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Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznaj się z następującymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne i/lub niezgodne z prawem.
Jesteś odpowiedzialny za sposób użytkowania telefonu i związane z tym konsekwencje. Nie włączaj telefonu w miejscach, gdzie używanie telefonów
bezprzewodowych jest zabronione lub gdy może to spowodować zakłócenia lub zagrożenie.
Małe dzieci
Nie zostawiaj telefonu i jego akcesoriów w miejscach dostępnych dla małych dzieci i nie pozwalaj na zabawę nim. Mogą one skaleczyć siebie lub innych oraz mogą
przypadkowo uszkodzić telefon. Telefon posiada małe części z ostrymi krawędziami, które mogą spowodować zranienia lub mogą oderwać się i spowodować
ryzyko zadławienia.
Zakłócenia
Telefon składa się z nadajnika i odbiornika (słuchawki). Gdy jest włączony (ON), odbiera i emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej RF. Zachowaj
ostrożność podczas używania telefonu w bliskim sąsiedztwie osobistych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i aparaty słuchowe. Wszystkie telefony
bezprzewodowe są podatne na zakłócenia, które mają wpływ na ich działanie.
Telefon jest zaprojektowany tak, aby nie przekraczać dawek promieniowania fal radiowych określonych przez międzynarodowe normy. Normy te zostały
opracowane przez niezależną naukową organizację ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) i zawierają margines
bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
Rozruszniki serca
Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnej odległości 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń
rozrusznika serca. Dlatego też, należy używać telefonu w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca.
Aparaty słuchowe
U osób z aparatami słuchowymi lub innymi implantami w uchu, mogą wystąpić szumy podczas używania urządzeń bezprzewodowych lub gdy znajdują się one w
pobliżu. Poziom zakłóceń zależy od typu aparatu słuchowego i odległości od źródła zakłócenia, zwiększenie odległości między nimi redukuje zakłócenia. Można
również skonsultować się z producentem aparatu słuchowego w celu uzyskania informacji o możliwości rozwiązania problemu.
Inne urządzenia medyczne
Należy skonsultować się ze swoim lekarzem i producentem urządzenia w celu określenia, czy działanie telefonu może powodować zakłócenia pracy Twojego
urządzenia medycznego.
Szpitale
W szpitalach, klinikach i innych placówkach ochrony zdrowia, należy wyłączyć urządzenia bezprzewodowe, gdy jest to wymagane. Zalecenia te służą zapobieganiu
możliwym zakłóceniom pracy czułej aparatury medycznej.
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
Miejsca zagrożone wybuchem
W miejscach z potencjalnie wybuchową atmosferą, należy stosować się do wszystkich znaków informacyjnych i wyłączyć urządzenia bezprzewodowe, takie jak
telefon lub inny sprzęt radiowy.
Obszary z potencjalną atmosferą wybuchową to obszary tankowania paliwa, miejsca pod pokładami statków i łodzi, obiekty transportujące lub magazynujące paliwa
lub środki chemiczne, obszary, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub cząstki takie jak ziarna, kurz lub proszki metali.
Materiały strzelnicze i strefy ich stosowania
Aby uniknąć zakłóceń w obszarach wykonywania prac strzałowych, podczas przebywania w strefie strzelania lub w obszarze oznakowanym zakazem
dwukierunkowej łączności radiowej “two-way radios” lub “urządzenia elektroniczne”, należy wyłączyć telefon komórkowy i urządzenie bezprzewodowe. Należy
przestrzegać zakazów i wszystkich następujących przepisów i zasad.
Należy używać telefonu tylko w prawidłowym położeniu. Podczas wykonywania lub odbierania połączenia telefonicznego, należy trzymać słuchawkę końcem
skierowanym do ust, tak jak podczas wykonywania połączenia z dowolnego telefonu stacjonarnego.
Nie wolno demontować aparatu lub jego akcesoriów - tylko wykwalifikowany personel może instalować lub naprawiać sprzęt telefoniczny. Jeśli telefon lub jego
akcesoria zostały zanurzone w wodzie, przekłute lub poważnie upadły, nie należy ich używać, aż do czasu sprawdzenia ich przez autoryzowany serwis.
Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w miejscu czystym i wolnym od pyłów.
Nie należy malować telefonu i jego akcesoriów.
Nie należy umieszczać telefonu i jego akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub miejscach palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
Nie narażać telefonu i jego akcesoriów na kontakt z płynami, wilgocią i wysoką wilgotnością.
Nie wolno upuszczać, rzucać, ani próbować zginać telefonu lub jego akcesoriów.
Do czyszczenia urządzenia i jego akcesoriów nie stosować żrących środków chemicznych, rozpuszczalników czyszczących lub aerozoli.
Nie należy narażać telefonu i jego akcesoriów na działanie wysokich i niskich temperatur, przekraczających -10°C i +55 °C.
Obsługa oraz bezpieczeństwo ładowarki i baterii
Należy używać akcesoriów i baterii tylko zatwierdzonych przez Jablocom. Nie podłączać niezgodnych wyrobów lub akcesoriów. Należy dopilnować, aby nie dotknąć
baterii metalowymi przedmiotami takimi jak monety lub pierścienie na klucze, które mogą spowodować zwarcie styków baterii.
Należy używać baterii i zasilacza zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno używać uszkodzonego zasilacza lub baterii.
Telefon jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. W przypadku awarii zasilania elektrycznego ograniczona pojemność zapasowej baterii powinna umożliwić
wykonanie połączenia alarmowego.
Telefon może nagrzewać się podczas ładowania i podczas normalnej eksploatacji.
Pamiętaj o wykonaniu zapasowych kopii wszystkich ważnych danych.
Wyrób jest przeznaczony tylko do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Telefon nie jest odporny na wodę.
Przy podłączaniu jakiegokolwiek innego urządzenia, należy przeczytać jego instrukcję obsługi w celu uzyskania szczegółowych zaleceń bezpieczeństwa.
Podczas wykonywania połączenia alarmowego, należy upewnić się, czy telefon jest włączony i czy może być eksploatowany. Należy wprowadzić numer
alarmowy i nacisnąć zielony przycisk. Należy podać swoje położenie oraz poczekać do czasu usłyszenia, co należy zrobić. Telefon ten, podobnie jak inne telefony
bezprzewodowe, działa używając fal radiowych, które nie gwarantują połączenia we wszystkich warunkach. Dlatego też, nigdy nie należy polegać jedynie na
telefonie bezprzewodowym w przypadku łączności alarmowej.
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ROZPOCZĘCIE PRACY – PIERWSZE UŻYCIE
Sprawdzenie zawartości opakowania

