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Stacjonarny telefon GSM – podręcznik użytkownika 
Gratulujemy zakupu stacjonarnego telefonu GSM GDP-02. Telefon posiada wiele łatwych w obsłudze funkcji 
takich jak: wysyłanie i odbiór wiadomości tekstowych SMS, tryb głośnomówiący, historia połączeń, książka 
telefoniczna z możliwością wpisania do 250 numerów, przyciski szybkiego dostępu do najczęściej 
używanych funkcji, programowalne przyciski szybkiego wybierania numerów telefonów oraz czytelną 
klawiatura typu QWERTY. Wierzymy, że korzystanie z naszego telefonu sprawi Państwu wiele radości.. 

 
PODSTAWOWE FUNKCJE TELEFONU 

• Tryb głośnomówiący do prowadzenia rozmów bez podnoszenia słuchawki 
• Książka telefoniczna o pojemności do 250 wpisów (numerów telefonów i nazwisk), zapisanych w 

pamięci telefonu w porządku alfabetycznym 
• Prezentacja historii połączeń, pozwalająca na przeglądanie godzin, dat i numerów telefonicznych 

ostatnich 10 połączeń przychodzących, 10 połączeń nieodebranych i 10 połączeń wykonanych 
• Wysyłanie i odbiór wiadomości tekstowych SMS 
• Archiwum wiadomości tekstowych SMS (do 20 wiadomości) 
• Klawiatura typu QWERTY dla łatwego pisania wiadomości SMS  
• Szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji przyciskami jednofunkcyjnymi 
• Przyciski szybkiego wybierania do 6 numerów zapisanych w pamięci 
• Łatwa nawigacja dzięki klawiszom umożliwiającym poruszanie się po menu w 4 kierunkach (do góry, 

na dół, w lewo, w prawo) 
• Zasilanie z baterii na wypadek awarii sieci elektrycznej i w trakcie transportu 

 
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA 
Podstawowe wymagania 
Aby móc korzystać z telefonu, trzeba posiadać aktywną kartę SIM w tzw. systemie abonamentowym lub w 
usłudze przedpłaconej (tzw. prepaid). Zazwyczaj operatorzy dostarczają wraz z kartą SIM opis jej usług i 
instrukcję obsługi jej funkcji. Zależnie od operatora dostępne funkcje mogą się różnić. Dlatego przed 
zawarciem umowy należy się upewnić, że wybrany operator świadczy te usługi, których  potrzebujemy. 

Jak włożyć kartę SIM 
Najpierw należy upewnić się, że słuchawka telefonu jest prawidłowo odłożona, telefon wyłączony, a kabel 
zasilacza 220V odłączony. Kartę SIM wkładamy do telefonu tylko wtedy, gdy jest on wyłączony, a zasilacz 
nie jest podłączony do sieci elektrycznej. Bez karty SIM można się łączyć tylko z numerem alarmowym 112. 
Wkładając kartę SIM do telefonu postępujemy według poniższych wskazówek: 
1. Na tylnej stronie telefonu odnajdziemy szczelinę przeznaczoną dla karty SIM. Spiczastym przedmiotem 

(długopisem, spinaczem itp.) wciskamy żółty guzik, co spowoduje uwolnienie prowadnicy karty SIM. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1:  Wyjęcie prowadnicy karty SIM  
2. Kartę SIM należy starannie włożyć w prowadnicę (ścięty narożnik karty musi być umieszczony obok 

ściętego rogu prowadnicy, a strona ze złotymi stykami musi być skierowana do góry). 

3. Prowadnicę z kartą SIM wkładamy w szczelinę i delikatnie wsuwamy z powrotem.  
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PIERWSZE PRZYŁĄCZENIE TELEFONU 
1. Jedną końcówkę zasilacza podłączamy do gniazdka w telefonie, drugą do gniazdka elektrycznego. 
2. Po pierwszym przyłączeniu zasilacza do gniazdka, telefon powinien się automatycznie włączyć.  
3. Na tylnej stronie telefonu odnajdziemy przełącznik trybu baterii. Należy ustawić go w pozycji ON 

(włączony), co spowoduje rozpoczęcie automatycznego ładowania wewnętrznej baterii rezerwowej.  
4. Jeśli na wyświetlaczu telefonu pojawi się pytanie o podanie kodu PIN, należy wprowadzimy kod i 

nacisnąć .  
 

Ostrzeżenie: Nie wolno włączać telefonu w miejscach, gdzie zabronione jest używanie telefonów 
komórkowych lub gdzie mógłby spowodować zakłócenia czy zagrożenia.  

 
WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEFONU 
1. Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  . Trzymamy przycisk wciśnięty do chwili, 

gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “ Telefon się wyłącza…” . 
2. Aby włączyć telefon, należy wcisnąć przycisk   na kilka sekund, dopóki nie zobaczymy na wyświetlaczu 

komunikatu: “ Telefon się włącza… ” Jeśli korzystamy z zasilania z baterii, to przełącznik ON-OFF z 
tyłu telefonu musi się znajdować w pozycji ON, aby można było włączyć telefon. 

 
Zasilanie telefonu z baterii  
Podczas standardowego użytkowania, telefon powinien być zasilany z sieci. Jeśli zasilacz odłączymy, 
telefon automatycznie przełączy się w tryb zasilania z baterii rezerwowej (stan baterii widnieje po prawej 
stronie wyświetlacza). Telefon zasilany z baterii jest w stanie pracować około 48 godzin w stanie czuwania. 
Jednak 120-minutowa rozmowa telefoniczna może całkowicie rozładować w pełni naładowaną baterię 
(rzeczywista długość rozmowy przy zasilaniu bateryjnym zależy od poziomu sygnału w sieci telefonii 
komórkowej, temperatury i innych okoliczności mających wpływ na pracę urządzeń elektrycznych). Gdy 
telefon zasilany jest z baterii, należy ograniczyć rozmowy telefoniczne do minimum. Jeśli telefonu nie 
potrzebujemy, tylny przełącznik baterii należy ustawić w pozycji OFF. W ten sposób zaoszczędzi się 
energię.  

Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, telefon automatycznie się wyłączy. Wówczas telefon można 
włączyć tylko podłączając go do zasilacza sieciowego. Pełne naładowanie baterii trwa około 24 godzin.  

Uwaga: Telefon wyposażony jest w wewnętrzną baterię rezerwową. Bateria może odbyć setki cykli 
naładowania i rozładowania, ale po upływie pewnego czasu traci pojemność. Żywotność baterii wynosi 
średnio około dwóch lat. W przypadku utraty pojemności baterii należy ją wymienić, w tym celu zalecamy 
zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.  
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FUNKCJE TELEFONU 
Wyświetlacz 
Stan czuwania 
Po włączeniu telefon znajduje się w stanie czuwania. Wyświetlacz zwykle jest podświetlony. Gdy telefon 
zasilany jest z wewnętrznej baterii rezerwowej, to podświetlenie automatycznie się wyłącza, gdy telefon nie 
jest używany..  
Na poniższym rysunku widzimy poszczególne symbole ukazujące się na wyświetlaczu: 
 

 
 

Rysunek 2:  Wyświetlacz LCD  
 

1. Wskaźnik siły sygnału – pasek pokazuje siłę sygnału sieci komórkowej. Im więcej jest elementów paska, 
tym silniejszy jest sygnał. Gdy nie pojawia się żaden element, oznacza to, że sieć jest niedostępna. 
Telefon staramy się zawsze umieścić tak, aby pokazywał jak najlepszy sygnał.  

2. Rozmowy nieodebrane – wyświetla ilość nieodebranych połączeń przychodzących (po przejrzeniu listy 
nieodebranych rozmów ikonka ta znika – zob. Przeglądanie rozmów nieodebranych na stronie 7). 

3. SMS przychodzący – wyświetla ilość nowych odebranych wiadomości tekstowych (po przeczytaniu nowych 
wiadomości ikonka ta znika — zob. Czytanie wiadomości tekstowych SMS na stronie 9). 

