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Przed uruchomieniem
Dziêkujemy za dokonanie zakupu cyfrowego telefonu komórkowego Panasonic G600. Telefon ten zosta³
zaprojektowany do pracy w globalnym systemie komunikacji komórkowej GSM (Global System for Mobile
Telecommunication).

Instrukcja obs³ugi opisuje u¿ycie sprzêtu zawartego w Zestawie Podstawowym telefonu EB-G600.

Pewne us³ugi s¹ uzale¿nine od sieci, albo mog¹ byæ dostêpne tylko dla okre�lonych abonamentów. Niektóre funkcje
s¹ uzale¿nine od rodzaju karty SIM. Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ karty SIM w celu uzyskania dalszych informacji.

Symbole u¿yte w instrukcji
F Oznacza, ¿e nale¿y nacisn¹æ wskazane przyciski.

Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa obs³ugi
Telefon zasilany jest z ³adowarki wbudowanej lub ³adowarki podwójnej (EB-CR600), przy³¹czanej do sieci
przy u¿yciu zasilacza (EB-CA600). U¿ywanie innego sposobu zasilania ni¿ wymieniony, spowoduje utratê
gwarancji, mo¿e byæ równie¿ niebezpieczne dla u¿ytkownika.

Wy³¹cz telefon w czasie podró¿y samolotem. U¿ywanie telefonu komórkowego w samolotach mo¿e byæ
nielegalne, mo¿e stworzyæ niebezpieczeñstwo dla pracy samolotu, jak równie¿ byæ przyczyn¹ zak³ócenia
w pracy sieci komórkowej. Niedostosowanie siê do tego warunku mo¿e doprowadziæ do zawieszenia lub
odmowy us³ug telefonicznych i wszczêcia procesu s¹dowego.

Odradzamy u¿ywania telefonu na stacjach paliw. Przypominamy o restrykcjach dotycz¹cych u¿ywania
sprzêtu radiowego na terenie sk³adnic paliw, fabryk chemicznych lub w miejscach, gdzie dokonuje siê
eksplozji.
Nigdy niewystawiaj baterii na dzia³anie skrajnych temperatur (ponad 60°C), ani nie ³aduj jej d³u¿ej ni¿
zaleca instrukcja.

1



Je¿eli korzystasz z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia samochodu, zachowaj szczególn¹
ostro¿no�æ. Nie u¿ywaj rêcznego telefonu lub mikrofonu w czasie jazdy; zatrzymaj najpierw pojazd w
bezpiecznym miejscu. Nie korzystaj z zestawu g³o�no mówi¹cego, je�li prowadzona rozmowa ogranicza
Twoj¹ kontrolê nad samochodem. Nie zatrzymuj samochodu na poboczu autostrady, aby prowadziæ
rozmowê, chyba ¿e jest to nag³a konieczno�æ. Zapoznaj siê dok³adnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
dotycz¹cymi u¿ywania telefonów komórkowych w kraju, w którym podró¿ujesz i stosuj siê do nich przez
ca³y czas pobytu.
Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ podczas u¿ywania telefonu komórkowego w niewielkiej
odleg³o�ci od osobistych urz¹dzeñ medycznych np. rozruszników serca, czy aparatów s³uchowych.

Instalacja karty SIM
Kartê SIM instaluje siê z ty³u telefonu, pod bateri¹.

Zak³adanie karty SIM

Wyjmowanie karty SIM

Aby wyj¹æ kartê SIM, wykonaj powy¿sze dzia³ania w odwrotnej kolejno�ci.
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Instalacja baterii
Zainstaluj w pe³ni na³adowany akumulator. Je�li akumulator nie jest na³adowany, nale¿y go do³adowaæ (patrz
�£adowanie akumulatora� - str. 27.

Wy³¹cz telefon i odwróæ klawiatur¹ w dó³.

Instalacja baterii Wyjmowanie baterii
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Twój telefon
Rozmieszczenie przycisków

Przycisk nawigacyjny g : � naciskanie przycisku w górê
/ w dó³ umo¿liwia przegl¹d opcji na g³ównym ekranie
wy�wietlacza lub regulacjê g³o�no�ci. Naciskanie przycisku
w lewo / w prawoumo¿liwia przegl¹d opcji znajduj¹cych siê na
ekranach wyboru opcji (patrz rys. poni¿ej).
Przycisk wyboru opcji B : � umo¿liwia wybór ¿¹danej
opcji z ekranu wyboru opcji (patrz rys. poni¿ej).
Ksi¹¿ka telefoniczna A : � umo¿liwia dostêp do ksi¹¿ki
telefonicznej lub prze³¹cza typ znaków
D Rozpoczêcie rozmowy lub przywo³anie ostatnio
wybranych numerów.
C Przycisk kasuj¹cy � kasuje ostatnio wprowadzon¹
cyfrê, po naci�niêciu i przytrzymaniu kasuje ca³y
wprowadzony numer lub powoduje powrót do
poprzedniego ekranu.
E Przycisk zakoñczenia � zakoñczenie rozmowy lub
w³¹czenie / wy³¹czenie telefonu, gdy przycisk zostanie
naci�niêty i przytrzymany.
Przyciski cyfrowe od 0 do 9, * i #. przy odpowiednim
zastosowaniu przycisk 0 powoduje wprowadzenie
miêdzynarodowego kodu dostêpu �+�, wybranie numeru
wieloznacznego lub pauz; nale¿y go nacisn¹æ i
przytrzymaæ.
g � umo¿liwia nagrywanie rozmowy w czasie jej trwania
lub jej odtworzenie w stanie spoczynkowym telefonu.
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Wy�wietlacz

Po zakoñczeniu niektórych operacji dane na
wy�wietlaczu skasuj¹ siê automatycznie po up³ywie
trzech sekund lub po naci�niêciu dowolnego przycisku.

Y pojawia siê, gdy zostajesz zarejestrowany przez obc¹
sieæ  wêdrówka (roaming)

t pojawia siê, gdy w³¹czone jest przekazywanie
po³¹czeñ na inny numer

] pojawia siê, gdy w³¹czona jest sygnalizacja
po³¹czeñ przez wibracjê

[ zostaje wy�wietlony, gdy wszystkie sygna³y oraz
g³o�no�æ dzwonka s¹ wyciszone.

N miga, je�li masz nie odebrane wiadomo�ci lub
pojawia siê, gdy magazyn wiadomo�ci jest pe³ny

O pojawia siê, gdy w³¹czona zosta³a blokada telefonu

S oznacza, ¿e mo¿na uzyskaæ po³¹czenia alarmowe

T oznacza moc sygna³u uzyskanego po³¹czenia -
\ sygna³ s³aby, T sygna³ silny

H sygnalizuje poziom na³adowania baterii - H
na³adowana, L roz³adowana

p oznacza, ¿e mo¿na nacisn¹æ przycisk (g)
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Funkcje podstawowe

W³¹czanie/wy³¹czanie

F E i przytrzymaj, aby w³¹czyæ.

Us³yszysz sygna³ w³¹czenia i na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat
zg³oszenia telefonu.

F E i przytrzymaj, aby wy³¹czyæ.