Włożenie karty SIM
Kartę SIM należy włożyć do gniazda znajdującego się z tyłu
telefonu, złotą powierzchnią stykową skierowaną w dół, a
ściętym narożnikiem w kierunku gniazda. Wepchnąć delikatnie
kartę SIM do gniazda do momentu wyczucia kliknięcia.
Zabezpieczyć kartę SIM przesuwając blokadę w lewo.
Jeśli zaistnieje potrzeba wyjęcia karty SIM, należy zwolnić jej
blokadę, delikatnie nacisnąć na kartę SIM i wysunąć ją na
zewnątrz.
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Podłączenie przewodu słuchawki

Włożenie baterii zapasowej

Podłączenie zasilacza – włączenie telefonu
Po podłączeniu zasilacza, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat
“Telefon się włącza…” .
Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, telefon wymaga podania
kodu PIN. Należy wprowadzić kod PIN i zatwierdzić go naciskając zielony
przycisk
lub przycisk OK.
Jeśli nieprawidłowy kod PIN zostanie wprowadzony trzykrotnie z rzędu, to
zostanie on zablokowany. Aby go odblokować, należy wprowadzić swój
PUK (Osobisty Kod Odblokowujący) – w dokumentacji karty SIM znajdują
się szczegóły.

Język
Telefon ustawi język automatycznie zgodnie z kodem kraju karty SIM. Język może być zmieniany ręcznie w menu
Ustawienia .

Ładowanie baterii
Po dostarczeniu bateria nie jest naładowana i konieczne jest jej naładowanie przed pierwszym użyciem. Bateria powinna
być ładowana przez około 5 godzin, aby osiągnąć całkowitą pojemność. Bateria będzie ładowana, gdy telefon jest
podłączony przez zasilacz – nawet, gdy telefon jest wyłączony.
Ostrzeżenie: Używaj baterii i zasilacza tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza lub baterii.
Telefon może nagrzewać się podczas ładowania i podczas normalnej eksploatacji. Telefon jest zasilany za pomocą zasilacza
sieciowego. W przypadku awarii zasilania elektrycznego ograniczona pojemność zapasowej baterii powinna umożliwić wykonanie
połączenia alarmowego. Standardowy czas rozmów przy całkowicie naładowanej baterii wynosi około 3 godzin. Standardowy czas
gotowości wynosi około 48 godzin. Bateria stopniowo traci swoją pojemność podczas eksploatacji. Aby osiągnąć optymalne parametry,
bateria powinna być utrzymywana w otoczeniu o temperaturze między 5°C i 35°C. Nigdy nie narażaj baterii na temperatury poza
zakresem temperatur działania -10°C do +55°C. Urządzenie w niskiej lub wysokiej temperaturze może przejściowo nie działać, nawet,
gdy bateria jest całkowicie naładowana. W temperaturach dużo poniżej zera wydajność baterii jest szczególnie ograniczona.
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TWÓJ TELEFON
Godzina i data

Wskaźnik nowej wiadomości
tekstowej

Wskaźnik połączeń
nieodebranych

Moc sygnału sieci
komórkowej

Stan naładowania
baterii
Nazwa sieci GSM

Przyciski wyboru – bieżąca funkcja
pokazana na wyświetlaczu LCD
Przyciski szybkiego
wybierania

Przycisk CALL (połączenia)
Przycisk CANCEL (anulowania)

Przycisk nawigacyjny
Otwiera skrzynkę pocztową SMS
numer

Wybiera powtórnie ostatnio wybierany
Otwiera listę połączeń
Otwiera książkę telefoniczną
Głośnik

Rozpoczyna pisanie nowej
wiadomości tekstowej
Klawiatura znakowa

Gniazdo karty SIM
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PODSTAWOWE FUNKCJE POŁĄCZEŃ I KSIĄŻKA TELEFONICZNA
Nawiązywanie połączenia
Należy podnieść słuchawkę, wprowadzić numer telefonu jak w telefonie stacjonarnym i nacisnąć przycisk Wybierz na
wyświetlaczu LCD. Lub poczekać, bez naciskania jakiegokolwiek przycisku, a numer zostanie wybrany automatycznie.
Można również wcisnąć przycisk

w celu uzyskania połączenia w systemie głośnomówiącym.

Uwaga: Aby wprowadzić znak “+” dla połączeń międzynarodowych, należy szybko dwa razy nacisnąć przycisk

Aby zakończyć aktywne połączenie, należy odłożyć słuchawkę lub nacisnąć przycisk
trybie głośnomówiącym, należy nacisnąć przycisk
Uwaga: Przycisk ANULUJ

.

. Aby anulować połączenie w

.

automatycznie przerywa połączenia lub inne czynności.

Aby wybrać ostatnio wybierany numer, należy nacisnąć przycisk

.

Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej
Należy otworzyć książkę telefoniczną za pomocą przycisku
lub

. Wybrać <Nowy wpis ...> naciskając przycisk Wybierz

. Wprowadzić nazwę kontaktu i zatwierdzić przyciskiem

. Każdy kontakt może zawierać do 3 różnych

i Dom . Należy wybrać odpowiedni typ numeru przez przyciśnięcie
numerów telefonów: Komórka , Biuro
następnie wprowadzić numer telefonu. Zapisać w pamięci naciskając przycisk Zapisz.

,a

Uwaga: Więcej szczegółów dotyczących książki telefonicznej znajduje się w rozdziale Książka telefoniczna .

Wybieranie numeru z książki telefonicznej
Aby wejść do książki telefonicznej, należy nacisnąć przycisk
nawigacji

i przewijać listę kontaktów za pomocą przycisku

. Można również skorzystać z “szybkiego wyszukiwania kontaktu” przez wpisanie nazwy kontaktu

bezpośrednio na klawiaturze. Należy zatwierdzić wybrany kontakt i numer naciskając przycisk
wybieranie połączenia z wybranym numerem.
Podniesienie słuchawki lub naciśnięcie przycisku

, aby rozpocząć

, również rozpocznie wybieranie.