4. Roaming – informuje, że telefon zameldował się w sieci komórkowej strony trzeciej i znajduje się w trybie 
roamingu. 

5. Dzwonki wyłączone – informuje, że telefon nie będzie się odzywał, gdy ktoś do nas zadzwoni. Tę funkcję 
można włączyć lub wyłączyć naciskając i przytrzymując przycisk  . Jeśli symbol wyłączonych dzwonków 

 nie pokazuje się na wyświetlaczu, oznacza to, że dzwonki są włączone i telefon odezwie się, gdy 
ktoś zadzwoni. 

6. Godzina i data – wyświetla godzinę i datę (ustawianie, zob. Ustawianie daty i godziny na stronie 5.) 

7. Wskaźnik stanu baterii (wyświetla się tylko gdy telefon zasilany jest z baterii rezerwowej) – pokazuje 
poziom naładowania baterii. Im więcej elementów paska, tym bardziej naładowana jest bateria i tym dłuższy 
jest czas działania telefonu w trybie zasilania z baterii.. Gdy przełącznik zasilania z baterii znajduje się w 
pozycji OFF, zobaczymy ikonkę:  . 

8. Funkcje przycisków pod wyświetlaczem – napisy informują o aktualnie dostępnych funkcjach 
przycisków pod wyświetlaczem. W stanie czuwania dostępne są funkcje Menu i Spis telefonów 
(funkcje tych przycisków zmieniają się zależnie od pokazywanego na wyświetlaczu menu). 

 

Gdy na wyświetlaczu nie pokazują się informacje o ilości rozmów nieodebranych i/lub nowych wiadomości, 
wtedy po chwili w środku wyświetlacza pojawi się nazwa sieci, w której telefon jest zameldowany.  
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Telefon 

 
Rysunek 3: Widok telefonu z góry  

 

1. Przycisk funkcyjny pod wyświetlaczem – lewy – otwiera dostęp do Menu, gdy telefon znajduje się w 
stanie czuwania, albo wykonuje polecenie opisane wyrazem wyświetlonym nad przyciskiem (np.: 
Wybierz = akceptacja tekstu oznaczonego w podmenu). 

2. Górna lampka wskaźnika LED – miga, gdy:  
a. telefon odebrał nową wiadomość SMS,  
b. przychodzi rozmowa 
c. lub nie odebrano rozmowy. 

3. Przycisk funkcyjny pod wyświetlaczem – prawy – otwiera dostęp do książki telefonicznej, gdy 
telefon znajduje się w stanie czuwania, albo wykonuje polecenie opisane wyrazem wyświetlonym nad 
przyciskiem (np.: Powróć = powróci z podmenu do poziomu poprzedniego menu). 

4. Klawiatura typu QWERTY – pozwala na wygodne pisanie tekstu.  
5. Przycisk cofnij ( ) – kasuje znaki po lewej stronie kursora podczas pisania tekstu. Krótkim 

naciśnięciem przycisku  skasujemy jeden znak po lewej stronie kursora, długim naciśnięciem tego 
przycisku usuniemy cały tekst z wyświetlacza. 

6. Przycisk TEXT – otwiera nowy ekran do pisania tekstu wiadomości SMS. 
7. Przycisk anuluj  – po krótkim naciśnięciu tego przycisku telefon powróci do stanu czuwania. 

Poprzez naciśniecie i przytrzymanie, włączamy lub wyłączamy dzwonek telefonu.  
8. Przycisk  – potwierdza wybraną funkcję (np. otworzy oznaczoną pozycję w Menu).  
9. Klawisze do poruszania się w 4 kierunkach (przyciski kierunkowe) – służą do poruszania się w 

książce telefonicznej, tekstach lub menu, a ponadto ustawiają także głośność podczas rozmowy – 
naciskając przycisk „do góry” ( ) zwiększamy głośność, przyciskiem „na dół” ( ) zmniejszamy ją. 
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10. Cztery przyciski jednofunkcyjne – aby móc korzystać z opisanych niżej przycisków, telefon musi się 
znajdować w stanie czuwania: 

Ikonka Funkcja Opis 

 
Wiadomości SMS  Bezpośrednio otwiera skrzynkę odebranych wiadomości 

SMS.  

 ROZMOWY (CALLS) 
nieodebrane 

Bezpośrednio otwiera historię rozmów nieodebranych.  

 
Książka telefoniczna 

NAZWISKA 
(NAMES) 

Bezpośrednio otwiera książkę telefoniczną. 

 
Wybierz ponownie 

(REDIAL) 
Bezpośrednio łączy z ostatnim wybieranym numerem. 

 
11. Wskaźnik LED obok przycisku  – gdy się pali, telefon jest używany. Jeżeli miga, oznacza to, że 

telefon właśnie wykonuje jakieś polecenie (wysyłanie SMS, zapisywanie numeru w książce 
telefonicznej itd.).  

12. Przycisk  – pozwala na prowadzenie rozmowy telefonicznej bez użycia słuchawki (hands-free) w tzw. 
trybie głośnomówiącym. Długim naciśnięciem tego przycisku telefon się włącza i wyłącza. 

13. Klawiatura numeryczna – służy do wybierania numerów telefonicznych, albo do łatwego wstawiania 
cyfr do wiadomości tekstowych. 

14. Przyciski szybkiego wybierania (TEL1 do TEL6) – pozwalają szybko wybrać przypisane przyciskom 
numery telefoniczne — zob. Wybieranie numeru za pomocą przycisków szybkiego wybierania 
(TEL1-TEL6) na stronie 6. 

 

PODSTAWOWE OPERACJE 
Wybór języka wyświetlacza 
Po pierwszym włączeniu telefonu zostanie wyświetlony język zgodny z włożoną kartą SIM. Jeżeli jednak 
żaden język nie zostanie wykryty, to wyjściowym językiem wyświetlacza będzie język angielski. Jeżeli 
chcemy przełączyć wyświetlacz na inny język, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.  
1. Należy nacisnąć przycisk  Menu  pod wyświetlaczem po lewej stronie i za pomocą przycisków 

kierunkowych wybierać pozycję Ustawienia, a następnie wcisnąć . 
2. Za pomocą przycisków kierunkowych należy wybrać pozycję Język/Language i wcisnąć . 
3. Należy wybrać język, w którym chcemy aby były pokazywane komunikaty na wyświetlaczu, i wcisnąć  

lub Wybierz. 

Ustawianie daty i godziny 
Aby ustawić datę lub godzinę na wyświetlaczu: 
1. Należy nacisnąć przycisk  Menu pod wyświetlaczem po lewej stronie i za pomocą przycisków 

kierunkowych wybrać pozycję Ustawienia, a natępnie wcisnąć . 
2. Za pomoca przycisków kierunkowych należy wybrać pozycję Data i czas i wcisnąć . 
3. Za pomocą klawiatury numerycznej telefonu w oznaczone pola należy wprowadzić właściwą datę i 

godzinę, a następnie wcisnąć . 

Wykonywanie rozmów 
Aby wykonać rozmowę telefoniczną, należy podnieść słuchawkę, albo nacisnąć przycisk  , uruchamiając w 
ten sposób tryb głośnomówiący. Gdy usłyszymy sygnał zgłoszenia, należy wybrać numer. Rozmowę kończy 
się poprzez odłożenie słuchawki, poprzez naciśnięcie przycisk  , lub przycisku  . 

Uwaga: Znak + dla wprowadzenia numeru telefonicznego w formacie międzynarodowym uzyskamy 
naciskając szybko dwukrotnie przycisk z gwiazdką *. 
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Wybieranie numeru z książki telefonicznej  
Aby wybrać numer z książki telefonicznej, należy wcisnąć jednofunkcyjny przycisk książki telefonicznej  
nazwany NAMES (nazwiska), który znajduje się na dole, po prawej stronie telefonu. Następnie należy, 
wybrać pozycję Szukaj i edytuj i nacisnąć przycisk Wybierz lub przycisk  ,Teraz, używając przycisków 
kierunkowych należy odnaleźć nazwisko osoby, do której chcemy zadzwonić i wcisnąć  . Istnieją ponadto 
jeszcze dwa inne sposoby, umożliwiające otwarcie książki telefonicznej:  
1. Naciskając przycisk kierunkowy ze strzałką do góry ( ) lub na dół ( ) - otworzy się wówczas lista 

nazwisk w naszej książce telefonicznej.  
2. Naciskając przycisk dostępu do książki, który znajduje się pod wyświetlaczem po prawej stronie, a 

następnie wybierając Szukaj i edytuj i naciskając przycisk Wybierz albo przycisk . 

