funkcja zależy od usługodawcy. Skontaktuj się z 
operatorem, aby uzyskać więcej informacji. 
－Blokowanie połączeń: Dostępne opcje to: „Wszystkie połączenia 
głosowe”, „Międzynarodowe połączenia głosowe”, „Międzynarodowe 
połączenia głosowe z wyjątkiem kraju macierzystego”, „Wszystkie 
połączenia głosowe”, „Połączenia głosowe w roamingu”, „Anuluj 
wszystko”, „Zmień hasło zakazu”. Uwaga: Ta funkcja zależy od 



 

 

usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej 
informacji. 
－Przełączanie linii: Możliwe jest przełączanie między liniami 1 i 2. 
Ustawienia zaawansowane 
Możesz użyć tej funkcji do ustawienia automatycznego ponownego 
wybierania numeru, wyświetlania czasu połączenia, powiadomienia o 
czasie trwania połączenia, odmowy przyjęcia SMS, trybu odbierania 
itp.  
－ Automatyczne ponowne wybieranie: Umożliwia włączanie i 
wyłączanie automatycznego ponownego wybierania. Jeśli ta funkcja 
jest włączona, telefon automatycznie ponownie wybierze numer po 
poprzednim nieudanym wybieraniu numeru. 
－ Alert czasu trwania połączenia: Jeśli funkcja jest włączona, 
ostrzeżenie zostanie wyświetlone, gdy połączenie przekroczy ustaloną 
długość. 
－Odrzucenie za pomocą SMS: Jeśli opcja jest włączona, połączenia 
przychodzące będą automatycznie odrzucane i automatycznie 
zostanie wysłana wiadomość tekstową.  
－Alert połączenia telefonicznego:  
Jeśli funkcja jest włączona, usłyszysz powiadomienie, że połączenie 
zostało pomyślnie nawiązane. 
－Tryb odbierania: Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń przez 
naciśnięcie dowolnego klawisza, otwarcie telefonu lub automatyczne 
odbieranie połączeń jeśli do telefonu podłączone są słuchawki. 
GRY 

W swoim telefonie komórkowym możesz znaleźć grę F1 Race i 

ustawienia gier. 



 

 

PROFILE UŻYTKOWNIKA  
Twój telefon komórkowy oferuje wiele profili użytkowników: Ogólne, 
Ciche, Spotkania i Na zewnątrz. 
Możesz edytować ustawienia profilu i aktywować wybrany profil. 
Trybu zestawu słuchawkowego nie można aktywować za pomocą 
interfejsu wyświetlacza. Tryb zestawu słuchawkowego włącza się 
automatycznie po podłączeniu słuchawek do telefonu. Aby uzyskać 
więcej informacji, zobacz Ogólne. Po ustawieniu: Ustawienia 
połączeń> Ogólne ustawienia połączeń> Tryb odbierania za pomocą 
jakiegokolwiek klawisza - połączenia przychodzące są automatycznie 
odbierane.  
Ostrzeżenie：Możesz wybrać jedną z kilku opcji (dzwonki, wibracje, 
cisza, wibracje a następnie dzwonki). 
Dzwonek ： Możliwe jest ustawienie rodzaju dzwonka (metoda 
powiadomienia: powtarzanie, rosnąco, jeden raz). 
Dzwonek SIM 1: Umożliwia ustawienie dzwonka połączenia 
przychodzącego dla SIM 1. 
Dzwonek SIM 2: Umożliwia ustawienie dzwonka połączenia 
przychodzącego dla SIM 2. 
Głośność dzwonka: Możesz wyregulować głośność dzwonka, 
naciskając lewy i prawy klawisz nawigacyjny lub boczny klawisz 
telefonu. 
Wiadomości SIM 1: Umożliwia ustawienie alertów dla wiadomości 
przychodzących na SIM 1. 
Wiadomości SIM 2: Umożliwia ustawienie powiadomień o 
przychodzących wiadomościach na SIM 2. 
Głośność alarmu przychodzącej wiadomości: Możesz dostosować 