WIADOMOŚĆ TEKSTOWA (SMS)
Opcja SMS (Krótkiej wiadomości tekstowej) pozwala na przesyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych zawierających do 1000
znaków.

Wysyłanie wiadomości tekstowej
Aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości należy nacisnąć przycisk
,
znajdujący się w górnej lewej części klawiatury telefonu. Należy wprowadzić
tekst wiadomości i nacisnąć przycisk Wyślij . Następnie wprowadzić numer
telefonu odbiorcy lub odnaleźć go w książce telefonicznej za pomocą
naciśnięcia przycisku
. Należy potwierdzić numer odbiorcy i wysłać
wiadomość przez naciśnięcie przycisku OK .
Uwaga: Aby przełączać między wielkimi/małymi literami, należy nacisnąć przycisk
. Można również uaktywnić / wyłączyć CAPS LOCK (wprowadzanie wersalików) przez naciśnięcie przez około 2 sekundy
przycisku

. Zmiana zostanie potwierdzona za pomocą przełączania ikony na wyświetlaczu LCD między Abc, abc i ABC.

Przycisk ten może być używany podobnie jak standardowy klawisz komputera Shift – należy wciskać przycisk Shift i znak
jednocześnie. Aby usunąć poprzedni znak, użyj przycisku

.

Można również wprowadzać symbole specjalne przez jednoczesne naciśnięcie przycisku
QWERTY (znaki).Aby otworzyć całą tabelę symboli, należy przez około 2 sekundy
przytrzymać przycisk

. Należy wybrać żądany symbol i nacisnąć przycisk

Wstaw, aby umieścić go w tekście.

Otwieranie wiadomości przychodzącej
Otrzymanie nowej wiadomości tekstowej sygnalizowane jest dźwiękiem, jak
również przez podświetlenie czerwonej kontrolki znajdującej się w prawej
górnej części telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się symbol koperty
.
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W celu odczytania odebranej wiadomości tekstowej należy nacisnąć przycisk

przewijając tekst za pomocą

. Funkcje dodatkowe, podane poniżej, mogą być wykonywane przez aktywację w menu
przycisku nawigacyjnego
Opcje przez naciśnięcie przycisku wyboru znajdującego się poniżej wyświetlacza LCD:
– usuwa bieżącą wiadomość tekstową
– wysyła odpowiedź do nadawcy wiadomości
– przesyła wiadomość do innego odbiorcy
– oddzwania do nadawcy wiadomości
– pokazuje szczegółowe informacje dotyczące nadawcy i godziny
– tworzy nową wiadomość tekstową
– zapisuje numer nadawcy wiadomości w książce telefonicznej
– usuwa wszystkie wiadomości w aktualnym folderze

Usuń
Odpowiedz
Prześlij dalej
Połącz
Szczegóły
Nowa...
Zapisz numer
Usuń wsz.

Aby odczytać poprzednio przysłane wiadomości lub wysyłać wiadomości, należy otworzyć menu Wiadomości naciskając
przycisk

i wybierając przycisk Skrzynka odbiorcza lub przycisk Wiadomości wysłane.

POZOSTAŁE FUNKCJE
Pamięć szybkiego wybierania
Na telefonie GDP-04 znajduje się sześć przycisków, które mogą być
wykorzystane dla numerów często używanych lub numerów alarmowych.
Aby zapisać nowy numer, należy przytrzymać wybrany przycisk pamięci około 2
sekundy, aż pojawi się okno dialogowe Numer telefonu:. Należy wprowadzić
numer telefonu i nacisnąć OK.
Aby połączyć przycisk szybkiego wybierania z kontaktem z książki telefonicznej,
należy znaleźć nazwę kontaktu w książce i przytrzymać wybrany przycisk
szybkiego wybierania przez około 2 sekundy, do czasu uzyskania
potwierdzenia na wyświetlaczu.
Użycie przycisku wybierania z przyciskiem shift
, umożliwia wprowadzenie 6 kolejnych numerów szybkiego
wybierania .

Opcje
Kilka specjalnych funkcji jest dostępnych w menu Opcje w trybie normalnego działania.

Tryb wyciszony / Tryb normalny
Funkcja ta pozwala na włączanie trybu wyciszenia, gdzie wszystkie alarmy dźwiękowe i dzwonki są wyłączone. Pozwala
również użytkownikowi na stałe podłączenie do sieci w czasie, gdy przychodzące rozmowy i wiadomości tekstowe nie
powinny przeszkadzać.

Wyłącz
Funkcja ta służy do wyłączania telefonu. Po wyłączeniu, telefon nie może wykonywać lub odbierać żadnych połączeń, ani
wiadomości tekstowych.
Uwaga: Funkcja ładowania baterii jest aktywna, gdy podłączony jest zasilacz nawet, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli bateria jest
ładowana, wskaźnik postępu ładowania baterii znajdujący się na wyświetlaczu będzie aktywny, nawet gdy telefon jest wyłączony.
Uwaga: Telefon można również wyłączyć przez przytrzymanie przez conajmniej 3 sekundy przycisku

W celu włączenia telefonu ponownie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Telefon się włącza... .

.

, aż na wyświetlaczu pojawi się napis

Uwaga: Telefon uruchomi się automatycznie, gdy przewód zasilacza zostanie ponownie podłączony do telefonu.

Tryb wyłączania w czasie podróży
Funkcja ta zapewnia, że telefon nie zostanie włączony przypadkowo. Tryb podróży jest aktywny tylko wtedy, gdy telefon
jest zasilany z baterii.
Aby włączyć telefon ponownie z trybu podróży, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
do czasu, aż czerwona
lampka się uaktywni, a następnie napisać na klawiaturze słowo “START” lub podłączyć zasilacz jeszcze raz.
JM51303_PL.doc
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ZAAWANSOWANE FUNKCJE POŁĄCZEŃ
Uwaga: Kilka zaawansowanych funkcji połączeń może nie działać poprawnie jeżeli nie są obsługiwane przez operatora GSM.