Uwaga: Istnieje także szybki sposób wyszukiwania danej osoby w książce telefonicznej: należy 
otworzyć książkę i za pomocą przycisków klawiatury QWERTY napisać jedną lub kilka pierwszych liter 
poszukiwanego wpisu (nazwiska lub imienia) – telefon automatycznie wyszuka pierwszy wpis 
rozpoczynający się od wprowadzonych przez nas liter. 

Wybieranie numeru za pomocą przycisków szybkiego wybierania (TEL1-TEL6) 
Aby móc korzystać z funkcji szybkiego wybierania, musimy najpierw przypisać numer telefonu do jednego z 
przycisków szybkiego wybierania — zob. Przypisanie numerów telefonicznych przyciskom szybkiego 
wybierania (TEL1-TEL6) na stronie 10. Gdy już zaprogramujemy przycisk, to aby szybko wybrać żądany 
numer, naciskamy wybrany przycisk szybkiego wybierania (od TEL1 do TEL6), a telefon automatycznie 
połączy się z przypisanym przyciskowi numerem telefonicznym. 

Powtórne wybranie numeru telefonicznego 
Istnieją trzy sposoby ponownego wybierania określonego numeru telefonicznego:  

1. Aby się połączyć z ostatnio wybieranym numerem, należy nacisnąć przycisk REDIAL .  
2. Należy podnieść słuchawkę i nacisnąć przycisk z funkcją “Powtórz”, pod wyświetlaczem po lewej 

stronie.  
3. Wybierając któryś z numerów telefonicznych z listy ostatnich dziesięciu połączeń (nieodebranych, 

przychodzących lub wykonanych). Aby to uczynić, należy nacisnąć przycisk Menu, wybrać Spis 
połączeń, następnie  Połącz. nieodebrane, Połącz. odebrane lub Wybierane numery, i za pomocą 
przycisków „do góry” ( ) lub „na dół” ( ) należy wyszukać potrzebny numer lub nazwisko. Aby połączyć 
się z wybranym numerem lub nazwiskiem należy: 

a) Podniesiemy słuchawkę, 
b) Albo wcisnąć  
c) lub wcisnąć przycisk Opcje, a następnie wybrać Połączenie i  wcisnąć . 

Wskazówka: Z przycisku REDIAL  można korzystać także wszędzie tam, gdzie jest nam potrzebne 
wprowadzenie ostatnio wybieranego numeru telefonicznego. Możemy go na przykład użyć, gdy chcemy 
wysłać wiadomość SMS osobie, do której właśnie dzwoniliśmy. 

Wykonywanie rozmów w trybie głośnomówiącym (hands free) 
Aby wykonać rozmowę w trybie głośnomówiącym, należy nacisnąć przycisk  , zaczekać na sygnał 
zgłoszenia i wybrać numer. W trakcie rozmowy możemy w dowolnej chwili podnieść słuchawkę, co 
spowoduje wyłączenie się trybu głośnomówiącego. Aby zakończyć rozmowę w trybie głośnomówiącym, 
należy podnieść i odłożyć słuchawkę, albo nacisnąć przycisk .  
Wyświetlanie nazwiska i numeru dzwoniącej osoby  
W trakcie rozmowy wyświetlacz LCD będzie automatycznie pokazywał numer telefonu, nazwisko osoby 
dzwoniącej (o ile uprzednio zapisaliśmy je w naszej książce telefonicznej) i czas trwania rozmowy (w 
minutach i sekundach).  
Szybkie wybranie numeru  
Gdy czytamy wiadomość tekstową SMS (zob. Czytanie wiadomości tekstowych SMS na stronie 9), albo 
gdy przeglądamy listę rozmów nieodebranych (zob. Przeglądanie rozmów nieodebranych na stronie 7), 
możemy natychmiast zadzwonić do nadawcy wiadomości lub osoby, od której nie odebraliśmy połączenia. 
Aby to uczynić, należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk  , a telefon automatycznie wybierze dany 
numer.  



JABLOCOM  Podręcznik użytkownika  

HB53312_POL 7  

Zawieszenie połączenia i rozmowy konferencyjne  
Aby wstrzymać trwającą rozmowę, należy przycisnąć przycisk Trzymać pod wyświetlaczem LCD. Następnie 
możemy rozpocząć drugą rozmowę, wybierając numer prosto z klawiatury, z książki telefonicznej 
przyciskami kierunkowymi „do góry” ( ) lub „na dół” ( ), albo z wykorzystaniem funkcji szybkiego 
wybierania w książce telefonicznej. Po znalezieniu numery i naciśnięciu przycisku   numer zostanie 
wybrany. Przyciskiem  Zmień (na wyświetlaczu LCD) możemy przełączać się pomiędzy rozmowami. Po 
naciśnięciu przycisku Opcje wyświetlą się nam kolejne możliwości pracy z rozmowami.  
Gdy wykonujemy rozmowy konferencyjne, zamiast numeru telefonu na wyświetlaczu LCD pojawi się napis 
„Konferencja”. 
Jeżeli zamiast skonfigurowania konferencji chcemy aktualną rozmowę przekierować na inny numer 
telefoniczny, to naciskamy  Opcje i wybieramy pozycję Przekierowanie. 

Funkcje Konferencja i Przekierowanie mogą być stosowane pod warunkiem, że umożliwiają je usługi 
świadczone w sieci Waszego operatora. 

Odebranie lub odrzucenie rozmowy 
• Gdy przychodzi rozmowa, telefon dzwoni, a górna lampka miga; numer telefonu i nazwisko 

dzwoniącego (o ile zapisaliśmy je w książce telefonicznej) pokaże się na wyświetlaczu. Aby odebrać 
rozmowę, należy podnieść słuchawkę, albo nacisnąć przycisk  (tryb głośnomówiący). 

• Aby odrzucić rozmowę, należy wcisnąć przycisk  , a połączenie zostanie przerwane.  
• Nazwisko i numer telefonu osoby dzwoniącej możemy zapisać w dowolnym momencie w trakcie 

rozmowy (o ile już tego nie zrobiliśmy), naciskając przycisk Zapisz (pod wyświetlaczem po lewej 
stronie). 

• Gdy rozmowy nie odbierzemy, będzie ona zapisana w historii rozmów 
nieodebranych (zob. Przeglądanie rozmów nieodebranych, strona 7). Górna 
lampka nad wyświetlaczem będzie migała, a na wyświetlaczu LCD będzie widniała 
ikonka telefonu z informacją o ilości rozmów nieodebranych (zob. ikonkę pokazaną 
obok). 

 

• Aby zakończyć rozmowę, należy odłożyć słuchawkę, albo nacisnąć przycisk   (jeśli rozmawialiśmy w 
trybie głośnomówiącym), lub nacisnąć przycisk .  

• Jeżeli chcemy wyłączyć dzwonek telefonu w trakcie dzwonienia telefonu, należy wcisnąć na dłużej 
klawisz , dopóki telefon nie przestanie dzwonić (przełączy się w tryb cichy), górna lampka jednak 
nadal będzie migała, dopóki połączenie będzie nawiązywane.  

