


w niniejszej instrukcji jest przeznaczone do pracy w sieci GSM/

awowych funkcji

Nacisnąć i przytrzymać
przycisk ).
Wpisać kod PIN przy użyciu
przycisków numerycznych,
a następnie zatwierdzić
naciskając OK lub L .
Wpisać żądany numer i nacisnąć
przycisk ( .

Nacisnąć przycisk ).

Gdy telefon zadzwoni, nacisnąć
przycisk (.
Gdy telefon zadzwoni, nacisnąć
przycisk  ).
Podczas rozmowy nacisnąć
i przytrzymać przycisk
(.

Nacisnąć i przytrzymać
przycisk #.
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Elementy telefonu

Firma Philips stale doskonali swoje wyroby, dlatego dane
techniczne, jak również inne informacje zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma
Philips dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poprawności informacji zamieszczonych w niniejszym
dokumencie, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za błędy i przeoczenia, jak również za
rozbieżności między instrukcją obsługi a rzeczywistym
funkcjonowaniem opisanego wyrobu. Urządzenie omawiane

GPRS.

Obsługa podst

Klawiatura
alfanumeryczna

Mikrofon

Wyświetlacz,
65-tys. kolorów

Odbieranie / 
nawiązywanie 
połączeń 

Zakańczanie
połączeń / wyłącznik

Z tyłu telefonu: 
obiektyw 
aparatu

Gniazdo słuchawkowe
oraz ładowarki

Lewy przycisk
programowy

Prawy  przycisk
programowy

Przyciski nawigacyjne
oraz ,

Włączanie/
wyłączanie

Wprowadzanie kodu 
PIN

Wybieranie numeru

Zakończenie
połączenia
Odbieranie
połączenia

Odrzucanie 
połączenia

Włączanie /
wyłączanie trybu 
głośnomówiącego
Włączanie / 
wyłączanie blokady 
klawiatury



ybie gotowoś i
Ikony widoczne z lewej strony ekranu
umożliwiają szybki dostęp do
najczęściej używanych funkcji,
a następnie do ich najważniejszych
opcji. Ikony te odpowiadają
następującym funkcjom (w kolejności
od góry): Książka adresowa, Lista
połączeń, Wiadomości, Kalendarz,
Aparat oraz Orange World.

szystkie opcje danego menu, nacisnąć
ym przejść do żądanej funkcji.

 pierwszego lub ostatniego menu,
isk nawigacyjny + lub  -.
lu wyświetlenia dostępnych opcji,
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Ekran w tr

Aby wyświetlić w
L Menu, po cz

Aby przejść do
nacisnąć przyc
Następnie w ce
nacisnąć >.

Włączanie trybu 
Cisza

Nacisnąć i przytrzymać
przycisk 6.

Włączanie lampy 
błyskowej

Nacisnąć i przytrzymać
przycisk 5.

Wyświetlanie Listy  
nazwisk

W trybie gotowości dwa razy
nacisnąć  > .

Wyświetlanie Listy 
połączeń

W trybie gotowości nacisnąć
(. Lista połączeń zawiera
informacje o wszystkich
połączeniach: nieodebranych,
odebranych oraz
wychodzących .

Wyświetlanie Menu 
głównego

W trybie gotowości
nacisnąć OK lub L
Menu.

Powrót do 
poprzedniego 
poziomu menu

Nacisnąć R Wstecz, o ile
jest dostępny.

Szybki powrót do 
trybu gotowości Nacisnąć ).



Żądaną funkcję wybiera się przyciskami listy, nacisnąć ,. Aby powrócić do poprzedniego
nąć  R Wstecz.

ramowe
we, lewy L i prawy R ,
 górnej części klawiatury
średni dostęp do różnych
dczas połączenia.   Informacje

h przycisków są widoczne na
czenie przycisków programowych
unkcji telefonu.

siążka adresowa Ustawienia

strona 13 strona 17

Wiadomości Orange World

strona 31 strona 43

Album 
multimediów Dodatki

strona 48 strona 54
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nawigacyjnymi+i-. Aby przejść do
wybranej pozycji menu,  nacisnąć>lub ,.
Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu,
nacisnąć<.

Menu główne
Menu główne daje dostęp do wszystkich funkcji
telefonu, które są przedstawione graficznie w postaci
ikon rozmieszczonych w rzędach. W tabeli obok
przedstawiono układ menu głównego wraz z numerami
stron instrukcji, na których znajdują się szczegółowe
informacje o poszczególnych funkcjach.
Aby wyświetlić Menu, w trybie gotowości nacisnąć  ,
lub L. Do poruszania się po menu służy przycisk
nawigacyjny (joystick), którego kierunki są
reprezentowane w niniejszej instrukcji znakami: +,
-, < lub >.
Podczas przewijania listy, z prawej strony ekranu jest
wyświetlany pasek oznaczający bieżące położenie. Aby
uzyskać dostęp do opcji przypisanych wybranej pozycji

poziomu menu, nacis

Przyciski prog
Przyciski programo
znajdujce się w
umożliwiają bezpo
funkcji, również po
o przeznaczeniu tyc
wyświetlaczu. Przezna
zależy od włączonej f

Info. o połączeniu K

strona 10

Aparat

strona 26

Rozrywka

strona 44



4

nformacje o wpisywaniu tekstów przy
życiu klawiatury numerycznej.

 rozdziałach tych omówiono
oszczególne elementy menu
łównego.

zęści zamieszczone za rozdziałem 12
awierają informacje o ikonach

symbolach, bezpieczeństwie
żytkowania, oryginalnych akcesoriach
hilips, itp.
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Posługiwanie się  instrukcją

Niniejsza instrukcja jest podzielona w następujący
sposób:

Elementy 
telefonu

Niniejsza część instrukcji. Zawiera
przegląd informacji o telefonie
i najczęściej używanych funkcjach.

Rozdział 1: 
Uruchamianie

Informacje o pierwszym uruchomieniu
telefonu: instalowaniu karty SIM,
akumulatora, itp.

Rozdział 2: 
Połączenia

Informacje o nawiązywaniu oraz
odbieraniu połączeń.

Rozdział 3: 
Wpisywanie 
tekstów

I
u

Rozdziały 
4 do 12

W
p
g

Pozostałe 
części

C
z
i
u
P



i

żki telefonicznej ........................ 13
tko ............................................... 13
czenie ......................................... 13
k ................................................... 13
kt ................................................ 16

ug ................................................. 16
....................................................... 16
a ................................................... 17
na ................................................. 17
ie .................................................. 17
nia ............................................... 17
....................................................... 19
....................................................... 20
 .................................................... 21

....................................................... 22

....................................................... 24

....................................................... 25

....................................................... 26
ratu ............................................. 26
tu .................................................. 28
ści ............................................... 31
....................................................... 31
mość .......................................... 35
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Uruchamianie

Wyjmowanie baterii
nacisnąć wewnętrzny zatrzask,
yć  ją od spodu.

a baterii z włączonego telefonu
sowania wszystkich ustawień

 SIM
ąć z ochronnej okładki. Przesunąć
rty, po czym włożyć kartę do

rty musi pasować do gniazda, a jej
ierowane do dołu). Następnie
chwyt, aż do zablokowania.
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1 • Uruchamianie
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu trzeba
zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
zamieszczonymi na str 58.

W celu użycia telefonu trzeba do niego włożyć aktywną
kartę SIM, dostarczoną przez Orange lub sprzedawcę.
Karta ta zawiera dane identyfikujące użytkownika, numer
telefonu oraz pamięć, w której można zapisywać numery
telefonów oraz wiadomości (szczegółowe informacje
zamieszczono w rozdziale “Książka adresowa”, str. 13).

Wkładanie karty SIM

Zdejmowanie tylnej ścianki telefonu
Aby włożyć kartę SIM, trzeba najpierw zdjąć tylną ściankę
telefonu. W tym celu  wcisnąć dwa zatrzaski znajdujące się
po obu stronach obudowy, po czym odciągnąć tylną
ściankę, tak jak to przedstawiono na rysunku.

Aby wyjąć baterię, 
a następnie podważ

W przypadku wyjęci
może dojść do ska
użytkownika.

Wkładanie karty
Kartę SIM trzeba wyj
metalowy uchwyt ka
gniazda (ścięty róg ka
styki muszą być sk
przesunąć metalowy u



2

kartę SIM przed nieuprawnionym
IN otrzymuje się od Orange lub od
ięcej informacji o kodach PIN
punkcie “Zabezpieczenia”, str. 17.

wadzenie nieprawidłowego kodu PIN
owanie karty SIM. Do odblokowania
ny kod PUK, który można otrzymać od

włączeniu telefonu z nową kartą SIM
ne następujące żądania:

aby ustawić datę.

aby ustawić wskazanie zegara.

formacje zamieszczono w punkcie
str. 17.

Telefon rozpoznaje dotychczasową
książkę telefoniczną z karty SIM
i wyświetla pytanie, czy skopiować ją
do zintegrowanej książki adresowej.
Aby skopiować książkę nacisnąć
Tak, natomiast aby anulować
kopiowanie, nacisnąć Nie.
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Uruchamianie

Włożyć baterię, zgodnie z poniższym rysunkiem,
zwracając uwagę, aby styki były skierowane do dołu.

Założyć tylną ściankę obudowy, tak jak to przedstawiono
na rysunku: najpierw wsunąć zaczepy w otwory w górnej
części obudowy, po czym docisnąć dolną część ścianki,
aż do zablokowania zatrzasków.

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu zdjąć folię
ochronną z wyświetlacza, obiektywu oraz portu
podczerwieni.

Włączanie telefonu
Aby włączyć telefon, nacisnąć i przytrzymać przycisk
). Wprowadzić kod PIN (tzn. 4- lub 8-cyfrowy kod

zabezpieczający 
użyciem). Kod P
sprzedawcy. W
zamieszczono w 

Trzykrotne wpro
spowoduje zablok
karty jest potrzeb
Orange.

Przy pierwszym 
zostną wyświetlo

Ustaw datę

Ustaw 
godzinę

Szczegółowe in
“Ustawienia”, 

Skopiować 
SIM do 
telefonu?



Uruchamianie

Ładowanie baterii O stanie baterii podczas ładowania informuje symbol
symbolu baterii pojawiają się

adowania całkowicie rozładowanej
godziny.  Sałe świecenie wszystkich
bateria jest całkowicie naładowana
warkę. .

 oraz warunków użytkowania, czas
godzin, natomiast czas gotowości
.
zonej ładowarki po naładowaniu
dzeniem baterii.

się wyjmując ją z gniazdka
trzeba podłączać ją do łatwo

ie klawiszy skrótu
nfigurować przyciski numeryczne

em przycisku 5, który jest na stałe
błyskowej). Część klawiszy skrótu
na fabrycznie. Szczegółowe
ono w punkcie “Skróty”, str. 24.
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Telefon jest zasilany z baterii (akumulatora), którą
można wielokrotnie ładować. Nowa bateria jest
częściowo naładowana. Telefon informuje
o konieczności naładowania baterii sygnałem
dźwiękowym, o ile włączono odpowiednią opcję  (patrz
“Alarmy dźwiękowe”, str. 21).
Ładowanie można rozpocząć  po włożeniu  baterii
i zamocowaniu tylnej ścianki obudowy. Ładowarkę
podłącza się do gniazda w dolnej krawędzi telefonu,
zgodnie z poniższym rysunkiem, a następnie do gniazdka
sieciowego.

graficzny: wewnątrz 
kolejno 4 paski; czas ł
baterii wynosi ok. 2,5
4 pasków oznacza, że 
i można odłączyć łado
W zależności od sieci
rozmów wynosi do 6
wynosi do 400 godzin
Pozostawienie podłąc
baterii nie grozi uszko
Ładowarkę wyłącza 
sieciowego. Dlatego 
dostępnego gniazdka.

Konfigurowan
Użytkownik może sko
od 2 do 9 (za wyjątki
przypisany do lampy 
jest zaprogramowa
informacje zamieszcz
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 i zakańczanie połączenia
przychodzącym może być wyświetlany
y (o ile osoba dzwoniąca zezwoliła na
 numeru). Jeżeli dany numer jest
żce adresowej, to zamiast numeru
lone nazwisko rozmówcy.
łączenia: nacisnąć przycisk (.
ołączenia: nacisnąć przycisk ).

zona funkcja przekazywania połączeń
to połączenie zostanie przekazane na
 do skrzynki głosowej.
dzwonka: nacisnąć R Wycisz
zostanie ani odebrane, ani odrzucone).
ołączenia: nacisnąć przycisk ).

oni, gdy jest włączony tryb Cisza

na funkcja Każdy klawisz (patrz str. 11),
ożna odbierać każdym przyciskiem za

łośności w słuchawce
wy głośność można zwiększać/
iskiem nawigacyjnym +lub -.
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Połączenia

2 • Połączenia
Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości
1. W trybie gotowości, przyciskami numerycznymi

wpisać żądany numer. Błędnie wprowadzone cyfry
można kasować naciskając R <C.

2. Aby rozpocząć wybieranie numeru, nacisnąć  (.
3. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć ) lub R

Zakończ.
Wybierając numer zagraniczny, zamiast prefiksu
międzynarodowego (00) trzeba wprowadzić znak "+":
przed wpisaniem numeru kierunkowego kraju nacisnąć
i przytrzymać *.
Przy użyciu książki adresowej
1. W trybie gotowości dwa razy nacisnąć>.
2. Wybrać żądaną pozycję książki. Jeżeli jest aktywna

książka z telefonu, a do wybranej pozycji przypisano
kilka numerów, to zostanie automatycznie wybrany
numer domyślny. W takim przypadku numery
można przełączać przyciskiem<lub> (patrz
“Książka adresowa”, str. 13).

3. Aby rozpocząć wybieranie numeru, nacisnąć (.
4. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć ) lub R

Zakończ.

Odbieranie
Przy połączeniu 
numer rozmówc
wyświetlanie jej
zapisany w ksią
zostanie wyświet
• Odbieranie po
• Odrzucanie p

Jeżeli jest włąc
(patrz str. 12), 
inny numer lub

• Wyłączanie 
(połaczenie nie 

• Zakańczanie p

Telefon nie dzw
(patrz str. 21).

Jeżeli jest włączo
to połaczenia m
wyjątkiem ) .
Regulacja g
Podczas rozmo
zmniejszać przyc



Połączenia

Połączenie w trybie głośnomówiącym o zamiarze nagrania rozmowy. W przypadku odmowy nie
rania.

 podczas połączenia wybrać Nagraj
OK. Aby zakończyć nagrywanie,
apisz. Zostanie wówczas wyświetlone
nazwanie nagrania, które będzie
m multimediów > Lista dźwięków >
> Dyktafon. Maksymalna liczba oraz
leżą od dostępnej, wolnej pamięci
mięci”, str. 48).

e wybrana funkcja Wyłącz mikrof.,
zmowę, to zostanie nagrany tylko

ia numeru. Numer ten będzie
siążce adresowej, albo użyć do
 lub wysłania wiadomości.
pne podczas połączenia
 naciśnięciu przycisku L Opcje:
rzeglądać Listę nazwisk lub Listę
połączenie wybierając Zakończ,
Korektora, wysyłać oraz czytać

k również wyświetlać zdarzenia
ć nimi.
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Ze względu na wygodę oraz bezpieczeństwo, przy
włączonym trybie głośnomówiącym telefon trzymać z dala
od ucha, zwłaszcza przy zwiększaniu głośności.

1. W trybie gotowości wpisać żądany numer lub
wybrać go z książki adresowej.

2. Nacisnąć ,lub LOpcje, po czym wybrać
Połącz głośn. i nacisnąć , lub L Wybierz.

W czasie rozmowy tryb głośnomówiący można włączać/
wyłączać naciskając i przytrzymując przycisk (.

Opcje dostępne w czasie połaczenia
Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji,
podczas rozmowy nacisnąć,lub LOpcje.
Profil: Głośn.
Funkcja ta służy do włączania trybu
głośnomówiącego.
Włączanie / wyłączanie mikrofonu
Podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon, aby nie być
słyszanym przez rozmówcę.
Nagraj rozmowę

W większości krajów nagrywanie rozmów jest regulowane
przepisami. Zalecamy, aby rozmówca został uprzedzony

należy wykonywać nag

Aby nagrać rozmowę, 
rozmowę i nacisnąć 
nacisnąć OK lub L Z
menu umożliwiające 
dostępne w menu Albu
Nagrania, oraz Dodatki 
czas trwania nagrań za
telefonu (patrz “Stan pa

Jeżeli najpierw zostani
a następnie Nagraj ro
głos rozmówcy.

Notatnik
Służy do zapisywan
można zapisać w k
nawiązania połączenia
Inne opcje dostę
Poczas połączenia, po
można wyświetlać i p
połączeń, zakończyć 
zmieniać ustawienia 
wiadomości SMS, ja
Kalendarza i zarządza
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ietlony w menu funkcji Szybkie połącz.
okonana w jednym z menu spowoduje
go również w innych menu.
ie kilku połączeń
dnoczesnego obsługiwania co
h połączeń oraz nawiązywania

ferencyjnego zależy od umowy .
rugiego numeru
y lub po zawieszeniu połączenia

 drugie połączenie. W czasie trwania
ać numer (lub wybrać z ksiązki
następnie nacisnąć (. Pierwsze
nie zawieszone (jest podtrzymywane),
 wyświetlany w dolnej części ekranu, po
ybrany drugi numer. Wówczas można
świetlić następujące opcje:

, aby przełączać rozmowy (rozmowy
łączać przyciskiem<lub>.
aby zestawić dwa połączenia. W chwili
owego połączenia, dotychczasowe
ne. 
y dołączyć rozmówcę do połączenia
o.
rugiego połączenia
ej rozmowy można przyjąć drugie

Philips362-V2Orange_PL_4311 255 63321.book  Page 6  Monday, July 25, 2005  2:39 PM
Połączenia

Szybkie połączenie
Aby uzyskać dostęp do funkcji Szybkie połącz., w trybie
gotowości nacisnąć i przytrzymać 2. Funkcja ta
umożliwia skonfigurowanie 4 numerów, z którymi
można będzie nawiązywać połączenie poprzez wybranie
odpowiedniej ikony lub obrazu z ekranu, tzn. bez
wyświetlania i przeglądania Książki adresowej.

Funkcja ta jest też dostępna z menu głównego
Ustawienia > Skróty > Szybkie połącz.

Konfigurowanie numerów
1. Aby wyświetlić menu funkcji Szybkie połącz., w trybie

gotowości nacisnąć i przytrzymać 2. Następnie
wybrać miniaturę do skonfigurowania i nacisnąć ,
lub LUstaw.

2. Wybrać pozycję książki adresowej. Aby wyświetlić listę
Obrazy, ponownie nacisnąć OK. W analogiczny
sposób można skonfigurować  pozostałe miniatury.

Nawiązywanie połączenia
Aby nawiązać połączenie, w trybie gotowości nacisnąć
i przytrzymać 2, wybrać miniaturę i nacisnąć (.
Aby ponownie skonfigurować miniaturę, wybrać ją, po
czym nacisnąć ,i wybrać Zastąp. Wówczas będzie
można zmienić nazwisko i/lub obraz.
Jeżeli obraz jest już przypisany do danego nazwiska, to

zostanie on wyśw
Zmiana obrazu d
zaktualizowanie 
Obsługiwan
Możliwość je
najmniej dwóc
połączenia kon
Wybieranie d
Podczas rozmow
można nawiązać
połączenia wpis
adresowej), a 
połączenie zosta
a jego numer jest
czym zostanie w
nacisnąć OK i wy
• Przełącz rozm.

można też prze
• Przekaż rozm., 

zestawienia n
zostaje przerwa

• Konferencja, ab
konferencyjneg

Odbieranie d
Podczas trwając



Połączenia

połączenie (zależy od umowy). Drugie połączenie Połączenie konferencyjne

eży od umowy z operatorem.

yjne można utworzyć wykonując
chodzące, albo łącząc nawiązane

 W konferencji może brać udział
zmówców na raz.
sze połączenie, a następnie
wyżej).