Połączenie oczekujące
Funkcja połączenia oczekującego wskazuje przychodzącą rozmowę w trakcie trwania innej rozmowy.
Uwaga: Aby wykorzystać funkcję połączenia oczekującego, prosimy sprawdzić, czy jest ona aktywna w ustawieniu sieci GSM – patrz
rozdział Ustawienia.

Jeśli wskazywane jest nowe połączenie przychodzące, należy nacisnąć przycisk
, aby odebrać rozmowę
oczekującą. Można również wybrać Opcje i Zmień wykorzystując przycisk wyboru. Pierwsze połączenie zostanie
zawieszone. Aby przełączać się między rozmowami należy nacisnąć ponownie przycisk
zostać zakończona za pomocą przycisku

. Każda rozmowa może

.

Połączenie konferencyjne
Funkcja połączenia konferencyjnego jest usługą sieciową, która dopuszcza branie udziału w rozmowie do sześciu osób.
Aby zorganizować połączenie konferencyjne:
• Należy nawiązać połączenie z pierwszym uczestnikiem
• Aby dodać nowego uczestnika do rozmowy konferencyjnej, należy wprowadzić bezpośrednio numer telefonu
i nacisnąć przycisk
lub wybrać kontakt z książki telefonicznej i nacisnąć przycisk Wybierz. Możesz
zawiesić pierwsze połączenie przez naciśnięcie przycisku Opcje, a następnie przycisku Zawieś.
• Gdy nowe połączenie zostanie nawiązane, należy nacisnąć Opcje i Konferencja. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat Konferencja.
• Aby dodać kolejnego uczestnika do połączenia konferencyjnego, należy powtórzyć poprzednie kroki.
Maksymalna liczba połączeń z uczestnikami wynosi 5.
• Aby nawiązać osobistą konwersację z jednym z uczestników, należy nacisnąć Opcje i wybrać Wybrany
osobisty. Przewinąć do żądanego uczestnika i nacisnąć Wybierz . Po zakończeniu osobistej rozmowy,
należy ponownie dołączyć do połączenia konferencyjnego przez naciśnięcie Opcje, a następnie przycisku
Konferencja.
• Aby anulować połączenie z kilkoma uczestnikami, należy nacisnąć Opcje, a następnie wybrać Skończyć
wybrany. Przewinąć do żądanego uczestnika i nacisnąć przycisk Wybierz.
• Aby zakończyć połączenie konferencyjne, należy nacisnąć przycisk
.

Przekazanie połączenia
Funkcja przekazania połączenia pozwala na skierowanie aktywnego połączenia na inny numer telefonu.
Po odebraniu połączenia, należy nacisnąć Opcje, a następnie wybrać Zawieś. Połączenie zostanie zawieszone. Należy
lub wybrać kontakt z książki telefonicznej, a następnie
wprowadzić bezpośrednio numer telefonu i nacisnąć
nacisnąć Wybierz . Po odebraniu połączenia, należy nacisnąć Opcje, a następnie wybrać Przekierownie. Po
nawiązaniu połączenia, można odłożyć słuchawkę.

Rejestr połączeń
Telefon rejestruje połączenia nieodebrane
, połączenia przychodzące
i
połączenia wychodzące
. W pamięci może być przechowywane do 100
połączeń. Jeśli pamięć jest zapełniona, automatycznie usuwane są najstarsze
zpisy tego samego typu.
Aby zobaczyć listę połączeń, należy nacisnąć

.

Dla każdego przechowywanego numeru dostępne są dodatkowe funkcje w menu Opcje:
Szczegóły
- pokazuje rozszerzone informacje dotyczące połączenia (numer, data, godzina, ilość prób
połączeń)
Połącz
- telefon wybiera wybrany numer
Przesłać wiadomość - wysyła wiadomość tekstową pod wybrany numer
Usuń
- usuwa wybrany zapis połączenia z listy połączeń
Zapisz numer
- zapisuje wybrany numer w książce telefonicznej
Usuń wszystko
- usuwa wszystkie zapisy połączeń z listy połączeń

Wyłączanie mikrofonu
Podczas rozmowy, można wyciszyć mikrofon tak, że druga strona nie może słyszeć Ciebie, a Ty słyszysz drugą stronę.
Podczas połączenia należy wybrać Opcje i Wyłącz mikrofon, aby odłączyć mikrofon (w słuchawce i w trybie
głośnomówiącym).
Aby ponownie włączyć mikrofon, należy wybrać Opcje i Włącz mikrofon.
JM51303_PL.doc
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KSIĄŻKA TELEFONICZNA
Każdy kontakt w książce telefonicznej może zawierać następujące pozycje:
Imię i Nazwisko
Telefon komórkowy
Telefon biurowy
Telefon domowy
Dźwięk dzwonka (może być wybrane określony dźwięk dzwonka
dla kontaktu)
Uwaga: Do wpisania imienia lub nazwiska można wykorzystać do 32 znaków ASCII. Całkowita długość nazwy nie powinna
przekraczać 44 znaków. Ponieważ do przechowywania nazw wykorzystywane jest kodowanie UTF-8, użycie znaków specjalnych NIEASCII skróci maksymalną długość nazwy. W każdej pozycji pamięci numeru telefonu może być przechowywane do 32 znaków
(+,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,X,P,*,#).

Menu Opcje oferuje następujące funkcje dla każdego kontaktu:
- otwiera okno dialogowe, aby edytować szczegóły kontaktu
- wybiera zaznaczony kontakt lub określony numer, jeśli pod nazwą kontaktu jest
przechowywanych więcej numerów
Przesłać wiadomość - wysyła wiadomość tekstową
Dodaj nowy...
- dodaje nowy kontakt do książki telefonicznej
Usuń
- usuwa zaznaczony kontakt z książki telefonicznej (nazwę z wszystkimi numerami telefonów)
Usuń wszystko
- usuwa wszystkie kontakty z książki telefonicznej
Edytuj
Połącz

Opcja Importuj dane z SIM pozwala na skopiowanie wszystkich kontaktów zapisanych na karcie SIM do pamięci
telefonu. Należy wybrać przycisk kontekstu Kopiuj w celu potwierdzenia.
Uwaga: Lista kontaktów na karcie SIM zawiera tylko jeden numer telefonu dla każdego kontaktu. Numery znajdujące się już w książce
telefonicznej nie będą importowane ponownie, aby zapobiec możliwym duplikatom. Zaawansowane zarządzanie książką telefoniczną
SIM jest dostępne za pomocą programu JABLOSUITE uruchamianego na podłączonym komputerze.