Przeglądanie rozmów 
Przeglądanie rozmów nieodebranych 
Nieodebrane rozmowy to stracone połączenia, których nie odebraliśmy, gdy telefon był włączony. Nowe 
nieodebrane rozmowy sygnalizowane są przez ikonkę telefonu na wyświetlaczu oraz miganie górnej lampki. 
Liczba obok ikonki informuje nas o tym, ilu rozmów nieodebraliśmy (do 10). Gdy przejrzymy listę wszystkich 
nieodebranych rozmów, ikonka ta zniknie. Aby przejrzeć listę rozmów nieodebranych, należy nacisnąć 
jednofunkcyjny przycisk ROZMOWY  (CALLS). Powtórne naciśnięcie tego przycisku spowoduje 
ponowne przeglądanie rozmów. Możemy także użyć przycisków kierunkowych oraz przycisku  , aby 
zadzwonić pod wybrany numer. W pamięci telefonu mieści się do dziesięciu ostatnio nieodebranych 
połączeń. 
Jeśli chcemy zadzwonić do osoby, której numer właśnie widzimy, należy podnieść słuchawkę, albo 
naciśniemy przycisk , a telefon automatycznie wybierze wyświetlony numer. Przeglądając listę rozmów 
nieodebranych możemy nacisnąć przycisk  , a wówczas rozwinie się menu, które umożliwia zobaczenie 
godziny, o której nieodebrane połaczenie było nawiązywane (Czas), zapisanie numeru telefonu osoby, która 
do nas dzwoniła (Zapisz numer), oddzwonienie pod dany numer (Wybierz numer) lub skasowanie pozycji z 
listy połączeń nieodebranych (Usuń wywołania). 

Przeglądanie rozmów przychodzących 
Rozmowy przychodzące to połączenia, które odebraliśmy, albo odrzuciliśmy. Aby przejrzeć listę rozmów 
przychodzących, należy nacisnąć przycisk Menu pod wyświetlaczem LCD, za pomocą przycisków 
kierunkowych wybrać “Spis połączeń”, a następnie “Połącz. odebrane”. W pamięci telefonu mieści się do 
dziesięciu ostatnio odebranych (lub odrzuconych) rozmów. 
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Przeglądanie wybieranych numerów (rozmów wykonanych) 
Rozmowy wykonane to takie połączenia, które wykonaliśmy z naszego telefonu. Aby przejrzeć listę rozmów 
wykonanych, należy nacisnąć przycisk Menu pod wyświetlaczem LCD, za pomocą przycisków 
kierunkowych wybrać “ Spis połączeń”, a następnie “Wybierane numery”. W pamięci telefonu mieści się do 
dziesięciu ostatnio wybieranych numerów. 

Uwaga: Gwiazdka “∗” przed nazwiskiem / numerem w którymkolwiek menu rozmów (nieodebranych, 
przychodzących, wykonanych) oznacza, że ten numer jest nowy na liście od chwili, kiedy ostatni raz 
otwieraliśmy dane menu. 

Wprowadzanie numeru do książki telefonicznej 
Aby wprowadzić numer telefonu do książki telefonicznej, należy w stanie czuwania nacisnąć przycisk 
funkcyjny pod wyświetlaczem po prawej stronie, nad którym widnieje napis Książka tel., albo skorzystać z 
jednofunkcyjnego przycisku dostępu do książki telefonicznej  (NAMES - nazwiska). Po naciśnięciu 
wyświetli nam się lista dostępnych opcji: 
• Szukaj i edytuj:  Wybieramy, gdy chcemy znaleźć i/lub zmienić wpis w naszej książce telefonicznej. Po 

naciśnięciu  wyświetli się lista nazwisk. Po liście możemy poruszać się za pomocą przycisków 
kierunkowych. Możemy także skorzystać z klawiatury i napisać kilka pierwszych liter poszukiwanego 
nazwiska. Telefon automatycznie wyświetli pierwszy wpis rozpoczynający się od wprowadzonych przez 
nas liter. 
Wybierając pozycję Szczegóły (przycisk pod wyświetlaczem LCD) wyświetlimy nazwisko i numer 
telefonu danej osoby. Po naciśnięciu przycisku Opcje możemy wykonać którąś z poniższych operacji: 

a) Edytuj:  Wybieramy, gdy chcemy zmienić lub poprawić nazwisko lub numer telefonu. 
b) Połączenie: Tę opcję wybieramy, aby zadzwonić do danej osoby; możemy także po prostu 

podnieść słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze dany numer. 
c) Usuń:  Ta opcja służy do usunięcia numeru wraz z nazwiskiem z książki telefonicznej. 
d) Dzwonek:  Tę opcję wybieramy, aby przypisać danej osobie określony dzwonek – np. szefowi, 

mężowi/żonie czy rodzicom. Do dyspozycji mamy 11 różnych dzwonków. Wchodząć w menu, mamy 
możliwość przeglądania dzwonków. Jeżeli któryś wybierzemy, wciskamy Wybierz  lub przycisk  , 
aby przypisać wybrany przez nas dzwonek. Jeśli wybierzemy “0”, to danej osobie nie zostanie 
przypisany żaden specjalny dzwonek – gdy ta osoba do nas zadzwoni, telefon będzie dzwonił tak 
jak zwykle.  

e) Usuń wszystko: Ta opcja służy do skasowania całej książki telefonicznej. Aby zapobiec 
przypadkowemu skasowaniu wszystkich wpisów w książce, musimy po wybraniu tej opcji 
potwierdzić jeszcze raz, że naprawdę życzymy sobie skasować całą zawartość książki telefonicznej. 

• Dodaj nowy…: Tę opcję wybieramy, aby dodać nową osobę do naszej książki telefonicznej. Wpisujemy 
najpierw nazwisko danej osoby, i naciskamy OK. Nastęonie wprowadzamy jej numer telefonu i 
potwierdzamy naciśnięciem OK. 

• Spis telefonów SIM: Ta funkcja pozwala na skopiowanie nazwisk i numerów telefonicznych z pamięci 
telefonu na kartę SIM i odwrotnie. Wybierając tę opcję rozwija się nam następujące menu: 

a) Importuj dane z SIM:  Ta opcja pozwala na import listy kontaktów telefonicznych z karty SIM do 
książki telefonicznej naszego telefonu. Najpierw nalezy upewnić się, że karta SIM została 
prawidłowo zainstalowana (zob. Jak włożyć kartę SIM na stronie 1). Następnie w menu wybieramy 
Importuj dane z SIM. Po wybraniu pojawi się komunikat “Lista docelowa będzie uaktualniona”. 
Teraz należy wybrać Kopiuj, aby dokonać importu książki z karty SIM, pamiętając o tym, że zastąpi 
ona całą dotychczasową książkę telefoniczną w naszym telefonie. Jeżeli chcemy zrezygnować 
z tej operacji, wybieramy Wróć, albo wciskamy przycisk  . 

b) Eksportuj dane do SIM: Ta funkcja pozwala na wyeksportowanie książki telefonicznej z naszego 
stacjonarnego telefonu GSM na kartę SIM. Najpierw należy upewnić się, że karta SIM została 
prawidłowo zainstalowana (zob. Jak włożyć kartę SIM na stronie 1). Następnie w menu wybieramy 
Eksportuj dane do SIM. Po wybraniu pojawi się komunikat “Lista docelowa będzie 
uaktualniona”. Wybieramy Kopiuj, aby dokonać eksportu książki telefonicznej, pamiętając o tym, 
że zastąpi ona całą dotychczasową listę kontaktów na karcie SIM. Jeżeli chcemy zrezygnować 
z tej operacji, wybieramy Wróć, albo wciskamy przycisk . 

Uwaga: Utworzenie kopii książki telefonicznej może zająć kilkadziesiąt sekund. Należy zaczekać, dopóki 
z wyświetlacza nie zniknie komunikat: “Proszę czekać…”. W trakcie operacji telefon pokazuje, ile procent 
już skopiował. 
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Czytanie wiadomości tekstowych (SMS) 
Odebranie nowej wiadomości tekstowej SMS telefon sygnalizuje wybranym dzwonkiem i 
miganiem górnej lampki. Na wyświetlaczu LCD pokaże się ikonka z kopertą i liczbą, która 
informuje, ile odebrano nowych wiadomości (zob. ikonkę pokazaną obok). 

 

 
Aby przeczytać nowe wiadomości tekstowe, postępujemy według poniższych wskazówek:  

• Naciskamy jednofunkcyjny przycisk SMS , co spowoduje automatyczne wejście do menu wiadomości 
SMS. Aby obejrzeć wszystkie wiadomości, naciskamy ponownie ten przycisk, albo możemy skorzystać z 
przycisku „na dół” ( ) lub „do góry” ( ), aby przeglądać listę wiadomości z góry lub od dołu. Skrzynka 
odbiorcza telefonu mieści tylko 20 wiadomości tekstowych. Gdy liczba odebranych wiadomości 
przekroczy 20, telefon automatycznie rozpocznie kasowanie starych wiadomości (łącznie z 
nieprzeczytanymi!). 