Uzyskiwanie po³¹czenia
Upewnij siê, ¿e telefon jest w³¹czony i ¿e wska�nik si³y sygna³u jest wy�wietlony.

1 F numer kierunkowy i numer telefonu

2 F D

Po³¹czenia alarmowe

Po³¹czenie ze s³u¿b¹ pogotowia jest mo¿liwe je�li wy�wietlony jest symbol anteny (S)

F 1 1 2 D lub naci�nij B, gdy w obszarze wyboru opcji wy�wietlone jest �SOS�.
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Uzyskiwanie po³¹czeñ miêdzynarodowych

U¿ycie miêdzynarodowego kodu dostêpu �+� umo¿liwia wybranie miêdzynarodowego numeru telefonu
nie znaj¹c miêdzynarodowego kodu.

1 F 0 i przytrzymaj, a¿ do ukazania siê ½+½

2 F numer kierunkowy danego kraju lub e aby przejrzeæ listê
miêdzynarodowych numerów skróconego wybierania

3 F numer kierunkowy i numer telefonu

4 F D

UWAGA: Wiele krajów ma w swoim numerze kierunkowym pocz¹tkowe ½0½. W wiêkszo�ci
wypadków nale¿y je pomin¹æ przy wybieraniu numerów miêdzynarodowych. Je�li masz trudno�ci w uzyskaniu
po³¹czeñ miêdzynarodowych, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ Twojej karty SIM.

Zakoñczenie rozmowy
F E

Odbieranie po³¹czenia
Aby odebraæ po³¹czenie, telefon musi byæ w³¹czony i wska�nik si³y sygna³u musi byæ wy�wietlony.

F jakikolwiek przycisk z wyj¹tkiem Elub g

F E je�li nie chcesz odbieraæ po³¹czenia

Je�li po³¹czenie nie zostanie odebrane, na wy�wietlaczu pojawisiê informacja
o liczbie nie odebranych po³¹czeñ.

F dowolny klawisz aby wykasowaæ wy�wietlacz.
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Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego

Funkcja ta pozwala na zidentyfikowanie numeru abonenta, który uzyskuje po³¹czenie oraz
na odebranie lub odrzucenie po³¹czenia. Numer telefonu osoby dzwoni¹cej uka¿e siê na
wy�wietlaczu. Uka¿e siê te¿ nazwa abonenta, je�li by³ wpisany do ksi¹¿ki telefonicznej.

Regulacja g³o�no�ci

G³o�no�æ w s³uchawce

Dostêpne s¹ cztery poziomy g³o�no�ci.

Podczas rozmowy:
F a aby zwiêkszyæ g³o�no�æ, b aby zmniejszyæ.

G³o�no�æ dzwonka i przycisków

Patrz �G³o�no�æ dzwonka�  str.26 oraz �G³o�no�æ przycisków�  str. 26.

Sygna³ wibracyjny
Je�li sygna³ wibracyjny jest w³¹czony, telefon zacznie wibrowaæ w momencie odebrania po³¹czenia.
Prze³¹czenie na tryb wibracyjny spowoduje wy³¹czenie dzwonka. Je¿eli jednak g³o�no�æ dzwonka
bêdzie regulowana po w³¹czeniu sygna³u wibracyjnego, telefon bêdzie dzwoni³ i wibrowa³
jednocze�nie w momencie odbierania po³¹czenia.

W stanie spoczynkowym:
F # i przytrzymaj, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ
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Automatyczne powtarzanie wybierania (Redial)
Je�li po³¹czenie nie zostanie uzyskane, telefon zapyta, czy chcesz aby numer zosta³ ponownie
wybrany automatycznie.

F B kiedy pojawi siê �OK� w obszarze wyboru opcji

Aby przerwaæ powtarzanie wybierania, F B kiedy pojawi siê �Anuluj� w
obszarze wyboru opcji

Je�li kolejne próby uzyskania po³¹czenia s¹ bezowocne, telefon przerwie automatyczne powtarzanie wybierania .
Wówczasnale¿y powtórzyæ wybieranie rêcznie.
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Funkcje telefonu

Zasada dzia³ania
Operacje przyciskiem wyboru opcji i nawigacyjnym
powoduj¹ zmianê komunikatów na wy�wietlaczu.

Naciskanie e powoduje przewiniêcie listy opcji
pojawiaj¹cych siê na wy�wietlaczu.

Naciskanie f powoduje przewiniêcie listy opcji
znajduj¹cych siê u do³u z prawej strony wy�wietlacza.
Aby wybraæ opcjê naci�nij B.

Nagrywanie rozmowy (Voice Memo)
Funkcja ta pozwala nagraæ ok. 50 sek. prowadzonej rozmowy. Po zainstalowaniu innej karty SIM wszystkie nagrane
rozmowy zostan¹ utracone.

OSTRZE¯ENIE: Odpowiadasz za poufno�æ nagrywanej rozmowy. Przed rozpoczêciem nagrywania musisz
bezwzglêdnie uzyskaæ pozwolenie rozmówcy.

Nagrywanie

F : podczas rozmowy

W momencie rozpoczêcia nagrywania zabrzmi sygna³ ostrzegawczy .Nastêpnie, co 15 sekund, Twój
rozmówca us³yszy kolejne sygna³y. W momencie zakoñczenia nagrywania sygna³ zabrzmi w Twoim
telefonie.

F : podczas nagrywania, aby rozpoczêæ nagrywanie ponownie

Rozpoczêtego nagrywania nie mo¿na przerwaæ.
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Odtwarzanie nagranej rozmowy

F : podczas stanu spoczynkowego

Je�li nie ma ¿adnego nagrania, zabrzmi¹ dwa sygna³y.

aby przerwaæ odtwarzanie E.

Kasowanie nagranej rozmowy

F B dwukrotnie, podczas odtwarzania.

Wysy³anie tonów (DTMF)
Sygnalizacja tonowa DTMF (wieloczêstotliwo�ciowa) mo¿e byæ przes³ana w trakcie rozmowy. Czêsto u¿ywa siê jej ,
aby uzyskaæ dostêp do elektronicznej poczty g³osowej, sieci przywo³awczej oraz w skomputeryzowanym systemie
bankowo�ci domowej.

Wysy³anie sygna³ów DTMF w czasie rozmowy

F cyfry (od 0 do 9 oraz # i *)

Wybieranie z pauzami

Wprowadzanie pauz w wybieranym numerze umo¿liwia automatyczne wysy³anie tonów DTMF.

1 F numer telefonu

2 F 0 i przytrzymaj, a¿ na wy�wietlaczu pojawi siê �P�

3 F cyfry DTMF po pauzie

Powtórz punkt 2 dla wprowadzenia dalszych pauz

4 F D

Po uzyskaniu po³¹czenia, sygna³y DTMF bêd¹ wysy³ane co 3 sekundy lub po naci�niêciu D.
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Zawieszenienie po³¹czenia /Rozmowa oczekuj¹ca
Zawieszenie po³¹czenia/odbieranie zawieszonego po³¹czenia

F B je�li w obszarze wyboru opcji pojawi siê �Zawie��(Hold)

F B je�li uka¿e siê �Powróæ�(Resume)

Uzyskiwanie drugiego po³¹czenia

1 F numer telefonu lub wybierz go z ksi¹¿ki telefonicznej

2 F D

Pierwsza rozmowa zostanie zawieszona

Przyjmowanie drugiej rozmowy

Mo¿liwe jest odebranie drugiego po³¹czenia, je¿eli funkcja �Rozmowa czekaj¹ca� jest w³¹czona  patrz �Us³ugi
dotycz¹ce rozmów�, str. 23. Nie mo¿na odebraæ dwóch faksów lub transmisji danych jednocze�nie. Je�li chcesz
odebraæ faks lub transmisjê danych, nale¿y zakoñczyæ przedtem wszystkie rozmowy.