USTAWIENIA
Ustawienie określonego parametru jest dostępne w Menu, Ustawienia.
Należy używać przycisku nawigacji

, do poruszania się w menu i ustawiania wybranej wartości parametru

liczbowego. Aby potwierdzić ustawienie, należy nacisnąć przycisk OK lub
należy wybrać przycisk Wróć lub

. Aby nie wprowadzać zmiany parametru,

.

Ustawienia telefonu
Data i godzina
W celu ustawienia daty i godziny, należy wybrać Menu, następnie Ustawienia, przejść do Ustawienia telefonu, a
następnie opcji Data i godzina.

Języki
Interfejs GDP-04 obsługuje do 20 języków (dokładna liczba zależy od wersji oprogramowania). Język jest wybierany
automatycznie zgodnie z kodem kraju karty SIM. Interfejs telefonu może być przełączany na inny język za pomocą menu.

Wybór sieci
Telefon GDP-04 automatycznie wybiera odpowiednią sieć GSM. W niektórych przypadkach można wybrać sieć ręcznie

Kontrast wyświetlacza
Kontrast wyświetlacza LCD można ustawić w zakresie od 0 do 63.

Ustawienia połączeń
Przekierowanie połączenia
Przychodzące połączenia mogą być przekierowane na określony numer. Dostępne są następujące opcje dla
przekierowania:
Aktywny, Anuluj (wstrzymuje obsługę) lub Sprawdź stan (podgląd bieżącego ustawienia obsługi).
Przekierowanie połączenia może być zastosowane w określonych przypadkach:
JM51303_PL.doc
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- wszystkie przychodzące połączenia będą przekierowane na określony numer
- przychodzące połączenia będą przekierowane w przypadku, gdy prowadzisz drugą

Wszystkie rozmowy
Kiedy zajęty

rozmowę lub odrzucisz połączenie
- połączenia przychodzące będą przekierowane, jeśli nie odbierzesz połączenia po upływie
wcześniej ustalonego czasu wybranego w polu dialogowym - z zakresu 5, 10, 15, 20, 25 do
30 sekund
- połączenia przychodzące będą przekierowane, jeśli telefon jest wyłączony lub wystąpi
brak sygnału sieci GSM
- anuluje wszystkie poprzednio wybrane przekierowania

Kiedy nie odbieram
Kiedy nieosiągalny
Anuluj wszystkie

Uwaga: aktywne bezwarunkowe przekierowanie może być wskazywane na ekranie gotowości, jeżeli umożliwia to sieć

Połączenie oczekujące
Aby aktywować obsługę połączenia oczekującego, należy wybrać Aktywny. Aby unieważnić, należy wybrać Anuluj. Aby
pokazać aktualny stan usługi, należy wybrać Sprawdź stan.

Ograniczanie połączenia
Wychodzące i przychodzące połączenia mogą być ograniczane, jeśli jest dostępna odpowiednia usługa sieci. Można
wybrać typ połączeń, które będą ograniczane:
Wszystkie wychodzące
- wszystkie połączenia wychodzące będą zabronione
Wychodzące międzynarodowe
- wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące będą zabronione
Wychodzące międz.w roamingu
- międzynarodowe połączenia wychodzące będą zabronione, gdy jest aktywny
roaming
Wszystkie przychodzące
- wszystkie połączenia przychodzące będą ograniczone
Przychodzące w roamingu
- połączenia przychodzące będą ograniczone, gdy jest aktywny roaming
Anulować wszelkie blokady
- anuluje wszystkie typy ograniczeń połączeń

Identyfikacja dzwoniącego
Numer telefonu jest zwykle wyświetlany osobie, do której dzwonimy.
Aby ukryć swój numer telefonu należy wybrać Włączony w celu ograniczenia identyfikacji osoby dzwoniącej. Aby
umożliwić pokazywanie numeru należy wybrać Wyłączony..
Uwaga: Niektóre sieci GSM nie dopuszczają anulowania identyfikacji rozmówcy.

Ustawienia wiadomości
Numer centrali SMS
Ważność wiadomości
Potwierdzenie doręczenia

- edytuje numer twojego centrum wiadomości SMS
- wybiera czas, przez który sieć próbuje dostarczyć Twoją wiadomość
- żąda od sieci raport dostarczenia Twojej wiadomości

Ustawienia dźwięku
Dźwięk połączenia
Dźwięk wiadomości
Głośność słuchawki,
Głośność handsfree
i głośność linii zewnętrznej

- ustawia Dźwięk dzwonka i Głośność połączeń przychodzących
- ustawia Dźwięk dzwonka i Głośność dźwięku nowej wiadomości SMS
- każde ustawienie portu audio jest wybieralne z zakresu od 1 do 10. Możliwe są
osobne ustawienia dla Mikrofonu, Głośności rozmowy i Dźwięków

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie PIN
Zmienić PIN1
PIN automatyczny

JM51303_PL.doc
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Serwis
W menu Serwis można znaleźć dodatkowe informacje i ustawić zaawansowane parametry..
Wersja firmware
Wyświetla informacje dotyczące sprzętu i wersji oprogramowania Twojego telefonu i jego numeru IMEI. Możesz być
pytany o te informacje przez centrum serwisu lub gorącą linię dostawcy usługi.
Wprowadzanie kodu
Istnieje możliwość sterowania kilkoma specyficznymi cechami przez wprowadzenie kodu usługi. Kod posiada strukturę
Xn, gdzie “X” jest kodem funkcji, a “n” jest ustawianą wartością.
Funkcja

Kod / wartość

Pokazywanie nazwy sieci na wyświetlaczu

N0 = Wył.
N1 = Wł.

Automatyczne usuwanie SMS, jeśli pamięć jest pełna

E0 = Wył.
E1 = Wł.

Potwierdzanie przed wysyłaniem długiego tekstu wiadomości (2 lub więcej SMS)

S0 = nie pytaj
S1 = pytaj

Automatyczny start, gdy podłączone jest zasilanie prądem zmiennym

A0 = Wył.
A1 = Wł.