Uwaga: Telefon kasuje najpierw wiadomości już przeczytane (poczynając od najstarszej). Jeżeli nie 
przeczytano żadnej wiadomości, telefon rozpocznie kasowanie od najstarszej nieprzeczytanej. 
Kasowanie może być wykonane również bezpośrednio przez samego użytkownika (patrz: Menu 
serwisowe na stronie 14 ). 
Otwartą wiadomość tekstową czytamy przesuwając poszczególne fragmenty jej tekstu za pomocą 
przycisków kierunkowych „do góry” ( ) lub „na dół” ( ). Na końcu każdej wiadomości pokaże się 
godzina i data dostarczenia.  
Wskazówka: Telefon potrafi wyświetlić również tak zwane długie wiadomości SMS, które można 
wysyłać z niektórych nowoczesnych telefonów komórkowych. Telefon wyświetli do 4 połączonych części 
takiej wiadomości.  

• Do pracy z otwartą wiadomością SMS służy przycisk Opcje pod wyświetlaczem po lewej stronie, albo 
przycisk . Po naciśnięciu któregoś z tych przycisków otworzy się menu Opcje z następującymi 
możliwościami: Usuń, Odpowiedź, Prześlij dalej, Wybierz numer, Zapisz numer, Skasuj wsz.. Za 
pomocą przycisków kierunkowych wybieramy potrzebną nam opcję i naciśniemy  , aby wykonać dane 
polecenie. Poniżej znajdują się objaśnienia do wyżej wymienionych opcji. Niektóre z nich są dostępne 
tylko podczas przeglądania listy wiadomości wysłanych. 

 
Opcja Opis 
Usuń Skasuje wiadomość, którą przeczytaliśmy. 

Odpowiedz 
(dla SMS odebranych) 

Otworzy się ekran do utworzenia wiadomości, który pozwoli nam napisać 
odpowiedź nadawcy wiadomości, którą właśnie przeczytaliśmy. Aby wysłać 
wiadomość, naciskamy Wyślij. 

Prześlij dalej 
(dla SMS odebranych) 

Otworzy się ekran, w którym możemy wprowadzić numer telefonu osoby, do 
której chcemy przesłać przeczytaną wiadomość. W tym ekranie możemy także 
wybrać numer z książki telefonicznej. W tym celu naciskamy przyciski kierunkowe 
„do góry” ( ) lub „na dół” ( ), aby otworzyć książkę telefoniczną i wyszukać 
nazwisko. Gdy je znajdziemy, naciskamy . Wysłanie wiadomości potwierdzamy 
przyciskiem OK. 

Wybierz numer 
(dla SMS odebranych) 

Ta opcja pozwala na oddzwonienie do nadawcy przeczytanej przez nas 
wiadomości.  

Zapisz numer Ta opcja pozwala na zapisanie numeru telefonu nadawcy wiadomości w naszej 
książce telefonicznej (chyba że jest już w niej zapisany). 

Skasuj wsz. Wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich odebranych wiadomości z 
naszej skrzynki. 

Wyślij 
(dla SMS wysyłanych) 

Otworzy się ekran, w którym wprowadzamy numer telefonu osoby, do której 
chcemy wysłać wiadomość. Możemy też skorzystać z książki telefonicznej tak 
samo, jak w przypadku opcji „Prześlij dalej“. 

Edytuj 
(dla SMS wysyłanych) 

Otworzy się ekran z wiadomością tekstową, którą właśnie wczytaliśmy. Tę 
wiadomość możemy zmienić i wysłać na wybrany numer telefonu. Funkcja jest 
dostępna tylko dla wiadomości SMS nie zawierających znaków diakrytycznych. 

• Gdy chcemy zadzwonić do nadawcy wiadomości, którą właśnie czytamy, wystarczy podnieść słuchawkę, 
albo nacisnąć przycisk  (tryb głośnomówiący), a telefon automatycznie wybierze numer nadawcy tej 
wiadomości. 
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Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych SMS 
Utworzenie wiadomości 
Aby napisać wiadomość tekstową, należy nacisnąć przycisk TEXT (TEKST) na  klawiaturze typu QWERTY- 

ikona ( ). Otworzy się ekran do pisania tekstu. Wiadomość tworzymy za pomocą przycisków 
klawiatury typu QWERTY – naciskamy jeden przycisk po drugim, a litery pojawiają się po kolei na 
wyświetlaczu. Jeśli potrzebujemy wpisać cyfrę, używamy do tego celu klawiatury numerycznej. Spację 
wstawiamy naciskając długi klawisz ( ) znajdujący się po środku pod klawiaturą typy QWERTY. 
Krótkim naciśnięciem przycisku A/a przełączamy pomiędzy dużymi i małymi literami w trybie Abc, Tryb ten 
oznacza, że pierwsza napisana litera będzie duża, a następne znowu małe. Długie naciśnięcie przycisku 
A/a włączy tryb pisania tylko wersalikami (ABC).  
• Wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie  640 znaków. Liczby w prawym górnym rogu ekranu 

TEXT informują, ile znaków wpisano w wiadomości (liczba z lewej strony ukosnika "/"  oraz  ile zwykłych 
wiadomości zostanie wysłanych (liczba z prawej strony ukośnika "/").  

• Przycisk cofnij ( ) — kasuje znaki po lewej stronie kursora. Długie naciśnięcie tego przycisku 
spowoduje skasowanie całej wiadomości. 

• Gdy coś nam przerwie pisanie wiadomości tekstowej (przychodząca rozmowa telefoniczna czy 
przypadkowe naciśnięcie przycisku  ), nie stracimy napisanego tekstu. Możemy znowu otworzyć 
ekran i powrócić do wiadomości, naciskając przycisk TEXT. 

Przesuwanie kursora w czterech kierunkach 
Z przycisków czterokierunkowych korzystamy, aby przesunąć kursor w tekście wiadomości. Gdy chcemy 
przesunąć kursor w lewo, naciśniemy klawisz „w lewo ( ); kursor w prawo – naciskamy „w prawo” ( ); 
kursor do góry – naciskamy strzałkę „do góry” ( ); kursor „na dół” – naciśniemy strzałkę „na dół” ( ).  

Wstawianie symboli i znaków specjalnych 
Telefon wyposażony jest w specjalną funkcję tekstową umożliwiającą wstawienie 13 rodzajów znaków 
specjalnych, które widnieją nad niektórymi przyciskami klawiatury typu QWERTY. Aby wstawić wybrany 
symbol, krótko naciskamy i puszczamy przycisk Symbol. Następnie wciskamy przycisk pod 
pomarańczowym symbolem, który chcemy wstawić. W pamięci telefonu zapisanych jest ponadto jeszcze 
więcej znaków specjalnych. Dostęp do nich można uzyskać po długim wciśnięciu przycisku Symbol. 
Potrzebny symbol wybieramy za pomocą przycisków kierunkowych i wstawiamy przyciskiem  lub 
przyciskiem pod poleceniem Wstaw, widniejącym na wyświetlaczu LCD po lewej stronie.  

Wysyłanie wiadomości tekstowych SMS 
Jeżeli napisaliśmy już całą wiadomość, naciskamy przycisk pod poleceniem Wyślij na wyświetlaczu LCD. 
Wyświetli się ekran do wprowadzenia numeru telefonicznego odbiorcy. Numer wpisujemy za pomocą 
klawiatury numerycznej, albo wciskamy przycisk kierunkowy „do góry” ( ) lub „na dół” ( ), aby otworzyć 
książkę telefoniczną. Przyciskami kierunkowymi wybieramy nazwisko, naciskamy Wybierz lub  , a 
następnie jeszcze raz przycisk . Telefon potwierdzi wysłanie każdej wiadomości tekstowej, nadając 
komunikat: “Wiadomość wysłana”. Jeśli nie uda się wysłać wiadomości, wówczas pokaże się komunikat 
“Wiadomość nie wysłana”. 

