


i

SA6 Instrukcja obsługi
Spis treści

Spis treści ........................ i

Wprowadzenie ................ 1
Bezpieczeństwo ..................... 1
Jak dbać o telefon.................. 7
SAR........................................ 9
Informacje o niniejszej 

instrukcji ........................... 11

Twój telefon .................. 14
Widok telefonu ..................... 14
Funkcje przycisków.............. 16
Wyświetlacz ......................... 19
DRM..................................... 21
Wskaźnik/lampka ................. 22

Pierwsze kroki .............. 23
Instalacja karty SIM i baterii . 23
Ładowanie baterii ................. 25
Otwieranie/zamykanie 

telefonu ............................ 27
Włączanie/wyłączanie 

telefonu ............................ 27

Nawigacja po menu...... 28
Struktura menu głównego .... 28
Wyświetlanie menu .............. 29
Nawigacja po aplikacjach..... 30

Funkcje podstawowe ... 31
Wykonywanie połączeń........ 31
Odbieranie połączeń 

przychodzących ............... 33
Tryb wyciszenia.................... 35

Poczta głosowa.....................35
Operacje dostępne 

podczas rozmowy .............36
Operacje dostępne 

podczas połączenia 
z wieloma rozmówcami.....38

Wpisywanie tekstu ................40

Kontakty.........................45
Struktura menu kontaktów....45
Dostęp do kontaktów ............46
Uzyskiwanie połączenia za 

pomocą listy Kontakty .......47
Dodawanie kontaktów...........48
Edytowanie karty 

kontaktów..........................50
Rejestr połączeń ...................51
Szybkie wybieranie ...............52
Grupy....................................53
Zaawansowane.....................53
Numery usług........................56

Wiadomości ...................57
Struktura menu 

wiadomości .......................57
Tworzenie nowej 

wiadomości .......................58
Otrzymywanie wiadomości ...63
Skrzynka odbiorcza ..............65
Archiwum..............................69
Poczta...................................71
Czat ......................................71
Poczta głosowa.....................71
Ustawienia wiadomości ........73
Status pamięci ......................75



Spis treści
ii

Aparat fotogr................. 76
Struktura menu aparatu 

fotograficznego .................76
Obraz....................................77
Video ....................................83

Przeglądarka ................. 87
Struktura menu 

przeglądarki ......................87
Ustawianie przeglądarki .......87
Oglądanie zawartości ...........88
Opcje przeglądarki................89

Ustawienia..................... 95
Struktura menu ustawień......95
Ustawienia telefonu ..............96
Ustawienia wyświetlacza ....101
Dźwięki i alarmy..................104
Ustawienia połączeń...........106
Możl. połączenia.................111
Bezpieczeństwo..................118

Narzędzia..................... 121
Struktura menu narzędzi ....121
Zestaw narzędzi 

karty SIM.........................122
Alarmy ................................122
Rejestrator dźwięku ............124
Kalkulator............................125

Kalendarz .................... 126
Przeglądanie kalendarza ....126
Tworzenie wydarzeń 

w kalendarzu...................128
Zarządzanie wydarzeniami 

w kalendarzu...................130

Moje media .................. 132
Struktura menu 

Moje media..................... 132
Obrazy................................ 133
Dźwięki............................... 137
Wideo ................................. 140
Gry ..................................... 141
Szablony tekstu.................. 142
Status pamięci.................... 143

Gry ............................... 144
Struktura menu gier............ 144
Gry ..................................... 145
Pobieranie gier ................... 147
Ustawienia.......................... 148
Informacje .......................... 148

Suplement ................... 149
Akcesoria ........................... 149
Problemy ............................ 152
Glosariusz .......................... 155
Specyfikacje ....................... 157

Licencje ....................... 159

Gwarancja Wyrobów 
Panasonic ................ 163

Deklaracja 
zgodności ................ 169

Indeks .......................... 171



Wprowadzenie
1

Dziękujemy Państwu za zakup cyfrowego telefonu komórkowego 
Panasonic. Telefon ten jest przeznaczony do pracy w sieciach GSM 
- GSM900, GSM1800 i GSM1900. Obsługuje też GPRS dla 
połączeń przesyłu pakietów danych. Przed przystąpieniem do 
korzystania z telefonu należy całkowicie naładować baterię.
Jako Panasonic Mobile Communications Development of Europe 
Ltd. deklarujemy zgodność naszego produktu EB-SA6 z 
zasadniczymi wymogami i innymi zapisami dyrektywy 1999/5/EC. 
Deklaracja zgodności znajduje się na 
http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html

Bezpieczeństwo
Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, 
ponieważ ich treść umożliwia korzystanie z telefonu w sposób 
bezpieczny dla użytkownika i jego otoczenia oraz zgodny z 
przepisami dotyczącymi telefonów komórkowych.