Odbieranie drugiej rozmowy

F B kiedy w obszarze wyboru opcji uka¿e siê �Akcept.�

Bie¿¹ce po³¹czenie zostanie zawieszone.

Odrzucenie drugiej rozmowy

1 F f a¿ do pojawieniasiê na wy�wietlaczu komunikatu �Odrzuæ�

2 F B

Zakoñczenie bie¿¹cej i rozpoczêcie drugiej rozmowy

1 F D po us³yszeniu sygna³u rozmowy oczekuj¹cej

2 F dowolny przycisk, z wyj¹tkiem E
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Obs³uga dwóch rozmów naprzemiennie

Prze³¹czanie siê miêdzy rozmowami

F B kiedy pojawi siê na wy�wietlaczu �Zamieñ�

Zakoñczenie bie¿¹cej rozmowy

1 F f aby na wy�wietlaczu pojawi³ siê komunikat �Koniec�

2 F B

Odbierzesz zawieszone po³¹czenie.

Zakoñczenie obu rozmów

F D
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Numery zachowane w pamiêci

Pamiêæ podrêczna
Podczas rozmowy u¿ytkownik mo¿e zanotowaæ numer, którego chcia³by u¿yæ po zakoñczeniu rozmowy.
Podczas rozmowy:
F numer telefonu
Po zakoñczeniu rozmowy F D
Aby zachowaæ numer w ksi¹¿ce telefonicznej F A gdy numer znajduje siê na wy�wietlaczu - patrz �Ksi¹¿ka
telefoniczna�, str. 15

Ostatnio wybrane numery
Ostatnio wybrane numery zostan¹ przechowane jako �Last dialled� (Ostatnio wybrane).
Ostatnio wybrane numery s¹ przechowywane jako �Ost. rozmowy�. Je�li funkcja Calling Line Identification
(Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego) jest w³¹czona, numer telefonu osoby dzwoni¹cej zostanie zachowany w
pamiêci jako po³¹czenie �Odebrane� lub �Nie odebrane�, w zale¿no�ci od tego, czy rozmowa zosta³a odebrana, czy
nie.
Kiedy pojemno�æ pamiêci zape³ni siê, nastêpny numer zostanie zarejestrowany w miejscu najstarszego.

1 F D
2 F e aby wskazaæ na �Last dialled� (Ostatnio wybrane), �Answered� (Odebrane) lub
�Unanswered� (Nieodebrane).
3 F B
4 F e aby wskazaæ ¿¹dany numer
Numery mog¹ nastêpnie byæ wpisane do Ksi¹¿ki telefonicznej przez naci�niêcie A.
5 F D
Numer telefonu mo¿na przed jego wybraniem zmieniæ  patrz �Ksi¹¿ka telefoniczna/Wybieranie�, str.

17 lub skasowaæ  patrz �Ksi¹¿ka telefoniczna/Kasowanie�, str. 17
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Sposób na wywo³anie ostatnio wybranego numeru

Aby powtórnie wybraæ ostatnio wybrany numer F D D

Sposób na wybranie numeru osoby dzwoni¹cej ostatnio

Je�li na wy�wietlaczu pojawi siê informacja o nie odebranym po³¹czeniu :

1 F B

Na wy�wietlaczu pojawi siê numer telefonu osoby dzwoni¹cej ostatnio.

2 F e aby wskazaæ ¿¹dany numer

3 F D

Ksi¹¿ka telefoniczna
Zapamiêtane numery telefoniczne przechowywane s¹ w karcie SIM. W zwi¹zku z tym ilo�æ przechowywanych
numerów, ich d³ugo�æ oraz d³ugo�æ przypisanych im nazw, uzale¿niona jest od rodzaju karty SIM, której u¿ywasz.

Zapisywanie numeru do pamiêci

1 F numer telefonu

2 F A
Pojawi siê numer telefonu wprowadzony w punkcie1

3 Zmieñ, je�li trzeba, wy�wietlony numer

4 F B aby wpisaæ wy�wietlony numer

5 F nazwa abonenta  patrz �Wprowadzanie znaków alfanumerycznych�, str. 20

6 F B aby wpisaæ nazwê

7 F numer komórki pamiêci

15



Automatyczne umiejscowienie numeru

Numer mo¿e byæ automatycznie zapisany w pierwszej wolnej komórce, zamiast
zapisywania go do wybranej komórki.

F B w momencie pojawienia siê s³owa �Ka¿dy� na obszarze wyboru opcji wy�wietlacza

Zabezpieczenie zarejestrowanych numerów

Je�li w wybranej komórce pamiêci jest ju¿ zarejestrowany numer, telefon zapyta Ciê, czy
chcesz zmieniæ dane.

F B aby zmieniæ istniej¹ce dane

F C aby zapisaæ numer w nowej komórce

Wybieranie numeru z pamiêci

1 F A

2 F e aby przejrzeæ numery znajduj¹ce siê w ksi¹¿ce

Mo¿esz teraz przejrzeæ numery w Ksi¹¿ce telefonicznej w takim porz¹dku, a jakim znajdowa³y siê
podczas ostatniego przegl¹du  patrz �Ksi¹¿ka telefoniczna/Przegl¹d�, str. 21

Przywo³any z Ksi¹¿ki numer mo¿e byæ wybrany, zmieniony lub skasowany.
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Przegl¹danie

Mo¿na przegl¹daæ numer wraz z przypisan¹ mu nazw¹ lub sam numer.

F B kiedy na wy�wietlaczu pojawi siê �View� (Przegl¹d)

Przywo³anie numeru

1 F f aby wy�wietliæ �Przyw.� na obszarze wyboru opcji

2 F B

Wybieranie numeru

Je�li wymagany numer lub nazwa pojawi siê na wy�wietlaczu:

F D

Edycja przywo³anego numeru

1 F f aby wy�wietliæ �Edycja� na obszarze wyboru opcji

2 F B

3 F nowy numer

4 F B

5 F now¹ nazwê

6 F B

Kasowanie numeru

1 F f aby wy�wietliæ �Skasuj� na obszarze wyboru opcji

2 F B dwukrotnie
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Szybkie wybieranie numeru

1 F numer komórki pamiêci  bez pocz¹tkowych zer

2 F #

3 F D

Notatnik (Fixed Dial)
Numery zapisane w Notatniku s¹ czê�ci¹ Ksi¹¿ki Telefonicznej. W³¹czenie funkcji Notatnika powoduje ograniczenie
w wybieraniu numerów do tych, które s¹ zapisane w Notatniku.

Je�li funkcja �Notatnika� jest w³¹czona, wszystkie rêcznie wybierane numery musz¹ odpowiadaæ numerom
znajduj¹cym siê w Notatniku.