Profil synchronizacji klawiatury

K0 = bez automatycznego powtarzania
K1 = z automatycznym powtarzaniem

Profil dźwięku połączenia

T0 = Ciągły
T1 = przerywany Morse A

Aktywacja funkcji przycisku słuchawki z mikrofonem

HSS0 = przycisk wyłączony
HSS1 = przycisk włączony

Aktywacja narzędzi SIM

STK0 = STK wyłączony
STK1 = STK włączony

Ustawienia fabryczne
Przez wybranie tej opcji, można przywrócić domyślne ustawienia fabryczne telefonu. Należy wybrać OK, aby potwierdzić
wybór. Należy wybrać Wróć, aby wyjść bez wprowadzania zmiany.
Napięcie baterii
Wyświetla aktualne napięcie baterii. Możesz być pytany o podanie tej informacji przez centrum serwisu lub gorącą linię
dostawcy usługi.
Podświetlenie (zasilacz)
Ustawianie podświetlenia wyświetlacza w trybie gotowości, gdy telefon jest zasilany z sieci przez zasilacz.
Podświetlenie (bateria)
Ustawianie podświetlenia wyświetlacza w trybie gotowości, gdy telefon jest zasilany tylko z baterii zapasowej.

INTERFEJS KOMPUTERA PC
Oprogramowanie JabloSuite zarządzające
połączeniem
Pakiet programów JabloSuite jest narzędziem, które umożliwia
skuteczną kontrolę i profesjonalne zarządzanie Twoim
telefonem GDP-04 za pomocą komputera. Głównie pozwala na:
- synchronizację książki telefonicznej GDP-04 z książką
telefoniczną w komputerze (tzn. z książką telefoniczną
programu klienta poczty e-mail)
- sterowanie wszystkimi ustawieniami telefonu z
komputera
- wybieranie numerów bezpośrednio z komputera lub
zarządzanie połączeniami konferencyjnymi
- łatwe zarządzanie wiadomościami tekstowymi
- dostęp do rejestrów historii połączeń
- podłączenie komputera do Internetu przez GPRS
- aktualizację oprogramowania sprzętowego telefonu
GDP-04
- możliwość użycia telefonu GDP-04 jako terminala e-faxu

JM51303_PL.doc
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Połączenie z komputerem przez USB
Instalowanie pakietu oprogramowania JabloSuite
Ostrzeżenie: Nie należy podłączać telefonu GDP-04 do portu USB komputera, dopóki nie będzie zakończona instalacja
programu z płyty CD. W przeciwnym wypadku prawidłowa komunikacja telefonu z komputerem może już nigdy nie być
możliwa..

Telefon GDP-04 można podłączyć do komputera z zainstalowanym systemem MS Windows 2000 (SP4), MS Windows
XP (SP2) lub MS Windows Vista.
Uwaga: Ostatnią wersję programu JabloSuite można pobrać ze strony internetowej http://www.jablocom.com/download.

Do uruchomienia JabloSuite wymaga się kilku elementów rozszerzeniowych oprogramowania Microsoft:
Microsoft Windows Installer wersja 3.0
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
Microsoft .NET 2.0

Wszystkie wyżej wymienione programy są dostępne na płycie instalacyjnej JabloSuite lub przed instalacją mogą być
ściągnięte bezpłatnie ze strony internetowej Microsoft.
Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji, należy upewnić się, czy posiadamy
prawa administrowania komputerem.

Należy umieścić w napędzie CD-ROM komputera płytę CD, dostarczoną
razem z telefonem. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się
automatycznie, należy uruchomić go przez “AutoRUN.exe” z katalogu
głównego płyty CD. Jak tylko ukaże się ekran główny, należy wybrać
Instaluj, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na
ekranie. Jeśli podczas instalacji potrzebna jest pomoc, należy znaleźć
więcej szczegółowych na płycie instalacyjnej CD.
Na Twoim komputerze będzie zainstalowany program zarządzania
połączeniami JabloSuite i konieczny sterownik USB telefonu GDP-04.

Podłączenie komputera
Po udanej instalacji sterownika USB i programu JabloSuite, można
podłączyć telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Gdy system
Windows zapyta o potwierdzenie zgodności sterownika USB, należy
nacisnąć Continue Anyway (Mimo to kontynuuj) – może się to powtórzyć
do trzech razy. Następnie Windows automatycznie zakończy instalację.

Synchronizacja książki telefonicznej
Można zsynchronizować książkę telefoniczną telefonu GDP-04 z
wewnętrzną książką telefoniczną programu JabloSuite lub z książką
adresową programu klienta poczty e-mail. Aktualnie obsługiwanymi
programami e-mail są Microsoft Outlook i Outlook Express.
Jeśli potrzebujesz wybrać numer telefonu bezpośrednio z książki
telefonicznej komputera, należy po prostu umieścić kursor na numerze telefonu, który chcesz wybrać, kliknąć prawym
klawiszem myszki i wybrać Call (Połączenie). Telefon GDP-04 wybierze ten numer.

Lista połączeń
Można wyświetlić wszystkie otrzymane, wybrane i nieodebrane
połączenia za pomocą wyboru Tools (Narzędzia), Call List (Lista
połączeń). Jeśli potrzeba posortować listę według jednego z pól, należy
kliknąć w nagłówek kolumny.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS
Aby wysłać SMS bezpośrednio z komputera, należy umieścić kursor na
numerze telefonu, na który chcesz go wysłać. Kliknąć prawym
klawiszem myszki i wybrać SMS. Wpisać wiadomość w pole Message
(Wiadomość). Powyżej wiadomości, widocznych jest kilka
standardowych wiadomości wykorzystywanych do wysyłania
(wielokrotne wiadomości będą wykorzystywane do wysyłania długich
napisów tekstowych).

Lista SMS
Można wyświetlić wszystkie odebrane i wysłane wiadomości tekstowe przez wybranie opcji Tools (Narzędzia), Text
Messages (Wiadomości tekstowe). Jeśli potrzeba posortować listę według jednego z pól, należy kliknąć w nagłówek
kolumny. Powtarzane kliknięcie zmienia kolejność.
JM51303_PL.doc
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Bezpośrednie wybieranie z programu pocztowego e-mail
Można wybrać bezpośrednio numer z książki programu klienta poczty e-mail nawet, jeśli nie była ona zsynchronizowana
z telefonem. Procedura wybierania i ustawiania połączeń może zmieniać się według programu pocztowego i systemu
operacyjnego. Prosimy odnieść się do dokumentacji programu klienta poczty e-mail.