Wskazówka: Jeżeli do edytora wiadomości SMS przeszliśmy z książki telefonicznej, z listy rozmów 
nieodebranych lub z listy wiadomości, wtedy nie pojawi się pytanie o numer telefonu odbiorcy. 
Wiadomość zostanie wysłana na numer, jaki się wyświetlał w książce telefonicznej lub wiadomości SMS 
przed rozpoczęciem pisania naszej wiadomości. 
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Przypisanie numerów telefonicznych przyciskom szybkiego wybierania 
(TEL1 - TEL6) 
Sześć przycisków (TEL1-TEL6) umieszczonych obok klawiatury numerycznej, to przyciski do tzw. szybkiego 
wybierania. Tym przyciskom możemy przypisać numery telefoniczne, do których chcemy mieć szybki 
dostęp. Po naciśnięciu tak zaprogramowanego przycisku nastąpi automatyczne wybranie zapisanego w 
pamięci numeru. Gdy przycisk nie ma przypisanego żadnego numeru, wtedy po jego naciśnięciu pojawi się 
komunikat “Pamięć pusta?”. Istnieją dwa sposoby, aby przypisać określony numer przyciskowi szybkiego 
wybierania: 

Przypisanie nowego numeru przyciskowi szybkiego wybierania 
Aby przypisać nowy numer telefoniczny, którego nie mamy w naszej książce telefonicznej, postępujemy 
według poniższych wskazówek:  
1. W stanie czuwania wybieramy jeden przycisk szybkiego wybierania (np. TEL1), i naciskamy go dopóki 

nie zobaczymy na wyświetlaczu “Zapisać pod przycisk?”. Puszczamy przycisk i wciskamy .  

2. Następnie wprowadzamy numer telefonu i wciskamy .   

3. Wprowadzamy nazwisko danej osoby i wciskamy . Na wyświetlaczu zobaczymy komunikat “Numer 
telefonu zapisany”, który potwierdza zapisanie w pamięci. Numer będzie przypisany przyciskowi 
szybkiego wybierania i jednocześnie zostanie automatycznie zapisany w książce telefonicznej. 

4. Gdy tylko wciśniemy tak zaprogramowany przycisk, telefon automatycznie wybierze przypisany numer 
telefoniczny; telefon wybiera numer w trybie głośnomówiącym (hands-free). Jeśli chcemy rozmawiać 
przez słuchawkę, wystarczy ją tylko podnieść. 

Przypisanie numeru z książki telefonicznej przyciskowi szybkiego wybierania  
Aby do przycisku szybkiego wybierania przypisać numer telefoniczny z książki telefonicznej, postępujemy 
według poniższych wskazówek: 

1. W stanie czuwania należy otworzyć książkę telefoniczną naciskając przycisk  lub przycisk Spis 
telefonów pod wyświetlaczem LCD.  

2. Wybieramy “Szukaj i edytuj“. 
3. Znajdujemy nazwisko (dla ułatwienia możemy po otwarciu książki telefonicznej podać kilka pierwszych 

liter nazwiska z klawiatury typu QWERTY) i wciskamy .  
4. Wybieramy jeden przycisk szybkiego wybierania (np. TEL2) i naciskamy go dopóki nie zobaczymy na 

wyświetlaczu “Zapisać pod przycisk?”. Puszczamy przycisk i wciskamy . Na wyświetlaczu 
zobaczymy komunikat “Numer telefonu zapisany” , który potwierdza zapisanie numeru w pamięci 
przycisku szybkiego wybierania. 

5. Gdy tylko wciśniemy tak zaprogramowany przycisk, telefon automatycznie wybierze przypisany numer 
telefoniczny; telefon wybiera numer w trybie głośnomówiącym (hands-free). Jeśli chcemy rozmawiać 
przez słuchawkę, wystarczy ją tylko podnieść. 

Zmiana numeru szybkiego wybierania 
1. Jeżeli chcemy zmienić istniejący zaprogramowany numer, powtarzamy kroki opisane powyżej 

(wybieramy przycisk szybkiego wybierania już zaprogramowany w kroku 4).  

Usunięcie numeru szybkiego wybierania 
1. Usunięcie nazwiska i numeru z książki telefonicznej spowoduje automatyczne usunięcie tego numeru 

także z pamięci przycisku szybkiego wybierania (zob. “Zapisanie numeru w książce telefonicznej” na 
stronie 8, aby zasięgnąć informacji o usuwaniu numerów z książki telefonicznej). Jeśli po usunięciu 
numeru z książki telefonicznej naciśniemy odpowiadający temu numerowi przycisk szybkiego 
wybierania, to na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Pamięć pusta”. Oznacza to, że dany numer został 
skasowany, a przyciskowi temu nie jest przypisany żaden numer.  

2. Możemy także nacisnąć i przytrzymać  dany przycisk szybkiego wybierania, dopóki nie zobaczymy na 
wyświetlaczu “Zapisać pod przycisk?”. Puszczamy przycisk, a następnie naciskamy Wybierz. Za 
pomocą przycisku cofnij ( ) kasujemy dany numer, a następnie wybieramy Usuń. W tym przypadku 
numer telefoniczny zostanie usunięty z pamięci przycisku szybkiego wybierania, a zachowany w książce 
telefonicznej. 
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FUNKCJE MENU 
Następna część instrukcji objaśnia, jak poruszać się po jego menu. 

Ekran stanu czuwania 
Stan czuwania to stan, w którym włączony telefon jest gotowy do użycia. Jeśli znajdujemy się w którymś z 
jego menu i chcemy powrócić do stanu czuwania, wystarczy nacisnąć przycisk  i automatycznie wyświetli 
się nam ekran stanu czuwania. Jeżeli nie naciskamy żadnego przycisku przez dłuższy czas, telefon sam 
powróci do stanu czuwania. 

Mapa menu 
Aby otworzyć menu, naciskamy przycisk Menu znajdujący się pod wyświetlaczem po lewej stronie. Pojawi 
się ekran menu (Zob. rysunek 4: Mapa menu). Jeśli chcemy wyjść z menu, w którym właśnie się 
znajdujemy, to albo naciskamy  , aby powrócić do stanu czuwania, albo wciskamy przycisk Wróć (pod 
wyświetlaczem LCD), aby powrócić do poprzedniego ekranu. Wyboru funkcji dokonujemy przyciskami 
kierunkowymi „do góry” ( ) lub „na dół” ( )  oraz naciśnięciem przycisku Wybierz (lub przycisku ). 
Wyświetli się wówczas pozycja podmenu. 
  
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4: Mapa menu 

Wiadomości tekstowe SMS 
Ten dział służy do pracy z wiadomościami tekstowymi SMS, nowymi, odebranymi i wysłanymi.  
• Utwórz wiadomość…:  Ta funkcja umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS. Wiadomość wysyła się 

naciskając przycisk Wyślij. 
• Skrzynka odbiorcza:  Ta funkcja służy do przeglądania wiadomości odebranych. Ikonka otwartej 

koperty (  ) informuje, że dana wiadomość została już przeczytana, ikonka koperty zamkniętej (  ) 
wskazuje na wiadomość jeszcze nie przeczytaną. Aby otworzyć wiadomość SMS, naciskamy przycisk 

szybkiego dostępu SMS . Po naciśnięciu przycisku Opcje wyświetlą nam się dostępne operacje: 
Usuń (skasuje wiadomość), Odpowiedź (aby odpowiedzieć na wiadomość),  Prześlij dalej (prześle 
otrzymaną wiadomość do innej osoby),  Wybierz numer (wybierze numer telefonu nadawcy 
wiadomości),  Zapisz numer (aby zapisać numer telefonu nadawcy) lub Usuń wsz. (aby usunąć 
wszystkie wiadomości ze skrzynki). Przyciskami kierunkowymi wybieramy potrzebną operację i 
naciśniemy przycisk Wybierz. 