Aby zapisaæ do pamiêci, wyedytowaæ lub skasowaæ numer znajduj¹cy siê w Notatniku, funkcja �Notatnik� musi byæ
w³¹czona  patrz �Kody Dostêpu� str. 24. Je�li funkcja �Notatnik� jest w³¹czona, numery mo¿na dopisaæ do Ksi¹¿ki
Telefonicznej, zmieniæ lub skasowaæ, lecz dopiero po podaniu kodu PIN2.

Numery �wieloznaczne�

Numery wieloznaczne s¹ miejscami (spacjami), które mog¹ byæ przechowywane w numerze telefonu. Numery
wieloznaczne mog¹ byæ wype³nione przed wybraniem numeru telefonicznego. W ten sposób mo¿na ograniczyæ
uzyskiwanie po³¹czeñ do okre�lonego obszaru  przechowuj¹c numer kierunkowy i dodaj¹c pozosta³¹ czê�æ numeru
po jego przywo³aniu. Numery �wieloznaczne� mog¹ siê znajdowaæ w dowolnym miejscu
numeru.

F 0 i trzymaj, a¿ do ukazania siê �_�, aby wpisaæ numer wieloznaczny

Gdy numer zostanie przywo³any, naci�niêcie przycisku numerycznego spowoduje
uzupe³nienie pustego miejsca.
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Numery specjalne
Sprzedawca karty SIM ( ang. Service Provider ) mo¿e wpisaæ pewne numery do �Service Dial�,  czê�ci Ksi¹¿ki
Telefonicznej . Tych numerów nie mo¿na zmodyfikowac.

F A i przytrzymaj.

F g w celu przejrzenia numerów z listy numerów specjalnych (Service Dial).

Wskazany numer mo¿e byæ wybrany ponownie automatycznie, albo wybrany rêcznie.

Szybkie wybieranie numerów
Mo¿liwe jest bardzo szybkie wybranie pewnych numerów ( Hot Key Numbers) z Ksi¹¿ki Telefonicznej i jej czê�ci
Service Dial.  Niektóre takie numery mog¹ byæ zarezerwowane przez sprzedawcê karty SIM, na przyk³ad przez
po³¹czenie pierwszych trzech  z czê�ci¹ Service Dial. Aby okre�liæ ¿ród³o takich numerów, proszê sprawdziæ
Ustaweinia- strona 26.

F 1 do 9 i przytrzymaj.

F D

19



Wpisywanie znaków alfanumerycznych
Funkcja umo¿liwia wprowadzanie znaków alfanumerycznych do funkcji �Ksi¹¿ka Telefoniczna�, �Krótkie
Wiadomo�ci�, �Koszt za jednostkê� oraz �Powitanie� Poni¿sza tabela przedstawia znaki dostêpne przez naci�niêcie
danego przycisku, a nie pokazane na klawiaturze.

Przycisk Typ znaku Przycisk Typ znaku

Normalny
(U)

Alfabet
grecki (V)

Rozszerzony
(W)

Normalny
(U)

Alfabet
grecki (V)

Rozszerzony
(W)

1 Space�@,.;:!¡?¿()�&%+-/<>=£$¥¤§ 6 MNOmno ΝΞΟ MNÑOÖØmnñoöøò

2 ABCabc ΑΒΓ AÄÅÆBCÇaäåæàbc 7 PQRSpqrs ΠΡΣ PQRSpqrsß

3 DEFdef ∆ΕΖ DEÉFdeéèf 8 TUVtuv ΤΥΦ TUÜVtuüùv

4 GHIghi ΗΘΙ GHIghiì 9 WXYZwxyz ΧΨΩ WXYZwxyz

5 JKLjkl ΚΛΜ JKLjkl

Ka¿de naci�niêcie przycisku powoduje wy�wietlenie nastêpnego znaku. Naci�niêcie innego przycisku lub chwila
oczekiwania powoduje przesuniêcie siê kursora na nastêpn¹ pozycjê. Prze³¹czanie z alfabetu standardowego
(U), na cyfry (X), alfabet grecki (V) i znaki specjalne (W) nastêpuje przez naci�niêcie A.

Edycja znaków alfanumerycznych
Naci�niêcie e powoduje przesuniêcie w górê lub w dó³ o jedn¹ liniê. Naci�niêcie f powoduje przesuniêcie w lewo
lub w prawo o jedno miejsce. Je¿eli przy przesuwaniu kursora naci�niesz jaki� przycisk, wstawisz w tym miejscu
nowy znak w. Naci�niêcie C kasuje znak na lewo od kursora.
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Funkcje dodatkowe

Je�li na obszarze wyboru opcji znajduje siê s³owo
�Menu�, naci�niêcie przycisku wyboru opcji wy�wietli
menu funkcji telefonu. Aby wybraæ dan¹ funkcjê naciskaj
przycisk w górê / w dó³ e a¿ do momentu ukazania siê
wska�nika obok ¿¹danej funkcji. Nastêpnie naci�nij A.

Najszybszym sposobem wyboru funkcji jest
wprowadzenie numeru menu, widocznego w prawym
dolnymrogu wy�wietlacza.

Aby opu�ciæ menu nale¿y kilkakrotnie nacisn¹æ C.

W czasie rozmowy bêdzie dostêpne ograniczone menu.

Blokada przycisków

Blokada przycisków zapobiega przypadkowemu
naci�niêciu klawiatury np. w czasie przenoszenia telefonu.

W momencie otrzymania rozmowy blokada zostaje
tymczasowo unieruchomiona, aby umo¿liwiæ naci�niêcie
dowolnych przycisków wymaganych do odebrania
rozmowy.

Je�li telefon jest pod³¹czony do opcjonalnego Zestawu
Samochodowego lub Zestawu G³o�nomówi¹cego,
blokada przycisków zostaje wy³¹czona.

Po³¹czenia alarmowe mo¿na uzyskiwaæ  jak zwykle.

Sposób na szybkie wy³¹czenie blokady

F B dwukrotnie, podczas gdy na wy�wietlaczu
pojawi siê komunikat �Odbezp�.

Ksi¹¿ka telefoniczna

Typowy sposób u¿ycia Ksi¹¿ki Telefonicznej zosta³
przedstawiony na str. 15 (�Phonebook�).

Funkcja �Przegl¹danie� pozwala na przegl¹danie Ksi¹¿ki
telefonicznej wed³ug numerów lub nazw.

Je�li wy�wietlacz pokazuje funkcjê �Przegl¹danie�,
naciskanie przycisku w lewo / w prawo f spowoduje
ukazanie siê �Poz.�, co umo¿liwia przegl¹danie numerów
wed³ug numeru pozycji; lub �Nazwa�, co umo¿liwia
przegl¹danie numerów wed³ug nazw w porz¹dku
alfabetycznym. Je¿eli przy przegl¹daniu nazw,
naci�niesz przycisk jakiej� litery, przesuniesz siê do
nazwy rozpoczynaj¹cej siê na tê literê.
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Przegl¹d umo¿liwia sprawdzenie ile wolnych pozycji
znajduje siê jeszcze w Ksi¹¿ce telefonicznej. Pozycje
wolne s¹ pod�wietlone �w�.