Podłączenie Internetu przez modem GPRS
Należy wybrać z menu Tools (Narzędzia), Internet connection (Połączenie
internetowe), aby ustawić podłączenie Internetu przez GPRS. Można wybrać kraj i
dostawcę z listy lub wprowadzić parametry według instrukcji Twojego dostawcy.
Uwaga: Parametry te mogą zmieniać się według ustawień dostawcy. Ustawienia domyślne
parametrów podłączenia to APN = “Internet”, Name = “”, Password = “”.

Nacisnąć Apply (Zastosuj), aby zapisać swoje ustawienia i Connect (Połącz), aby
zalogować komputer w sieci Internet przez GPRS.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Telefon GDP-04 oferuje unikalną możliwość aktualizacji oprogramowania telefonu przez Internet z serwera aktualizacji
Jablocom. JabloSuite może automatycznie sprawdzić lub można wykonać sprawdzenie ręcznie, czy jest dostępne nowe
oprogramowanie. Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, można uaktualnić program telefonu za pomocą
Update Tool (Narzędzie aktualizacji), zintegrowanej części JabloSuite.
Należy wybrać z menu Tools/Update Device Firmware. Przed wykonaniem aktualizacji, zaleca się zsynchronizowanie
książki telefonicznej telefonu GDP-04 z książka telefoniczną komputera
(JabloSuite lub programu klienta poczty).
Ostrzeżenie: Synchronizacja danych książki telefonicznej GDP-04 z
komputerem przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zabezpiecza przed
możliwością utraty danych!

UpdateTool (Narzędzie aktualizacyjne) oferuje wszystkie wersje oprogramowania
sprzętowego dostępne dla Twojego telefonu. Należy wybrać Bootloader (startowy
program ładujący), Oprogramowanie i Język, które chcesz przekazać na swój telefon, a następnie wybrać Apply
(Zastosuj). Po zakończeniu ładowania, telefon automatycznie przełączy się w tryb stanu gotowości.

Komputer PC-faks
Można używać telefonu GDP-04 jako faksu komputerowego do wysyłania/odbierania faksów z/do Twojego komputera.
Aby wykorzystać telefon GDP-04 jako faks, konieczne jest zainstalowanie sterownika faksu (jako element opcjonalny
instalacji Microsoft Windows). Doda to FAX jako urządzenie drukujące do listy Twoich drukarek. Podczas instalacji
właściwości faksu w systemie operacyjnym, należy otworzyć właściwości FAX i wybrać GDP-04 jako urządzenie do
przesyłania/odbioru faksów.
Aby włączyć automatyczny odbiór faksów przychodzących, należy koniecznie ustawić Konsolę faksu (Start/All
Programs/Accessories/Communications/Fax/Fax Console)(Start/wszystkie programy/akcesoria/komunikacja/faks/konsola
faksu).
Ostrzeżenie: Funkcja faksu cyfrowego może nie działać właściwie, chyba że jest w pełni obsługiwana przez dostawcę
usługi GSM.

Podłączenie telefonu analogowego (tylko GDP-04A)
Telefon GDP-04A oferuje możliwość podłączenia standardowego telefonu analogowego.
Opcja ta pozwala na używanie telefonu analogowego w podobny sposób, jak przy podłączeniu do sieci stacjonarnej
(PSTN), ale korzystając z sieci GSM.
Można wybierać numer z GDP-04A jak i z telefonu analogowego. Nie mogą być one używane jednocześnie. W obydwu
przypadkach rozmowa jest wykonywana za pośrednictwem połączenia GSM.
Połączenie przychodzące uruchamia sygnał dźwiękowy na GDP-04A, jak również na podłączonym telefonie
analogowym. Użytkownik może odebrać rozmowę z obydwu telefonów.
Aby przełączyć trwającą rozmowę z GDP-04A na podłączony telefon analogowy, należy nacisnąć przycisk spacji (na
klawiaturze). Usłyszysz sygnał dzwonienia jako trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Kiedy tylko połączenie zostanie odebrane
z telefonu analogowego, nastąpi rozłączenie. Teraz można odłożyć słuchawkę.
Aby przełączyć rozmowę z podłączonego telefonu analogowego na telefon GDP-04A, należy nacisnąć FLASH na
telefonie, odczekać, aż połączenie zostanie odebrane na GDP-04 i następnie odłożyć słuchawkę.
Uwaga: Może być przyłączony tylko jeden telefon lub główna linia PBX (centrala domowa).
Ostrzeżenie: Nigdy nie podłączać GDP-04 do gniazdka ściennego sieci stacjonarnej (PSTN).

JM51303_PL.doc
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Firma JabloCOM nieustannie ulepsza oprogramowanie telefonu GDP-04, jak i również program zarządzający
połączeniami JabloSuite.
Jeśli telefon nie funkcjonuje prawidłowo, należy wykorzystać Update Device Firmware (Uaktualnij oprogramowanie
sprzętowe) z JabloSuite SW i sprawdzić, czy używa się ostatniej dostępnej wersji oprogramowania (menu Tools ->
Update Device Firmware). Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji, jak również ostatnią wersję JabloSuite,
można znaleźć na naszej stronie internetowej - www.jablocom.com/support.
Problem / komunikat błędu
Włóż kartę SIM
Błąd SIM
Nieprawidłowa rejestracja w
sieci!
Nieprawidłowe działanie funkcji
Kod USSD nie przyjęty przez
sieć
Dostarczenie niemożliwe
Wiadomość niewysłana
Błąd linii analogowej nieaktywna
Błąd
Błędne wprowadzenie
Błąd wewnętrzny nr