 

 

głośność powiadomień o wiadomościach przychodzących, naciskając 
lewy i prawy klawisz nawigacyjny lub boczną część telefonu. 
Klawiatura: Klawiatura: możesz wybrać tryb dźwięku klawiatury z 
opcji „cichy”, „kliknięcie” i „dźwięk”. 
Głośność klawiatury: Możesz ustawić głośność trybu dźwięku 
klawiatury. 
Alerty systemowe: Możesz włączyć lub wyłączyć alerty systemowe. 
WIADOMOŚCI 
Usługa krótkich wiadomości SMS musi być obsługiwana przez 
operatora. Możesz wysyłać/odbierać/edytować wiadomości SMS. 
Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe 
informacje. 
PISANIE WIADOMOŚCI 
Przejdź do interfejsu tworzenia wiadomości, wpisz wiadomość i 
naciśnij lewy klawisz, aby przejść do menu opcji. 
Wybierz „Opcje” i wejdź do menu, w którym możesz wybrać „Wyślij”, 
„Wstaw szablon”, „Wstaw informacje kontaktowe”, „Wstaw 
emotikony”, „Zapisz wiadomość” i więcej. 
Wybierz opcję „Wyślij” lub naciśnij OK, aby wprowadzić numery 
telefonów: 
－ Wprowadź numer: wprowadź bezpośrednio numer odbiorcy; 
－ Dodaj z listy kontaktów: wybierz listę kontaktów i żądanego 
odbiorcę. 
Wprowadź numer odbiorcy i naciśnij OK, aby wysłać wiadomość 
tekstową. 
SKRZYNKA 
Przechowywanie i zarządzanie odebranymi wiadomościami. 



 

 

Przejdź do wybranej sekcji skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz 
przewijania, aby zaznaczyć tekst, i naciśnij OK, aby przeczytać jego 
zawartość. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby przejść do menu 
Opcje, w którym możesz przywrócić, usunąć, przekazać, zadzwonić, 
zablokować, zaznaczyć, sortować itp. 
WERSJA ROBOCZA 
W skrzynce odbiorczej możesz edytować i wyświetlać wersje robocze 
wiadomości SMS.  
WYSŁANA POCZTA 
Przechowywanie i zarządzanie wiadomościami wychodzącymi 
włącznie z tymi, których wysłanie nie powiodło się. Sprawdź sekcję 
Skrzynka odbiorcza. 
WYSŁANE WIADOMOŚCI 
Przechowywanie i zarządzanie wysłanymi i zapisanymi 
wiadomościami. Sprawdź sekcję Skrzynka odbiorcza. 
SZABLONY 
Twój telefon ma zaprogramowaną pewną liczbę często używanych 
zwrotów, które można edytować, usuwać lub używać podczas pisania 
wiadomości.   
USTAWIENIA WIADOMOŚCI 
SIM: 
－Ustawienia profilu：ustaw numer centrum SMS 
－Okres ważności: ustaw okres ważności SMS 
－Typ wiadomości: ustaw typ wiadomości SMS  
－Raport doręczenia: Ustaw tak, aby włączony był raport doręczenia 
- Ścieżka odpowiedzi: ustaw przełącznik ścieżki odpowiedzi 
－Preferowane połączenie: Ustaw preferowane połączenie SMS  



 

 