Opcje, po czym wybrać
alogiczny sposób można dołączać

ików konferencji (maks. 5).
rencji można odłaczyć wybierając
. Aby przeprowadzić rozmowę
wybrać połączenie dwustronne
ozostałymi uczestnikami zostaną

 wszystkie połaczenia na raz,

 co najwyżej czterema uczestnikami
ączenie przychodzące i dołączyć
żeli w konferencji uczestniczy już
to można odebrać połączenie
ożna dołączyć go do konferencji.
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przychodzące jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz komunikatem Oczekuje poł. Wówczas można:

Aby umożliwić odbieranie drugiego połączenia, trzeba
wyłączyć funkcję Przek. połączeń głosowych (patrz str. 12)
oraz włączyć funkcję połączenia oczekującego (patrz  str. 11).

Odbieranie trzeciego połączenia
Gdy jest aktywne jedno połączenia, a drugie jest
zawieszone, może zostać zasygnalizowane trzecie
połączenie. Można wówczas albo zakończyć jedno
z dwóch połączeń i odebrać nowe, albo dołączyć
trzeciego rozmówcę do połączenia konferencyjnego.

Funkcja przełączania rozmów może obsługiwać tylko dwa
połączenia (jedno aktywne i jedno zawieszone).

Dostępność funkcji zal

Połączenie konferenc
kolejne połączenia wy
wcześniej połączenia.
maksymalnie pięciu ro
1. Nawiązać pierw

drugie (patrz po
2. Nacisnąć,lub 

Konferencja. W an
kolejnych uczestn

3. Uczestnika konfe
Usuń uczestnika
indywidualną, 
(połączenia z p
zawieszone).

4. Aby zakończyć
nacisnąć ) .

W trakcie konferencji z
można odebrać  poł
nowego uczestnika. Je
pięciu rozmówców, 
przychodzące, ale nie m

Nacisnąć( Aby  przyjąć drugie połączenie (pierwsze
połączenie zostanie zawieszone). 

Nacisnąć ) Aby odrzucić połączenie.
Nacisnąć
,lub
LOpcje

Aby wyświetlić listę opcji. W celu
zakończenia bieżącego połączenia
i odebrania nowego, wybrać Zakończ.

Nacisnąć) Aby odrzucić połączenie.
Nacisnąć
,lub
LOpcje

Aby wyświetlić listę opcji. W celu odebrania
nowego połączenia, wybrać Przyjmij. Aby
natomiast zakończyć bieżące połączenie
i odebrać nowe, wybrać Zakończ.
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ywanie słowa "home":
 6 6 3. Na ekranie pojawi

e słowo z listy: Good.
inąć listę i wybrać słowo Home
zycisk+lub L.
wa zatwierdzić przyciskiem ,

łowa nie ma w słowniku T9®, to
sać do bazy danych. Naciskając
2>3 przewijać listę słów, aż do

pozycji zawierające same
 _ _ _ _).
 okno wpisywania tekstu, nacisnąć
astępnie wpisać nowe słowo bez

ób omówiony poniżej, po czym

rótkie naciśnięcie kasuje jedną literę,
ugie kasuje cały tekst.
zełączanie wielkości liter ("Jak
zdaniu"/małe/WIELKIE litery)
yświetlanie tabeli symboli i znaków
terpunkcyjnych. Tabela jest podzielona
 3 części, które można przełączać
zyciskami L >>  lub < i >.
zełączanie: tryb T9® / tryb
ndardowy / tryb wpisywania cyfr.
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3 • Wpisywanie tekstów
Teksty można wpisywać na dwa sposoby: albo przy
użyciu przewidującego systemu wprowadzania tekstu
T9®, albo w trybie standardowym. Sposoby te
omówiono poniżej.
System wpisywania tekstu T9®

Przewidujący system wprowadzania tekstu
T9® to inteligentny edytor tekstu,
przyspieszający wpisywanie wiadomości.
W tym systemie, słowa wpisuje się
naciskając  każdy z przycisków

odpowiadających kolejnym literom tylko jeden raz.
System T9® na bieżąco analizuje wpisywane dane
i wyświetla proponowane słowa. Listę proponowanych
słów przewija się przyciskami+/-lub L , słowa
zatwierdza się naciskając OK.
Sposób użycia
Do poszczególnych przycisków są przypisane
następujące funkcje:

Przykład: wpis
1. Nacisnąć 4

się pierwsz
2. Aby przew

nacisnąć pr
3. Wybór sło

lub >.

Słownik
Jeżeli danego s
można je wpi
przycisk L1>
wyświetlenia 
podkreślenia (_
Aby wyświetlić
R Pisownia. N
spacji, w spos

2 do 9 Wpisywanie liter.
L lub
+/- Przewijanie listy proponowanych słów. 

>
1
,

Wstawianie wybranego słowa ze spacją na
końcu.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

R K
dł

0 Pr
w

# W
in
na
pr

* Pr
sta



Wpisywanie tekstów

zatwierdzić je przyciskiem L OK. Zostanie Krótkie naciśnięcie Długie
 : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # + - * =
 $ ¥ 1

 ç 2

3

4

5

 6

Θ Σ 7

8

 Ξ Ψ 9

wielkości liter ("Jak
u"/małe/WIELKIE 0

tabeli symboli i
interpunkcyjnych.

ęści tabeli można
zyciskami L >>
.

Przełączanie 
języka systemu 

T9®

 tryb T9® / tryb
/ tryb wpisywania Również 

przełącza tryb
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wówczas wyświetlony tekst wiadomości
z wstawionym nowym słowem.

Język
Podczas wpisywania wiadomości można
przełączać język słownika T9® . W tym celu
nacisnąć i przytrzymać przycisk #. Dostępność
języków zależy od kraju sprzedaży.

Tryb standardowego wpisywania tekstu
Aby wyłączyć system T9® i włączyć tryb wpisywania
standardowego nacisnąć przycisk *. W tym trybie
litery wpisuje się wielokrotnie naciskając odpowiedni
przycisk. Np. litera "h" jest drugą literą na przycisku
4, aby ją wpisać trzeba więc nacisnąć przycisk dwa
razy.  W tym trybie, odpowiedni przycisk trzeba
naciskać, aż zostanie wyświetlona żądana litera. Aby
skasować jeden znak, krótko nacisnąć przycisk
RAnuluj. Po przytrzymaniu tego przycisku zostanie
skasowany cały tekst.

Przykład: wpisywanie słowa "home":
Nacisnąć przyciski 4, 4 (GHI) 6, 6, 6
(MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF). by zakończyć
wpisywanie tekstu, nacisnąć przycisk,.
W poniższej tabeli zestawiono litery, cyfry i symbole

1 space 1. , @ /
% < > ( ) & £

2 a b c 2 à ä å æ

3 d e f 3 é è ∆ Φ
4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö

7 p q r s 7 β Π 

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω

0
Przełączanie 
w zdani
litery).

#

Wyświetlanie 
znaków 
Następnie cz
przełączać pr
lub < i >

*
Przełączanie:
standardowy 
cyfr..
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szości opisanych tu funkcji zależy od

ch
 służy do monitorowania ilości
ranych w czasie sesji GPRS.
ej funkcji zależy od umowy
jak również od sieci. Menu tej
 następujące pozycje:

czeń
użą do wyświetlania informacji
 wychodzących realizowanych

ży do wyświetlania informacji
statniej sesji lub ilości przesłanych
ych (np. po połączeniu WAP

korzystującym usługę GPRS).
ży do wyświetlania informacji
statniej sesji lub ilości przesłanych
ych podczas sesji z komputerem
.

ów mają wyłącznie charakter
h wskazania NIE są podstawą do
gą różnić się od kwot/czasów na
ianej przez Orange.
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4 • Informacje o połączeniu

Lista połączeń
Menu to służy do wyświetlania listy połączeń
wychodzących oraz przychodzących, łącznie z próbami
automatycznego powtórzenia numeru oraz
szczegółowymi informacjami o połączeniach. Wszystkie
połączenia (wykonane, nieodebrane i odebrane) są
wyświetlane w kolejności chronologicznej. Ostatnie
połączenie jest widoczne na początku listy. Jeżeli numer
jest zapisany w książce adresowej, to jest wyświetlane
odpowiednie nazwisko.
Aby skasować całą listę połączeń wybrać Wyzeruj.
Aby nawiązać połączenie, wybrać pozycję z listy
i nacisnąć (. Po naciśnięciu przycisku OK lub
LOpcje, dla danej pozycji listy będą dostępne
następujące funkcje: Zapisz numer (o ile nie ma go
jeszcze w książce adresowej), Szczegóły, Połącz, Połącz.
głośn., Wyślij SMS, Wyślij MMS oraz Usuń.
Liczniki
Menu to daje dostęp do funkcji służących do
kontrolowania czasu trwania połączeń oraz kosztów.

Dostępność więk
operatora.

Liczniki dany
Licznik GPRS
danych odbie
Dostępność t
z operatorem, 
funkcji zawiera

Liczniki połą
Liczniki te sł
o połączeniach
w sieci GSM.

Sesja
telefonu

Słu
o o
dan
wy

Sesja z PC Słu
o o
dan
PC

Liczniki rozm
orientacyjny. Ic
rozliczeń i mo
fakturze wystaw



Informacje o połączeniu

Ustawienia
onfigurowania wszystkich funkcji
niami (przekazywanie połączeń,
, itp.).

ączona, po zakończeniu każdego
świetlana informacja o czasie jego

zona, połączenia można odbierać
rzycisk, za wyjątkiem przycisku
drzucania połączeń.

ujące

Ostatnie Służy do wyświetlania informacji o czasie

ołączenia oczekującego można
yłączać dla poszczególnych
połączeń: Wszystkie połącz,
, Połączenia faks. oraz Dane. Jeżeli
st włączona, to w czasie trwania
a nowe połączenie przychodzące
nalizowane krótkim sygnałem
ym. Aby sprawdzić bieżące
a funkcji, wybrać opcję Status. 
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Menu to służy do k
związanych z połącze
połączenie oczekujące

Podsumowanie
Gdy funkcja jest Wł
połączenia będzie wy
trwania i/lub koszcie.

Każdy klawisz
Gdy funkcja jest Włąc
naciskając dowolny p
) , który służy do o

Połączenie oczek

poł. trwania i/lub koszcie ostatniego połączenia.
Łączny 
czas

Można wybrać opcję Wyświetl lub Wyzeruj.
Liczniki połączeń wychodzących oraz
przychodzących obsługuje się oddzielnie.

Łączny 
koszt

Przy użyciu tej funkcji można wyświetlić
łączny koszt połączeń oraz wyzerować
licznik. Funkcja ta może być zabezpieczona
kodem PIN lub PIN2.
• Wyświetl - wyświetla koszt połączeń dla

ustalonej taryfy.
• Wyzeruj -  służy do zerowania licznika

łącznego kosztu.
• Stan konta - do sprawdzania stanu konta

(w odniesieniu do uprzednio ustalonego
limitu).

• Limit kosz. wył.
• Limit kosztów - służy do wprowadzania

limitu kosztów, który jest używany przez
funkcję Stan konta.

• Zmień taryfę - służy do ustawiania /
modyfikowania ceny jednostki 
taryfikacyjnej. Najpierw wpisuje się walutę 
(maksymalnie 3 znaki), a następnie cenę 
jednostki taryfikacyjnej.

Z GSM Usługę p
włączać/w
typów 
Rozmowy
usługa je
połączeni
jest syg
dźwiękow
ustawieni
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k
 do wpisywania numerów skrzynek
nie są zapisane na karcie SIM.

padków trzeba wpisać dwa numery: jeden
 wiadomości, drugi do przekazywania
owych informacji udzieli Orange.

e powtarzanie
y do włączania/wyłączania funkcji
powtarzania numeru. Jeżeli funkcja jest
ierany numer jest zajęty, to telefon
cznie powtarzał wybieranie numeru aż

połączenia lub przekroczenia
zby prób (10). Każde powtórzenie
eru jest sygnalizowane krótkim

omiast nawiązanie połączenia jest
ecjalnym dźwiękiem.
 kolejnymi powtórzeniami numeru
matycznie

cja  służy do wybierania warunków,
tórych następuje przekazanie połączenia.
żna wybrać: Gdy brak odp., Gdy poza zas.
o Gdy zajęty. Każde z ustawień można
rać niezależnie.

ży do wyświetlania statusu wszystkich
ji przekazywania połączeń.
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Identyfikacja
Przy użyciu tej funkcji można włączyć/wyłączyć
przekazywanie numeru telefonu do rozmówcy.
Dostępne są ustawienia Pokaż mój nr oraz Ukryj mój nr.
Opcja Status służy do sprawdzania bieżącego ustawienia
funkcji.

Przekierowanie połączeń
Dzięki tej funkcji połączenia przychodzące mogą być
przekierowywane albo do skrzynki głosowej, albo na
inny numer (z książki adresowej lub inny).
Przekierowywanie może dotyczyć następujących typów
połączeń: Dane, Rozmowy oraz Połączenia faks.
Przed włączeniem tej funkcji trzeba wpisać
numery skrzynek głosowych (patrz następny
punkt). Funkcja ta zależy od operatora i różni się
od funkcji przekazywania połączeń, której używa
się gdy trwa co najmniej jedno połączenie.

Lista skrzyne
Menu to służy
głosowych, o ile 

W większości przy
do odsłuchiwania
połączeń. Szczegół

Automatyczn
Menu to służ
automatycznego 
włączona a wyb
będzie automaty
do uzyskania 
maksymalnej lic
wybierania num
dźwiękiem, nat
sygnalizowane sp
Odstęp między
zwiększa się auto

Z GPRS Służy do włączania/wyłączania usługi
połączenia oczekującego dla rozmów przy
aktywnym połączeniu GPRS.

Bezwarun-
kowo

Przekierowywane są wszystkie
połączenia przychodzące.
Gdy opcja ta jest włączona, telefon
nie odbierze żadnego połączenia.

Warunkowo Op
w k
Mo
alb
wyb

Status Słu
opc



Książka adresowa

do drugiej przy użyciu funkcji Kopiuj do SIM lub Kopiuj

ać jednocześnie tylko jedną książkę
rmacji zapisanych w drugiej (tzn.
np. jeżeli nazwisko "Kowalski" jest
ążkach i zostanie usunięte przy
fonu, to nazwisko to będzie nadal

z karty SIM.

do jednoczesnego kasowania
ążki zapisanej w pamięci telefonu.
książki zapisanej na kracie SIM.
enie
kcji Szybkie połącz., służącej do
erech najczęściej wybieranych
owe informacje zamieszczono
ołączenie”, str. 6.

wyszukiwania i modyfikowania
 w książce adresowej  (takich jak
adres e-mail, itd.) oraz do

aje dostęp do tych samych pól
e można wyświetlić po wybraniu
owości.
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5 • Książka adresowa

W menu Książka adresowa można wybierać książkę
telefoniczną: albo z karty SIM (liczba pozycji książki
zależy od karty SIM), albo z telefonu (maks. 999 pozycji).
Podczas wpisywania nazwisk do jednej z Książek
adresowych, nowe pozycje są zapisywane w książce
wybranej przy użyciu tego menu.
Kopiuj do telefonu
Funkcja ta służy do kopiowania zawartości książki
z karty SIM do telefonu. Jeżeli przy pierwszym
włączeniu telefonu przerwano lub anulowano
automatyczne kopiowanie książki z karty SIM, to przy
użyciu tej funkcji książkę można skopiować ręcznie .

Jeżeli funkcja zostanie włączona dwa razy, to
wszystkie pozycje książki zostaną powielone.

Wybór książki telefonicznej
Menu to służy do wybierania książki, albo Z telefonu,
albo Z karty SIM. Naciskając+lub-wybrać
książkę, a następnie nacisnąć  L  Wybierz lub ,
OK.
Pozycje dodawane do wybranej książki można kopiować

do telef..

Telefon może obsługiw
i nie uwzględnia info
niewybranej) książce: 
zapisane w obu ksi
wybranej książce z tele
pozostawać w książce 

Kasuj wszystko
Funkcja ta służy 
wszystkich pozycji ksi
Funkcja ta nie kasuje 
Szybkie połącz
Daje dostęp do fun
konfigurowania czt
numerów. Szczegół
w punkcie “Szybkie p
Lista nazwisk
Menu to służy do 
informacji zapisanych
numery telefonów, 
zarządzania nimi. D
informacyjnych, któr
nazwiska w trybie got



14

lub>(zawartość wybranego pola
 w dolnej części ekranu).

 niżej wymienione opcje, nacisnąć

listę wszystkich numerów lub pól
 danego nazwiska, wybrać Wyświetl.
ia nowego pola, wybrać <Nowy wpis>.
tęp do drugiego zestawu opcji, wybrać
 i nacisnąć ,. Opcje Zmień, Połącz,
 SMS, Wyślij MMS i Usuń mają takie
enie, jak poprzednio. Ponadto są

Wyślij SMS
Wyślij MMS
Wybierz obraz
Wybierz melodię

Wizytówka
Usuń

ży do zmieniania numeru w wybranym
u.
ży do wyświetlania szczegółów
ranego pola.

cja ta służy do kopiowania pozycji
iążki telefonu do książki na karcie SIM
ęki temu nazwisko będzie zawsze
tępne, niezależnie od wybranej książki,
również po zmianie telefonu).
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Numer telefonu przypisany do wybranej pozycji książki
jest wyświetlany w dolnej części ekranu.
Aby wyszukać żądane nazwisko:

Książka z karty SIM
Jeżeli jest wybrana książka z karty SIM, to po wybraniu
nazwiska i naciśnięciu,lub Opcje są dostępne
następujące opcje:

Książka z telefonu
Jeżeli wybrana pozycja książki z telefonu zawiera kilka
numerów lub pól (patrz poniżej), to  można je przełączać

przyciskiem< 
jest wyświetlana
Aby wyświetlić
OK lub Opcje:

Aby wyświetlić 
przypisanych do
W celu utworzen
Aby uzyskać dos
jeden z numerów
Połącz gł., Wyślij
same przeznacz
dostępne:

1 do 9
oraz #

Nacisnąć przycisk numeryczny
odpowiadający żądanej literze (np.: aby
przejść do nazwisk na literę "U", dwa
razy nacisnąć przycisk 8 ). Zostanie
wówczas wyświetlone pierwsze
nazwisko na daną literę.

# lub 
<Szukaj...>

Aby przejść bezpośrednio do żądanego
nazwiska nacisnąć przycisk # lub
wybrać <Szukaj...>,  wpisać pierwsze
litery nazwiska i nacisnąć OK.

Zmień
Szczegóły
Połącz
Połącz gł.

Wyślij MMS
Wyślij SMS
Wybieranie gł.

Wyb. skrócone
Kopiuj do telef.
Usuń

Zmień nazwę
Wyświetl
Połącz
Połącz gł.

Zmień Słu
pol

Wyświetl Słu
wyb

Kopiuj do 
SIM

Op
z ks
(dzi
dos
jak 



Książka adresowa

danej osoby będą wówczas sygnalizowane wyświetleniem
lub przypisaną melodią.

na tylko wtedy, gdy jest wybrana

ozycję książki i nacisnąć   OK lub

, wybrać Wybierz obraz, natomiast
ię, wybrać Wybierz melodię.

numeru będzie też używany przez
zenie. Zmiana obrazu w sposób
oduje też aktualizację ustawień

enie.

własne powinna zawierać własny
onu komórkowego. Jeżeli pozycja
camy wpisanie własnego numeru
ji.

że pozostać pusta, ale nie można jej

y
alarmowy można połączyć się
m ratownictwa (lub jednostką
i przypadków numer ten można

Wybieranie Służy do przypisywania polecenia głosowego
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Pola alfanumeryczne (notatkę oraz adres e-mail)
można tylko zmieniać lub kasować.