�Moje numery�, to wygodna czê�æ Ksi¹¿ki telefonicznej,
w któtrej numery telefonu, numery faksu, czy numery do
transmisji danych mog¹ byæ zapisywane  i przegl¹dane.

Funkcja "Moje numery" umo¿liwia przegl¹d lub wybranie
numerów wcze�niej wpisanych do Ksi¹¿ki telefonicznej
przez sprzedawcê karty SIM.

Wiadomo�ci

U¿ytkownik mo¿e odbieraæ, wy�wietlaæ, redagowaæ i / lub
wysy³aæ krótkie wiadomo�ci, do 160 znaków.

Aby móc wysy³aæ wiadomo�ci, nale¿y najpierw dopisaæ
do parametrów numer Centrali Wiadomo�ci. Numer ten
uzyskuje siê od sprzedawcy karty SIM.

W momencie otrzymania nowej wiadomo�ci symbol (N)
zaczyna migaæ, a  wiadomo�æ zostaje zapisanaw
pamiêci karty SIM.

Wskazówka dotycz¹ca nowo otrzymanych
wiadomo�ci

F B gdy w obszarze wyboru opcji uka¿e siê �Read�
(Czytaj).

Aby szybko j¹ odczytaæ, naci�nij, je�li na obszarze
wyboru opcji pojawi siê �Czytaj�. Je�li wszystkie
wiadomo�ci zostan¹ przeczytane, symbol zniknie. Je�li
ilo�æ przechowanych wiadomo�ci wyczerpie limit, symbol
zacznie migaæ, a kolejne wiadomo�ci nie zostan¹
przyjête. Aby odebraæ nowe wiadomo�ci, nale¿y usun¹æ
te, które s¹ ju¿ niepotrzebne.

Otrzymane wiadomo�ci s¹  przechowane na li�cie
odebranych wiadomo�ci. Nie przeczytane wiadomo�ci s¹
oznaczone  migaj¹cym symbolem �*�. Po wybraniu
wiadomo�ci, mo¿na j¹ przeczytaæ, skasowaæ, zmieniæ i
odpowiedzieæ na ni¹. Je�li na wy�wietlaczu pojawi  siê
�Nadawca� lub numer telefonu w cudzys³owie,
naci�niêcie D spowoduje wybranie danego numeru, a
naci�niêcie A zapisze numer do ksi¹¿ki telefonicznej.

Wiadomo�ci, po wys³aniu lub zredagowaniu, s¹
przechowywane w �Send List� (Li�cie wys³anych
wiadomo�ci).

Funkcja �Stwórz� pozwala na zredagowanie nowej
wiadomo�ci, która nastêpnie mo¿e byæ wys³ana lub
umieszczona na li�cie wys³anych wiadomo�ci (�Lista
nad.�).
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Funkcja �Przegl¹d� umo¿liwia sprawdzenie, ile wolnego
miejsca pozosta³o jeszcze na przechowanie wiadomo�ci.

Parametry te umo¿liwiaj¹ najwygodniejsze dla
u¿ytkownika ustawienie sposobu odbieranie i wysy³ania
wiadomo�ci.

Opcja automatycznego kasowania, �Auto kas.� powoduje
automatyczne kasowanie wiadomo�ci. Wybór opcji
�Czyt. otrzym.�  powoduje zast¹pienie  najstarszej
przeczytanej wiadomo�ci przez now¹. Wybór opcji
�Odbiór wszys.�  powoduje zast¹pienie  najstarszej
wiadomo�ci, nawet je¿eli nie zosta³a przeczytana.

�D³. trwania�, to d³ugo�æ okresu przechowania
wiadomo�ci w Centrali wiadomo�ci. Telefon bêdzie
usi³owa³ wys³aæ wiadomo�æ do momentu wyga�niêcia
tego okresu.

Centrala Wiadomo�ci jest miejscem, do którego
przekazywane s¹ wiadomo�ci przed ich wys³aniem do
adresata. Numer telefoniczny Centrali Wiadomo�ci mo¿e
byæ ju¿ zarejestrowany na  karcie SIM lub podany przez
sprzedawcê karty SIM.

Potwierdzenie wys³ania Twojej wiadomo�ci mo¿esz
otrzymaæ je�li opcja �Raport� ustawiona jest na �Tak�.

Centrala Wiadomo�ci mo¿e zmieniæ format wiadomo�ci
wed³ug wskazówek w Protokole.

Serwis informacyjny jest us³ug¹ udzielaj¹c¹ lokalnych
informacji o sytuacji na drogach, o pogodzie itd.

Lista wiadomo�ci (�The Message List�) wy�wietli ostatnio
otrzymanych wiadomo�ci serwisu informacyjnego.

Telefon otrzymuje wiadomo�ci na tematy okre�lone w
Li�cie Tematów. Je�li wymagany temet nie jest na niej
wymieniony, nale¿y wpisaæ jego kod, który mo¿na
otrzymaæ od sprzedawcy karty SIM.

Jêzyki Serwisu informacyjnego s¹ wyszczególnione i
mo¿na je zmieniæ.

Us³ugi dotycz¹ce po³¹czeñ

Opcja �Ostatnia rozmowa� poka¿e czas trwania i koszt 
ostatniej rozmowy w czasie stanu spoczynkowego, a
bie¿¹cej rozmowy podczas jej trwania. Czas trwania
pokazany jest w: godzinach (099), minutach (059) i
sekundach (059)  HH:MM:SS.

Opcja �Wszystkie rozmowy� informuje o d³ugo�ci
wszystkich rozmów, wychodz¹cych i przychodz¹cych,
oraz o ich koszcie, je�li informacja ta jest dostêpna. Aby
wyzerowaæ licznik czasu, nale¿y znaæ kod blokady, a kod
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PIN2 potrzebny jest do wyzerowania licznika kosztu.
Informacje o koszcie po³¹czenia  na wy�wietlaczu mog¹
siê ró¿niæ od rzeczywistych taryf pobieranych przez
operatora.

Funkcja �Rozmowa oczekuj¹ca� umo¿liwia odebranie
drugiego po³¹czenia  podczas prowadzenia rozmowy. W
czasie zmian lub sprawdzania statusu funkcji �Rozmowa
oczekuj¹ca� telefon musi byæ zarejestrowany w  sieci.

Funkcja �Caller�s ID� (�Identyfikator�) pozwala na
sprawdzenie statusu funkcji identyfikuj¹cej dzwoni¹cego.
Telefon musi byæ zarejestrowany w sieci.

U¿ytkownik mo¿e zablokowaæ wysy³anie swojego
numeru telefonu przy ka¿dym po³¹czeniu dziêki funkcji
�Nr zastrze¿� . W czasie sprawdzania statusu funkcji �Nr
zastrze¿� telefon musi byæ zarejestrowany w  sieci.

Funkcja �Koszt jednostki� ustali koszt jednostki oraz
walutê, w której informacja o koszcie rozmowy zostanie
podana.

Funkcja �Limit rozmów� pozwala na ograniczenie
korzystania z telefonu do okre�lonej  ilo�ci jednostek.