• Wiadomości wysłane: Ta opcja służy do przeglądania wiadomości wysłanych. Koperta z haczykiem ( 
) informuje o tym, że wiadomość pomyślnie dostarczono, natomiast koperta z krzyżykiem (  ) 

oznacza, że odbiorca wiadomości nie otrzymał (odbiorca na przykład miał przez dłuższy czas wyłączony 
telefon). Koperta “skrzydlata” (  ) powiadamia o tym, że ciągle trwa dostarczanie wiadomości. Aby 

otworzyć wiadomość, naciskamy SMS . Po naciśnięciu przycisku Opcje wyświetlą nam się dostępne 
operacje: Wyślij (wyśle wiadomość), Edytuj (aby zmienić tekst wiadomości), Usuń (aby skasować 
wiadomość), Zapisz numeru (aby zapisać numer telefonu odbiorcy wiadomości) lub Usuń wsz. (aby 
usunąć wszystkie wiadomości ze skrzynki). Przyciskami kierunkowymi wybieramy potrzebną operację i 
naciśniemy przycisk Wybierz. 

Spis połączeń 
Ten dział umożliwia nam wyświetlenie listy rozmów nieodebranych, przychodzących i wykonanych. 
•  Połącz. nieodebrane:  wyświetli listę rozmów nieodebranych. Po wybraniu rozmowy i naciśnięciu 

przycisku Opcje wyświetlą nam się dostępne opcje: pokazanie czasu rozmowy (Data i czas), 
wykonanie połączenia z daną osobą (Połączenie), zapisanie numeru w książce (Zapisz numer), 
usunięcie listy rozmów z pamięci (Usuń wywołania). 

• Połącz. odebrane  
• Wybierane numery 

Wiadomości 
Spis połączeń 
Ustawienia 
 

Wybierz                 Wróć
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Ustawienia 
W tym dziale możemy zmienić ustawienia telefonu według naszych własnych preferencji. 
• Dźwięk ostrzeżenia: Ta opcja służy do ustawienia typu dzwonka i jego głośności. Aby dokonac zmiany 

naciskamy Wybierz i za pomocą przycisków kierunkowych przechodzimy na  Dźwięki dzwonka 
(możemy wybrać spośród dziesięciu różnych melodii dzwonka), albo zmienimy Głośność dzwonka (9 
poziomów głośności). 

• Włącz profil cichy – Wyłącz profil cichy :  Wybierając tę opcję włączamy lub wyłączamy tryb cichy 
(bez dzwonka). 

• Nowa wiadomość: Ta funkcja pozwala zmienić za pomocą przycisków kierunkowych typ dzwonka 
informującego o odebraniu nowej wiadomości tekstowej SMS (spośród 4 specjalnych melodii). 

• Data i czas: Ta funkcja służy do ustawienia daty i godziny pokazywanej na wyświetlaczu telefonu. Z 
klawiatury numerycznej wybieramy właściwe cyfry dla danego pola, do następnego pola przechodzimy 
przyciskami kierunkowymi. 

• Regulacja głośności: Ta opcja służy do ustawienia głośności słuchawki i głośnika w trybie 
głośnomówiącym. Naciskamy Wybierz i za pomocą klawiszy strzałkowych zmieniamy głośność w 
słuchawce lub głośnika. 

• Język/Language: Ta opcja służy do ustawienia języka menu i komunikatów telefonu. Przyciskami 
kierunkowymi wybieramy odpowiedni język i wciskamymy Wybierz. 

• Ustawienia połączeń: Ta opcja służy do zmiany ustawień połączeń. Przyciskami kierunkowymi 
wybieramy funkcję, którą chcemy zmienić i naciskamy Wybierz. Możemy zmienić następujące 
ustawienia: 
o Identyfikacja: Możemy wybrać, czy inne osoby zobaczą nasz numer telefonu, gdy do nich 

zadzwonimy. Wybieramy odpowiednią opcję i naciskamy Wybierz. Możliwe wybory to:  Włącz, 
Wyłącz, albo  Ustaw. przez sieć. 

Uwaga: Zanim włączymy tę funkcję, musimy sprawdzić, czy operator świadczy usługę ukrycia numeru 
telefonicznego! 

o Przekazanie połącz.: Możemy przekierować rozmowy przychodzące na inny numer telefonu. 
Wybieramy potrzebną opcję i naciśniemy Wybierz, aby ustawić przekierowanie:  

 Wszystkie rozmowy (Aktywny,  Anuluj lub Sprawdź stan),  
 Kiedy zajęty (gdy właśnie rozmawiamy przez telefon) 
 Kiedy nie odbieram (jeżeli nie odbieramy przychodzącego połaczenia)  
 Kiedy nieosiągalny (gdy mamy telefon wyłączony lub znajdujemy się poza zasięgiem 

sygnału)  
  Anuluj wszystkie (anuluje wszystkie ustawione przekierowania) 

o Poł. oczekujące: Jeżeli w sieci komórkowej jest dostępna usługa rozmowy oczekującej, to w chwili, 
gdy rozmawiamy, sieć nas powiadomi, że przychodzi kolejna rozmowa. Przyciskami kierunkowymi 
wybieramy potrzebną opcję i naciśniemy Wybierz. Dostępne opcje to:: Aktywny,  Anuluj lub 
Sprawdź stan. Gdy usługa jest aktywna, to w momencie, kiedy rozmawiamy przez telefon i ktoś 
inny do nas dzwoni, usłyszymy sygnał informujący nas o oczekującej rozmowie. Numer kolejnej 
osoby dzwoniącej pojawi się na wyświetlaczu pod numerem osoby, z którą właśnie rozmawiamy. 
Wybieramy przycisk “Zmień” (aby przełączyć rozmowę) pod wyświetlaczem po lewej stronie, albo 
“Skończ” (aby zakończyć aktualną rozmowę) pod wyświetlaczem po prawej stronie. 

• Ustawianie PIN:  

o Żądanie wprowadzenia PIN można  Włączyć lub Wyłączyć. Zostanie pokazana tylko ta opcja, która 
nie jest w danej chwili aktywna. Przy każdej zmianie tego stanu należy wprowadzić  PIN. 

o  W przypadku, gdy PIN jest włączony, można  Zmienić ustawiony PIN. Nowy PIN trzeba wprowadzić 
dwukrotnie. 

Uwaga: Niektórzy operatorzy nie pozwalają na wyłączenie kodu PIN na kartach SIM. W takim przypadku 
telefon będzie pytał o PIN po każdym uruchomieniu.   

 



JABLOCOM   Podręcznik użytkownika 

HB53312_POL 14  

MENU SERWISOWE   
W stanie czuwania należy wpisać na klawiaturze QWERTY wyraz SERVICE (wyraz nie pokaże się na wyświetlaczu, telefon będzie wydawał dźwięki w 
trakcie pisania). Otworzy się menu serwisowe. W przypadku błędu w pisaniu należy przed następną próbą podnieść słuchawkę i znowu odłożyć. Można 
wybierać z poniższych opcji: 

Tryb serwisowy oferuje następujące opcje: 

• Wersja oprogramowania – wyświetli IMEI i wersję FW telefonu. 
• Kontrast wyświetlacza – można ustawić kontrast LCD. 
• Podświetlenie – ustawienie poziomu podświetlenia LCD w stanie czuwania telefonu zasilanego z AC. Po zmianie wartości, do kolejnego 

naciśnięcia klawisza ustawi się wybrany poziom podświetlenia. Prezentacji poziomu podświetlenia nie można dokonać, gdy telefon zasilany jest 
tylko z baterii. W takim przypadku wyświetlacz zawsze całkowicie zgaśnie. 