Zasilanie
Telefon należy ładować tylko za pomocą zatwierdzonego 
wyposażenia do ładowania, aby zapewnić optymalną 
wydajność i uniknąć uszkodzenia telefonu. Korzystanie z 

innego sprzętu spowoduje unieważnienie wszelkich certyfikatów 
tego aparatu i może być niebezpieczne. W trakcie podróży 
zagranicznych należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe 
ładowarki podróżnej jest zgodne z napięciem w danym kraju. 
Ładowarka podróżna (EB-CA001xx*) wchodzi w skład zestawu 
głównego.
Wskazówka* xx oznacza rejon docelowy dla ładowarki, np. CN, EU, 
UK, AU, US.

Bateria
Użycie innej baterii niż zalecana przez producenta może 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Korzystanie z funkcji, przy której przez długi czas jest 

aktywne podświetlenie klawiszy, jak gry lub przeglądarka, 
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zasadniczo skraca czas działania baterii. Aby zapewnić dłuższe 
działanie baterii, wyłącz podświetlenie klawiszy. (Patrz 
„Podświetlenie klawiatury” na stronie 99.)
Nie należy używać telefonu bez zamocowanej osłony baterii.

Pozbywanie się baterii
Baterii nie należy spalać ani wyrzucać razem ze zwykłymi 
odpadkami. Sposób pozbywania się baterii musi być 
zgodny z obowiązującymi lokalnie przepisami; może ona 

podlegać utylizacji.

Samolot
Telefon komórkowy należy wyłączyć na pokładzie 
samolotu. Zapewnij, by ustawienia alarmów, które mogą 
włączać się automatycznie, nie naruszały przepisów w 

samolocie, szpitalu itp. Korzystanie z telefonów komórkowych w 
samolocie może niebezpiecznie zakłócać pracę urządzeń 
pokładowych, powodować zakłócenia sieci komórkowej i może być 
niezgodne z przepisami. Nieprzestrzeganie tego zakazu może 
prowadzić do zawieszenia lub odmowy świadczenia usług z zakresu 
telefonii komórkowej i/lub do podjęcia kroków prawnych.

Nie stosuj
Nie zaleca się używania telefonu na terenie stacji paliw. 
Użytkownicy powinni pamiętać o ograniczeniach 
związanych z korzystaniem ze sprzętu radiowego na 

stacjach paliw, w zakładach chemicznych i wszędzie tam, gdzie 
wykorzystywane są materiały wybuchowe. Nie wolno narażać baterii 
na działanie wysokich temperatur (powyżej 60°C).

Jazda samochodem
Obowiązkiem kierowcy jest zachowanie stałej kontroli nad 
pojazdem. Nie wolno trzymać w dłoni telefonu podczas 
prowadzenia pojazdu; najpierw należy znaleźć bezpieczne 

miejsce parkowania. Nie należy również korzystać z zestawu 
głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli może to powodować 
rozproszenie uwagi podczas jazdy. Kierowca powinien dokładnie 
zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów 
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komórkowych obowiązującymi w miejscach, przez które przejeżdża i 
zawsze przestrzegać tych przepisów.

Urządzenia elektroniczne
Szczególne środki ostrożności należy powziąć w sytuacji, 
gdy telefon jest używany w pobliżu urządzeń medycznych, 
takich jak stymulatory serca lub aparaty słuchowe.

Ogrzewanie
Jeśli aparat, bateria lub ładowarka są mokre, nie wkładaj 
ich do żadnych urządzeń suszących, takich jak 
mikrofalówka, zbiornik wysokociśnieniowy, suszarka lub 

podobne. Może to spowodować przeciekanie, przegrzewanie, 
rozszerzenie, wybuch i/lub zapalenie baterii, aparatu i/lub ładowarki. 
Ponadto, produkt lub akcesoria mogą zacząć dymić i ich obwody 
elektryczne mogą ulec uszkodzeniu i spowodować nieprawidłowe 
działanie produktu. Firma Panasonic nie odpowiada za żadne 
szkody, pośrednie lub bezpośrednie, spowodowane w jakikolwiek 
sposób przez nieprawidłowe zastosowanie.

Kopie zapasowe i bezpieczeństwo
Zaleca się sporządzenie kopii zapasowej wszelkich 
ważnych informacji i danych przechowywanych w pamięci 
telefonu. Aby uniknąć przypadkowej utraty danych, należy 

stosować się do wszelkich instrukcji związanych z pielęgnacją i 
obsługą telefonu oraz jego baterii.
Telefon ten może przechowywać i przesyłać dane osobowe. 
Użytkownikowi zaleca się przechowywanie wszelkich danych 
osobowych lub finansowych poza telefonem. Aby chronić dane, 
należy korzystać z mechanizmów zabezpieczających, takich jak 
blokada karty SIM. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności 
za żadne szkody związane z utratą danych, w szczególności za 
szkody bezpośrednie i pośrednie (takie jak szkody wynikowe, utratę 
przewidywanej oszczędności, utratę zysku).
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Pobieranie
Telefon ten może pobierać i przechowywać informacje i 
dane ze źródeł zewnętrznych. Obowiązkiem użytkownika 
jest dopilnowanie, aby nie prowadziło to do naruszenia 

praw autorskich lub innych odpowiednich przepisów. Firma 
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane 
z utratą danych lub wynikające z naruszenia praw autorskich lub 
prawa własności intelektualnej, w szczególności za szkody 
bezpośrednie i pośrednie (takie jak szkody wynikowe, utratę 
przewidywanej oszczędności, utratę zysku).