UWAGA: D³ugo�æ trwania ka¿dej jednostki mo¿e siê
ró¿niæ w zale¿no�ci od pory dnia, okresu szczytowego
itd. Znaj¹c cenê jednostki mo¿na obliczyæ koszt
rozmowy. Informacje o koszcie rozmowy mog¹ siê ró¿niæ
od rzeczywistych taryf pobieranych przez operatora sieci.

Przekazywanie po³¹czeñ

Je�li funkcja jest uruchomiona, na wy�wietlaczu pojawi
siê (t).

Mo¿na przekazywaæ zwyk³e po³¹czenia telefoniczne,
faksy, transmisjê danych  na ró¿nych warunkach i do
ró¿nych adresatów.

W czasie zmian lub sprawdzania statusu funkcji �Przek.
po³¹czeñ� telefon musi byæ zarejestrowany w sieci.

Kody zabezpieczaj¹ce

Telefon posiada trzy kody zabezpieczaj¹ce :
Kod �Blokada telefonu�: fabrycznie ustawiony na �0000�
PIN: kod zabezpieczaj¹cy kartê SIM
PIN2: kod zabezpieczaj¹cy Notatnik i licznik rozmów
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Zapamiêtaj swoje kody zabezpieczaj¹ce.. Skontaktuj siê
ze sprzedawc¹, je�li zapomnisz kod zabezpieczaj¹cy
telefonu lub ze sprzedawc¹ karty SIM w przypadku
kodów PIN i PIN2.

Funkcja �Blokada telefonu� uniemo¿liwia normalne
korzystanie z  telefonu. Mo¿liwe jest tylko uzyskiwanie
po³¹czeñ alarmowych oraz odbieranie po³¹czeñ. Po
uruchomieniu funkcji, na wy�wietlaczu pojawi siê napis
(O). Aby telefon wróci³ do normalnego trybu pracy,
nale¿y wprowadziæ  kod �Blokada telefonu�.

Funkcja �Blokada rozmów� umo¿liwia blokowanie
pewnych rozmów przychodz¹cych i / lub wychodz¹cych.
�Blokada rozmów� zabezpieczona jest has³em restrykcji
podawanym przez sprzedawcê karty SIM. W czasie
wprowadzania zmian lub sprawdzania statusu funkcji
�Blokada rozmów�, telefon musi byæ zarejestrowany w
sieci. Mo¿liwe jest u¿ycie ró¿nych typów blokady dla
rozmów g³osowych, faksów lub transmisji danych.
Kombinacja ograniczeñ jest dowolna.

Je�li funkcja wpisywania kodu PIN jest w³¹czona, za
ka¿dym razem przy w³¹czaniu telefonu, konieczne jest
wpisanie kodu PIN. Poczekaj na polecenie, nastêpnie
wpisz PIN i naci�nij B. Kod PIN mo¿e byæ zmieniony
przez naci�niêcie B podczas wy�wietlenia �Zmieñ� na
obszarze wyboru opcji.

Kod PIN2 mo¿e byæ zmieniony przez naci�niêcie B
podczas wy�wietlenia �Zmieñ� na obszarze wyboru opcji.

Je�li Notatnik jest w³¹czony, mo¿liwe jest uzyskiwanie
po³¹czeñ tylko z abonentami  znajduj¹cymi  siê w
Notatniku. Po³¹czenia alarmowe  mo¿liwe s¹ zawsze.
Wpisz kod PIN2, aby korzystaæ z funkcji Notatnika.

Sieci GSM

W czasie pobytu za granic¹  mo¿esz korzystaæ z us³ug
operatora obcej sieci. Nazywa siê to WÊDRÓWK¥
(ROAMING). Przepisy w danym kraju mog¹ nie zezwalaæ
na realizacjê tej funkcji.

Funkcja �Nowa sieæ� pozwala na rêczne wybranie sieci
dostêpnej na danym terenie.

Je¿eli funkcja �Tryb szukania� nastawiona jest na
szukanie �Automatyczne�, telefon przejrzy listê
dostêpnych sieci i wybierze now¹ sieæ automatycznie.
Je¿eli jednak funkcja �Tryb szukania� nastawiony jest na
�Tryb rêczny� telefon przedstawi listê dostêpnych sieci.
Nale¿y wtedy samemu wybraæ sieæ z listy.

Lista preferowanych sieci wykorzystywana jest przy
szukaniu automatycznym. Numery lokalizacji sieci na
li�cie reprezentuj¹ priorytet sieci. Polecenie �Wstaw�
umie�ci now¹ sieæ na bie¿¹cej pozycji listy i przesunie
pozosta³e sieci o jedn¹ pozycjêw dó³. Polecenie �Zmieñ�
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nadpisuje now¹ sieæ na miejscu starej, a �Dodaj� 
dopisuje now¹ sieæ na koñcu listy.

Programowanie

Jêzyk, w jakim s¹ przedstawiane wiadomo�ci i
komunikaty na wy�wietlaczu, mo¿na zmieniæ.

G³o�no�æ dzwonka, przycisków oraz sygna³ów
ostrzegawczych mo¿e byæ wy³¹czona, z wyj¹tkiem
sygna³u o niskim stanie akumulatora. Je�li wszystkie
sygna³y s¹ wy³¹czone, na wy�wietlaczu pojawi siê napis
([).

e�li g³o�no�æ dzwonka jest wy³¹czona, na wy�wietlaczu
pojawi siê napis ([). Dzwonek wznosz¹cy  mo¿e byæ
nastawiony przez podniesienie g³o�no�ci dzwonka
powy¿ej maksimum.

Dla rozmów, faksów i transmisji danych mo¿na ustawiæ
ró¿ne typy dzwonka.

Funkcja �Utrzymanie dzia³ania� umo¿liwia opó�nienie
wy³¹czenia telefonu w samochodzie po wy³¹czeniu
stacyjki, je�li telefon jest umieszczony w opcjonalnym
uchwycie mocuj¹cym lub w zestawie g³o�nomówi¹cym.
Je�li prowadzisz w tym czasie rozmowê, nie zostanie
ona przerwana. Po zakoñczeniu rozmowy funkcja
�Utrzymanie dzia³ania� zostanie uruchomiona. Je�li
telefon zostanie usuniêty z samochodowego uchwytu
mocuj¹cego lub z zestawu g³o�nomówi¹cego, licznik
funkcji �Utrzymanie dzia³ania� zostanie anulowany, a
telefon nie zostanie wy³¹czony.

Je¿eli �Automatyczne odbieranie� jest w³¹czone, a telefon
jest umieszczony w uchwycie mocuj¹cym lub w zestawie
g³o�nomówi¹cym, mo¿na odebraæ rozmowê bez
naciskania przycisków.

U¿ytkownik mo¿e wpisaæ w³asny komunikat, który pojawi
siê na wy�wietlaczu zawsze przy w³¹czaniu telefonu 
patrz �Wprowadzanie znaków alfanumerycznych�, str. 20

Jasno�æ wy�wietlacza mo¿e byæ regulowana.

Funkcja �Standard� spowoduje powrót do
zaprogramowania fabrycznego z wyj¹tkiem funkcji �Kodu
blokady� i jêzyka.