Dodawanie obrazu i dźwięku do pozycji 
książki adresowejj
Do numerów zapisanych w książce telefonu można
dołączyć obraz i/lub dźwięk. Połączenia przychodzące od

przypisanego obrazu i/

Funkcja ta jest dostęp
książka z telefonu.

1. Wybrać żądaną p
L Opcje.

2. Aby dodać obraz
aby dodać melod

Obraz przypisany do 
funkcję Szybkie połąc
opisany powyżej spow
funkcji Szybkie połącz

Numery własne
Pozycja książki Nr 
numer (numery) telef
ta jest pusta, to zale
oraz innych informac

Ta pozycja książki mo
usunąć.

Numer alarmow
Wybierając numer 
z najbliższym centru
policji). W większośc

gł. do danego numeru. Numer ten będzie
wybierany po wypowiedzeniu polecenia
(patrz str. 25).

Wyb. 
skrócone

Służy do przypisywania przycisku
wybierania skróconego. Wybieranie numeru
będzie rozpoczynać się automatycznie po
przytrzymaniu zaprogramowanego
przycisku (patrz str. 24).

Ustaw 
domyślny

Pierwszy numer wpisany podczas tworzenia
rekordu będzie numerem domyślnym, tzn.
będzie wyświetlany na początku listy pól
i będzie automatycznie wybierany po
naciśnięciu przycisku (. Opcja ta służy
do zmieniania numeru domyślnego.

Zmień typ Służy do zmieniania lub definiowania
typu pola wybranego numeru.
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ia/nazwiska (jedno z nich może
ste).

ybrać typ numeru lub pola. Pola
 mogą zawierać do 40 cyfr oraz znak
ast pola alfanumeryczne  (e-mail oraz
ogą zawierać do 50 liter alfabetu
Każda pozycja książki może zawierać
ól numerycznych (np. 2 numery

 3 numery stacjonarne) oraz adres e-mail
stową.
er lub informacje i nacisnąć OK.
a można przypisać obraz i dźwięk,
awanie obrazu i dźwięku do pozycji
owejj”, str. 15.

ług

ży od umowy z operatorem.

ia łączenie się z serwerami głosowymi,
acyjnymi, czy zapisywanie się na listy
tępność poszczególnych usług może
y z operatorem.

 do wyświetlania informacji o liczbie
isanych w każdej z książek oraz
 pojemności książek.
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wybrać nawet wtedy, gdy nie wprowadzono kodu PIN
lub nie włożono  karty SIM.

W większości krajów europejskich numerem alarmowym
jest 112 (w Wielkiej Brytanii: 999).

Nowy kontakt

Dodawanie do książki z karty SIM
1. Wybrać Nowy kontakt, po czym nacisnąć
L Wybierz lub , OK.

2. Wpisać nazwisko i nacisnąć L OK.
3. Wpisać numer telefonu, po czym wybrać typ

numeru (Telefon, Faks lub Dane), który będzie
przypisany do danego nazwiska. Aby zapisać
nazwisko w książce  nacisnąć OK.

W zależności od typu karty SIM, można na niej zapisywać
numery telefonów liczące do 40 cyfr. Zalecamy
wpisywanie pełnych numerów, wraz z numerami
kierunkowymi kraju oraz miasta. Dzięki temu będzie
można je wybierać niezależnie od miejsca pobytu.

Dodawanie do książki z telefonu
1. Wybrać Nowy kontakt, po czym nacisnąć L

Wybierz lub , OK.
2. Wpisać imię oraz nazwisko (maks. 20 liter alfabetu

łacińskiego). Trzeba wypełnić przynajmniej jedno

z pól imien
pozostać pu

3. Następnie w
numeryczne
"+", natomi
notatnik) m
łacińskiego. 
maks. 5 p
komórkowe,
i notatkę tek

4. Wpisać num
5. Do nazwisk

patrz  “Dod
książki adres

Numery us

Dostępność zale

Menu to umożliw
usługami inform
wysyłkowe. Dos
zależeć od umow

Stan
Funkcja ta służy
numerów  zap
o maksymalnej



Ustawienia

czasowe przełącza się przyciskami nawigacyjnymi góra/
ef jest wyświetlana różnica czasu
 (Greenwich Meridian Time) oraz
t. 

pośredni dostęp  do funkcji
cej energii. Dzięki temu można
e funkcje i wydłużyć czas między

ść funkcji dostępnych w menu
a wydłużyć czas między
.

a

mieniania kodów PIN, PIN 2 oraz
eń. W zależności od karty SIM,
pcje mogą wymagać wprowadzenia
odawany przez Orange.

nie błędnego kodu PIN/PIN2
ie karty SIM. Aby ją odblokować

kod PUK/PUK2, który można
 lub sprzedawcy. 10-krotna próba
go kodu PUK/PUK2 spowoduje
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6 • Ustawienia

Data i godzina

Czas letni
Dostępne są dwa ustawienia Włączono (dla czasu
letniego) oraz Wyłączono (dla czasu zimowego). Jeżeli
funkcja jest Włączona i zostanie ustawiona godzina
12:00, to po Wyłączeniu zegar zostanie automatycznie
przestawiony na godzinę 11:00.
Ustaw godzinę
Funkcja ta służy do ustawiania godziny, którą wpisuje się
przyciskami numerycznymi (godzinę można też ustawić
przyciskami nawigacyjnymi).
Przed ustawieniem godziny trzeba wybrać strefę
czasową oraz włączyć czas letni (jeśli ma zastosowanie).
Ustaw datę
Funkcja ta służy do ustawiania daty, którą wpisuje się
przyciskami numerycznymi (datę można też ustawić
przyciskami nawigacyjnymi).
Strefa czasowa
Funkcja ta służy do wprowadzania informacji o strefie
czasowej. Po jej włączeniu jest wyświetlana mapa świata,
na której jest widoczna bieżąca strefa czasowa. Strefy

dół. Dla każdej ze str
względem czasu GMT
nazwy głównych mias
Oszczędzanie
Menu to daje bez
zużywających najwię
łatwo wyłączyć zbędn
ładowaniami baterii.

Wyłączając większo
Oszczędzanie możn
ładowaniami baterii

Zabezpieczeni

Zmień kody
Funkcja ta służy do z
kodu blokady połącz
niektóre funkcje lub o
kodu PIN2, który jest p

3-krotne wprowadze
spowoduje zablokowan
trzeba wprowadzić 
otrzymać od operatora
wprowadzenia błędne
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kcji zależy od operatora. Oprócz tego, jej
najomości kodu PIN2 (patrz  str. 17).

czeń
 menu można ograniczyć możliwość
bierania połączeń tylko do

erów. Można oddzielnie blokować
chodzące (Wszystkie lub W roamingu)
e (Wszystkie, Międzynarodowe oraz
 

nkcja ta służy do wyświetlania
odyfikowania listy telefonów Numery
alone. Obsługa funkcji wymaga
rowadzenia kodu PIN2.
nu to służy do włączania funkcji
aniczającej połączenia do listy
mery ustalone poprzez wybranie
awienia Tylko nr ustal..

stępność tej funkcji zależy od operatora.
rócz tego, jej obsługa wymaga
jomości kodu PIN2 (patrz str. 17).
eba pamiętać, że funkcja ta może mieć
ływ na dostęp do WAP i poczty
tronicznej za pośrednictwem GPRS.
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całkowite zablokowanie karty SIM. W takim przypadku
trzeba skontaktować się z Orange lub ze sprzedawcą.

Zabezpieczenie kodem PIN
Funkcja ta służy do włączania/wyłączania zabezpieczenia
kodem PIN, które wymaga podania tego kodu przy
włączaniu telefonu.

Gdy zabezpieczenie kodem PIN jest wyłączone, kodu PIN
może nie dać się zmienić.

Blokada klawiatury
Funkcja ta służy do blokowania klawiatury. Blokadę
można włączyć natychmiast lub z opóźnieniem. Jeżeli
wybrano blokowanie klawiatury z opóźnieniem, to po
tymczasowym odblokowaniu przyciskiem # ,
klawiatura będzie blokować się automatycznie, gdy od
ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku upłynie
zaprogramowany czas.

Blokada klawiatury zawsze wyłącza się przy
połączeniu przychodzącym.

Wybieranie ustalone
Funkcja ta służy do zarządzania specjalną listą nazwisk,
która jest nazywana  Numery ustalone. Przy użyciu opcji
Ograniczanie poł. można następnie ograniczyć
połączenia wyłącznie do tej listy.

Dostępność tej fun
obsługa wymaga z

Blokada połą
Przy użyciu tego
wykonywania/od
określonych num
połączenia  przy
oraz wychodząc
Międzyn. bez PL).

Numery
ustalone

Fu
i m
ust
wp

Ograniczanie
połączeń

Me
ogr
Nu
ust

Do
Op
zna
Trz
wp
elek
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W obu przypadkach opcja Anuluj dotyczy wszystkich
typów połączeń. Do sprawdzania, czy dany typ
połączeń jest blokowany służy opcja Status.

Dostępność funkcji zależy od operatora. Jej użycie wymaga
wprowadzenia kodu blokady, który można otrzymać od
Orange.

Ochrona danych
Funkcja ta służy do zabezpieczania kodem (ustalanym
przez użytkownika) dostępu informacji zawartych
w menu Wiadomości, Książka adresowa lub Inf.
o połączeniu. Gdy zostanie włączona, dostęp do
wybranych informacji będzie wymagał wprowadzenia
kodu.

Profile
Profil to zestaw ustawień, który umożliwia szybkie
dostosowanie telefonu do warunków otoczenia. Po
wybraniu profilu następuje jednoczesna zmiana kilku
ustawień, np. gdy wybierze się profil Spotkanie, wyłącza
się dzwonek i dźwięki przycisków, natomiast włącza się
alarm wibracyjny (pozostałe ustawienia nie zmieniają
się). Po zakończeniu spotkania, w celu przywrócenia
poprzednich ustawień wystarczy wybrać profil Osobiste.
Szczegóły profilu są wyświetlane, gdy zostanie on
wybrany.

Można zaprogramować włączanie profili przyciskiem
skrótu (np. długie naciśnięcie przycisku 3 może
włączać profil Na zewnątrz, aby ponownie włączyć
profil Osobiste jeszcze raz nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk). Więcej informacji na ten temat zamieszczono
w punkcie “Klawisze skrótu”, str. 24.
Informacje widoczne w polu osobiste zależą od
ustawień wprowadzonych przez użytkownika.

Oszczędzanie Alarm wibracyjny Wyłączony

Melodia 
dzwonka Średnia

Podświetlenie Tryb
oszczędny

Dźwięki klawiszy Włączone

Zest. słuchawk. Alarm wibracyjny Włączony

Melodia 
dzwonka Średnia

Podświetlenie 10 s

Dźwięki klawiszy Włączone
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onka
b-można zmieniać ustawienie
ka od Bez dzwonka do Narastająco.
onka
o wybierania melodii dzwonka. Lista
iera też melodie zapisane przez
elodie są odtwarzane po kilku

brania.
mości
y do włączania/wyłączania sygnału
ormującego o nowej wiadomości. Gdy
gnał dźwiękowy można wybrać z listy

 do przełączania ustawień korektora
dostępna tylko podczas rozmowy.

ne z listy włącza się po kilku sekundach. 
tycznego włączania/wyłączania
 do włączania/wyłączania dźwięków
automatycznemu włączaniu lub

nu.
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Dźwięki

Głośność dzw
Naciskając+lu
głośności  dzwon
Melodia dzw
Opcja ta służy d
dzwonków zaw
użytkownika. M
sekundach od wy
Sygnał wiado
Funkcja ta służ
dźwiękowego inf
jest włączona, sy
dzwonków.
Korektor
Funkcja ta służy
dźwięku i jest 
Ustawienie wybra
Dźwięk automa
Funkcja ta służy
towarzyszących 
wyłączaniu telefo

W samochodzie, 
Na zewnątrz

Alarm wibracyjny Włączony

Melodia 
dzwonka Głośno

Podświetlenie 10 s

Dźwięki klawiszy Włączone

Spotkanie Alarm wibracyjny Włączony

Melodia 
dzwonka Wyłączona

Podświetlenie 10 s

Dźwięki klawiszy Wyłączone

Cisza Alarm wibracyjny Włączony

Melodia 
dzwonka Wyłączona

Podświetlenie Tryb
oszczędny

Dźwięki klawiszy Wyłączone



21 Ustawienia

Dźwięki klawiszy
Służy do włączania/wyłączania dźwięków
towarzyszących naciskaniu przycisków.

Alarmy dźwiękowe
Funkcja ta służy do włączania/wyłączania dźwięków
sygnalizujących następujące sytuacje:
• kalendarz: przypomnienie o terminie zapisanym 

w kalendarzu,
• nieodebrane połączenie,
• wyczerpana bateria: gdy bateria wymaga naładowania,
• co minutę: co minutę włącza się sygnał pomagający

kontrolować czas połączenia, który nie jest słyszalny
dla rozmówcy.

Wybrany alarm dźwiękowy można włączać /
wyłączać naciskając przycisk < lub >.

Menu to służy tylko do włączania/wyłączania dźwięków
ostrzeżeń, natomiast NIE wpływa na same ustawienia
ostrzeżeń. Np. gdy sygnał kalendarza jest wyłączony,
o zaprogramowanym zdarzeniu będzie przypominać
informacja wyświetlana na ekranie.

Alarm wibracyjny
Funkcja służąca do włączania/wyłączania alarmu
wibracyjnego sygnalizującego połączenia przychodzące,

zdarzenia kalendarza, wiadomości oraz towarzyszącego
sygnałowi budzika.
Alarm wibracyjny nie działa przy podłączonej ładowarce
lub ładowarce samochodowej.

Bez dzwonka
Gdy tryb ten jest włączony, wyłączone są wszystkie
sygnały dźwiękowe, natomiast jest włączony alarm
wibracyjny.

W trybie Bez dzwonka są też wyłączone dźwięki
klawiszy.

Wyświetlacz

Intensywność podświetlenia
Funkcja ta służy do regulowania intensywności
podświetlenia wyświetlacza.

Tło ekranu
Funkcja ta służy do włączania/wyłączania tła ekranu.
Wybrane tło nie jest wyświetlane, gdy jest
włączona opcja Strefy czasowe (patrz str. 55).

Kontrast
Funkcja ta służy do regulowania kontrastu
wyświetlacza.
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ybrać Czas wyświetl. i nacisnąć ,.
otyczy wyświetlania poszczególnych
okazu slajdów.

kranu włącza się przy odbieraniu
domości, przeglądaniu list oraz menu,
ną z dostępnych wartości.

acji na temat dostępności oraz
stania z GPRS udziela operator sieci.
 potrzeba skonfigurowania ustawień

zgodnie ze wskazówkami Orange.
ży wybrać rodzaj sieci (GSM lub
 każdej z używanych aplikacji (np.
mail, itd.)

ostępu
 menu można utworzyć kilka profili
orzystaniu z WAP lub wysyłaniu

ltimedialnych (MMS) wybrany profil
o łączenia się z siecią GSM lub usługą

ne tu opcje zależą od operatora.
stawienia parametrów są najczęstszą

nikatów o błędach, pojawiających się
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Wygaszacz ekranu
Funkcja ta służy do włączania/wyłączania wygaszacza
ekranu. Gdy wygaszacz jest włączony, w trybie
gotowości na ekranie będą kolejno wyświetlane wybrane
pliki JPEG (tzw. pokaz slajdów), które uprzednio trzeba
zapisać w pamięci telefonu.

Po wyłączeniu wygaszacza ekranu, automatycznie włącza
się Tryb oszczędny, tzn. wskazanie zegara będzie
wyświetlane na białym tle. Tryb ten zmniejsza pobór energii,
a tym samym wydłuża czas między ładowaniami baterii.

1. Aby wyświetlić listę obrazów, wybrać Włączone.
Do wybierania (i anulowania wyboru) służą
przyciski <lub >, natomiast listę przewija się
naciskając -.

2. Po wybraniu obrazów, aby włączyć wygaszacz,
nacisnąć,.

Aby uzyskać pokaz slajdów, trzeba wybrać klika plików
(maks. 10). Jeżeli wybierze się tylko jeden plik, to po
włączeniu wygaszacza będzie wyświetlany tylko jeden
obraz.

3. Wybrać Czas włączenia a następnie przyciskiem
+ lub - wybrać żądaną wartość. Wygaszacz
ekranu będzie włączany w trybie gotowości, gdy
upłynie zaprogramowany czas.

4. Następnie w
Czas ten d
obrazów z p

Podświetlenie
Podświetlenie e
połączeń lub wia
itp. Wybrać jed

Sieć
Pełnych inform
warunków korzy
Może też zajść
GPRS telefonu 
Następnie nale
GPRS) w menu
WAP, MMS, e-

Ustawienia d
Przy użyciu tego
danych: przy k
wiadomości mu
będzie używany d
GPRS.
Wszystkie opisa
Nieprawidłowe u
przyczyną komu



Ustawienia

podczas połączeń. Informacji dotyczących

onfigurowania trybu łączenia się

acja
a opcja Ręcznie, pojawi się lista
 zarejestrować się w sieci, wybrać
 nacisnąć ,.

Ustawienia Służy do zmieniania ustawień GPRS:
kownik, Hasło, Czas braku 
n.,

cja APN służy do wpisywania
u zewnętrznej sieci
uterowej, używanego przy
ązywaniu połączenia.

zawsze będzie łączył się z usługą
 ile jest dostępna). To ustawienie
za połączenia z GPRS, jednakże
pobór energii.
będzie łączyć się automatycznie
GPRS tylko w razie potrzeby.

ie to zmniejsza pobór energii,
 wydłuża czas nawiązywania
ia.
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prawidłowych ustawień udziela Orange. W niektórych
przypadkach parametry dostępu mogą być
konfigurowane zdalnie. Niektóre profile
zaprogramowane przez operatora mogą być
zabezpieczone przed modyfikowaniem.
Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, wybrać
pozycję listy i nacisnąć:

Połącz z GPRS
Menu to służy do k
z usługą GPRS.

Ponowna rejestr
Gdy zostanie wybran
dostępnych sieci. Aby
jej nazwę, a następnie

Zmień
nazwę

Służy do zmieniania nazwy wybranego
profilu.

Wyświetl Służy do wyświetlania wszystkich
parametrów wybranego profilu.

Ustawienia
GSM

Służy do zmieniania ustawień GSM:
• Użytkownik i Hasło,
• Numer telefonu dostępowego do 

łączenia się z usługodawcą (ISDN 
lub Nr analogowy),

• Czas braku aktywn. - czas po którym 
następuje automatyczne przerwanie 
połączenia (ponad 30 s).

GPRS • Użyt
aktyw

• pozy
adres
komp
nawi

Zawsze
włączone

Telefon 
GPRS (o
przyspies
zwiększa 

Do
transmisji
danych

Telefon 
z usługą 
Ustawien
jednakże
połączen
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ą zaprogramowane fabrycznie, np. 6
może przeprogramować większość z
o 9). Na stałe są zaprogramowane

ciski:

zaprogramować na stałe niektóre
tu. W takim przypadku użytkownik nie
 przeznaczenia. 

n z przycisków od 2 do 9 , po
nąć OK. Jeśli przycisk był już
owany, wybrać Zmień.
świetlona lista, z której wybiera się

ączaną danym przyciskiem skrótu.
twierdzić naciskając , lub
. Jeżeli zostanie wybrane Wyb.
to trzeba będzie wybrać nazwisko
resowej.
mić funkcję klawisza skrótu, w stanie
nacisnąć i przytrzymać odpowiedni

enie z pocztą głosową,

 błyskowa,

 międzynarodowy,

a języka menu.
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Preferowane sieci
Funkcja ta służy do tworzenia listy preferowanych sieci.
Gdy lista jest zdefiniowana, telefon będzie próbował
rejestrować się w sieciach zgodnie z kolejnością na liście.