Wygodne korzystanie
Aparat jest najwygodniejszy w użyciu, jeśli jest trzymany 
tak samo jak zwykły telefon. Aby uniknąć pogorszenia 
jakości sygnału lub sprawności anteny, nie należy dotykać 

ani zakrywać anteny, gdy telefon jest włączony. Nieuprawnione 
przeróbki lub niedostosowane akcesoria mogą spowodować 
uszkodzenie telefonu i prowadzić do naruszenia przepisów. Ponadto 
dokonywanie nieautoryzowanych przez producenta przeróbek lub 
stosowanie niewłaściwych akcesoriów może doprowadzić do 
unieważnienia gwarancji – nie dotyczy to jednak praw konsumenta 
wynikających z obowiązujących przepisów ogólnych.

Aparat fotograficzny
Zalecamy odpowiednią dbałość o prawidłowe korzystanie z 
wbudowanego aparatu fotograficznego. Obowiązkiem 
użytkownika jest dopilnowanie, aby fotografowanie osób i 

obiektów odbywało się za odpowiednią zgodą i aby użytkowanie 
aparatu fotograficznego nie prowadziło do naruszenia żadnych praw 
osobistych ani praw osób trzecich. Należy przestrzegać wszelkich 
stosownych przepisów międzynarodowych i krajowych oraz innych 
specjalnych ograniczeń związanych ze stosowaniem aparatu 
fotograficznego do określonych celów i w określonych miejscach. 
Obejmuje to niekorzystanie z aparatu fotograficznego w miejscach, 
gdzie korzystanie ze sprzętu fotograficznego i wideo może być 
zabronione. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne szkody wynikające z naruszenia praw autorskich lub prawa 
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własności intelektualnej, w szczególności za szkody bezpośrednie i 
pośrednie. Nie należy pozostawiać aparatu fotograficznego pod 
bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, ponieważ 
może to spowodować pogorszenie jego sprawności.

Inne ważne informacje
Do produkcji kolorowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) 
zastosowano wysokoprecyzyjną technologię i w niektórych 
sytuacjach piksele mogą wydawać się jaśniejsze lub ciemniejsze. 
Jest to charakterystyczne dla ekranów LCD i nie stanowi wady 
produkcyjnej.

Niniejszy telefon komórkowy został zaprojektowany, 
wyprodukowany i przetestowany tak, aby zapewnić jego zgodność z 
normami emisji fal radiowych, obowiązującymi w czasie produkcji, w 
zgodzie z przepisami Unii Europejskiej, przepisami FCC w USA oraz 
ACA w Australii.

Telefon należy ładować tylko za pomocą wyposażenia do ładowania 
zatwierdzonego przez firmę Panasonic w celu zapewnienia 
optymalnej wydajności i uniknięcia uszkodzenia telefonu. Firma 
Panasonic nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane przez 
stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów. 

Telefon ten należy użytkować zgodnie z wszelkimi stosownymi 
przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz innymi specjalnymi 
ograniczeniami związanymi ze stosowaniem telefonu w określonych 
sytuacjach i miejscach. W szczególności dotyczy to zakazu 
korzystania z telefonu w szpitalach, samolotach i podczas 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także innych ograniczeń 
zastosowania.

Niektóre fragmenty niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia.
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Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw 
domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub 
dołączonej do nich dokumentacji informuje, że 
niesprawnych urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami 
gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się 
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, 
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na 
przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, 
gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt 
można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego 
urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych 
zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i 
środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie 
postępowanie z odpadami.  Szczegółowe informacje o 
najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami 
przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem 
sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy 
skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem 
uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
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Jak dbać o telefon
Naciśnięcie dowolnego przycisku może wywołać głośny 
dźwięk. Dlatego naciskając klawisze należy telefon 
trzymać z dala od uszu.

Wysokie i niskie temperatury mogą przejściowo wpływać 
na pracę telefonu. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza 
uszkodzenia aparatu. Korzystanie z telefonu przez 
dłuższy czas w temperaturze otoczenia przekraczającej 
40°C może prowadzić do pogorszenia jakości obrazu na 
wyświetlaczu.

Telefonu nie należy rozmontowywać ani wprowadzać w 
nim żadnych modyfikacji. Aparat nie zawiera żadnych 
elementów, których naprawa wymagałaby interwencji 
użytkownika.

Telefonu nie należy narażać na nadmierne wstrząsy i 
uderzenia. Nie należy upuszczać baterii.

Aparat nie powinien mieć kontaktu z płynami lub wilgocią. 
W przypadku zamoczenia telefonu należy natychmiast 
usunąć baterię i ładowarkę. Telefon powinien być zawsze 
suchy.

Telefonu nie należy zostawiać w miejscach wilgotnych, 
zakurzonych lub gorących ani narażać go na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nigdy nie 
należy wrzucać baterii do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji.
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Telefon i baterię należy trzymać z dala od metalowych 
przedmiotów, które mogłyby zewrzeć styki.
Dotknięcie styków baterii materiałem przewodzącym (jak 
metalowa biżuteria, klucze itp.) stwarza zagrożenie 
zdrowia i uszkodzenia mienia.