• Głośność (szczegółowe ustawienia wszystkich poziomów łącznie z zewnętrzną linią telefoniczną) 
• Napięcie baterii – mierzy napięcie akumulatora  
• Ustawienia fabryczne – wykona reset łącznie z wyczyszczeniem wszystkich pamięci (skasuje książkę telefoniczną, SMS oraz listę rozmów, 

ustawi język domyślny, data i godzina zostanie zachowana) 
 

W trybie serwisowym można aktywować specjalne funkcje z pomocą poniższych kodów: 

• *P1# – aktywuje funkcję, która po włączeniu dezaktywuje ochronę SIM kodem PIN (ustawienie fabryczne) 
• *P0# – wyłączy opisaną wyżej funkcję (ochrona SIM pozostanie bez zmian) 
• *A1# – aktywuje funkcję automatycznego włączenia po przyłączeniu zasilacza AC (ustawienie fabryczne) 
• *A0# – wyłączy opisaną wyżej funkcję (podłączenie zasilacza AC nie spowoduje włączenia telefonu) 
• *N1# – włączy pokazywanie na wyświetlaczu nazwy sieci, w której telefon aktualnie jest zameldowany (niektóre specjalne karty SIM pokazują 

zamiast nazwy sieci własny numer telefoniczny) 
• *N0# – nazwa sieci nie będzie wyświetlana 
• *S0# – wyłącza funkcję żądania potwierdzenia przed wysłaniem SMS  dłuższego od 160 znaków. 
• *S1# – włącza funkcję żądania potwierdzenia przed wysłaniem SMS  dłuższego od 160 znaków 
• *E0# – wyłącza funkcję automatycznego zapisywania SMS dla wiadomości przychodzących przy zajętej pamięci. Żeby zwolnić miejsce w pa-

mięci użytkownik musi skasować informacje w skrzynce 
• *E1# – włącza funkcję automatycznego zapisywania SMS dla wiadomości przychodzących przy zajętej pamięci. Telefon automatycznie 

przepisuje najstarsze odebrane informacje tekstowe  
• *R0# – wyłącza funkcję przesyłania potwierdzenia o doręczeniu SMS. Jeżeli ta funkcja nie jest aktywna, to wiadomości pozostają w stanie “jest 

doręczona” i pojawia się ikona “uskrzydlonej ” koperty 
• *R1# – włącza funkcję przesyłania potwierdzenia o doręczeniu SMS 
• *Dxy# - ustawienie formatu daty, gdzie x przedstawia format (1 = europejski DDMMYY, 2 = amerykański MMDDYY, 3 = japoński YYMMDD)  

a  y reprezentuje znak rozdzielający w dacie (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/") 
 

Znak # zawsze zakończy wprowadzanie kodu i telefon wyświetli komunikat „OK“, gdy wprowadzono prawidłowy kod, albo „Błąd“, gdy wprowadzono nie 
istniejący kod. Kody można wprowadzać tylko gdy wyświetlane jest menu serwisowe.  Przy zmianie języka wszystkie  parametry przechodzą do wartości 
fabrycznych. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
 

Wymiary 240 x 210 x 100 mm 
Ciężar 971g 
Wyświetlacz LCD graficzny podświetlony, rozdzielczość:  132 x 65 pikseli, 82 x 40mm 
Książka telefoniczna 250 pozycji 
Pamięć wiadomości SMS 20 ostatnich wiadomości odebranych (1 wiadomość = 160 znaków) 
 20 ostatnich wiadomości wysłanych (1 wiadomość = 160 znaków) 
Pamięć połączeń  10 ostatnich numerów wybieranych 
 10 ostatnich rozmów przychodzących 
 10 ostatnich rozmów nieodebranych 
Dzwonki 10 dzwonków specjalnych 
Pisanie SMS Wbudowana klawiatura “QWERTY” 
Szybkie wybieranie 6 przycisków programowalnych 
Tryb głośnomówiący Wbudowany głośnik i mikrofon 
Temperatura robocza od -20°C do +55°C; wilgotność powietrza od 25% do 85%  
Zasilacz 100 – 240V prąd zmienny / 50 do 60 Hz; 12V/1A prąd stały 
Bateria rezerwowa Typ NiMH, 1000mAh  
System GSM System dwuzakresowy 900 / 1800 MHz (dual band system), klasa mocy 4 (2W dla 900MHz, 1W dla 1800MHz) 
Produkt zgodny z           Bezpieczeństwo i zdrowie:  EN 60950 klasa  II 

EMC:  EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4 
Parametry radiowe: ETSI EN 301419-1, EN 301511;  urządzenie wysokoczęstotliwościowe: klasa 1 
Eksploatacja zgodnie z T/R 20-08 
 

JabloCOM s.r.o. deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i odpowiednimi 
postanowieniami związanymi dyrektywy nr 1999/5/EC oraz Rozporządzeń Rządu Republiki Czeskiej nr 426/2000 Dz.U. 
i 483/2002 Dz.U. 

 Oryginał deklaracji zgodności znajduje się na www.jablocom.com w dziale doradztwa. 

 
Informacje o certyfikacie (SAR): 
Ten telefon wypełnia limity ustalone dla ochrony zdrowia ludzi w zakresie ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne.  
To urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy o ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej, pod warunkiem użytkowania go  
w normalnym położeniu roboczym ze słuchawką przy uchu, lub jeżeli telefon stołowy znajduje sie co najmniej w odległości 2 cm od 
ciała. 

 
 

Uwaga:   Produkt nie zawiera żadnych szkodliwych materiałów, mimo to po skończeniu jego żywotności prosimy nie  wrzucać 
 go do odpadów komunalnych, a oddać w punkcie sprzedaży lub producentowi. 

 
 



JABLOCOM  Podręcznik użytkownika  

HB53312_POL 15  

Karta Gwarancyjna 
 

 
1. Producent (JabloCOM s.r.o. Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec n.N., Czech Republic, tel: +420 483 720 711, fax:+420 

483 559 713) udziela gwarancji na bezusterkowe działanie telefonu i jego akcesoriów w okresie 24 miesięcy licząc od 
daty sprzedaży. Przez akcesoria telefonu rozumie się zasilacz sieciowy i baterię. 

2. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć telefon do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu 
serwisowego producenta wraz z dowodem zakupu oraz ważną Karta Gwarancyjną. 

3. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urzadzenia, numeru seryjnego, daty sprzedaży oraz podpisu Klienta, jest 
NIEWAŻNA 

4. Gwarancja traci ważność, jeżeli oznaczenie typu produktu i/lub jego numer seryjny został zmieniony, usunięty i/lub 
jest nieczytelny. 

5. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane przez: 
 używanie produktu niezgodne z przeznaczeniem i/lub podręcznikiem użytkownika; 
 uszkodzenia  mechaniczne;  
 bezpośredni styk produktu z wodą lub innymi płynami, które przedostały się do środka; 
 naprawę i/lub inne zmiany techniczne dokonane poza autoryzowanym serwisem; 
 niestandardowe zachowania sieci GSM, zakłócanie sygnału w miejscu używania, napięcie zasilające poza 

zakresem standardowym; 
 wadę karty SIM czy jej niestandardowe zachowanie; 
 niewłaściwe przechowywanie i używanie w warunkach klimatycznych poza zakresem podanym w podręczniku 

użytkownika; 
 używanie czy przechowywanie produktu w wilgotnych, zakurzonych, chemicznie czy inaczej agresywnych 

miejscach; 
 klęskę żywiołową lub siłę wyższą. 

6. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia produktu w wyniku jego używania łącznie z utratą pojemności baterii 
spowodowaną przez jej naturalne zużycie. 

7. Jeżeli wykrytą wadę można usunąć w ramach gwarancji, to producent zobowiązuje się jej nieodpłatnego usunięcia w 
terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty przyjecia telefonu do naprawy. Nabywca może się domagać od pro-
ducenta - zamiast usunięcia wady - wymiany produktu na nowy lub wolny od wad przynajmniej tej samej jakości gdy: 
 w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 3 napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne  

a telefon nadal będzie wykazywał usterki, lub 
 serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterek jest niemożliwe lub; 
 wykonanie naprawy nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty przyjecia telefonu do 

naprawy. 
8. Okres od złożenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady aż do momentu, w którym nabywca po zakończeniu 

naprawy miał obowiązek odebrania rzeczy, nie wlicza się w okres gwarancji. 
9. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 

 
 
 
 
Typ produktu  
numer seryjny: 
 

GDP-02 
 

Data sprzedaży: 
 

 

Pieczęć sprzedawcy: 
 
 

 
 
 
 
 

 

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji:  ………………………………………………………………………………  
                                                                                                                     Data i podpis Kupującego 
 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych zmian w zakresie wyglądu i działania produktu.  

©Copyright 2006 by JabloCOM s.r.o.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       

Serwis prowadzi: 

RR Serwis Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 22 
00-511 Warszawa 
tel. (0-48)3671051-57 
fax  (0-48) 3671050 
www.teleoffice.pl 
rrserwis@teleoffice.pl 
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