Skróty
Menu to służy do konfigurowania szybkiego dostępu do
najczęściej używanych funkcji i opcji.

Szybkie połączenie
Przy użyciu tej funkcji można skonfigurować
4 najczęściej wybierane lub najważniejsze numery.
Połączenia z tymi numerami można będzie inicjować
poprzez wybranie ikony lub obrazu, bez konieczności
przeglądania książki adresowej. Szczegółowe informacje
zamieszczono w punkcie “Szybkie połączenie”, str. 6.

Klawisze skrótu
Klawisze skrótu służą do bezpośredniego włączania
wybranych funkcji telefonu (tzn. bez potrzeby
przewijania menu oraz list). Jeżeli klawisz skrótu jest
zaprogramowany, to po jego dłuższym naciśnięciu
w trybie gotowości włączy się odpowiednia funkcja lub
rozpocznie się wybieranie przypisanego mu numeru
(wybieranie skrócone).

Klawisze skrótu s
ale użytkownik 
nich (od  2 d
następujące przy

Operator może 
z przycisków skró
może zmieniać ich

1. Wybrać jede
czym nacis
zaprogram

2. Zostanie wy
funkcję wł
Wybór za
LWybierz
skrócone, 
z książki ad

3. Aby urucho
gotowości 
przycisk.

1 połącz

5 lampa

* prefiks

# zmian



Ustawienia

Polecenia głosowe Wybieranie głosowe
głosowego może służyć do

 połączeń z numerami zapisanymi
Żądany numer będzie wybierany

odpowiedniego słowa. Aby
ę:

pis>, a następnie pozycję książki,
 , lub L Opcje.

siążka z telefonu, wybrać jeden
ch  do danego nazwiska.

ytanie Dodać pol. gł?, postępować
cjami wyświetlanymi na ekranie. 
, aby wybrać zaprogramowany
 przytrzymać,, po czym
ie głosowe.

można zapisać maks. 15 poleceń
o oraz sterowania głosowego.
 dostępne w odpowiednim menu
dtwarzane oraz zmieniane.

wybierania języka, w którym są
acje. Język wybiera się
. Aby zatwierdzić ustawienie,
Wybierz.
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Polecenia głosowe służą do szybkiego uruchamiania
wybranych funkcji telefonu. Zaprogramowana funkcja
będzie włączana po wypowiedzeniu odpowiedniego
słowa.

Polecenia głosowe można przypisywać do większości
funkcji, które są dostępne dla przycisków skrótu.

1. Wybrać <Nowy wpis>, następnie z listy wybrać
żądaną funkcję. Wybór zatwierdzić przyciskiem
, lub LWybierz.

2. Gdy pojawi się komunikat Naciśnij OK, potem
mów, nagrać polecenie. Polecenia głosowe trzeba
nagrywać w cichym otoczeniu. Wybierać krótkie,
łatwe słowa i wymawiać je wyraźnie.

3. Zostanie wyświetlone menu zawierające następujące
opcje: Usuń, Odtwórz polec., Zmień funkcję oraz
Zmień polecenie. Aby zaprogramować następne
polecenia głosowe, nacisnąć R Wstecz.

Aby uruchomić zaprogramowaną funkcję, w trybie
gotowości nacisnąć i przytrzymać , , a następnie
wypowiedzieć polecenie.
Aby zmienić funkcję polecenia głosowego, wybrać je,
nacisnąć LOK , po czym wybrać Zmień funkcję.
Zostanie wówczas wyświetlona lista dostępnych funkcji.

Funkcja wybierania 
szybkiego inicjowania
w książce adresowej. 
po wypowiedzeniu 
skonfigurować funkcj
1. Wybrać <Nowy w

po czym nacisnąć

Gdy jest włączona k
z numerów przypisany

2. Gdy pojawi się p
zgodnie z instruk

W trybie gotowości
numer, nacisnąć i
wypowiedzieć polecen

W pamięci telefonu 
wybierania głosoweg
Polecenia głosowe są
i mogą być usuwane, o

Język
Menu to służy do 
wyświetlane inform
przyciskiem+lub-
nacisnąć  , lub L
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abeli zestawiono funkcje różnych
bie aparatu.

e zdjęć
ć ujęcie i nacisnąć ,.
 zostanie wykonane, pojawi się okno
Aby usunąć zdjęcie, nacisnąć    .
sać, nacisnąć ,, natomiast w celu
ostępu do niżej wymienionych opcji,

Funkcja zoom.

Regulacja jasności zdjęcia.

Wykonanie zdjęcia.

Wyłączenie trybu aparatu i powrót do 
trybu gotowości.

Włączanie/wyłączanie 
samowyzwalacza.

Włączanie/wyłączanie trybu zdjęć 
seryjnych.

Włączanie / wyłączanie lampy 
błyskowej.

Przełączanie rozdzielczości zdjęcia.

Wyświetlanie menu Opcje.

Powrót do poprzedniego menu.
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7 • Aparat

Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat
fotograficzny. Zdjęcia wykonane tym aparatem można
przesłać do komputera PC przez interfejs podczerwieni,
wykorzystać jako tło ekranu, czy przesłać do innych
osób w wiadomościach MMS lub E-mail. W niniejszym
rozdziale szczegółowo opisano obsługę aparatu.

Obsługa aparatu
W tym podrozdziale omówiono najczęściej
używane funkcje aparatu.

Włączanie aparatu 
Aby włączyć tryb aparatu, nacisnąć przycisk R
Aparat: aplikacja aparatu włączy się automatycznie.

Po pewnym czasie braku aktywności aparat wyłącza się
automatycznie.

Gdy aparat jest włączony, na ekranie jest widoczny
podgląd zdjęcia. Obiektyw aparatu nie wymaga
regulowania ostrości.

W poniższej t
przycisków w try

Wykonywani
1. Wykadrowa
2. Gdy zdjęcie

podglądu.  
Aby je zapi
uzyskania d

+ -

< >

,

)lub 

0

*

5

#

L

R



Aparat

nacisnąć  (szczegółowe informacje Używanie samowyzwalacza
u nacisnąć  0.
cie i nacisnąć OK. Rozpocznie się
ące 10 sekund (tej wartości nie

wyzwalacz i powrócić do trybu
.

zed zrobieniem zdjęcia włączy się
iękowy. Następny sygnał oznacza

ia.

to talk
o tworzenia wiadomości MMS
raz dźwięk. Obraz można wybrać
a też wykorzystać zdjęcie właśnie
ym aparatem.
e, nacisnąć Menu, lub wybrać
Obrazy, a następnie nacisnąć

je. W obu przypadkach wybrać
> MMS.
 pytanie Czy dodać dźwięk?,
k, poczym nagrać dźwięk. Aby
wanie i zapisać, nacisnąć L

st aby przerwać, nacisnąć R
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zamieszczono w punkcie “Menu aparatu”):

Jeżeli nie zostanie wykonana żadna czynność i wyłączy się
podgląd zdjęcia, to zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Nazwy zdjęć zawierają datę i godzinę, np.
"0410_154157.jpg" to zdjęcie wykonane 4 października
o godzinie 15:41:57.
Liczba zdjęć, które można zapisać w telefonie zależy od
wybranych ustawień: im wyższa rozdzielczość, tym
większe pliki i tym mniej można ich zapisać w pamięci
telefonu. W przypadku braku miejsca na zapisanie
zdjęcia zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W takiej
sytuacji, przed zapisaniem nowego zdjęcia, trzeba
skasować dane (dźwięki, obrazy, itp.).

1. W trybie aparat
2. Wykadrować uję

odliczanie trwaj
można zmienić).

Aby wyłączyć samo
podglądu, nacisnąć R

3. Na 3 sekundy pr
krótki sygnał dźw
wykonanie zdjęc

Funkcja MMS Fo
Funkcja ta służy d
zawierających obraz o
z listy Obrazy, możn
wykonane wbudowan
1. Wykonać zdjęci

obraz z menu 
,lub LOpc
Wysłane przez... 

2. Gdy pojawi się
nacisnąć L Ta
zakończyć nagry
Zapisz, natomia
Anuluj.

Zapisz aby zapisać zdjęcie z domyślnym numerem,
w folderze ze zdjęciami użytkownika.
(Nazwę zjęcia można zmienić później.)

Wysłane 
przez...

aby wysłać zdjęcie (jako MMS, E-mail lub
przez interfejs podczerwieni).

Modyfikuj 
obraz

aby zapisać zdjęcie i zmodyfikować je (patrz
“Obrazy”, str. 49).

Usuń aby usnąć zdjęcie i powrócić do trybu
podglądu.
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w
y do wyświetlania pokazu slajdów
szystkie zdjęcia zapisane w folderze
 wyłączyć pokaz slajdów i powrócić do
nu, nacisnąć dowolny przycisk.

est włączona, to po jednym naciśnięciu
e wykonana sekwencja 9 zdjęć. Funkcja
tylko przy rozdzielczości Tapeta (patrz
. 30).

 uruchomić program do edycji
azów. Szczegółowe informacje
ieszczono w punkcie “Obrazy”,
49.
 wyświetlić informacje o wybranym
ęciu: Nazwa, Rozmiar (w Kb),
dzielczość i Format.
 obrócić obraz o: - 90 stopni, + 90
pni, + 180 stopni. zmiany są
rowadzane automatycznie.
 zmienić nazwę pliku.

 usunąć niektóre lub wszystkie pliki z
era Moje zdjęcia. 
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3. Z listy, która pojawi się na wyświetlaczu, wybrać
adresata. Aby wyświetlić menu wiadomości MMS,
wybrać Utwórz MMS. Aby wysłać wiadomość,
nacisnąć L Wyślij. Przed wysłaniem wiadomość
można też zmodyfikować (szczegółowe informacje
zamieszczono w punkcie “MMS”, str. 31).

Menu aparatu
W tym podrozdziale omówiono poszczególne opcje
menu Aparat.

Moje zdjęcia
Zapisane zdjęcia są dostępne w folderze Moje zdjęcia,
znajdującym się w opcjach aparatu. Zdjęcia są
wyświetlane jako miniaturki, które można  przewijać
przyciskami nawigacyjnymi góra/dół.
Aby wyświetlić wybrane zdjęcie na całym ekranie,
nacisnąć OK. Listę zdjęć można przewijać przyciskami
nawigacyjnymi góra/dół.. Aby uzyskać dostęp do niżej
wymienionych opcji, nacisnąć L Opcje.

Pokaz slajdó
Funkcja ta służ
zawierającego w
Moje zdjęcia. Aby
poprzedniego me

Tryb ciągły
Jeżeli funkcja ta j
przycisku zostani
ta jest dostępna 
“Ustawienia”, str

Wysłane 
przez...

aby przesłać zdjęcie. Dostępne opcje:
MMS, E-mail oraz Podczerwień.

Ustaw jako 
tapetę

aby wybrane zdjęcie było wyświetlane
jako tło ekranu.

Modyfikuj 
obraz

aby
obr
zam
str.

Właściwości aby
zdj
Roz

Obróć aby
sto
wp

Zmień 
nazwę

aby

Usuń / Usuń 
wszystkie

aby
fold



Aparat

Gdy aparat zakończy przetwarzanie zdjęć, zostaną Ramki
do wybierania ramki dla

a. 
mki są dostępne w folderze Ramki

do modyfikowania wyglądu
opcje to: Brak, Płaskorzeźba,
, Sepia, Cyfrowy, Krawędź oraz

ywania zdjęć przy słabym
t włączony, na wyświetlaczu jest
nia ikona.

ania zdjęć z opóźnienie. Aby
lacz, wybrać Włącz. następnie
podglądu, skadrować zdjęcie i

 do regulowania jasności
ć.
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wyświetlone miniaturki.  Aby uzyskać dostęp do niżej
wymienionych opcji, nacisnąć L Opcje.

Zapisane (lub skasowane) zdjęcia są usuwane z widoku
miniaturek. Zapisane zdjęcia będą dostępne w folderze
Moje zdjęcia.

Orientacja obrazu
Funkcja ta służy do wybierania sposobu wyświetlania
zdjęcia w albumie. Dostępne ustawienia to Poziomo
albo Pionowo.

Lampa błyskowa
Funkcja ta służy do włączania / wyłączania lampy
błyskowej. Lampę można też włączać/wyłączać
naciskając i przytrzymując przycisk 5.

Funkcja ta służy 
wykonywanego zdjęci
Fabrycznie zapisane ra
standard.

Tryb barwny
Tryb barwny służy 
zdjęć. Dostępne 
Czarno-biały, Negatyw
Krawędź 2.

Tryb nocny
Służy do wykon
oświetleniu. Jeśli jes
widoczna odpowied

Samowyzwalacz
Służy do wykonyw
włączyć Samowyzwa
powrócić do trybu 
nacisnąć OK.

Jasność
Funkcja ta służy
wykonywanych zdję

Zapisz aby zapisać wybrane zdjęcie.

Zapisz 
wszystkie aby zapisać grupę zdjęć.

Wysłane 
przez...

aby wysłać zdjęcie (jako MMS, E-mail lub
przez interfejs podczerwieni).

Usuń aby usnąć wybrane zdjęcie.

Usuń 
wszystkie aby usunąć grupę zdjęć.
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ży do wyświetlania informacji
sługi aparatu.

ży do włączania sygnałów ostrzeżenia
z migawki. Pierwszy z nich włącza się
przed zrobieniem zdjęcia, natomiast
gi oznacza wykonanie zdjęcia. Można
brać ustawienie domyślne lub inny
ięk z listy.

ży do przywracania ustawień
rycznych. Gdy pojawi się pytanie
y chcesz wyzerować wszystk. param.?
brać Tak lub Nie.
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Ustawienia

Pomoc
Opcja ta słu
dotyczących ob

Rozdziel-
czość

Służy do wybierania rozdzielczości
zdjęcia:
• VGA (640 x 480)
• Średnia (320 x 240) 
• Tapeta (128 x 160)
Trzeba pamiętać, że im większa
rozdzielczość, tym większy rozmiar
pliku ze zdjęciem.

Jakość 
obrazu

Służy do wybierania jakości zdjęcia:
niskiej, średniej, wysokiej.
Im niższa jakość zdjęcia, tym
mniejszy jego rozmiar. Dlatego przy
niższej jakości w telefonie można
zapisać więcej zdjęć.

Ustawienia 
dźwięku

Słu
ora
na 
dru
wy
dźw

Przywróć 
ust.

Słu
fab
Cz
wy



Wiadomości

 włączania, modyfikowania lub
ego z dostępnych profili MMS.

Potw. Gdy funkcja ta jest włączona, sieć wysyła
cznie potwierdzenie odebrania
ści. Dostępność funkcji  zależy
tora.

ta służy do włączania/wyłączania
cznego zapisywania wysłanych
ści w pamięci telefonu.

nie domyślnego centrum SMS.
umer ten nie jest zapisany na
M, to trzeba go wpisać ręcznie.
cja jest włączona, wiadomość
zakańczana podpisem. Podpis
modyfikować, zmieniać oraz
ć.
 wybierania okresu, przez który
ść będzie przechowywana

m SMS. Ustawienie to jest bardzo
śli odbiorca nie jest zalogowany
 nie może natychmiast odebrać
ści).
ość funkcji  zależy od
a.
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8 • Wiadomości

Ustawienia

Mój słownik
Funkcja ta służy do wzbogacania słownika systemu T9
używanego przy wpisywaniu wiadomości. Szczegółowe
informacje o użyciu systemu T9 zamieszczono w
punkcie “System wpisywania tekstu T9®”, str. 8). Aby
wprowadzić i zapisać nowe słowo, wybrać  <Nowy
wpis>, natomiast aby usunąć zawartość całego słownika
użytkownika na raz, wybrać <Usuń wszystkie>.
SMS

MMS
Menu to służy do
zmieniania nazwy jedn

Ścieżka 
odpow.

Gdy funkcja ta jest włączona, odbiorca
może odpowiedzieć używając tego samego
centrum SMS, z którego wysłano
wiadomość (zamiast centrum SMS
ustawionego w jego telefonie). Dzięki temu
można przyspieszyć przesyłanie
wiadomości. Dostępność funkcji  zależy
od operatora.

odbioru automaty
wiadomo
od opera

Aut. zapis 
SMS

Funkcja 
automaty
wiadomo

Centrum 
SMS

Wybiera
Jeżeli n
karcie SI

Podpis Gdy op
będzie 
można 
zapisywa

Okres
ważności

Służy do
wiadomo
w centru
ważne, je
w sieci (i
wiadomo
Dostępn
operator



32

cję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest
czona sieć będzie wysyłać wiadomość
S informującą o zmianie statusu wysłanej
domości MMS, tzn. o przeczytaniu lub
owaniu bez przeczytania.
cję tę można włączać / wyłączać. Gdy
 włączona, sieć wysyła wiadomość
S informującą o odebraniu lub
zuceniu wiadomości MMS. 
cję tę można włączać / wyłączać. Gdy
 włączona wiadomości wysłane będą
isywane automatycznie w menu
zynka nadawcza.
ży do wybierania czasu wyświetlania
dego ze slajdów wchodzących w skład
domości MMS. 
żna wybrać ustawienie Zawsze ukrywaj
 Nigdy nie ukrywaj. Dzięki temu

żna nie ujawniać lub ujawniać swój
er odbiorcom wiadomości MMS.

y opcja jest włączona, telefon będzie
ierał mniej wiadomości reklamowych
awanych przez sieć.
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Telefon może zawierać profile skonfigurowane
fabrycznie. Aby zmienić ustawienia, wybrać profil
MMS, a następnie Modyfikuj. Będą wówczas dostępne
wymienione niżej ustawienia.
Ustawienia aplikacji

Tryb 
pobierania

Można wybrać jeden z dwóch trybów:
• Ręczny: połączenie z serwerem jest

nawiązywane ręcznie. W tym celu
zaznaczyć powiadomienie w Skrzynce
odbiorczej, wybrać Czytaj, a po wczytaniu
Odtwórz.

• Automatyczny: każda nowa wiadomość
jest pobierana do skrzynki odbiorczej.
Aby odtworzyć wybrany MMS, nacisnąć
>.

Ten tryb nie działa w roamingu.

Okres 
ważności

Służy do wybierania okresu od 1 godziny do
1 tygodnia, (maksimum) przez który wiado-
mość będzie przechowywana na serwerze.
Ustawienie to jest bardzo ważne, jeśli
odbiorca nie jest zalogowany w sieci (i nie
może natychmiast odebrać wiadomości).

Potw. 
przeczytania

Op
włą
SM
wia
skas

Potw. 
odbioru

Op
jest
SM
odr

Automa-
tyczny zapis

Op
jest
zap
Skr

Czas 
trwania 
slajdu

Słu
każ
wia

Ukryj mój 
nr

Mo
albo
mo
num

Odrzucaj 
reklamy

Gd
odb
nad
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Ustawienia sieci Ustawienia GSM
ołączenie GSM, telefon wybiera
zez Orange.  Ten rodaj połączenia
czenia telefonicznego połączenia
ternetem. Parametry połączenia
ższej tabeli.

GSM można porównać do
pu do Internetu, to połączenie
ać do dostępu szerekopasmowego.
 Packet Radio Service) umożliwia
nych drogą radiową.
 połączenia GPRS może zajść
ia nazwy użytkownika oraz hasła,

telefonu dostępowego używany do
nia połączenia. Najpierw wybrać
ntegrated Service Digital Network)
logowy, a następnie wpisać Numer
 podany przez Orange.
użytkownika oraz hasło podane
range, umożliwiające dostęp do

do ustawiania czasu braku
ości (ponad 30 s), po którym
nie jest automatycznie
ane.
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Poczta elektroniczna (E-mail)
Menu to służy do włączania, modyfikowania lub
zmieniania nazwy jednego z dostępnych profili e-mail.
Telefon może zawierać profile skonfigurowane
fabrycznie. Aby zmienić ustawienia, wybrać profil e-
mail, a następnie Modyfikuj. Będą wówczas dostępne
wymienione niżej ustawienia.