－Serwer poczty głosowej: Możesz ustawić dwa numery poczty 
głosowej dla każdej karty SIM, naciśnij długo „1”, aby odsłuchać 
wiadomości głosowe. Funkcję tę powinien zapewnić operator. 
Stan pamięci: Status karty SIM i telefonu są widoczne.   
Zapisywanie wysłanych wiadomości: Ustaw jeśli chcesz zapisywać 
wysłane wiadomości. 
Preferowana pamięć: ustaw preferowaną lokalizację przechowywania 
wiadomości SMS  
MULTIMEDIA 
APARAT FOTOGRAFICZNY 
Możesz robić zdjęcia i zapisywać zdjęcia w telefonie. 
Gdy aparat jest włączony, możesz go skonfigurować. 
Naciśnij [W górę] i [W dół], aby ustawić ostrość aparatu. 
Naciśnij [Opcje]]:  
－Nagrywanie wideo：Przełącz na funkcję Nagrywanie wideo  
－Zdjęcia：Możesz przeglądać zdjęcia na karcie SD i wybierać je jako 

tło lub zmieniać ich nazwy lub usuwać.   
－Ustawienia aparatu：  
           Unikaj prześwietlenia：Możesz ustawić „50 Hz” lub „60 
Hz” według potrzeb. 
             Timer：5/10/15 sekund według potrzeb  
－Ustawienia aparatu： 
          Rozmiar zdjęcia：160*120、320*240、240*320 
          Jakość zdjęcia：niska / średnia / wysoka 
－Balans bieli：Auto, Słońce, Sztuczny, Codzienny, Zachmurzenie, 
Wyciszony 
－Tryb：Auto/ Nocne ujęcia 



 

 

－Przechowywanie：Możesz zapisywać zdjęcia na telefonie lub 
karcie SD 
－ Powrót do ustawień fabrycznych ： Powrót do ustawień 
fabrycznych.  
Po ustawieniu fotografuj naciskając przycisk [OK]. 
FOTOGRAFIE  
Podczas przeglądania zdjęć naciśnij [w lewo], aby wybrać:  
－Przeglądaj：Przeglądaj zdjęcia 
－Wyślij：Wysyłaj zdjęcia przez Bluetooth 
－Ustaw：Ustaw jako tło 
－Zmień nazwę：Zmień nazwę zdjęcia 
－Usuń：Usuń zdjęcie 
－Informacje：Sprawdź parametry zdjęcia 
NAGRYWANIE 
Naciśnij [Opcje], aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:  
－Przełącz na aparat fotograficzny：Przełącz na aparat fotograficzny 
－Ustawienia nagrywania wideo：Unikaj prześwietlenia 
－Ustawienia wideo：Ustaw jakość wideo 
ODTWARZACZ WIDEO 
Przeglądaj i odtwarzaj filmy z listy. 
Wybierz film i naciśnij lewy przycisk, aby wybrać funkcję: 
－Odtwórz：Odtwórz wybrane wideo 
－Wyślij：Wysyłaj filmy przez Bluetooth  
－Zmień nazwę：Zmień nazwę wideo 
－Usuń：Usuń wideo  
Naciśnij [OK], aby odtworzyć lub zatrzymać wideo. Naciśnij długo 

przyciski nawigacyjne [w lewo] i [w prawo], aby przyspieszyć 



 

 

i przywrócić odtwarzane filmy. Naciśnij [w górę], aby przejść 
do trybu pełnoekranowego. Naciśnij [w dół], aby zatrzymać 
odtwarzanie.  

ODTWARZACZ MUZYKI 
Odtwarzaj pliki muzyczne zapisane w katalogu. Naciśnij [OK], aby 
odtworzyć lub zatrzymać. Naciśnij [w lewo] i [w prawo], aby przejść 
do ostatniego lub następnego utworu. Przytrzymaj dłużej przycisk [w 
lewo] i [w prawo], aby przyspieszyć lub odtworzyć.   
    Aby sprawdzić głośność, naciśnij * lub #. 