Baterię należy ładować w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, w miejscu osłoniętym od słońca, w 
temperaturach między +5°C a +35°C. Naładowanie baterii 
poza tym zakresem temperatur nie jest możliwe.

Podłączając telefon do urządzenia zewnętrznego należy 
przeczytać instrukcję obsługi tego wyposażenia w celu 
prawidłowego podłączenia i zachowania bezpieczeństwa. 
Należy upewnić się, że telefon jest kompatybilny z 
urządzeniem, do którego jest podłączany.

Przed pozbyciem się opakowań lub zużytego sprzętu 
należy upewnić się, czy nie istnieje sposób na skierowanie 
ich do ponownego przetworzenia.
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SAR
TEN MODEL SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE 
DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA RADIOWEGO I wymogi 
dyrektywy EU 1999/5/EC.

Twój telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal 
radiowych. Został tak zaprojektowany, by nie przekraczać norm 
dotyczących promieniowania radiowego zalecanych przez 
międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez 
niezależną organizację naukową ICNIRP i obejmują margines 
bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
osobom, niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia. Wytyczne te 
stanowią także podstawę przepisów międzynarodowych i norm 
promieniowania RF.

W wytycznych stosowana jest jednostka pod nazwą współczynnik 
SAR (Specific Absorption Rate). Norma SAR dla telefonów 
komórkowych wynosi 2 W/kg;  najwyższa wartość SAR dla tego 
urządzenia, mierzona podczas korzystania w pozycji przy uchu pod 
kątem spełniania norm wyniosła  0,802 W/kg. Ponieważ telefony 
komórkowe spełniają wiele funkcji, mogą być stosowane w innych 
położeniach, np. przy ciele jak opisano w instrukcji obsługi. Telefon 
ten został przetestowany pod kątem działania przy ciele i spełnia 
przepisy dotyczące RF, jeśli stosowany jest z akcesoriami 
Panasonic zaprojektowanymi dla tego produktu lub z akcesoriami, 
które nie zawierają metalu i sprawiają, że aparat znajduje się 
w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. W takim wypadku 
najwyższa zmierzona wartość SAR wynosi 0,39 W/kg.

Ponieważ pomiary współczynnika SAR przeprowadzane są, gdy 
telefon nadaje na najwyższym zatwierdzonym poziomie mocy, 
rzeczywista wartość SAR tego urządzenia podczas działania jest 
zazwyczaj niższa od wartości podanej powyżej. Dzieje się tak, 
ponieważ poziom mocy urządzenia zmienia się automatycznie, aby 
wykorzystywana była jedynie moc niezbędna do połączenia się 
z siecią.
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Światowa organizacja zdrowia (WHO) oznajmiła, że zgodnie 
z aktualną wiedzą naukową nie ma konieczności stosowania 
żadnych specjalnych środków ostrożności podczas korzystania 
z telefonów komórkowych. WHO informuje, że jeśli użytkownik chce 
zmniejszyć narażenie na promieniowanie, może to zrobić skracając 
rozmowy lub korzystając z zestawów głośnomówiących, aby telefon 
komórkowy był oddalony od głowy i ciała. 

Dodatkowe informacje podano na stronach internetowych:
World Health Organization (http://www.who.int/emf)
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
Panasonic (http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/
index.html)
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Informacje o niniejszej instrukcji
Symbole stosowane w tej instrukcji
W tej instrukcji stosowane są następujące symbole oznaczające 
ograniczoną dostępność danej funkcji lub usługi.

= W zależności od karty SIM.

= W zależności od dostępności sieci.

= W zależności od operatora sieci. Usługa może być dostępna 
jedynie w ramach abonamentu.

Grafika
Rysunki w tej instrukcji to jedynie ilustracje i mogą się różnić od 
rzeczywistego telefonu i/lub rzeczywistych elementów graficznych 
ukazujących się na wyświetlaczu. Panasonic zastrzega sobie prawo 
do zmiany informacji podanych w tej instrukcji bez uprzedzenia.

Przyciski
Przyciski w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych 
przycisków telefonu. Ikony symbolizujące przyciski w tej instrukcji 
przedstawiono na stronie 16.
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Jak posługiwać się tą instrukcją
<Przykład> Wybieranie ustalone w menu Ustawienia na stronie 119.