Jeżeli jedno z kont pocztowych jest skonfigurowane
fabrycznie, to jego nazwy może nie dać się zmienić.

Dostęp do sieci
Aby umożliwić pobieranie wiadomości e-mail, trzeba
najpierw skonfigurować połączenie z Internetem.

Gdy jest używane p
numer dostarczony pr
jest podobny do połą
komputera PC z In
GSM opisano w poni

Ustawienia GPRS
Jeżeli połączenie 
telefonicznego dostę
GPRS można porówn
Usługa GPRS (Global
szybsze przesyłanie da
Przy konfigurowaniu
potrzeba wprowadzen

Konto 
sieciowe

Służy do wybierania jednego z uprzednio
skonfigurowanych profilów połączenia
(patrz  “Ustawienia dostępu”, str. 22).

Sieć Służy do wybierania typu sieci używanej
do nawiązywania połączenia: GSM, GPRS
lub Preferuj GPRS.

Centrum 
MMS

Służy do wpisywania adresu serwera
MMS, z którym będzie łączył się telefon.

Adres bramki
Port bramki

Służą do wpisywania adresu IP oraz
numeru portu bramki serwera.

Numer 
telefonu

Numer 
nawiąza
ISDN (I
lub Ana
telefonu

Użytkownik 
i Hasło

Nazwa 
przez O
usługi.

Autom. 
rozłącz

Służy 
aktywn
połącze
przeryw
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SMTP trzeba uzyskać od dostawcy

ołączenia GPRS,  to może zajść potrzeba
ę Orange w celu uzyskania prawidłowego
TP

y do włączania/wyłączania odbioru
syłanych przez sieć do wszystkich
ępne są następujące ustawienia:

s POP3 jest adresem serwera poczty
chodzącej i ma zazwyczaj format
.yourmail.com.

wa użytkownika (login) danego konta
towego.

umer portu serwera POP3. Zazwyczaj
est to port 110.
umer portu serwera SMTP. Zazwyczaj
st to port 25.
dres IP serwera DNS.
pcja ta służy do włączania/wyłączania

rocesu uwierzytelniania przez serwer
MTP. Informacji o prawidłowym
stawieniu udzieli dostawca Internetu.
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chociaż niektóre z połączeń GPRS nie wymagają tego.
Będzie trzeba wpisać nazwę APN (Access Point Name).

Sieć
Menu to służy do wybierania sposobu łączenia się
z Internetem.
• GSM: telefon będzie używał do połączeń z serwerem

poczty elektronicznej tylko sieci GSM.
• GPRS: telefon będzie używał do połączeń z serwerem

poczty elektronicznej tylko sieci GPRS .
• Preferuj GPRS: telefon najpierw będzie próbował

połączyć się z siecią GPRS. Jeśli sieć ta nie będzie
dostępna, połączy się z siecią GSM. 

Opcja ta wymaga skonfigurowania zarówno ustawień
GSM, jak i GPRS.
Serwer poczty
Służy do konfigurowania ustawień potrzebnych do
połączenia z serwerem poczty elektronicznej.

Adresy POP3 i 
Internetu.
Jeżeli używa się p
skontaktowania si
adresu serwera SM

Zaawansowane

SMS sieciowe
Funkcja ta służ
wiadomości wy
abonentów. Dost

Hasło Hasło dostępu do danego konta
pocztowego.

Adres
E-mail 

Adres poczty elektronicznej.

Adres 
SMTP 

Adres SMTP jest adresem serwera poczty
wychodzącej i ma zazwyczaj format
smtp.yourmail.com.

Adres POP3 Adre
przy
pop3

Użytkownik Naz
pocz

Port POP3 N
j

Port SMTP N
je

Adres DNS A
Uwierzyt. 
SMTP

O
p
S
u
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Menu to służy do wysyłania poczty elektronicznej do
biorców jednocześnie. Wysyłane
 załączniki, takie jak np. pliki
debrane wiadomości można

załączniki wyświetlać przy użyciu
ramowania.

-mail zostanie wyłączone przed
ści, lub wysyłanie wiadomości
wiadomość zostanie skasowana.

Kod kanału Służy do wybierania typu wiadomości,

cje książki adresowej (zapisanej
 zawierają adresy e-mail, (patrz
resowa”, str. 13) ,  to menu to
wybranie nazwiska z Książki

yświetlona lista adresatów, po
przycisku ,można zmienić

unąć go z listy.

brana książka z karty SIM, jest
pole umożliwiające wpisanie adresu.

ży do projektowania wiadomości. 
ć dostęp do poniższych opcji,
.
ięk lub Dodaj grafikę służą do
 załącznika z dźwiękiem lub
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Nowa wiadomość

Nowa wiadomość e-mail

Jeżeli umowa z Orange nie obejmuje usługi poczty
elektronicznej, to konto poczty elektronicznej trzeba założyć
oddzielnie. W przypadku usługi oferowanej przez Orange,
wszystkie parametry są podawane przez Orange.

jednego lub kilku od
listy mogą zawierać
graficzne jpeg. O
przekazywać dalej, a
odpowiedniego oprog

Gdy menu Wyślij e
wysłaniem wiadomo
zostanie anulowane, 

które mają być stale wyświetlane w trybie
gotowości. Aby umożliwić odbieranie
wiadomości sieciowych trzeba wpisać
zarówno Kod kanału, jak i Temat

Odbieranie Służy do włączania / wyłączania odbioru
wiadomości sieciowych.

Temat Służy do definiowania tematu (rodzaju)
wiadomości, które mają być odbierane.
Aby zdefiniować nowy temat, wybrać
<Nowy wpis>, wprowadzić kod kanału
podany przez Orange, a następnie wpisać
nazwę tematu. Uprzednio zapisane tematy
można modyfikować lub usuwać.

Można wpisać maksymalnie 15 tematów.
Informacji o kodach poszczególnych
kanałów wiadomości udziela Orange.

Dodaj 
adresata

Jeżeli pozy
w telefonie)
“Książka ad
umożliwia 
adresowej.
Gdy jest w
naciśnięciu 
adres lub us

Gdy jest wy
wyświetlane 

Utwórz 
e-mail

Opcja ta słu
Aby uzyska
nacisnąć ,
• Dodaj dźw

dołączania
obrazem;
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ekst wiadomości, a następnie
K. Zostaną wówczas wyświetlone
 opcje:

i SMS można dołączyć maks. 2
h różnych typów. Animacje i obrazy
zajemnie, tzn. jeżeli najpierw wybierze
następnie obraz, to z wiadomością

 tylko obraz i vice versa.

ch SMS nie można wysyłać obrazów
onionych prawami autorskimi.

ość MMS
ozycji Nowa wiadomość MMS trzeba
adzić odbiorcę. Można wybrać co
go adresata z ksiązki adresowej,
umer telefonu komórkowego albo

y wpisać wiadomość.

by zapisać bieżącą wiadomość  wraz
ewentualnymi załącznikami)
pamięci telefonu.

by wysłać bieżącą wiadomość;
by dołączyć melodię;
by dołączyć rysunek lub animację.
by zmienić język wpisywania tekstu.
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Do każdej wiadomości można dołączyć tylko jeden plik
graficzny (JPEG, GIF lub BMP) albo jeden plik dźwiękowy.
Gdy podczas wpisywania wiadomości zostanie odebrane
połączenie, menu wyłączy się. Po zakończeniu połączenia
telefon powróci do trybu gotowości.

Nowy SMS
Aby wysłać wiadomość SMS, wykonać niżej
wymienione czynności:
1. Wybrać Utwórz wiadomość > Nowy SMS,

a następnie Wpisz numer telefonu lub Z książki
adresowej, po czym nacisnąć L Wybierz lub ,.

2. Wpisać numer lub wybrać go z książki adresowej,
po czym nacisnąć,. Zostaną wówczas
wyświetloen następujące opcje:

3. Wpisać t
nacisnąć O
następujące

Do wiadomośc
załączniki, dwóc
wykluczają się w
się animację, a 
zostanie wysłany

W wiadomościa
oraz melodii chr

Nowa wiadom
Po wybraniu p
najpierw wprow
najmniej jedne
wpisać nowy n

• Wyślij teraz umożliwia wysłanie
wiadomości do wybranego adresata
(adresatów);

• Zmień wiadom. służy do zmieniania treści
wiadomości.

Dodaj 
odbiorcę

aby  dodać następnych odbiorców
z książki adresowej lub wpisać numer
telefonu. Aby zmienić numer lub
usunąć adresata, wybrać żądaną pozycję
listy i nacisnąć OK.

Utwórz SMS ab

Zapisz a
z
w

Wyślij teraz a
Dodaj dźwięk a
Dodaj grafikę a
Język wpisów a



Wiadomości

nowy adres e-mail. Aby rozpocząć projektowanie

mość, wybrać Wyślij teraz
ekranie jest wyświetlany pasek
ysyłania (aby anulować, nacisnąć

iadomość została zapisana jako
ania będzie dostępna w menu
mość była już wysłana, to będzie

 usunąć wybraną stronę (o ile
omość zawiera co najmniej dwie

ny).

 zapisać wiadomość jako projekt,
y będzie można później
dyfikować, uzupełnić i wysłać.

 zapisać wiadomość jako szablon,
y będzie można wykorzystywać do
rzenia następnych wiadomości
S (np. wiadomość z życzeniami
zinowymi).

 wyświetlić utworzony pokaz
dów.

 zmienić domyślny czas
wietlania ustawiony w Ustawienia
stawienia aplikacji (patrz str. 32),
brać opóźnienie między
zczególnymi slajdami.
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wiadomości, trzeba wybrać Utwórz MMS. Podczas
tworzenia wiadomości MMS na ekranie jest widocznych
5 ikon służących do dodawania obrazu, tekstu, dźwięku,
wysyłania wiadomości oraz do wyświetlania opcji MMS.
Żądaną funkcję wybiera się przyciskiem+lub-, po
czym trzeba ją zatwierdzić naciskając , lub L.
1. Zaprojektować wiadomość: dodać Obraz, Tekst

i/lub Dźwięk. Aby utworzyć następny slajd,
nacisnąć>.

2. Przejść do Opcji MMS (patrz poniżej).
3. Aby wysłać wiadomość, wybrać Wyślij teraz.
Obrazy dołączane do wiadomości wybiera się z listy
Obrazy. Nie można przesyłać obrazów chronionych
prawami autorskimi.
Można przesyłać pliki dźwiękowe dostępne na liście
dźwięków. Podczas tworzenia wiadomości MMS są
dostępne następujące opcje: 

Aby wysłać wiado
i nacisnąć,. Na 
sygnalizujący postęp w
LAnuluj). Jeśli w
projekt, opcja wysył
Projekty. Jeżeli wiado

Następny /
Poprzedni
slajd

Aby przejść do następnego lub
poprzedniego slajdu.  Opcja ta jest
dostępna, gdy wiadomość MMS
zawiera co najmniej dwa slajdy.

Edytuj temat Aby wpisać lub zmienić temat
wiadomości.

Usuń slajd Aby
wiad
stro

Zapisz jako 
projekt

Aby
któr
zmo

Zapisz jako 
szablon

Aby
któr
two
MM
urod

Podgląd MMS Aby
slaj

Czas trwania 
slajdu

Aby
wyś
> U
i wy
pos



38

k nagłówka nie ma ikony, to
 można pobrać. W tym celu
, i wybrać Pobierz pocztę.
 te czynności można pobierać kolejne
 odpowiadające poszczególnym
.
wiadomość zawiera załączniki (plik

ekstowy lub inną wiadomość), to są
ępujące symbole:
czegóły nagłówka wiadomości (datę
dres nadawcy, itp.). Aby wyświetlić te
nacisnąć ,.
mości jest wyświetlany jako załącznik.

świetlić, nacisnąć,. Taką wiadomość
 przeczytać - nie są dostępne inne opcje.
ości jest dołączony plik tekstowy (tylko
acie ".txt"). Aby go przeczytać,  nacisnąć

. Taką wiadomość można tylko
- nie są dostępne inne opcje.
 jest wyposażony w oprogramowanie
ce odczytanie załącznika lub wiadomość
.
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dostępna w Skrzynce nadawczej, o ile jest włączona
funkcja Automatyczny zapis.

Skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza wiadomości e-mail
Menu to służy do nawiązywania połączenia z serwerem
poczty,  wczytywania nagłówków wiadomości
(zawierających nadawcę i temat). Następnie można
pobrać żądane wiadomości.
1. Wybrać Otwórz skrzynk.:  telefon łączy się

automatycznie z serwerem poczty elektronicznej
i pobiera nagłówki wszystkich wiadomości (po pięć).

2. Jeżeli na końcu listy jest widoczny napis Następny
(lub Poprzedni na początku listy), to na serwerze
są dostępne jeszcze nagłówki innych wiadomości:
aby je pobrać, wybrać jedną z dostępnych opcji
i nacisnąć przycisk ,.

3. Aby wyświetlić Szczegóły, wybrać nagłówek
i nacisnąć,. Przy nagłówkach wiadomości
mogą być wyświetlane następujące ikony:

4. Jeżeli obo
wiadomość
nacisnąć 
Powtarzając
wiadomości
nagłówkom.

Jeżeli odebrana 
graficzny, plik t
wyświetlane nast

Wiadomość jest za duża (ponad 50 KB) i nie
można jej wczytać.

Wiadomość jest przeznaczona do skasowania
(patrz str. 39).

Zawiera sz
i godzinę, a
informacje, 
Tekst wiado
Aby go wy
można tylko
Do wiadom
tekst w form
przycisk ,
przeczytać  
Telefon nie
umożliwiają
jest za duża
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5. Wybrać nagłówek wiadomości, a następnie
 ,, będą wówczas dostępne
je:

Do wiadomości dołączono inny list elektroniczny

ać adres nadawcy do książki
, nawet jeśli wiadomość nie
zcze pobrana z serwera.
tworzenia nowej pozycji książki
Nowy wypis>. Można też dodać
ić adres przypisany do uprzednio
ej pozycji książki. W tym celu
dane nazwisko z listy.

poczty elektronicznej można
 tylko do książki zapisywanej
 telefonu. Jeżeli jest wybrana
 karty SIM, to menu to NIE
yświetlone.

czyć wiadomość do usunięcia (aby
zaznaczenie, ponownie wybrać tę
y wyłączaniu menu E-mail zostanie
e pytanie, czy zaznaczone

ci mają być usunięte z serwera
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Plik graficzny będzie można wyświetlać  przy użyciu
menu Lista obrazów tylko wtedy, gdy zostanie on
zapisany w pamięci telefonu.  Jeżeli pamięć telefonu jest
już zapełniona, to w celu zapisania nowego pliku trzeba
zwolnić pamięć (kasując obrazy, dźwięki, wiadomości,
itp.). Telefon może odrzucić plik graficzny, gdy jest on
za duży lub ma nieprawidłowy format. Plik musi być
zapisany w formacie JPEG, BMP lub GIF.

Optymalny rozmiar obrazu to 128 x 160 pikseli,
(wielkość ekranu). Gdy obrazy mają być przesyłane do
telefonu z komputera PC, rozmiar pliku można
dostosować przy użyciu programu do edycji grafiki.

nacisnąć przycisk
następujące opc

(do wiadomości można dołączyć maks. pięć
kolejnych listów).  Taką wiadomość można tylko
przeczytać - nie są dostępne inne opcje.
Do wiadomości jest dołączony plik graficzny. Aby
zapisać plik w telefonie, wybrać go, po czym dwa
razy nacisnąć , (w razie potrzeby można zmienić
nazwę pliku).

Dodaj 
nadawcę

Aby dod
adresowej
została jes
W celu u
wybrać <
lub zmien
utworzon
wybrać żą

Adresy 
dopisywać
w pamięci
książka z
zostanie w

Usuń Aby zazna
anulować 
opcję). Prz
wyświetlon
wiadomoś
poczty.
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iorcza MMS
mości MMS jest sygnalizowane ikoną
nu oraz sygnałem dźwiękowym (o ile
wiednią funkcję). Jeżeli nadawca
ł otrzymać potwierdzenie przeczytania,
ietlony komunikat z pytaniem, czy

enie. Gdy wiadomość MMS zostanie
dostępna Skrzynce odbiorczej. 

domości MMS jest większa od dostępnej
efonu, trzeba zwolnić pamięć kasując dane
.). Patrz  “Stan pamięci”, str. 48.

y pobrać numery zawarte
wiadomości. Funkcja ta jest
idoczna tylko wtedy, gdy wiadomość
wiera numery, które można pobrać.
y zapisać melodię przesłaną wraz
wiadomością. Funkcja ta jest
idoczna tylko wtedy, gdy wiadomość
wiera melodię, którą można pobrać.
y zapisać obraz lub animację

rzesłane wraz z wiadomością. Funkcja
 jest widoczna tylko wtedy, gdy
iadomość zawiera obraz, który
ożna pobrać.
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Skrzynka odbiorcza SMS
Skrzynka odbiorcza SMS zawiera wszystkie wiadomości
przeczytane i nieprzeczytane. Aby przeczytać
wiadomość, wybrać ją i nacisnąć LOdczytaj lub ,.
Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji,
nacisnąć ROpcje.

Skrzynka odb
Odebranie wiado
na ekranie telefo
włączono odpo
wiadomości chcia
to zostanie wyśw
wysłać potwierdz
pobrana, będzie 

Gdy wielkość wia
wolnej pamięci tel
(obraz, dźwięk, itp

Odpo-
wiedz

Aby  odpowiedzieć nadawcy, którego adres
jest automatycznie dodawany do listy
adresatów.

Przekaż 
do

Aby przesłać pobraną wiadomość do innej
osoby.

Usuń aby skasować wybraną wiadomość.
Do telefonu aby zapisać wiadomość w pamięci

telefonu.
Odpowiedz aby odpowiedzieć nadawcy.
Przekaż do aby przekazać wiadomość do innej

osoby. Uwaga: nie można przekazywać
załączników.

Połącz. głośn. aby oddzwonić do nadawcy w trybie
głośnomówiącym.

Oddzwo-
nienie

aby oddzwonić do nadawcy.

Zapisz 
numer

aby zapisać numer nadawcy (o ile jest
dołączony do wiadomości);

Numer 
z SMS

ab
w
w
za

Zapisz 
melodię

ab
z
w
za

Zapisz 
grafikę

ab
p
ta
w
m



Wiadomości

Skrzynka odbiorcza MMS zawiera wszystkie

omatycznie kasowane po odebraniu
MS. NIE można ich kasować
przypadku braku powiadomienia

omości MMS.

zystkie wiadomości MMS i SMS,
zapisano jako projekty, lub które
matycznie przy wyłączeniu menu
im wiadomość została zapisana

a. Projekty można odtwarzać,
wać oraz wyświetlać ich szczegóły.

Następny / Aby przejść do następnego lub
zedniego slajdu. W trybie ręcznym,
y można przełączać przyciskiem
  lub  >. Opcja ta jest jest
czna tylko wtedy, gdy wiadomość
era co najmniej dwa slajdy.
 odłączyć obraz z bieżącego slajdu
isać go na liście Obrazy.
 odłączyć dźwięk z bieżącego
u i zapisać go na Liście dźwięków.
 zamknąć wiadomość MMS

rócić do listy opcji.
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wiadomości przeczytane i nieprzeczytane.
powiadomienia, potwierdzenia odbioru i przeczytania.
Aby przeczytać wiadomość, wybrać ją i nacisnąć
>. Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych
opcji, nacisnąć  , lub L Opcje.

Gdy wiadomość jest otwarta, aby uzyskać dostęp
do następujących opcji, nacisnąć  L Opcje.