Naciśnij [Lista odtwarzania], aby przejść do listy odtwarzania. 
Wybierz utwór i naciśnij [Opcje], aby wybrać funkcję:  

－Odtwórz：Odtwórz utwór 

－Szczegóły：Pokaż informacje o utworze 
－Zaktualizuj listę odtwarzania：Zaktualizuj listę odtwarzania 
－Ustawienia: Wybierz odpowiedni parametr 
6GŁOSOWE NAGRYWANIE 
Naciśnij klawisz nawigacyjny [w lewo], aby przejść do nowej opcji 
nagrywania, listy nagrań lub ustawień.   
RADIO FM  

Telefon ma również radio FM.   
Naciśnij przycisk nawigacyjny [w górę] / [w dół], aby przejść do 

następnego / ostatniego kanału.  Naciśnij przycisk nawigacyjny [w 

lewo] i [w prawo], aby wyszukać automatycznie. Naciśnij [OK], aby 

włączyć lub wyłączyć radio FM. Naciśnij przycisk [w lewo], aby przejść 

do:  
－Lista kanałów：Edytuj nazwę i częstotliwość kanału. 



 

 

－Ręczne ustawianie częstotliwości：Ustaw częstotliwość ręcznie.  

－ Automatyczne wyszukiwanie ： Automatyczne wyszukiwanie 

i zapisywanie kanałów. 

－Ustawienia：Włącz lub wyłącz odtwarzanie w tle.  

BUDZIK  
Po wyłączeniu połączeń lub w trybie cichym aktywowanych jest wiele 
alarmów. Wybierz dowolny alarm i naciśnij [Edytuj], aby edytować 
kryteria. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk [Zapisz] po zakończeniu 
ustawień.   
LISTA TELEFONÓW  
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie oraz zarządzanie informacjami 
o numerze telefonu w urządzeniu i na karcie SIM  
1. Lista kontaktów 
Naciśnij prawy przycisk na wyświetlaczu, aby otworzyć Kontakty. 
Domyślnie wszystkie zapisy listy kontaktów są przechowywane 
w telefonie komórkowym i na karcie SIM. Aby ustawić wyświetlanie 
listy kontaktów, naciśnij „opcje“, aby wejść do menu. Następnie 
wybierz „Ustawienia kontaktu“ -> „preferowana pamięć“.  
W interfejsie listy możesz wykonać następujące czynności:  
  - Wybrać „Dodaj nowy kontakt“ i dodać kartę SIM lub numer 
telefonu;  
  - Naciskając klawisz nawigacyjny sprawdzić zapisy; 
  - Naciskając klawisze numeryczne znaleźć numery telefonów; 
  - Naciskając klawisze numeryczne wybrać bieżący numer; 
  - Naciskając lewy klawisz funkcyjny, przejść do menu Opcje i użyć 
odpowiedniej funkcji z menu 



 

 

 - Naciskając klawisz OK wyświetlić bieżący zapis, aby uzyskać więcej 
informacji. 
2. Menu opcji 
W interfejsie listy kontaktów możesz wykonać następujące czynności: 
- Wyświetlanie: edytuj szczegóły kontaktu. 
－Wyślij wiadomość tekstową: wysyłaj wiadomości na bieżący 
numer.  
- Zadzwoń: wybierz aktualny numer 
- Edytuj: Edytuj szczegóły numeru.  
－Usuń: usuń numer. 
- Kopiuj: Skopiuj bieżący numer. 
- Dodaj do zablokowanych kontaktów: dodaj numer do listy 
zablokowanych kontaktów. 
- Zaznacz kilka: Wybierz kilka kontaktów. 
3. Ustawienia kontaktów: Można wykonać następujące operacje:  
- Inne numery: Można ustawić numery właściciela, numery stałe 
i numery SOS.  
- Stan pamięci: widoczny jest stan pamięci karty SIM i telefonu.  
- Kopiuj kontakty: Możesz skopiować kontakty z karty SIM na telefon 
i z telefonu na kartę SIM.  
- Przenieś kontakty: Możesz przenosić kontakty z karty SIM na telefon 
oraz z telefonu na kartę SIM. 
- Usuń wszystkie kontakty: Wszystkie kontakty w telefonie i na karcie 
SIM można usunąć.  
W tym menu możesz dodać kontakt.  
Wprowadź numer i naciśnij klawisz [w lewo] w trybie gotowości, aby 
zapisać numer w telefonie, karcie SIM i kontaktach.  