Wpisanie zródel numerów �Hot Key" moze byc dokonane
po otworzeniu menu Hot Key Dial. Strona 19.

26

Wszystkie typy
G
Typ
G
Sygna

³o�no�æ dzwonka
dzwonka

³o�no�æ przycisków
³y ostrzegawcze

Rozmowa
Faks
Transmisja danych
Wiadomo ci�

J  zyk
Dzwonek
Utrzymanie dzia
Automatyczne odbieranie
Komunikat
Pod wietlenie
D³ DTMF
Standard
Hot Key Dial

ê

³ania

�
ugo�æ

Programowanie



Bateria

Bateria roz³adowana
Je�li bateria roz³aduje siê,
us³yszysz sygna³ ostrzegawczy,
a na wy�wietlaczu pojawi siê
pulsuj¹cy komunikat BATERIA
WYCZERPANA. Po tym sygnale
pobór pr¹du z baterii  zostanie
automatycznie od³¹czony.
Na³aduj bateriê lub za³ó¿ inn¹, na³¹dowan¹.

Podczas trwania rozmowy natychmiast przerwij
po³¹czenie.

£adowanie baterii
Bateria musi byæ zamontowana w aparacie przed
przy³¹czeniem zasilacza - w przyciwnym razie nie da siê
rozpocz¹æ ³adowania.

UWAGA: Nie wciskaj wtyczki na si³ê  mo¿esz uszkodziæ
telefon i/lub zasilacz.

Po zakoñczeniu ³adowania od³¹cz zasilacz

Aby zapewniæ optymaln¹ pracê baterii  typu Ni-MH
nale¿y u¿ywaæ ich do momentu ukazania siê komunikatu
o roz³adowaniu, po czym nale¿y je do pe³na na³adowaæ.

Wska�nik ³adowania

Podczas
ladowania

Ladowanie zakoñczone

Telefon
w³¹czony

K H

Telefon
wy³¹czony

K Wy³¹czony
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Konserwacja i utrzymanie
Naciskanie przycisków mo¿e powodowaæ
wysy³anie tonów potwierdzaj¹cych. Unikaj
trzymania telefonu blisko ucha przy wybieraniu
numerów.

Zbyt wysoka lub niska temperatura mo¿e
zak³óciæ chwilowo pracê telefonu. Jest to
zjawisko normalne i nie oznacza usterki:
zalecamy jednak nie nara¿anie telefonu na
dzia³anie skrajnych temperatur.

Kategorycznie zabrania siê rozkrêcania telefonu
pod gro�b¹ utraty gwarancji. W aparacie nie ma
¿adnych elementów, ani czê�ci które mog³yby
byæ naprawiane przez u¿ytkownika.

Nie nara¿aj telefonu na dzia³anie drgañ, ani
wibracji.

Nie wylewaj ¿adnych p³ynów na telefon. Je¿eli
telefon ulegnie zamoczeniu, od³¹cz
natychmiast akumulator i skontaktuj siê ze
sprzedawc¹ lub autoryzowanym serwisem.

U¿ywaj zawsze oryginalnych akcesoriów
Panasonic. Zapewni Ci to optymaln¹ pracê
telefonu, jak równie¿ uchroni przed mo¿liwym
uszkodzeniem sprzêtu.

Czy�æ telefon tylko miêkk¹ szmatk¹ zwil¿on¹
wod¹ i ³agodnymi �rodkami czyszcz¹cymi.
Benyzynopochodne detergenty mog¹
uszkodziæ telefon.

Nie nara¿aj telefonu na bezpo�rednie dzia³anie s³oñca
i wilgoci. Unikaj miejsc gor¹cych i zakurzonych.

Uwa¿aj na metalowe przedmioty, które mog¹
powodowaæ zwarcie w aparacie.

Zawsze wymieniaj akumulator w dobrze
przewietrzanym miejscu, nigdy na s³oñcu. Nie
jest mo¿liwe ³adowanie akumulatora w
pomieszczeniu, którego temperatura nie mie�ci
siê w granicach od +5°C do +35°C.

Nie zalecamy ³adowania akumulatora d³u¿ej,
ni¿ jest to wymagane.

Wyrzucaj opakowania i sprzêt zawsze w
miejscach do tego przeznaczonych (pamiêtaj
szczególnie o akumulatorach).

Przed wyrzuceniem czegokolwiek, zasiêgnij
informacji o mo¿liwo�ci recyclingu.
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Informacje dodatkowe

S³owniczek terminów

GSM
Globalny System Telefonii Komórkowej (ang. Global System for Mobile Communications). Jeden z cyfrowych
systemów globalnej telefonii komórkowej na �wiecie.

Kraj pochodzenia Kraj, w którym dzia³a twoja sieæ telekomunikacyjna.

Twoja sieæ Sieæ GSM, której abonentem jeste�.

Operator sieci Firma (w Polsce obecnie: Polska Telefonia Cyfrowa i Polkomtel) odpowiadaj¹ca za dzia³anie sieci GSM.

Has³o Has³o potrzebne do ustawienia blokady po³¹czeñ. Informacje o ha�le otrzymasz od sprzedawcy Twojej karty SIM.

Kod PIN
Kod (ang. Personal Identification Number) potrzebny do uruchomienia karty SIM. Informacje o kodzie otrzymasz od
sprzedawcy Twojej karty SIM. Po trzech b³êdnych próbach wpisania kodu PIN zostaje on zablokowany.

Kod PIN2
Kod potrzebny do w³¹czenia funkcji Notatnika i Licznika rozmów. Informacje o kodzie otrzymasz od sprzedawcy
Twojej karty SIM. Po trzech b³êdnych próbach wpisania kodu PIN2 zostaje on zablokowany.

Kod PUK/PUK2
Kod s³u¿¹cy do odblokowania kodu PIN/PIN2. Informacje o kodzie otrzymasz od sprzedawcy Twojej karty SIM. Po dziesiêciu
b³êdnych próbach wpisania kodu PUK/PUK2 zostaje on zablokowany.
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Rejestracja
Proces nawi¹zywania ³¹czno�ci pomiêdzy Twoim telefonem a sieci¹ GSM. Dokonywana zwykle automatycznie przez
telefon po w³¹czeniu.

Wêdrówka
Wêdrówka (ang. Roaming) jest stanem, w którym Twój telefon rejestruje siê  w innej sieci ni¿ ta, której jeste�
abonentem.

Sprzedawca karty
SIM

Firma (ang. Service Provider) odpowiedzialna za umo¿liwienie dostêpu do sieci GSM poprzez sprzeda¿ kart SIM.

Karta SIM
(Subscriber Identity
Module)

Niewielka karta elektroniczna, w której przechowywane s¹ wszystkie informacje dotycz¹ce abonenta, jak równie¿
wszystkie zapisane przez niego wiadomo�ci w Ksi¹¿ce telefonicznej, Notatniku czy wiadomo�ci tekstowe.

Jak zaradziæ k³opotom
Je�li nie mo¿esz poradziæ sobie z usuniêciem usterki, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ telefonu lub Twojej karty SIM
albo z autoryzowanym serwisem.