Ta funkcja zależy od karty SIM. Inne symbole znajdują się na 
stronie 11.

d Nawigacja po menu
Najpierw należy wejść w Główne menu, następnie poruszać się po 
poszczególnych menu, opisanych obok ikony d. „>” oznacza 
„przewiń do żądanej opcji w menu i wybierz”.
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W przykładzie:
W menu głównym naciśnij przycisk nawigacji (do góry/w dół/w lewo/
w prawo) aby przewinąć do opcji Ustawienia i naciśnij przycisk 
nawigacji (środkowy). Naciśnij przycisk nawigacji (do góry/w dół), 
aby przewinąć do opcji Bezpieczeństwo i naciśnij przycisk 
nawigacji (środkowy) lub lewy przycisk programowy (Wybierz)*1. 
Naciśnij przycisk nawigacji (do góry/w dół), aby przewinąć do opcji 
Numery dozwolone i naciśnij przycisk nawigacji (środkowy) lub 
lewy przycisk programowy (Wybierz)*1. Można też wybrać Numery 
dozwolone naciskając [D].
Można teraz przejść do punktu 1.:
1. Naciśnij przycisk nawigacji (do góry/w dół), aby przewinąć do 

opcji Włącz lub Wyłącz, następnie naciśnij przycisk nawigacji 
(środkowy) lub lewy przycisk programowy (Wybierz)*1

2. Wpisz kod PIN2 (4 - 8 cyfr), następnie naciśnij przycisk 
nawigacji (środkowy) lub lewy przycisk programowy (OK)*1

*1 Słowo to pokazuje się w lewym dolnym rogu wyświetlacza i oznacza 
polecenie, jakie wydawane jest telefonowi po naciśnięciu danego 
przycisku.

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.
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Widok telefonu

Prawy przycisk 
programowy

Przycisk nawigacji

Wyświetlacz

Słuchawka

Przycisk trybu 
wyciszenia

Przycisk zasilania/
zakończenia

Mikrofon

Lewy przycisk
programowy

Przycisk połączenia

Gwiazdka

Przycisk
otwierający

Wskaźnik
ładowania
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Obiektyw aparatu 
fotograficznego

Lusterko do 
autoportretu

Boczny przycisk ze 
strzałką w górę

Port podczerwieni

Boczny przycisk ze 
strzałką w dół

Głośnik

Wskaźnik/lampka

Przycisk 
wielofunkcyjny

Przełącznik trybu 
makro

Przyłącze zestawu
słuchawkowego/

Złącze ładowania/
Złącze transmisji

danych
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Funkcje przycisków
Nazwa 

przycisku Funkcja
Symbol 

przycisku*1

Przycisk 
nawigacji

Naciskaj zewnętrzne krawędzie aby 
przewijać do góry [1], w dół [2], w lewo 
[3] lub w prawo [4] w celu poruszania 
się po menu i tekstach. Naciskaj 
środkowy znak [0] aby wybrać opcję, 
wyłączyć dzwonek, zrobić zdjęcie lub 
nagrać sekwencję wideo w trybie 
aparatu fotograficznego.

[1] [2]
[3] [4]

[0]

Lewy przycisk 
programowy

Wykonuje funkcje wyjaśnione w tekście 
pokazywanym w lewym dolnym rogu 
wyświetlacza.

 [5]

Prawy przycisk 
programowy

Wykonuje funkcje wyjaśnione w tekście 
pokazywanym w prawym dolnym rogu 
wyświetlacza.

[6]

Przycisk 
połączenia Wykonywanie lub odbieranie połączeń. [q]

Przycisk 
zasilania/
zakończenia

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/
wyłączyć telefon. Kończy lub odrzuca 
połączenia. Powrót do trybu gotowości.

[Y]

Przyciski 
numeryczne

Wpisywanie numerów i tekstu. Naciśnij 
i przytrzymaj [S]-[K] aby wybrać numer 
z listy Szybkiego wybierania. Naciśnij i 
przytrzymaj [L] aby wprowadzić prefiks 
międzynarodowy (+).

[L] do [K]

Gwiazdka

Wprowadzanie „e”. W trybie 
wprowadzania tekstu naciśnij, aby 
zmienić wielkość liter lub naciśnij i 
przytrzymaj, aby zmienić metodę 
wpisywania.

[e]
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*1 Symbole przycisków w tabelce odpowiadają rzeczywistym przyciskom 
telefonu.

*2 Umieszczony z prawej strony telefonu.

Przycisk trybu 
wyciszenia

Wprowadzanie „r”. Naciśnij 
i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć 
tryb wyciszenia. Podczas wpisywania 
numeru telefonu naciśnij i przytrzymaj, 
aby wprowadzić pauzę (p).

[r]

Boczny 
przycisk ze 
strzałką w 
górę*2

Przewijanie strony do góry. 
Zwiększanie głośności lub obrazu. 
Wyłączanie dzwonka.

[O]

Boczny 
przycisk ze 
strzałką w dół*2

Przewijanie strony do dołu. 
Zmniejszanie głośności lub obrazu. 
Wyłączanie dzwonka.

[P]

Przycisk 
wielofunkcyjny
*2

Robienie zdjęcia lub zapisywanie 
sekwencji wideo w trybie aparatu 
fotograficznego. Wyłączanie dzwonka.

[U]

Nazwa 
przycisku Funkcja

Symbol 
przycisku*1
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Przyciski szybkiego dostępu
Umożliwiają łatwy dostęp do różnych funkcji bez konieczności 
przechodzenia przez menu.