Powiadomienia są aut
pełnej wiadomości M
wcześniej, ponieważ w
nie da się odebrać wiad

Projekty
Menu to zawiera  ws
które po utworzeniu 
zostały zapisane auto
MMS lub SMS, zan
ręcznie lub wysłan
edytować, wysłać, usu

Odtwórz aby powrócić do trybu
automatycznego: wiadomość
MMS będzie odtwarzana jako
ciągły pokaz slajdów.

Prześlij dalej aby przekazać wybraną wiadomość
do innej osoby. 

Szczegóły MMS aby wyświetlić informacje
o wybranej wiadomości
(rozmiar, data itd.).

Usuń aby usunąć wybraną wiadomość.

Odtwórz
wiadomość

Aby powrócić do trybu
automatycznego: wiadomość MMS
będzie odtwarzana jako ciągły pokaz
slajdów.

Poprzedni slajd popr
slajd
<
wido
zawi

Odłącz obraz Aby
i zap

Odłącz dźwięk Aby
slajd

Zamknij Aby
i pow
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ć, usuwać wszystkie wiadomości, jak
ć ich szczegóły. Wiadomość można tez
łać do innej osoby.

e zostały zapisane można wysyłać tylko
t lub Skrzynka nadawcza. Usuniętych
mości, powiadomienia, czy potwierdzenia)
skać. Aby anulować usunięcie nacisnąć

SMS
o wyświetlania zapisanych wiadomości
ie od tego, czy zostały wysłane.

ożna usuwać lub przekazać do innej
ież edytować (a następnie przesłać).
 końcu listy opcja <Usuń wszystk.>
ania wszystkich wiadomości na raz.
h wiadomości może być potrzebne
a pamięci na odebranie nowych.
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Szablony

Szablony MMS
Menu to zawiera wszystkie wiadomości, które po
utworzeniu zapisano jako szablony. Szablony można
odtwarzać, edytować oraz usuwać.

Szablony SMS
Menu to zawiera wszystkie fabrycznie zaprogramowane
wiadomości, takie jak "Czekam na ciebie", czy "Proszę
oddzwoń". Dzięki temu, typowe wiadomości
można wysyłać bezpośrednio z tego menu, bez
ręcznego wpisywania.

Skrzynka nadawcza

Skrzynka nadawcza wiadomości MMS
Menu to zawiera wiadomości wysłane oraz te, które zostały
przeznaczone do wysłania lecz nie zostały jeszcze wysłane.

Można odtwarza
również wyświetla
wysłać  lub  przes

Wiadomości, któr
z folderów Projek
elementów (wiado
NIE można odzy
RWstecz.

Wiadomości 
Menu to służy d
SMS, niezależn
Wiadomości te m
osoby, jak równ
Znajdując się na
służy  do kasow
Usuwanie staryc
w celu zwolnieni
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9 • Orange World

Menu to służy do obsługi przeglądarki WAP
i umożliwia dostęp do różnych serwisów
oferowanych przez Orange, np. informacyjnych
(wiadomości, sport, pogoda,  itp.).

Telefon może być już skonfigurowany. Jeśli tak nie jest, można
go skonfigurować za pośrednictwem strony internetowej klubu
Philips. Po wyświetleniu strony www.club.philips.com należy
wybrać kraj, a następnie  Mobile content > Other services
> WAP. Usługa ta jest jednak dostępna tylko w tych krajach,
które są wymienione na tej stronie, i tylko dla
wyszczególnionych na niej modeli telefonów. Jeśli usługa nie
jest dostępna, szczegółowych informacji udzieli Orange.

Aby uruchomić sesję WAP wybrać to menu,
a następnie nacisnąć L  Wybierz lub OK.

Telefon łączy się z siecią zgodnie z Ustawieniami
dostępu skonfigurowanymi w menu Ustawienia >
Sieć (patrz str. 44). W przypadku błędu połączenia,
na ekranie pojawi się komunikat "Przejdź do
menu": wówczas, aby wyświetlić opcje WAP,
nacisnąć  L Opcje (patrz str. 46).
Szczegółowe informacje o ustawieniach
zamieszczono w punkcie “WAP”, str. 44.

Nacisnąć + lub 
-

Aby przeglądać strony on-line.

Nacisnąć , lub
L Wybierz

Aby wybrać podświetloną pozycję.

Nacisnąć  R
Wstecz

Aby powrócić do poprzedniej
strony.

Nacisnąć )
lub wybrać
Opcje > Zakończ

Aby zakończyć sesję WAP.
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 szybki dostęp do stron z listy

ania stron nacisnąć (, a następnie
: pola Nazwa oraz URL zostaną
pełnione danymi z wyświetlanej strony.
kładkę i wpisać nazwę zakładki (okno

się automatycznie). Nacisnąć ,, po
es URL. Menu Zarządz. zakładk. służy
edytowania wybranej zakładki.

o wpisywania adresu strony WAP. Po
nego adresu można bezpośrednio
ądaną stroną. Ten sposób szybkiego
ronami WAP nie wymaga zapisywania

dresy, które wpisano w tym menu
czono się przynajmniej jeden raz.
żna ponownie połączyć się ze stroną
wpisywania adresu. W tym celu trzeba
isty i nacisnąć ,.

 sesją WAP trzeba skonfigurować
ia.

do wybierania jednego z dostępnych
finiowania ustawień połączenia dla
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10 • Rozrywka

Lampa błyskowa
Telefon jest wyposażony w lampę znajdującą się obok
obiektywu aparatu. Przy użyciu tego menu można ją
wyłączyć lub włączyć na 10 s, np. aby odnaleźć coś
w ciemności.
WAP
Menu to służy do konfigurowania ustawień WAP oraz
do łączenia się ze stronami WAP. Informacje
o przyciskach służących do przeglądania stron WAP
zamieszczono w rozdziale “Orange World”, str. 43.
Strona główna
Jest to odnośnik do strony, która zostanie wyświetlona
jako pierwsza po uruchomieniu przeglądarki WAP
w trybie gotowości. W większości przypadków, ten
element menu WAP jest skonfigurowany przez Orange
i umożliwia połączenie z jego stroną Orange World.
Zmienianie strony głównej omówiono w punkcie
“Opcje”, str. 46.
Zakładki
Funkcja ta służy do zapisywania odnośników do
wybranych stron WAP, zmieniania nazw odnośników

oraz umożliwia
ulubionych.
Podczas przegląd
wybrać Zakładki
automatycznie wy
Wybrać Dodaj za
edycji wyświetli 
czym wpisać adr
do usuwania lub 
Podaj adres
Menu to służy d
wybraniu wpisa
połączyć się z ż
łączenia się ze st
zakładek.
Lista zawiera a
i z którymi połą
Dzięki temu mo
bez ponownego 
wybrać stronę z l
Ustawienia
Przed pierwszą
profil połączen
Wybierz profil
Menu to służy 
profili oraz de



Rozrywka

każdego z nich. Zmień nazwę profilu
ia nazwy bieżącego profilu.

nie nowej nazwy - okno edycji
cznie.)

tego obszaru pamięci telefonu,
sesji WAP są przechowywane

 na zapisywanie plików cookie
ia.
za usługi Push

do odczytywania wiadomości
anych przez Orange oraz do

kach odebranie nowej wiadomości
e wyświetleniem czerwonego znaku
wiadomość, nacisnąć , lub
natomiast powrócić do trybu
Wstecz. 

awierają odnośnik (adres URL)
 dostęp do odpowiedniej usługi
 odnośnika zostanie nawiązane

 WAP, po czym będzie można
edialne lub wczytać je do telefonu.
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Wszystkie opisane poniżej ustawienia będą dotyczyć
tylko wybranego profilu.

Sieć
• Strona główna: służy do zmieniania nazwy i adresu

strony głównej (rozpocząć wpisywanie nowej nazwy -
okno edycji wyświetli się automatycznie).

• Dostęp do sieci: służy do wybierania jednego z profili
danych, które zdefiniowano w menu Ustawienia >
Ustawienia dostępu (patrz str. 22).

• Sieć: służy do wybierania typu sieci, która jest używana
przez dany profil do połączeń z WAP (patrz str. 22).

• Adres proxy oraz Port proxy: służą do wpisywania
adresu bramki oraz numeru portu, które  będą
używane przy uruchamianiu połączenia WAP przy
użyciu wybranego profilu.

• Zabezpieczenia: służy do wyświetlania listy
zainstalowanych Certyfikatów bezpieczeństwa
(a następnie do wyświetlania ich szczegółów lub
usuwania), Informacji o sesji lub Bieżącego certyfikatu.

Opcje przeglądarki
Służy do włączania/wyłączania wczytywania obrazów
dołączonych do stron WAP.

Ustawienie Wyłączono przyspieszy wczytywanie
przeglądanych stron.

Służy do zmienian
(Rozpocząć wpisywa
wyświetli się automaty
Cache
Służy do kasowania 
w którym podczas 
przeglądane strony. 
Pliki cookie
Służy do zezwalania
oraz do ich usuwan
Skrzynka odbiorc
Menu to służy 
automatycznie wysył
zarządzania nimi. 

W niektórych przypad
push jest sygnalizowan
"@". Aby odczytać 
LOdczytaj. Aby 
gotowości, nacisnąć R

Wiadomości push z
umożliwiający szybki
WAP:  po wybraniu
połączenie ze stroną
przeglądać pliki multim
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 służy do włączania gry polegającej
ijaniu ceglanego muru przy użyciu
bijanej rakietą. Po rozbiciu ostatniej
ik przechodzi do następnego etapu
uje się przy użyciu następujących

 obsługuje aplikacje JAVA, takie jak
 udostępniane przez operatorów

 uruchomieniu aplikacji JAVA jest
rmacja, że instalacja i konfigurowanie
lka minut. Informacja ta nie jest
 następnych uruchomieniach.

 Java można skonfigurować ustawienia.

suwanie rakiety w lewo lub prawo.
rzucanie piłki w lewo lub w prawo
zpoczęcie gry.
rywanie gry. Przerwa w grze może
ć nie więcej niż 2 minuty. Po tym cza-

gra zostanie automatycznie zakończo-
 telefon powróci do trybu gotowości.
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Gdy skrzynka odbiorcza usługi push jest zapełniona,
zostanie wyświetlona prośba o usunięcie wiadomości
z menu WAP > Skrz. odb. usł. Push.

Opcje
Aby wyświetlić opcje, podczas przeglądania stron
WAP, nacisnąć ( lub LOpcje:

Gra
Menu to
na rozb
piłki od

cegły, użytkown
gry. Grę obsług
przycisków:

Java
Telefon
np. gry
GSM.  

Przy pierwszym
wyświetlana info
może trwać ki
wyświetlana przy
Ustawienia
Po zainstalowaniu

Strona główna Daje bezpośredni dostęp do strony
głównej, ustawionej w przeglądarce.

Powrót Powrót do poprzedniej strony WAP.
Dalej Wyświetlenie następnej strony WAP.
Odśwież Ponowne wczytanie bieżącej strony

z serwera.
Zapisz jako stronę 
główną

Menu to służy do zapisywania
bieżącej strony WAP jako strony
głównej (domyślnej). 

Zapisz jako... Podczas przeglądania stron WAP,
menu to umożliwia zapisywanie, na
liście Obrazy, obrazów osadzonych
na bieżącej stronie.

Zakończ Służy do zakańczania sesji WAP.
Zakładki
Podaj adres
Ustawienia
Skrz. odb. usł. Push.

Opcje te opisano na str. 44 i 45.

4 i 6 Prze
* i # Wy

i ro
0 Prze

trwa
sie 
na a



Rozrywka

Automatyczne uruchamianie Sieć
 do ustawień specyficznych dla

dresy DNS oraz proxy. Jeśli jest
ego pozycje są zaprogramowane
owinny być zmieniane.

ostanie wybrana po raz pierwszy,
 w celu rozpoczęcia inicjalizacji,

 kilka minut.
e okno JAVA można:

 aby uzyskać dostęp do foldera
następnie  L Menu i Wybierz w
nia jednej z gier,
enu, aby uzyskać dostęp do opcji
h tworzenie nowych folderów
imi..
 gry JAVA wczytane do telefonu,
Instaluj: grę można uruchomić
talowaniu.
aplikację JAVA, nacisnąć Wyjdź.
yświetlić listę dostępnych opcji

 zarządzanie folderami oraz
cisnąć L Menu.

wietlać komunikaty dotyczące
ty są aplikacjami JAVA, takimi
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Służy do włączania/wyłączania automatycznego
uruchamiania aplikacji JAVA. Gdy funkcja jest
włączona, aplikacja JAVA będzie automatycznie
uruchamiana natychmiast po zainstalowaniu.
Dostęp do sieci

Menu to daje dostęp
Orange, takich jak a
dostępne, wszystkie j
przez operatora i nie p
Java
1. Gdy pozycja ta z

nacisnąć L OK
która może trwać

2. Gdy jest widoczn
- nacisnąć ,,

domyślnego, a 
celu uruchomie

- nacisnąć L M
umożliwiającyc
i zarządzanie n

3. Aby zainstalować
trzeba wybrać 
dopiero po zains

4. Aby zakończyć 
Aby natomiast w
umożliwiających
tworzenie ich, na

Telefon może wyś
"MIDletów". MIDle
jak np. gry.

Sieć Menu to służy do wybierania typu sieci, która
jest używana przez dany profil przy
inicjowaniu połączenia.
• GSM lub GPRS: telefon będzie używał do

połączeń tylko sieci GSM albo tylko
GPRS.

• Preferuj GPRS: telefon najpierw będzie
próbował połączyć się z siecią GPRS. Jeśli
sieć ta nie będzie dostępna, połączy się
z siecią GSM.

Opcja ta wymaga skonfigurowania zarówno
ustawień GSM, jak i GPRS. Patrz str. 22 .

Adres 
DNS

Służy do wybierania adresu DNS sieci
zewnętrznej, z którą będzie nawiązane
połączenie. 

Konto 
sieciowe

Służy do wybierania jednego z profili danych
zdefiniowanych w menu Ustawienia >
Ustawienia dostępu (patrz str. 22).
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m nowego zapisu trzeba skasować inny
braz, dźwięk, czy pozycję książki

e dostęp do zaprogramowanych
stron WAP. Aby nawiązać połączenie,
 i nacisnąć L Wybierz.
ków
o menu można zarządzać plikami

apisanymi w telefonie i zawiera
je:
aby uruchomić przeglądarkę WAP
i pobrać nowe pliki dźwiękowe.
aby wyświetlić wszystkie pliki
dźwiękowe na jednej liście.
aby wyświetlić pliki dźwiękowe
pobrane przez użytkownika. 
aby wyświetlić pliki dźwiękowe
zapisane fabrycznie.

Chronionych plików nie można ani
usuwać, ani wysyłać.

aby wyświetlić pliki dźwiękowe
nagrane przez użytkownika.

Philips362-V2Orange_PL_4311 255 63321.book  Page 48  Monday, July 25, 2005  2:39 PM
Album multimediów

11 • Album multimediów

Tryb demonstracji
Menu to służy do włączania krótkiego klipu wideo.
Funkcja ta jest dostępna nawet wtedy, gdy w telefonie
nie ma karty SIM.
Stan pamięci
Funkcja ta służy do wyświetlania stanu wolnej pamięci
(w %). Kilka funkcji korzysta z tej samej pamięci: obrazy
i dźwięki, nagrane notatki głosowe i polecenia głosowe,
wiadomości zapisane w telefonie, książka adresowa,
kalendarz, gry, itd.
Aby wyświetlić stan pamięci, nacisnąć OK. Na
wyświetlaczu pojawią się informacje o stanie wolnej
pamięci (w %) oraz całkowitej pamięci telefonu (w KB).
Aby wyświetlić szczegółowe informacje
o wykorzystaniu pamięci przez poszczególne funkcje,
ponownie nacisnąć OK.
W telefonie fabrycznie zapisano wiele obrazów
i dźwięków. Użytkownik możne usuwać tylko obrazy
i dźwięki z folderów Moje obrazy oraz Moje dzwonki, np.
w celu zwolnienia pamięci na nowe nagrania, czy obrazy.
Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Lista pełna, to

przed utworzenie
element (np. o
adresowej).
Hiperłącza
Menu to daj
odnośników do 
wybrać odnośnik
Lista dźwię
Przy użyciu teg
dźwiękowymi z
następujące opc
Więcej...

Pokaż 
wszystko
Moje melodie

Chronione 
dzwonki

Nagrania



Album multimediów

Po wyświetleniu listy wybrać żądany plik, po czym przeznaczone do zapisania
 wyświetlania na jego ekranie
iedni rozmiar i format. Patrz
0.

folderach pliki są wyświetlane
ej. Aby wyświetlić obraz, wybrać

 Po naciśnięciu przycisku OK
 niżej wymienionych opcji.

uruchomić przeglądarkę WAP
ać nowe pliki graficzne.
ółowe informacje zamieszczono
43.

yświetlić wszystkie pliki graficzne
nej liście.
wyświetlić zdjęcia wykonane
wanym aparatem. 

yświetlić pliki graficzne zapisane
użytkownika. 
yświetlić pliki graficzne zapisane
znie.

ionych plików nie można ani
ć, ani wysyłać.

yświetlić listę ikon pobranych
użytkownika.
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nacisnąć OK. Zostaną wówczas wyświetlone następujące
opcje.

Obrazy
Menu to służy do wyświetlania oraz
modyfikowania obrazów zapisanych w pamięci
telefonu. Dostępne opcje opisano poniżej.

Pliki graficzne 
w telefonie oraz do
muszą mieć odpow
“Ustawienia”, str. 3

W poszczególnych 
w postaci listy tekstow
plik i nacisnąć>.
uzyskuje się dostęp do

Wysłane 
przez...

aby wysłać wybrany plik
dźwiękowy w wiadomości E-mail
(patrz str. 33), przez interfejs
podczerwieni (patrz str. 57) lub jako
MMS (patrz str. 31). Trzeba
pamiętać, że plików z folderu
Nagrania nie można przesyłać
w wiadomościach MMS.

Ustaw jako 
dzwonek

aby ustawić wybrany dźwięk jako
dzwonek.

Jako dzw. 
SMS/MMS

aby ustawić wybrany dźwięk jako
Sygnał wiadom. Funkcję tę trzeba
włączyć w menu Ustawienia >
Dźwięki (patrz str. 17). 

Zmień nazwę aby zmienić nazwę wybranego pliku
dźwiękowego.

Usuń / Usuń 
wszystkie

aby usunąć  wybrany plik lub
wszystkie pliki naraz.

Więcej... aby 
i pobr
Szczeg
na str.

Pokaż 
wszystko

aby w
na jed

Moje zdjęcia aby 
wbudo

Moje obrazy aby w
przez 

Chronione 
obrazy

aby w
fabryc

Chron
usuwa

Ikony aby w
przez 



50

aby cofnąć  ostatnią modyfikację
obrazu, lub wszystkie zmiany naraz.
Aby anulować nacisnąć R Wstecz,
natomiast aby zatwierdzić nacisnąć
L OK.
aby wysłać wybrany obraz przez
interfejs podczerwieni albo jako
wiadomość  E-mail lub MMS.
aby zapisać plik wraz ze wszystkimi
modyfikacjami.
aby obrócić wybrany obraz 
o -90 stopni, -90 stopni lub 
+180 stopni.
aby wyświetlić wybrany plik.
aby wyświetlić właściwości (rozmiar,
format, rozdzielczość, itp.).
aby zmienić nazwę wybranego pliku.
aby usunąć  wybrany plik lub wszystkie
pliki naraz..

Plików z folderu  Chronione obrazy
nie można ani wysyłać, ani usuwać.
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Wysłane 
przez...

aby wysłać wybrany plik graficzny w
wiadomości E-mail (patrz str. 33),
przez interfejs podczerwieni (patrz
str. 57) lub jako MMS (patrz str. 31).
Trzeba pamiętać, że nie można
przesyłać plików chronionych
prawami autorskimi.