Problem Przyczyna Zalecenia

Nie mo¿na w³¹czyæ
telefonu

Sprawd�, czy bateria  jest na³adowana i prawid³owo zainstalowana w
telefonie

Nowa bateria szybko
roz³adowuje siê

Szybko�æ roz³adowania baterii
uzale¿niona jest od jej  stanu, jak
równie¿ od sieci, z której korzystasz.
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Problem Przyczyna Zalecenia

Stara bateria szybko
roz³adowuje siê

Bateria jest zu¿yta Wymieñ bateriê na now¹.

Bateria Ni-MH szybko
roz³adowuje siê

Przyczyn¹ niskiej wydajno�ci baterii
mo¿e byæ niew³a�ciwe jej ³adowanie.
Jest to najczêstsza przyczyna szybkiego
roz³adowania siê baterii Ni-MH

Aby uzyskaæ maksymaln¹ ¿ywotno�æ baterii ³aduj j¹ dopiero po ukazaniu siê
komunikatu BATERIA WYCZERPANA.

Aby przed³u¿yæ ¿ywotno�æ baterii , wy³¹cz telefon dopiero po pe³nym
wy³adowaniu siê baterii , nastêpnie ³aduj j¹ do pe³na trzy razy. Pamiêtaj, ¿e
bateria zu¿ywa siê i po pewnym czasie konieczna jest wymiana na now¹.

W czasie ³adowania nie
�wieci siê wska�nik
³adowania baterii H.

Je�li roz³adujesz bateriê  zupe³nie,
poczekaj kilka minut, zanim wska�nik
H za�wieci  siê.

Pamiêtaj, ¿e bateria  musi byæ ³adowana w temperaturze +5 do +35

Nie mo¿na uzyskiwaæ
po³¹czeñ

Telefon jest zablokowany Odblokuj telefon (MenuKody dostêpuBlokada tel.)

Po³¹czenia wychodz¹ce s¹
zablokowane

Wy³¹cz blokadê rozmów wychodz¹cych (MenuKody dostêpuBlok. rozm.)

Telefon znajduje siê poza zasiêgiem
sieci

Znajd� obszar w zasiêgu dzia³ania sieci i spróbuj jeszcze raz uzyskaæ
po³¹czenie

Nie mo¿na uzyskaæ
po³¹czeñ  z numerami
zapisanymi w Notatniku

Sprawd�, czy funkcja Notatnik jest dostêpna w Twojej karcie SIM

Sprawd�, czy funkcja jest w³¹czona (MenuKody dostêpuNotatnik)

Sprawd�, czy numer jest zapisany w Notatniku
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Problem Przyczyna Zalecenia

Nie jest mo¿liwe
odbieranie po³¹czeñ

Telefon nie jest w³¹czony W³¹cz telefon

Blokada rozmów przychodz¹cych jest
w³¹czona

Wy³¹cz blokadê rozmów przychodz¹cych (MenuKody dostêpuBlok.
rozm.)

Telefon nie jest zarejestrowany w sieci Znajd� obszar w zasiêgu sieci i spróbuj jeszcze raz uzyskaæ po³¹czenie

Nie jest mo¿liwe
uzyskanie po³¹czeñ z
telefonami alarmowymi

Telefon znajduje siê poza zasiêgiem
sieci GSM

Sprawd�, czy na wy�wietlaczu pojawi³ siê symbol anteny S. Je¿eli nie,
znajd� obszar w zasiêgu dzia³ania sieci i spróbuj jeszcze raz uzyskaæ
po³¹czenie.

Nie mo¿na przywo³aæ
numerów telefonicznych
z pamiêci

Telefon jest zablokowany Odblokuj telefon (MenuKody dostêpuBlokada tel.)

Funkcja Notatnik jest w³¹czona Wy³¹cz funkcjê (MenuKody dostêpuNotatnik)

Komunikaty o b³êdach

Obszar
niedozwolony.

Wêdrówka (Roaming) w danym obszarze nie jest dozwolona

Sieæ niedostêpna Wêdrówka (Roaming) w wybranej  sieci nie jest dozwolona

B³¹d zabezpiecz.
Sieæ wykry³a b³¹d identyfikacji, gdy¿ Twoja karta SIM nie jest  w niej zarejestrowana.   Skontaktuj siê z Twoim
operatorem.
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SIM zablok. (PUK
zablok.)

Karta SIM zosta³a zablokowana z powodu dziesiêciokrotnej próby wpisania nieprawid³owego kodu PUK. Skontaktuj
siê ze sprzedawc¹ Twojej karty SIM.

B³¹d SIM
Telefon wykry³ b³¹d karty SIM. W³¹cz i wy³¹cz ponownie telefon. Je�li komunikat nie znika z wy�wietlacza , skontaktuj
siê ze sprzedawc¹ Twojej karty SIM.

Wiadomo�æ
odrzucona - pe³ny
magazyn

Telefon odebra³ wiadomo�æ, ale magazyn wiadomo�ci jest zape³niony. Aby przyj¹æ wiadomo�æ, usuñ najpierw
niektóre z zarejestrowanych w pamiêci lub uruchom funkcjê automatycznego kasowania wiadomo�ci. (Menu:
Wiadomo�ci: Parametry: Auto Kasowanie)

PIN2 zablokowany
Kod PIN2 zosta³ zablokowany, gdy¿ 10 razy wprowadzono b³êdny PUK2. Nie mo¿na teraz korzystaæ z funkcji
kontrolowanych kodem PIN2. Skontaktuj siê z dostawc¹ karty SIM.

Uwaga, magazyn
pe³ny. Kontynuowaæ?

Magazyn wiadomo�ci jest zape³niony. Nie mo¿esz odebraæ wiadomo�ci, dopóki nie usuniesz niektórych z magazynu.

Lista automatycznego
powtarzania jest pe³na

Lista automatycznego powtarzania wybranych numerów jest pe³na. Wy³¹cz telefon i w³¹cz go ponownie.
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Dane techniczne

Telefon

Typ GSM Class 4

Zakres temperatur
£adowanie
Przechowywanie

+5°C to +35°C
-20°C to +60°C

Akumulator  przy telefonie

Akumulator (EB-BS600) Akumulator (EB-BM600) Akumulator (EB-BL600)

Waga 129g 155g 183g

Rozmiary
D³ugo�æ x Szeroko�æ x Grubo�æ 132 x 45,5 x 18.6mm 132 x 45,5 x 22.6mm 132 x 45,5 x 28mm

Napiêcie 7,2V DC, 400mAh Li-Ion 4,8V DC, 650mAh Ni-MH 7,2V DC, 1200mAh Li-Ion

Stan gotowo�ci (h)
Czas rozmowy (h)

Do 80
3

Do 100
4

Do 240
10

Czas ³adowania (min) 90 160 240

UWAGA:

W³¹czenie telefonu wyd³u¿a czas ³adowania akumulatora.

Czas u¿ywania akumulatora uzale¿niony jest od sieci, z której korzystasz oraz stanu samego akumulatora.
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Uwagi
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Numer seryjny telefonu znajduje siê na obudowie, pod bateri¹ . Dla Pañstwa wygody radzimy zanotowaæ nastêpuj¹ce informacje.

Model:

Numer seryjny:

Sprzedawca:

Data zakupu:

BULL CP8 PATENT
© Matsushita Communication Industrial UK Limited
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