Przycisk Funkcja

W trybie gotowości

Krótkie 
naciśnięcie

[0] Otwieranie Główne menu/
wyłączanie blokady klawiatury

[5] Otwieranie menu wiadomości

[6] Otwieranie przeglądarki

[1]9[2]9[3]9[4] Otwieranie menu skrótów

[q] Otwieranie rejestru połączeń

[O]9[P] Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Długie 
naciśnięcie

[0] Włączanie blokady klawiatury

[A] Połączenie ze swoją skrzynką 
głosową

[S]-[K] Szybkie wybieranie

[r] Włączanie/wyłączanie trybu 
wyciszenia

[U] Przełączanie na tryb obrazów

Podczas połączenia

Krótkie 
naciśnięcie

[1]9[4]9[O] Zwiększanie głośności

[2]9[3]9[P] Zmniejszanie głośności

[U] Zaczynanie/kończenie zapisu 
dźwięku

[q]

Zawieszanie lub aktywacja jednego 
połączenia lub przełączanie 
pomiędzy aktywnym a zawieszonym 
połączeniem
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Wyświetlacz
Wyświetlacz w trybie gotowości

W liście menu

Krótkie 
naciśnięcie

[A]-[K] Wybór menu A-K

[e] Wybór menu e

[L] Wybór menu L

[r] Wybór menu r

Wskazówka: W trybie gotowości na wyświetlaczu pokazywana jest nazwa 
aktualnego operatora. Można zmienić położenie nazwy operatora. Patrz 
„Nazwa operatora” na stronie 103.

Przycisk Funkcja

Tapeta

Ikona poziomu 
naładowania 
baterii

Obszar wyboru
lewym

przyciskiem
programowym

Obszar wyboru 
prawym 
przyciskiem 
programowym

Data

Czas

Ikona mocy sygnału
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Ikony stanu
Ikony stanu są wyświetlane lub animowane zależnie od aktualnie 
włączonych funkcji.

Ikona Znaczenie
Moc sygnału; im więcej widać słupków, tym silniejszy 
sygnał.

W obszarze roamingu

Poziom naładowania baterii

Bateria jest ładowana

GPRS jest dostępny

Tryb wyciszenia jest aktywny

Tryb spotkania jest aktywny

Tryb na zewnątrz jest aktywny

Tryb samochodowy jest aktywny

Obszar pamięci wiadomości SMS jest zapełniony

Obszar pamięci wiadomości MMS jest zapełniony

Aplikacja JavaTM jest zawieszona

Nieprzeczytana wiadomość SMS

Nieprzeczytana wiadomość MMS

Nieprzeczytana wiadomość WAP Push

Przekierowywanie połączeń jest włączone

Podczerwień jest aktywna
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DRM
Twój telefon ma system DRM (Digital Right Management) 
stosowany do kontrolowania takich działań, jak wysyłanie pobranych 
dzwonków, grafiki i klipów dźwiękowych do innych osób. Pliki 
pobrane i oznaczone ikoną ( ) mogą być wykorzystywane 
w ograniczonym zakresie, określonym przez ich dostawców. 
Ograniczenie obejmuje możliwość wykorzystywania tych plików 
tylko przez określony czas lub tylko określoną liczbę razy.
Aby sprawdzić stan swoich praw, np. datę wygaśnięcia lub 
pozostałą liczbę wykorzystań, patrz ustawienia Szczegóły na 
stronie 134, 138 i 145. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze 
swoim dostawcą usługi.

Złącze USB jest dostępne

Odebrano nową pocztę głosową

Wszystkie dźwięki są wyłączone

Alarm wibracyjny włączony

Budzik ustawiony

Niechronione złącze CSD

Chronione złącze CSD

Niechronione złącze GPRS

Chronione złącze GPRS 

Blokada klawiatury włączona

Ikona Znaczenie
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Wskaźnik/lampka
Wskaźnik/lampka błyska lub świeci się, gdy mają miejsce 
wydarzenia wymienione w poniższej tabelce.
Aby określić kolory świateł dla tych wydarzeń, patrz „Sygnalizacja 
świetlna” na stronie 98.
 

Wydarzenia Opis

Przy połączeniu przychodzącym/
połączeniach nieodebranych

Błysk lub świecenie w wybranym 
kolorze.
Aby ustawić różne kolory świateł dla 
swoich kontaktów, patrz 
„Zachowywanie kontaktu w 
telefonie” na stronie 48.

Przy otrzymywaniu wiadomości 
SMS/MMS

Przy otrzymywaniu wiadomości 
WAP Push Błysk lub świecenie w wybranym 

kolorze.Podczas rozmowy

Przy zamykaniu telefonu

Gdy bateria jest ładowana
Błyskanie w określonym kolorze.

Podczas transferu danych

Przypomnienie terminu Świecenie w określonym kolorze. 
Patrz „Tworzenie wydarzeń w 
kalendarzu” na stronie 128 lub 
„Ustawianie alarmu” na stronie 122.

Budzik

Wskazówka: Jeśli opcja Wskaźnik/lampka jest włączona podczas 
ładowania baterii i telefon jest włączony, Wskaźnik/lampka świeci się 
podczas ładowania. Jeśli telefon jest wyłączony, Wskaźnik/lampka nie 
będzie się świecić.
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Instalacja karty SIM i baterii
Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zainstalować 
kartę SIM (Subscriber Identity Module) i baterię.
Przed rozpoczęciem manipulowania przy karcie SIM i baterii upewnij 
się, że telefon jest wyłączony, a ładowarka jest odłączona od 
telefonu.