 

 

MENEDŻER PLIKÓW  
Telefon obsługuje kartę Micro SD. Za pomocą menedżera plików 
możesz wygodnie zarządzać różnymi folderami i plikami na karcie 
Micro SD.  
Kliknij OK, aby wejść do wybranego folderu;  
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji i wykonać 
następujące czynności: 
－Otwórz: otwórz bieżący plik 
－Wyślij: wysyłanie wybranych plików przez Bluetooth lub MMS. 
- Nowy folder: utwórz nowy folder w repozytorium. 
－Zmień nazwę: zmień nazwę bieżącego pliku. 
- Usuń: usuwa wybrane pliki, ta funkcja nie jest dostępna dla folderów 
systemowych.  
- Zaznacz kilka: zaznacz jeden lub więcej folderów.  
- Kopiuj: skopiuj plik do dokumentu. 
- Przenieś: przenieś plik do dokumentu. 
- Szczegóły: sprawdź powiązane informacje o folderze.  
USTAWIENIA  
USTAWIANIE TELEFONU  
- Data i godzina 

· Ustaw lokalizację：Ustaw miasto, w którym się znajdujesz.  
· Godzina / data: Ustaw godzinę i datę. 

· Ustawienie formatu：Ustaw format godziny i daty.   
- Język  
Możesz wybrać dowolny język z menu telefonu.   
- Domyślna metoda wprowadzania 
staw domyślną metodę wprowadzania do edycji.   



 

 

- Wyświetlacz trybu gotowości 
Możesz wybrać wyświetlacz LCD w trybie gotowości.  

·Tapeta：Wybierz swoją ulubioną tapetę. 
·Animacja włączania：Wybierz animację, która pojawia się po 

włączeniu.  
·Animacja wyłączania：Wybierz animację, która pojawia się 

podczas wyłączania.  
·Wyświetlanie godziny i daty：Naciśnij [OK], aby włączyć lub 

wyłączyć tę funkcję. Po aktywacji godzina i data są 
wyświetlane na ekranie.   

- Ustawienia klawiatury 
Ustaw skróty klawisza nawigacyjnego.   
- Inne ustawienia 
·Podświetlenie LCD w tle ： Dostosuj jasność i czas trwania 

podświetlenia LCD.   
BEZPIECZEŃSTWO  
Ta funkcja zapewnia powiązane ustawienia dla bezpiecznego 
użytkowania.  
-  Bezpieczeństwo karty SIM 

·Blokada PIN：PIN (osobisty numer identyfikacyjny, od 4 do 8 
cyfr) zapobiega nieautoryzowanemu użyciu karty SIM.   
·Zmień PIN：PIN jest zwykle dostarczany z kartą SIM przez 
operatora sieci. Jeśli funkcja sprawdzania kodu PIN jest 
włączona, kod PIN należy wprowadzać przy każdym włączeniu 
telefonu. Jeśli trzy razy wprowadzisz błędny kod PIN, karta SMS 
zostanie zablokowana.   

- Bezpieczeństwo telefonu:  



 

 

Możesz włączyć lub wyłączyć blokadę telefonu, domyślne hasło to 
1234. Aby zmienić hasło, najpierw wprowadź początkowe hasło 1234, 
a następnie wprowadź nowe hasło. 
USTAWIENIA SIECI 
Możesz ponownie przeszukać sieć. Wybierz swoją ulubioną sieć i 
zdecyduj, czy chcesz ją zarejestrować automatycznie czy ręcznie.   
USTAWIENIA DUAL SIM   
－Dual Sim（2 karty SIM） 
Umożliwia użycie 2 kart SIM: SIM 1 i SIM 2.  
- Tylko SIM 1 
Karta SIM 1 jest włączona, a karta SIM 2 wyłączona. 
- Tylko SIM 2  
Karta SIM 2 jest włączona, a karta SIM 1 wyłączona.  
PRZYWRÓĆ USTAWIENIA  
Wprowadź kod PIN (1234) i potwierdź. Telefon wyłącza się i powraca 
do ustawień fabrycznych.  
BLUETOOTH   