Ustaw jako 
tapetę

aby ustawić wybrany dźwięk jako tło
ekranu.

Modyfikuj 
obraz

menu to zawiera następujące opcje:

• Dod. tekst aby do wybranego obrazu dodać tekst.
Wpisany tekst zatwierdza się
przyciskiem OK. Wstawiony element
można przesuwać we wszystkich
kierunkach przyciskami
nawigacyjnymi: krótkie naciśnięcie
przesuwa o 1 piksel, długie o 5 pikseli.
Aby powrócić do edytora tekstu,
nacisnąć R Wstecz, natomiast aby
zatwierdzić tekst i przejść do następnej
funkcji, nacisnąć L OK.

• Ramka lub
ikona

aby do wybranego obrazu dodać
ramkę lub ikonę.

• Cofnij

• Wyślij

• Zapisz

Obróć

Wyświetl
Właściwości

Zmień nazwę
Usuń / Usuń 
wszystkie



Album multimediów

Pokaz slajdów TV zdjęcie, w celu wyświetlenia opcji obrotu (90° lub 180°),
ierz.

matycznego wyświetlania pokazu

yświetlania pojedynczego slajdu
kund), a następnie nacisnąć  OK

yświetlona lista, wybrać żądane
c <lub>. Można też wybrać
 na raz  przy użyciu opcji O(d)zn.
na anulować w ten sam sposób).
wyświetlanie pokazu slajdów,

tomiast aby go wyłączyć, nacisnąć

aczenia obrazów wybranych do
zapamiętywane automatycznie.

slajdów można łatwo powtórzyć,
menu Pokaz slajdów TV.
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Funkcja ta służy do wyświetlania, na ekranie telefonu 
i/lub na ekranie telewizora (przy użyciu opcjonalnego
kabla połączeniowego TV Link), pokazu slajdów
złożonego z plików JPEG dostępnych na Liście
obrazów. Poszczególne obrazy mogą być przełączane
automatycznie albo ręcznie.

Kabel TV Link umożliwiający podłączenie telefonu do
telewizora może nie być dostarczony w zestawie
z telefonem. W takim przypadku trzeba nabyć go
oddzielnie. Patrz “Oryginalne akcesoria Philips”, str. 64 .

Ręczny
Menu to służy do ręcznego wyświetlania zdjęć. Listę
zdjęć przewija się przyciskiem+ lub-. Aby
wyświetlić zdjęcie na ekranie telefonu oraz na
telewizorze, nacisnąć>. Aby powrócić do
wyświetlania listy, nacisnąć<. Gdy jest wybrane

nacisnąć OK lub Wyb

Automatycznie
Menu to służy do auto
slajdów.
1. Wybrać czas w

(10, 15 lub 20 se
lub LWybierz.

2. Gdy zostanie w
obrazu naciskają
wszystkie obrazy
wsz.. (wybór moż

3. Aby rozpocząć 
nacisnąć OK,  na
R.

W obu trybach zazn
pokazu slajdów są 
Dzięki temu, pokaz 
nawet po wyłączeniu 
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. Można przeliczać walutę krajową na
a. Trzeba wpisać kurs wymiany oraz
: wynik jest wyświetlany automatycznie.

 tworzenia nowych terminów (zdarzeń)
 w kalendarzu. Jeżeli w ustawieniach
ych włączono  funkcję Kalendarz (patrz

owe”, str. 21), to o zbliżającym się
ina krótki sygnał dźwiękowy.

 są zapisywane we wspólnej pamięci
ej również przez inne funkcje (książkę
brazów, listę dźwięków, itp.).  Aby
olnej pamięci telefonu, wybrać Album
an pamięci.

nowego terminu
Zdarzenia, wybrać <Nowy wpis>,
 typ zdarzenia (Spotkanie, Wakacje
ienia).
ę i godzinę początku oraz końca
ak również tekst dotyczący zdarzenia
nie z Kowalskim").
zypomnienie (alarm) oraz  ustawić
ć powtarzania zdarzenia. Sygnał
nia będzie włączać się o wybranej
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12 • Dodatki

Menu to zawiera różnorodne funkcje, przydatne
zwłaszcza w czasie podróży.
Kalkulator
Funkcja kalkulatora umożliwia wykonywanie
podstawowych działań. Cyfry wprowadza się przy
użyciu klawiatury numerycznej, a znaki działań
przyciskami nawigacyjnymi, zgodnie z poniższą tabelą:

W górnej części ekranu jest wyświetlana informacja o
przyciskach służących do wykonywania obliczeń.
Aby wpisać przecinek dziesiętny, nacisnąć
i przytrzymać 0. Wyniki są podawane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku i są zaokrąglane. 
Przelicznik jednostek
Funkcja to służy do przeliczania walut przy dowolnie

wybranym kursie
obcą i vice vers
przeliczaną kwotę
Kalendarz
Menu to służy do
i zapisywania ich
alarmów dźwiękow
“Alarmy dźwięk
terminie przypom

Dane kalendarza
telefonu, używan
adresową, listę o
sprawdzić stan w
multimediów > St

Zapisywanie 
1. W menu 

a następnie
lub Do zrob

2. Wpisać dat
zdarzenia, j
(np. "Spotka

3. Włączyć pr
częstotliwoś
przypomnie
godzinie. 

Dodawanie Nacisnąć>lub * .
Odejmowanie Nacisnąć<lub 2 razy nacisnąć * .
Mnożenie Nacisnąć+lub 3 razy nacisnąć * .
Dzielenie Nacisnąć-lub 4 razy nacisnąć *.
Wyświetlanie
wyniku

Nacisnąć , lub #.



Dodatki

Wyświetlanie zdarzeń
każ dzień, Pokaż tydzień oraz Pokaż
tlić wszystkie zdarzenia zapisane w

 tym celu wybrać żądany zakres
iesiąc), po czym nacisnąć OK.

przycisk < lub  > wyświetlić
dzień, tydzień lub miesiąc.

o menu można włączyć
 lokalnego oraz czasu dla
zasowej. Trzeba pamiętać, że
wyświetlaniu czas lokalnego
zamiast tapety wybranej przez

wyświetlane specjalne tło

ne

ając przycisk + lub -
 własną strefę czasową.

anie zegara wprowadza się
kami numerycznymi.

do włączania lub wyłączania
etniego dla własnej strefy cza-
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Przypomnienie jest dostępne tylko dla zdarzeń typu
Spotkanie oraz Do zrobienia.  Przy zmianie strefy
czasowej następuje automatyczna aktualizacja
przypomnień (patrz  “Strefy czasowe” poniżej).

Usuwanie pozycji kalendarza, których 
termin już minął
Funkcja ta służy do usuwania pozycji, których termin
już minął. W tym celu: wpisać datę początkową
(minioną lub przyszłą). Po dwukrotnym naciśnięciu
przycisku OK zostaną usunięte wszystkie pozycje
kalendarza poprzedzające podaną datę.

Aby usunąć wszystkie pozycje kalendarza, wystarczy
wpisać datę odległą o kilka lat (np. 31  grudnia 2010).

Zarządzanie zdarzeniami
Aby zmienić pozycję kalendarza, wybrać żądane
zdarzenie i nacisnąć , lub L Opcje. Zostaną
wówczas wyświetlone następujące opcje:

Przy użyciu funkcji Po
miesiąc można wyświe
pamięci kalendarza. W
(dzień, tydzień lub m
Następnie naciskając 
poprzedni / następny 

Strefy czasowe
Przy użyciu teg
wyświetlanie czasu
wybranej strefy  c
przy włączonym 
i czasu innej strefy, 
użytkownika, jest 
ekranu.

Ustawienia lokal

Usuń Aby usunąć wybrane zdarzenie.
Zmień Aby zmienić wybrane zdarzenie.
Podczer-
wień

Aby przesłać wybrane zdarzenie do innego
urządzenia z interfejsem podczerwieni.

Zmień 
dźwięk

Aby zmienić dźwięk przypomnienia dla
wybranego zdarzenia.

Moja str. 
czasowa

Nacisk
wybrać

Ustaw 
godzinę

Wskaz
przycis

Czas 
letni

Służy 
czasu l
sowej.
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i telefonu (patrz “Stan pamięci”,

agranie, wybrać <Nowy wpis>. Na
ę komunikat Proszę mówić oraz pasek
ania. Aby zakończyć nagrywanie,
pisz. Następnie można  wpisać nazwę

 lub zaakceptować nazwę domyślną.
zycisku OK zostanie wyświetlona lista
ń.
e z listy jest automatycznie odtwarzane
śnięciu przycisku OK są wyświetlane
agranie, zmień nazwę, usuń, ustaw jako
gnał SMS/MMS. 

zeżenie sygnalizuje, że długość
ce przekroczy długość dopuszczalną
i MMS. Czerwona koperta na
, że nagranie jest zbyt długie , aby
adomości MMS.

 do ustawiania budzika z funkcją
orazowo można ustawić 3 różne
stawić budzik:
en z budzików i włączyć go.

wpisać godzinę i nacisnąć OK.
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Strefy czasowe
Funkcja ta służy do jednoczesnego wyświetlania
w trybie gotowości czasu lokalnego oraz czasu dla innej
strefy czasowej. Do włączania / wyłączania służą
przyciski+lub-. Gdy funkcja jest włączona, strefę
czasową można przełączać przy użyciu menu Przeł.
miejsc.-zagr.. 
Przełącz miejsc. / zagr.
Funkcja ta służy do przełączaia strefy czasowej
z lokalnej na zagraniczną i vice-versa.
Ustawienia zewnętrzne

Ustawienia budzika, przypomnień i zdarzeń kalendarza są
niezależne od strefy czasowej! Jeżeli zaprogramuje się budzik
lub zdarzenie na godzinę 9.00 w strefie A, to pomimo
włączenia strefy czasowej B sygnał włączy się o godzinie 9.00.

Dyktafon
Menu to służy do obsługi dyktafonu, pozwalającego na
wykonanie nagrania od długości do 12 min.
maksymalna długość i liczba nagrań zależy od

wolnej pamięc
str. 48).
Aby wykonać n
ekranie pojawi si
postępu nagryw
nacisnąć L Za
pliku z nagraniem
Po naciśnięciu pr
wszystkich nagra
Nagranie wybran
w pętli. Po naci
opcje: odtwórz n
dzwonek i jako sy

Migające ostr
nagrania wkrót
dla wiadomośc
ekranie oznacza
przesłać je w wi

Budzik
Menu to służy
"drzemki". Każd
godziny. Aby u
1. Wybrać jed
2. Następnie 

Inna strefa 
czasowa

Naciskając+lub-wybrać żądaną
strefę czasową.

Czas letni Służy do włączania lub wyłączania  czasu let-
niego dla innej strefy czasowej.
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3. Wybrać częstotliwość włączania: Jednorazowo, Podczerwień
żony w interfejs podczerwieni,
zprzewodową wymianę danych
osażonymi w taki interfejs (np.
komórkowym, komputerem PC
tp.).

lików, które są chronione prawami
ku wymiany danych z komputerem,
stał w nim włączony interfejs

eń
zesyłania danych urządzenie trzeba
 pobliżu telefonu:
i  muszą być skierowane do siebie,
i nie może przekraczać 50 cm.

czerwieni nie może znajdować się

h
 z telefonu przez interfejs
ajpierw wybrać element, który ma
dej kategorii danych jest dostępne
cją Wyślij.

ozpoczyna się, gdy tylko telefon
ie z interfejsem podczerwieni. Na
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Codziennie lub W dni robocze.
4. Następnie wybrać sygnał budzika: budzik, melodię

lub nagranie z dyktafonu. Ustawienie zatwierdzić
przyciskiem OK.

W analogiczny sposób ustawić pozostałe alarmy.

Budzik włącza się również wtedy, gdy telefon jest
wyłączony, zadziała nawet, gdy dzwonek telefonu jest
wyłączony. Aby wyłączyć sygnał budzika, nacisnąć
dowolny przycisk lub zamknąć telefon (za wyjątkiem
sytuacji, gdy jest włączona funkcja drzemki).

Drzemka
Menu to służy do włączania i wyłączania funkcji
"drzemki". Gdy drzemka jest włączona:
• naciśnięcie dowolnego przycisku (oprócz R Stop)

tymczasowo wyłączy sygnał budzika. Budzik włączy
się ponownie po upływie około 7 minut.

• aby  wyłączyć powtarzanie sygnału budzika, dwa razy
nacisnąć  R Stop.

Sygnał budzika może być powtarzany 9 razy,
następnie funkcja drzemki wyłączy się.

Funkcja ta działa dla wszystkich ustawionych
alarmów budzika.

Telefon jest wyposa
który umożliwia be
z urządzeniami wyp
z innym telefonem 
lub PDA, drukarką, i

Nie można przesyłać p
autorskimi. W przypad
upewnić się, czy zo
podczerwieni.

Położenie urządz
Przed rozpoczęciem pr
prawidłowo umieścić w
• porty podczerwien
• odległość między nim
• między portami pod

żadna przeszkoda..
Wysyłanie danyc
Aby przesłać dane
podczerwieni, trzeba n
być przesłany: dla każ
menu podrzędne z op
Przesyłanie danych r
wykryje inne urządzen
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ydłużyć czas między kolejnymi
rii  (przez wyłączanie telefonu na noc).
łączał się automatycznie wybrać
łączanie, po czym nacisnąć OK.
dzinę, o której telefon ma się
łączać, a następnie nacisnąć OK.
 częstotliwość włączania: Jednorazowo,
 dni robocze. Ustawienie zatwierdzić

Włączenie funkcji jest potwierdzane
a ekranie. Automatyczne wyłączanie
logiczny sposób.

st zarezerwowane dla usług
przez Orange. Szczegółowych
stępnych opcjach udzieli Orange.

liwia zapisanie danych. Po zapisaniu
 telefon powraca do trybu gotowości.
ne są domyślne nazwy plików, które
 zmieniać po włączeniu
iedniego menu.

do wyświetlania szczegółów
nego pliku (odtwarzania dźwięku lub
tlania obrazu).
ignorować odebrane dane.
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ekranie telefonu będą wyświetlane informacje
o przebiegu przesyłania danych.

Wysyłanie danych zostanie przerwane jeśli telefon nie wykryje
urządzenia przed upływem określonego czasu, zostanie
przerwana wiązka podczerwieni, albo zostanie anulowane
przez użytkownika.

Aby odebrać dane, wybrać Odbierz. Telefon będzie
wówczas gotowy do odbierania danych i będzie czekał
na drugie urządzenie. Podobnie jak przy wysyłaniu
danych, na ekranie telefonu będą wyświetlane
informacje o przebiegu transmisji.

Odbieranie danych zostanie przerwane jeśli urządzenie nie
nawiąże łączności z telefonem przed upływem określonego
czasu,  zostanie przerwana wiązka podczerwieni,  przesyłany
plik będzie za duży, albo zostanie anulowane przez
użytkownika.

Zapisywanie danych
Odebranie pliku jest potwierdzane komunikatem
na ekranie. Aby wyświetlić niżej wymienione opcje,
nacisnąć OK.

Automatyczne włączanie i wyłączanie
Menu to służy do ustawiania godziny, o której telefon
automatycznie włączy się lub wyłączy się. Dzięki temu

można np. w
ładowaniami bate
Aby telefon w
automatyczne w
Wprowadzić go
automatycznie w
Następnie wybrać
Codziennie lub W
naciskając OK. 
komunikatem n
ustawia się w ana

Usługi +
Menu to je
oferowanych 
informacji o do

Zapisz Umoż
danych
Używa
można
odpow

Wyświetl Służy 
odebra
wyświe

Nie 
zapisuj

Aby  z
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Ikony i symbole
W trybie gotowości na ekranie telefonu może być
wyświetlanych jednocześnie kilka symboli.

Brak symbolu sieci oznacza, że telefon jest poza zasięgiem
sieci komórkowej, tzn. prawdopodobnie znajduje się
w miejscu, do którego nie dociera sygnał radiowy.

Wyłączony dzwonek - przy połączeniu telefon
nie dzwoni.

Alarm wibracyjny - połączenia przychodzące są
sygnalizowane alarmem wibracyjnym.

Połączenie GPRS - telefon jest połączony
z siecią GPRS.

Otrzymano nową  wiadomość SMS .

 W skrzynce głosowej jest nowa wiadomość.

Bateria - paski oznaczają stan baterii
(4  = całkowicie naładowana, 1  = wyczerpana).

Włączony budzik.

Roaming - symbol jest widoczny, gdy telefon
jest podłączony do sieci obcego operatora
(podczas pobytu zagranicą).

Zapełniona pamięć wiadomości SMS - aby
odebrać nowe wiadomości trzeba skasować stare
wiadomości.

Bezwarunkowe przekazywanie połączeń na
wybrany numer  - wszystkie połączenia
przychodzące są przekazywane na wybrany
numer, a nie do poczty głosowej.

Przekazywanie połączeń do skrzynki
głosowej  -  wszystkie połączenia są
przekazywane do skrzynki głosowej.

Strefa podstawowa - strefa przypisana przez
Orange. Szczegółowych informacji udzieli
Orange.

Sieć GSM - telefon znajduje się w zasięgu sieci.
Natężenie sygnału : Im więcej pasków, tym
większa moc sygnału radiowego sieci.

Pamięć pełna - pamięć telefonu jest
przepełniona. Aby zapisać nowy element, trzeba
skasować inne elementy.

Otrzymano nową wiadomość MMS .

Otrzymano wiadomość WAP (push).

Funkcja automatycznego włączania/
wyłączania jest włączona.
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owywać telefon w bezpiecznym
, poza zasięgiem dzieci; nie zapisywać
IN, nauczyć się go na pamięć; przed
 przerwą w użytkowaniu wyłączyć
niego baterię; po zakupie telefonu,

nu Zabezpieczenia zmienić kod PIN
je ograniczające połączenia (np.
ne).
 spełnia wymagania wszystkich

wych przepisów i norm. Może jednak
zyczyną powstawania zakłóceń pracy
 urządzeń elektronicznych. Z tego
jąc telefonu, zarówno w domu, jak
zeba stosować się do wszelkich
eń i przepisów.  W szczególności,
nów w pojazdach i samolotach jest
owymi przepisami.
su opinia publiczna jest zaniepokojona
agrożeniem zdrowia powodowanym

komórkowe. W wyniku badań
hnologii fal radiowych, w tym
SM, opracowano nowe normy
dotyczące ochrony przed emisją fal
nych. Telefon spełnia wymagania

wiązujących normy bezpieczeństwa,
yrektywy Europejskiej dotyczącej

ych i telekomunikacyjnych urządzeń
/5/EC.
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Bezpieczeństwo użytkowania
Fale radiowe

Telefon komórkowy jest nadajnikiem
i odbiornikiem fal radiowych małej
mocy. Fale te umożliwiają przesłanie
głosu lub danych do stacji bazowej. Mocą
nadawczą telefonu steruje sieć GSM.

• Telefon komórkowy wysyła/odbiera sygnały radiowe
o częstotliwościach GSM ( 900 / 1800 MHz).

• Moc nadawcza telefonu jest regulowana przez sieć
GSM (od 0,01 do 2 W).

• Telefon spełnia wymagania odpowiednich norm
bezpieczeństwa.

• Znak CE na telefonie oznacza zgodność
z Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi
kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC)
oraz urządzeń niskonapięciowych (73/23/EEC).