Wkładanie/wyjmowanie karty SIM
Zdejmowanie osłony baterii i wyjmowanie baterii Patrz „Wkładanie/
wyjmowanie baterii” na stronie 24.

Wkładanie karty SIM
Ustaw kartę SIM jak pokazano na 
rysunku tak, by złote styki skierowane 
były do dołu, a róg z nacięciem 
znajdował się z prawej strony. 
Ostrożnie wsuwaj kartę SIM do 
kieszonki na kartę, aż będzie 
całkowicie wsunięta.

Wyjmowanie karty SIM
Ustaw palec na dolnej krawędzi karty 
SIM i ostrożnie wysuń kartę.
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Wkładanie/wyjmowanie baterii
Wkładanie baterii
1. Włóż małe zaczepy na górze baterii 

we wgłębienie na górze miejsca na 
baterię. Włóż baterię, upewniając 
się, że 3 złote styki są dopasowane 
do 3 złotych styków telefonu.

2. Załóż osłonę telefonu. Osłona 
powinna zablokować się słyszalnie.

Wyjmowanie baterii
1. Przyłóż palec do strzałki w górnej 

części pokrywy. Przesuń osłoną 
nieco do dołu telefonu, następnie 
zdejmij ją z telefonu.

2. Umieść palec na zaczepie na dole 
baterii. Wyjmij baterię z telefonu.
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Ładowanie baterii
Telefon może być ładowany zarówno wtedy, gdy jest włączony, jak i 
gdy jest wyłączony. Można korzystać z telefonu podczas ładowania.
Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy bateria jest włożona 
do telefonu.
1. Otwórz i przytrzymaj osłonkę 

złącza.
Podłącz ładowarkę do złącza 
ładowania, następnie do 
zasilania.

2. Gdy łądowanie będzie 
zakończone, przed wyjęciem 
wtyczki z telefonu odłącz 
ładowarkę od zasilania 
sieciowego. Następnie 
przytrzymaj osłonkę złącza, 
naciśnij i przytrzymaj przyciski 
zwalaniające z obydwu stron 
końcówki złącza i delikatnie 
pociągnij, aby odłączyć ładowarkę od telefonu.
Po wyjęciu złącza ładowania zasłoń złącze osłonką.

Wskazówka: NIE wciskaj złącza na siłę, bo może to spowodować 
uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.

Jeżeli bateria została rozładowana w znacznym stopniu, może upłynąć kilka 
minut zanim wskaźnik naładowania baterii zostanie wyświetlony.
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Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik ładowania gaśnie po zakończeniu ładowania.

Ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Gdy bateria jest rozładowana, pojawia się komunikat „Naładuj 
baterię” i rozlega się dźwięk ostrzegawczy. Po tym sygnale telefon 
wyłącza się automatycznie. Całkowicie naładuj baterię. Jeśli 
podczas rozmowy pojawi się ostrzeżenie o rozładowaniu baterii, 
naładuj ją aby móc kontynuować rozmowę.

Podczas ładowania Ładowanie zakończone
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Otwieranie/zamykanie telefonu
Można otworzyć telefon naciskając 
Przycisk otwierający.

Ustawienia klapki
Jeśli w funkcji Aktywna klapka jest wybrana opcja Włączony (patrz 
strona 108), można odebrać połączenie otwierając telefon i 
zakończyć je zamykając telefon.
Gdy w funkcji SMS jedn.przyc. wybrana jest opcja Włączony (patrz 
strona 73), po otworzeniu telefonu mogą być wyświetlane nowe 
wiadomości SMS.

Włączanie/wyłączanie telefonu
1. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund 

[Y]
Może zostać wyświetlone powitanie i telefon przechodzi w tryb 
gotowości.

2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund 
[Y]

Wskazówka: Jeśli karta SIM jest chroniona kodem PIN, należy go wpisać. 
Wpisz kod PIN i [0]9[5] (OK). Patrz „Bezpieczeństwo” na stronie 118.

NIE wyłączaj telefonu podczas resetowania/pobierania/kasowania pliku lub 
działania/kończenia aplikacji JavaTM.

Przycisk
otwierający
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Struktura menu głównego

Moje media
Obrazy..........................133
Dźwięki .........................137
Video ............................140
Gry................................141
Szablony tekstu ............142
Status pamięci..............143

Wiadomości
Utwórz nową...................58
Sk.odb. ...........................65
Archiwum........................69
Poczta*1 .........................71
Czat*1 .............................71
Poczta głosowa ..............71
Ustaw.wiadom. ...............73
Status pamięci................75

Kontakty
Lista kontaktów...............46
Dodaj kontakt .................48
Rej.połączeń...................51
Lista szyb. wybierania ....52
Pokaż grupy ...................53
Zaawansowane ..............53
Numery usług*1*2 ...........56

Kalendarz ...........126

Przeglądarka
PANASONIC BOX ......... 87

Ustawienia
Ust. telefonu................... 96
Ustaw. wyśw. ............... 101
Dźwięki i alar. ............... 104
Połączenia ................... 106
Możl.połączenia ............111
Bezpieczeństwo............118

Gry
Gry ............................... 145
Pobierz*1...................... 147
Ustawienia ................... 148
Informacje .................... 148

Aparat fotogr.
Obraz ............................. 77
Video.............................. 83

Narzędzia
Zestaw narzędzi 
SIM*2 ........................... 122
Alarmy.......................... 122
Dyktafon....................... 124
Kalkulator..................... 125

*1

*2
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Wyświetlanie menu
System menu umożliwia dostęp do funkcji, które nie mają własnych 
przycisków na klawiaturze.
W trybie gotowości:
1. [0]

Główne menu ma 9 opcji. (Patrz „Struktura 
menu głównego” na stronie 28.)