-WYDAJNOŚĆ：Wybierz, czy włączyć BT, czy nie.  

-WIDOCZNOŚĆ：Wybierz, czy chcesz udostępnić, czy ukryć BT. Inne 

urządzenia nie znajdą Twojego BT, jeśli BT jest ukryty.   

-Moje urządzenia：Wyszukaj inne BT w pobliżu 

-Moje imię：Nazwa, pod którą będzie wyświetlane Twoje urządzenie 

BT, jeśli będzie można je wyszukać.  

LATARKA 

Opcje, aby włączyć lub wyłączyć lub użyć latarki SOS.  



 

 

PISANIE 

Więcej opcji tekstu i liczb. Naciśnij [#], aby przełączać między opcjami 
kołowo: ABC / abc / Abc / Numerycznie.  
 

Potrzebujesz pomocy po przeczytaniu tego podręcznika? 

Najpierw przeczytaj „Często zadawane pytania” na stronie 

www.evolveo.com lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy 

EVOLVEO. 

 
Gwarancja NIE dotyczy: 

• instalacji innego oprogramowania sprzętowego niż tego, które było 

w telefonie EVOLVEO zainstalowane jako fabryczne, oraz wykonania 

ROOT systemu operacyjnego Android 

• elektromechanicznych lub mechanicznych uszkodzeń telefonu 

spowodowanych użytkownikiem przez niewłaściwe użytkowanie 

telefonu (np. pęknięty wyświetlacz lub warstwa dotykowa, pęknięta 

przednia lub tylna obudowa telefonu, uszkodzone gniazdko zasilania 

microUSB, gniazdko karty SIM, gniazdko karty microSD lub gniazdko 

słuchawkowe itp.) 

• uszkodzeń głośnika i słuchawki cząstkami metalu 

• uszkodzeń spowodowanych przez działanie sił przyrody, takich jak 

ogień, woda, elektryczność statyczna, podwyższona temperatura itp. 



 

 

• wad wynikających ze zwykłego zużycia 

• uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą 

• oprogramowania sprzętowego telefonu, jeżeli wymaga ono 

aktualizacji ze względu na zmiany w parametrach sieci operatorów 

telefonii komórkowej 

• nieprawidłowego działania sieci komórkowej 

• baterii, jeżeli po ponad 6 miesiącach użytkowania nie utrzyma ona 

swojej oryginalnej pojemności (gwarancja na pojemność baterii 

wynosi 6 miesięcy) 

• zamierzonego uszkodzenia 

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanym 

punkcie serwisowym dla telefonów EVOLVEO (więcej na 

www.evolveo.com), w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia 

telefonu i utraty gwarancji. 

Likwidacja: Przekreślony symbol pojemnika na kółkach na twoim 

produkcie, w dołączonej dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że 

w Unii Europejskiej wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

baterie i akumulatory po zakończeniu ich eksploatacji należy 



 

 

utylizować osobno w ramach sortowania odpadów. Nie należy 

wyrzucać tych produktów jako nieposortowanych odpadów 

komunalnych. 

   DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Niniejszym Abacus Electric, s.r.o. oświadcza, że EVOLVEO StrongPhone 

F5 spełnia wymagania norm i przepisów, które są odpowiednie dla 

danego typu urządzenia. 

Pełna deklaracja zgodności znajduje się na ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Producent 
Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Importer 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Projekt i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. 
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