Użytkownik telefonu jest odpowiedzialny za
ewentualne skutki korzystania z tego urządzenia. Aby
uniknąć zagrożenia zdrowia własnego lub innych osób,
jak również aby uniknąć uszkodzenia telefonu, trzeba
zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi
bezpieczeństwa użytkowania oraz przekazać je innym
użytkownikom. Ponadto, aby zapobiec użyciu telefonu
przez osoby nieuprawnione:

przech
miejscu
kodu P
dłuższą

telefon i wyjąć z
przy użyciu me
i włączyć funkc
wybieranie ustalo

Telefon
ustawo
być pr
innych

powodu, używa
i w podróży, tr
lokalnych zalec
używanie telefo
ograniczone sur
Od pewnego cza
ewentualnym z
przez telefony 
z dziedziny tec
technologii G
bezpieczeństwa 
elektromagnetycz
wszystkich obo
jak również D
urządzeń radiow
końcowych 1999



Telefon trzeba zawsze wyłączać miejscach, w których wykonuje się prace przy użyciu
ych.

ię producenta pojazdu, czy
e w nim urządzenia

ne nie są zakłócane przez fale

rca
ników serca i osoby w ich pobliżu
 następujących zaleceń:
 ewentualnych zakłóceń pracy
ny telefon trzymać w odległości
d rozrusznika serca.
 kieszeni wewnętrznej.

zowania ewentualnych zakłóceń,
rzy prawym uchu, po stronie
rusznika.
rzenia, że telefon zakłóca pracę 
yłączyć telefon.

owe
producenta, czy praca danego
oże być zakłócona przez telefon

Philips362-V2Orange_PL_4311 255 63321.book  Page 59  Monday, July 25, 2005  2:39 PM
59

w następujących sytuacjach

Telefon może zakłócać pracę czułych lub
niewystarczająco zabezpieczonych urządzeń
elektronicznych, co może być przyczyną wypadków.

Przed wejściem na pokład samolotu lub przed
włożeniem telefonu do bagażu. Telefon
komórkowy może zakłócać pracę urządzeń

nawigacyjnych. Z tego powodu używanie go
w samolocie może być zakazane przez przepisy.

W szpitalach, klinikach i innych ośrodkach
opieki medycznej, jak również wszędzie tam,
gdzie można znaleźć się w pobliżu aparatury
medycznej.
We wszystkich miejscach, w których istnieje
potencjalne zagrożenie wybuchem (np. na
stacjach benzynowych, w miejscach,
w których w powietrzu może występować pył
metalowy).

W pojazdach przewożących materiały łatwopalne
(również w czasie postoju) lub zasilanych paliwem
gazowym (LPG). Sprawdzić, czy dany pojazd spełnia
wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
Tam, gdzie wymaga się wyłączenia nadajników
radiowych, np. w kamieniołomach lub innych

materiałów wybuchow
Zapytać s
zainstalowan
elektronicz

radiowe.

Rozruszniki se
Użytkownicy rozrusz
powinny przestrzegać
• W celu uniknięcia

rozrusznika, włączo
co najmniej 15 cm o

• Nie nosić telefonu w
• W celu zminimali

telefon trzymać p
przeciwległej do roz

• W przypadku podej
rozrusznika serca, w

Aparaty słuch
Zapytać lekarza lub 
aparatu słuchowego m
komórkowy
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się, pobór energii rośnie, ponieważ
ię z siecią i przekazuje informacje
niu. W celu zmniejszenia zużycia

ustawić możliwie krótki czas
kranu oraz unikać niepotrzebnego
u

 dotyczące baterii
ilany z akumulatora, tzn. baterii, którą
otnie ładować.
adowarki określonej przez producenta.
 ognia.
ć i nie otwierać baterii.

ać do zwarcia styków baterii przez
mioty (np. przez klucze w kieszeni).
terii na działanie temperatur powyżej
lub substancji żrących.
telefonu podłączać wyłącznie
alne akcesoria firmy Philips.
anie innych akcesoriów może być
yną uszkodzenia telefonu i utraty

kodzonych elementów należy
ecić w autoryzowanym serwisie.
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Optymalne warunki pracy telefonu
W celu zapewnienia optymalnej pracy telefonu,
zmniejszenia emisji fal radiowych, zmniejszenia
zużycia baterii oraz zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania trzeba stosować się do następujących
zaleceń:

Aby zapewnić optymalną pracę telefonu,
trzymać go w normalnej pozycji roboczej
(o ile nie jest podłączony do zestawu
słuchawkowego lub głośnomówiącego).
•Nie narażać telefonu na działanie skrajnie

wysokich lub skrajnie niskich temperatur.
• Używać telefonu z zachowaniem należytej

ostrożności. Uszkodzenia spowodowane
nieostrożnym obchodzeniem się nie są objęte
gwarancją.

• Chronić telefon przed kontaktem z cieczami.
W przypadku zamoczenia telefonu, wyłączyć go
i wyjąć baterię. Przed ponownym użyciem telefon
i baterię trzeba suszyć przez 24 godziny.

• Do czyszczenia telefonu używać miękkiej szmatki.
Zużycie energii przy połączeniach przychodzących
i wychodzących jest jednakowo wysokie. Telefon
pobiera mniej energii, jeśli w trybie gotowości znajduje
się stale w tym samym miejscu. Podczas

przemieszczania 
telefon łączy s
o swoim położe
energii należy 
podświetlania e
przeglądania men

Informacje
• Telefon jest zas

można wielokr
• Używać tylko ł
• Nie wrzucać do
• Nie deformowa
• Nie dopuszcz

metalowe przed
• Nie narażać ba

60 °C, wilgoci 
Do 
orygin
Stosow
przycz

gwarancji.
Wymianę usz
niezwłocznie zl



Używanie telefonu w samochodzie działanie słońca (np. za szybą samochodu). W takich
ając telefon trzeba zachować
ść. Unikać używania telefonu
toczenia powyżej  40°C.

owiska
 opakowanie, zużyte baterie lub
efon postępować zgodnie
jącymi przepisami dotyczącymi
dowiska oraz recyklingu.
kowanie zostały oznaczone
mbolami przypominającymi

ającymi segregację odpadów.

umulatora nie wolno wyrzucać
ów domowych.

naczony materiał opakowania
 do recyklingu.

t uiścił stosowne opłaty na rzecz
ji zajmujących się recyklingiem.

aczone elementy nadają się do
u (oznaczenie zawiera też symbol
ateriału).
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Prowadzenie rozmowy rozprasza kierowcę.
Zmniejszenie koncentracji może prowadzić
do wypadków. W związku z tym trzeba
stosować się do następujących zaleceń:

• Koncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Przed
użyciem telefonu zatrzymać samochód
w bezpiecznym miejscu.

• Stosować się do lokalnych przepisów regulujących
używanie telefonu podczas jazdy samochodem.

• Osoby często używające telefonu w samochodzie
powinny zainstalować samochodowy zestaw
głośnomówiący.

• Upewnić się, czy telefon oraz zestaw samochodowy
nie blokują poduszki powietrznej lub innych
zabezpieczeń.

W niektórych krajach nie wolno używać systemów
alarmowych sygnalizujących połączenia przychodzące
poprzez włączenie klaksonu lub reflektorów pojazdu.

Norma EN 60950
Obudowa telefonu, zwłaszcza metalizowana, może
ulec silnemu nagrzaniu przy wysokich temperaturach
powietrza lub długotrwałym wystawieniu na

przypadkach dotyk
szczególną ostrożno
przy temperaturach o

Ochrona środ
Wyrzucając
stary tel
z obowiązu
ochrony śro

Bateria oraz opa
standardowymi sy
o recyklingu i ułatwi

Baterii/ak
do odpad

Tak oz
nadaje się

Producen
organizac

Tak ozn
recykling
rodzaju m
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t to zjawisko normalne i nie wpływa na
Przenieść telefon w cieplejsze miejsce
ownie.
zie nadal występował skontaktować się ze

wa się nadmiernie
żywana ładowarka przeznaczona do
u. Zawsze używać oryginalnych
ps dostarczonych wraz z telefonem.

świetla numerów połączeń 
h

od sieci oraz umowy z operatorem. Jeżeli
numeru inicjującego połączenie, to na
ietlany komunikat Połączenie 1 lub

elu uzyskania szczegółowych informacji
Orange.

syłać wiadomości SMS
rzy blokują wysyłanie wiadomości do
ierwszej kolejności sprawdzić, czy został

centrum SMS. W celu uzyskania
ormacji skontaktować się z Orange.

bierać i/lub zapisywać plików 

akceptować pliku graficznego, jeśli jest on
długą nazwę lub nie ma prawidłowego
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Rozwiązywanie problemów
Nie można włączyć telefonu
Wyjąć i ponownie włożyć baterię. Następnie ładować
baterię, aż jej symbol na ekranie telefonu przestanie migać.
Następnie odłączyć ładowarkę i spróbować włączyć telefon.

Po włączeniu pojawia się napis 
ZABLOKOWANY
Ktoś próbował użyć telefonu nie znając ani kodu PIN,
ani kodu PUK. Skontaktować się z Orange.

Komunikat Błąd IMSI
Ten problem jest on związany z umową abonencką.
Skontaktować się z Orange

Telefon nie przełącza się w tryb gotowości
Nacisnąć i przytrzymać przycisk  ) lub wyłączyć
telefon i sprawdzić, czy karta SIM oraz bateria są
prawidłowo włożone. Następnie ponownie włączyć telefon.

Na ekranie nie pojawia się symbol sieci
Brak łączności z siecią. Telefon znajduje się w miejscu, do
którego nie docierają fale radiowe (np. w tunelu, między
wysokimi budynkami) lub poza zasięgiem sieci. Poszukać
innego miejsca. Spróbować ponownie zarejestrować się
w sieci (zwłaszcza podczas pobytu zagranicą). W razie
potrzeby skontaktować się z Orange.

Ekran nie reaguje (lub reaguje z opóźnieniem) 
na naciśnięcia przycisków
W niskich temperaturach wydłuża się czas reakcji

wyświetlacza. Jes
pracę telefonu. 
i spróbować pon
Jeżeli problem będ
sprzedawcą.

Bateria nagrze
Być może jest u
innego telefon
akcesoriów Phili

Telefon nie wy
przychodzącyc
Funkcja ta zależy 
sieć nie przesyła 
ekranie jest wyśw
Anonimowe. W c
skontaktować się z

Nie można wy
Niektórzy operato
innych sieci.  W p
wpisany numer 
szczegółowych inf

Nie można od
graficznych
Telefon może nie 
za duży, ma za 
formatu.



Brak pewności, czy wszystkie połączenia Bateria rozładowuje się szybciej niż wynika to 
zonych w instrukcji obsługi
amym czas, po którym bateria ulega
d wielu czynników (np. ustawionej
asu podświetlenia, czy używanych
 czas między kolejnymi ładowaniami
możliwości wyłączyć funkcje, które

prawidłowo w samochodzie
je się wiele metalowych elementów,
lektromagnetyczne i mogą zakłócać

ferowany przez firmę Philips
głośno-mówiący jest wyposażony

 oraz umożliwia prowadzenie
ia rąk od kierownicy.

przepisów regulujących używanie
dzie. W niektórych krajach
jazdy jest zabronione.

się
arka została prawidłowo podłączona
nie. Jeżeli bateria była całkowicie
l ładowania pojawi się po pewnym

zypadkach nawet po 5 minutach).
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docierają do telefonu
Aby wszystkie połączenia były odbierane przez telefon,
trzeba wyłączyć funkcje warunkowego oraz
bezwarunkowego przekazywania rozmów .

Podczas ładowania baterii, wewnątrz symbolu 
baterii nie widać pasków, a obramowanie 
symbolu miga
Baterię można ładować w temperaturach od 0°C do +50°C.
Jeżeli przyczyną problemu nie jest za niska lub za wysoka
temperatura, skontaktować się ze sprzedawcą.

Komunikat "Błąd karty SIM"
Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli
problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM
jest uszkodzona. Skontaktować się z Orange.

Przy próbie włączenia funkcji pojawia się 
komunikat “nie dozwolone”
Niektóre funkcje zależą od sieci. Z tego powodu mogą być
dostępne tylko wtedy, gdy są przewidziane w umowie
z operatorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji
skontaktować się z Orange.

Komunikat "Włóż kartę SIM"
Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli
problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM
jest uszkodzona. Skontaktować się z Orange.

z danych zamieszc
Zużycie energii, a tym s
rozładowaniu, zależy o
głośności dzwonka, cz
funkcji). Aby wydłużyć
baterii należy w miarę 
nie są używane.

Telefon nie działa 
W samochodzie znajdu
które pochłaniają fale e
pracę telefonu. O
samochodowy zestaw 
w antenę zewnętrzną
rozmowy bez odrywan

Należy przestrzegać 
telefonu w samocho
telefonowanie podczas 

Bateria nie ładuje 
Upewnić się, czy ładow
do gniazda w telefo
rozładowana, to symbo
czasie (w niektórych pr
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 pozwala na wczytywanie obrazów
wnież na synchronizowanie książki

darza.

elefonu jako modemu
yć używany razem z komputerem PC
celu przeglądania stron internetowych,
sów. Aby użyć telefonu jako modemu,
 Podczerwień > Dane.
wykorzystać funkcje dostępne za
interfejsu podczerwieni (wysyłanie
omości SMS, listów elektronicznych

anie obrazów i plików dźwiękowych
izacja książki adresowej, połączenia
komputerze PC trzeba zainstalować
 Mobile Phone Tools Light.
ie to można pobrać z Internetu.
eba zarejestrować telefon na stronie
s.com, która umożliwia dostęp do
w tym pobranie programu Mobile

 dostarczane na płycie CD-ROM nie jest
omputerami Apple® Macintosh®. Jest
 systemami operacyjnymi Windows® 98,
 2000 (w tym przypadku jest wymagany
ack 3).

Philips362-V2Orange_PL_4311 255 63321.book  Page 64  Monday, July 25, 2005  2:39 PM
Oryginalne akcesoria Philips
Niektóre akcesoria, takie jak standardowa bateria, czy
ładowarka są dostarczane w zestawie z telefonem. Inne
akcesoria mogą być sprzedawane albo w zestawie
z telefonem (w zależności od operatora lub sprzedawcy
detalicznego), albo oddzielnie. Z tego powodu
poszczególne zestawy mogą różnić się zawartością.

Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów
firmy Philips, które opracowano w celu zapewnienia
optymalnej pracy, oraz które nie grożą utratą gwarancji na
telefon. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane używaniem akcesoriów od
nieautoryzowanych producentów.

Ładowarka
Podłączana do gniazdka sieciowego. Małe wymiary
umożliwiają noszenie w teczce lub torebce.

Futerał
Chroni telefon przez obtarciami i zarysowaniami.

Zestaw do transmisji danych
Umożliwia łatwe podłączenie telefonu do komputera
PC. Dostarczany w zestawie kabel USB zapewnia szybką
transmisję danych. Dostarczane w zestawie

oprogramowanie
i melodii, jak ró
adresowej i kalen

Używanie t
Telefon może b
lub PDA, np. w 
czy wysyłania fak
wybrać Dodatki >
Aby w pełni 
pośrednictwem 
i odbieranie wiad
i faksów, przesył
MIDI, synchron
GPRS, itp.), w 
oprogramowanie
Oprogramowan
W tym celu trz
www.club-philip
różnych treści, 
Phone Tools.

Oprogramowanie
kompatybilne z k
ono zgodne tylko z
SE, ME, XP oraz
dodatek Service P



Dostępne są specjalne moduły dla programów Lotus TV Link
wyświetlanie pokazu slajdów na

Podłącza się go gniazdka
onu, a następnie do wejścia
 telewizora lub magnetowidu.
cje o konfigurowaniu i włączaniu
mieszczono w punkcie “Pokaz
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Notes, Lotus Organizer oraz Microsoft Outlook, służące
do synchronizacji danych między telefonem Philips,
a tymi programami. Informacje dotyczące instalacji
i konfiguracji zamieszczono w instrukcjach obsługi
odpowiednich programów.

Kabel umożliwiający 
ekranie telewizora. 
słuchawkowego telef
wizyjnego (Video IN)
Szczegółowe informa
pokazu slajdów za
slajdów TV”, str. 51.
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JAVA jest znakiem
towarowym firmy Sun
Microsystems, Inc.

T9® jest znakiem
towarowym firmy Tegic
Communications Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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67 Współczynn

Współczynnik SAR - normy EU 

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYMAGANIA NORM EUROPEJSK
PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEG

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Tel
zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczał ograniczeń 
Europejskiej dotyczących emisji fal radiowych. Ograniczenia te stanow
i ustalają dopuszczalne poziomy mocy fal radiowych dla człowieka. Wytyczn
niezależne organizacje naukowe na podstawie dokładnej analizy wyk
naukowych. W wytycznych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństw
bezpieczeństwa każdego użytkownika, niezależnie od wieku i stanu zdrowia
Zgodnie z normą, narażenie na oddziaływanie fal radiowych jest okre
współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Z
wytycznymi wartość współczynnika SAR nie może przekraczać 2,0 W/kg. P
wykonywane dla standardowych pozycji roboczych telefonu, przy m
poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. P
faktyczna wartość współczynnika SAR może być znacznie mniejsza od wa
telefon został skonstruowany w sposób umożliwiający pracę z różnym
wykorzystywał tylko moc niezbędną do nawiązania łączności z siecią. W ogó
odległość telefonu od stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa telef
Przed wprowadzeniem telefonu do sprzedaży trzeba wykazać jego zgodn
RTTE. Jednym z istotnych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia 
użytkownika, jak również innych osób.  Najwyższa wartość współczynnika 
CT 3622O podczas badania zgodności z normą wyniosła 0,124 W/kg. War
być różna dla poszczególnych egzemplarzy telefonu, pracujących w różnyc
jest zgodna z odpowiednimi wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi em
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Współczynnik SAR - normy międzynarodowe (ICNIRP)

Współczynnik SAR - normy międzyna
TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYMAGANIA MIĘDZ

DOTYCZĄCYCH EMISJI PROMIENIOWANIA ELEKTROM
Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiow
zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczał ograniczeń n
wytyczne ICNIRP dotyczące emisji fal radiowych. Ograniczenia te st
i ustalają dopuszczalne poziomy mocy fal radiowych dla człowieka. Wy
niezależne organizacje naukowe na podstawie dokładnej analizy 
naukowych. W wytycznych uwzględniono znaczny margines bezpiecze
bezpieczeństwa każdego użytkownika, niezależnie od wieku i stanu zdr
Zgodnie z normą, narażenie na oddziaływanie fal radiowych jest 
współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rat
wytycznymi wartość współczynnika SAR nie może przekraczać 2,0 W/
wykonywane dla standardowych pozycji roboczych telefonu, prz
poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwośc
faktyczna wartość współczynnika SAR może być znacznie mniejsza od
telefon został skonstruowany w sposób umożliwiający pracę z róż
wykorzystywał tylko moc niezbędną do nawiązania łączności z siecią. W
odległość telefonu od stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa 
Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu Philips 362 / CT
0,124 W/kg (telefon trzymany przy uchu). Wartość współczynn
poszczególnych egzemplarzy telefonu, pracujących w różnych pozyc
z odpowiednimi wytycznymi międzynarodowymi dotyczącymi emisji f



Oświadczenie o zgodności 
z normami

Firma,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCJA

oświadcza, że telefon komórkowy
Philips 362
CT 3622
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355314 00

spełnia wymagania następujących norm:
EN 60950, EN 50360 oraz EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymienione
urządzenie zostało poddane wszystkim niezbędnym
badaniom emisji sygnałów radiowych i spełnia
wymagania Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Procedura oceny zgodności z normami, wspomniana
w Artykule 10 i opisana szczegółowo w Załączniku V
Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona
zgodnie z artykułami 3.1 oraz 3.2, pod nadzorem
następującej instytucji:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, WIELKA
BRYTANIA
Numer identyfikacyjny: 0168

Le Mans, 22 czerwca 2005
Jean-Omer Kifouani

Quality Manager

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub
uszkodzenia telefonu prosimy zwrócić go do punktu
sprzedaży lub do Centrum Serwisowego Philips.
Informacje dotyczące Centrów Serwisowych oraz
dokumentacji technicznej zamieszczono w Gwarancji
Międzynarodowej dostarczonej wraz z telefonem.
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