Rozwiązanie
Karta SIM nie jest umieszczona w gnieździe prawidłowo lub telefon nie akceptuje typu Twojej
karty SIM. Sprawdzić, czy karta SIM jest umieszczona w uchwycie prawidłowo lub skontaktuj
się z dostawcą usługi GSM.
Telefon nie działa przy włożonej karcie SIM. Być może używasz karty SIM innego dostawcy
GSM w telefonie z blokadą SIM. Skontaktuj się z dostawcą usługi GSM.
Sieć odmówiła rejestracji twojej karty SIM w sieci. Skontaktuj się z dostawcą usługi.
Sieć nie wykonuje prawidłowo wysyłanego polecenia USSD. Sprawdź składnię polecenia lub
skontaktuj się z dostawcą usługi.
Sieć odmówiła polecenia USSD podczas dialogu USSD. Powtórz wysyłanie polecenia lub
skontaktuj się z dostawcą usługi.
Występuje konflikt między poleceniem i aktualnym statusem telefonu, na przykład podczas
importu książki telefonicznej z karty SIM. Powtórz polecenie.
Twoja wiadomość tekstowa nie została wysłana prawidłowo. Sprawdź numer telefonu i spróbuj
jeszcze raz. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z dostawcą usługi.
Możliwy problem na podłączonym telefonie analogowym. Wyjmij wtyczkę zasilacza GDP-04,
sprawdź telefon analogowy i jego przewód, a następnie ponownie podłącz zasilacz do GDP04.
Została wykonana błędna czynność, na przykład nieprawidłowy kod dostępu lub nieprawidłowe
polecenie komunikacji między SIM i telefonem. Sprawdź, czy stosowany jest prawidłowy kod.
Wprowadzono nieprawidłowy PIN. Wprowadź prawidłowy kod PIN.
Błąd wewnętrzny telefonu. Wyłącz telefon, odłącz wewnętrzną baterię na około 10 sekund, a
następnie włącz telefon ponownie. Jeśli błąd się powtarza, zwróć telefon do serwisu.

DANE TECHNICZNE
Wymiary
Waga
Wyświetlacz
Książka telefoniczna
Pamięć wiadomości SMS
Pamięć połączeń
Dzwonki
Pisanie SMS
Szybkie wybieranie
Temperatura pracy
Zasilacz AC
Bateria
System GSM
Antena
Dane dot. łączności
Parametry dźwięku
Połączenia głośnowówiące
Język
Analogowa linia telefoniczna

JM51303_PL.doc

230x220x100 mm
920 g
Graficzny, podświetlany ekran LCD, Rozdzielczość:132x65 pikseli, 82x40 mm
500 nazwisk i 1000 numerów
32 kB pamięci do przechowywania SMS (50 wiadomości otrzymanych + 50 wiadomości wysłanych + 100 w pamięci karty SIM)
Pamięć 100 zapisów: historia połączeń nieodebranych, wychodzących i przychodzących
20 niepowtarzalnych melodii
Wbudowana klawiatura typu QWERTY
6 przycisków pamięciowych (do 12 numerów), etykieta do opisów
-10 °C do + 55 °C; 25 do 75 % wilgotności
100 – 240 V prąd zmienny - 50 do 60 Hz, 12 V / 1A prąd stały
Bateria LiIon lub LiPoly, 1100mAh
System trójzakresowy 900/1800/1900 MHz lub 850/1800/1900 MHz (tri-band) (patrz etykieta wyrobu), zgodny z fazą GSM 2/2 +
Wbudowana antena GSM +2.15dbm dla zakresów EGSM900/DCS1800 lub GSM850/PCS1900
GPRS klasa 10: maks. 85,6 kb/s, CS1, CS2, CS3 i CS4
Kasowanie echa, redukcja szumu, HR, FR, EFR i kodowanie AMR
Wbudowany głośnik i mikrofon
Obsługa wielu języków – możliwość pobrania języka
standardowe telefony analogowe (dla PSTN) lub linia główna centrali PBX, tożsamość abonenta wywołującego, DTMF
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CERTYFIKATY I GWARANCJA
Niniejszym, JabloCOM sp. z o.o. deklaruje, że stacjonarny telefon komórkowy GSM GDP-04(A) jest zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Zgłoszony znak modułu GSM to CE0682.
Oryginalne dokumenty potwierdzające można znaleźć na stronie internetowej www.jablocom.com.

Promieniowanie RF - Szybkość absorpcji właściwej (SAR):
Wyrób ten nie przekracza ustalonych limitów dawki fal radiowych zalecanych przez międzynarodowe normy niezależnych organizacji naukowych ICNIRP i
uwzględnia znaczący margines bezpieczeństwa dla wszystkich osób - niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Normy te wykorzystują jednostkę pomiaru znaną jako
szybkość absorpcji właściwej, inaczej SAR. Granica SAR dla urządzeń bezprzewodowych wynosi 2 W/kg i jest największą wartością SAR dla telefonów, gdy badane
jest przestrzeganie tych limitów.
Telefon GDP-04 jest zgodny z podstawowymi ograniczeniami znajdującymi się w zaleceniach Rady Europy [1999 519 EC] dla mierzonych standardów GSM 900,
GSM 1800 i GSM 1900. Testy były wykonane według normy IEC 62209-2. Maksymalna wartość SAR działania na ciało wynosi 1,86 W/kg.
Informacje przepisowe:
Telefon przeznaczony jest do używania w kraju, w którym był zakupiony.

Mimo że, wyrób nie zawiera jakichkolwiek szkodliwych materiałów Użytkownik jest zobowiązany po zakończeniu eksploatacji zwrócić wyrób bezpośrednio
do prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do sprzedawcy.

Ograniczona gwarancja:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Producent (JabloCOM s.r.o., Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec n.N., Czech Republic, tel: +420 483 559 738, 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.
Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć telefon do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu serwisowego producenta wraz z dowodem
zakupu oraz ważną Karta Gwarancyjną.
Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urzadzenia, numeru seryjnego, daty sprzedaży oraz podpisu Klienta, jest NIEWAŻNA
Gwarancja traci ważność, jeżeli oznaczenie typu produktu i/lub jego numer seryjny został zmieniony, usunięty i/lub jest nieczytelny.
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.
Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia produktu w wyniku jego używania łącznie z utratą pojemności baterii spowodowaną przez jej naturalne zużycie.
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 producenta - 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.
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.
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-04

Data sprzedaży:
Pieczęć sprzedawcy:

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych zmian w zakresie wyglądu i działania produktu.
© Wydrukowano 2007 przez JabloCOM, Jablotron Group. 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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