2. [1929394], aby przewinąć do 
żądanego menu 7 [0]9[5] (Wybierz)

Aby wrócić do menu głównego:
1. [6] (Wstecz) aż pojawi się ekran menu 

głównego.

Skrót: Aby przejść do jednej z 9 aplikacji i otworzyć ją, po prostu naciśnij 
przycisk numeryczny odpowiadający żądanej aplikacji. System numeracji 
jest następujący: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Nawigacja po aplikacjach
Aktualne ustawienia
Po zaznaczeniu pozycji w menu na pasku powyżej menu pojawia się 
aktualne ustawienie tej pozycji. 
<Przykład:>
W przykładzie przedstawionym po prawo, 
aktualne ustawienie opcji Dźwięk ostrzeg. to 
„Wyłączony”.

Metoda wyboru pozycji menu
Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów: stosując przycisk 
nawigacji lub lewy przycisk programowy, wpisując żądany numer, e 
lub r przypisane do danej pozycji.
<Przykład>
Aby wybrać opcję Dźwięk ostrzeg. na powyższym wyświetlaczu:
• [192], aby przewinąć do opcji Dźwięk ostrzeg. 7 [0]
• [192], aby przewinąć do opcji Dźwięk ostrzeg. 7 [5] 

(Wybierz)
• Naciśnij numer [G]

Przyciski odpowiadające numerom w menu
• [A]-[K]: Menu A-K
• [e]: Menu e

• [L]: Menu L

• [r]: Menu r

Wskazówka: Nie ma przycisków bezpośredniego dostępu do menu bez 
numerów/symboli.
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Wykonywanie połączeń
Aby można było wykonać połączenie, Twój telefon musi znajdować 
się w zasięgu sieci z odpowiednią mocą sygnału.

Standardowe wybieranie numeru
W trybie gotowości:
1. Wpisz numer kierunkowy i numer telefonu 7 [q]9[0]
2. Gdy zgłosi się druga strona, mów do mikrofonu
3. [Y]9[6] (Koniec) aby zakończyć połączenie

Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia.

Automatyczne ponowne wybieranie
Telefon automatycznie wybierze ponownie numer do 10 razy, jeśli 
spełnione są pewne warunki, takie jak brak odpowiedzi, numer 
zajęty, sieć zajęta lub błędy połączenia.
Jeśli połączenie zostanie odrzucone:
1. „Automatyczne ponowne wybieranie?” 7 [5] (Tak) aby 

uruchomić automatyczne ponowne wybieranie
2. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie w trakcie 

wybierania, [Y]9[6] (Anuluj)

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Wskazówka: Aby wykasować cyfrę: [6] (Skasuj)

Aby zwiększyć głośność słuchawki: [1]9[4]9[O]

Aby zmniejszyć głośność słuchawki: [2]9[3]9[P]

Jeśli w funkcji Aktywna klapka jest ustawiona opcja Włączony (patrz 
strona 108), można odebrać połączenie otwierając telefon i zakończyć je 
zamykając telefon.
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Wybieranie numeru z Kontaktów
Można wykonywać połączenia z numerami na liście Kontakty.
d Główne menu > Kontakty > Lista kontaktów
1. [192] aby przewinąć do szukanego 

kontaktu
LUB
Wpisz litery, aby znaleźć kontakt 
zaczynający się na określone litery.

2. [q]
3. Jeśli na karcie jest zachowanych kilka 

numerów telefonów, [192] aby 
przewinąć do właściwego numeru 7 
[0]9[5] (Połącz.)

Wybieranie ostatniego numeru
Można wykonywać połączenia z numerami na liście Rej.połączeń.
W trybie gotowości:
1. [q]
2. [394] aby przełączyć na ekran Wybrane numery, Odebr. 

połącz. lub Nieodebrane
3. [192] aby przewinąć do żądanego numeru 7 [q]

Wybieranie połączeń międzynarodowych
Należy wprowadzić międzynarodowy prefiks (+) i numer kierunkowy 
kraju/rejonu, a następnie numer kierunkowy miejscowości i numer 
telefonu.
1. Naciśnij i przytrzymaj [L], aż pojawi się „+”
2. Wpisz numer kierunkowy kraju/rejonu
3. Wpisz numer kierunkowy miejscowości i numer telefonu 7 [q]

Wskazówka: W wielu krajach/rejonach przed numerem kierunkowym 
miejscowości jest „0”. W większości przypadków należy je pomijać przy 
wybieraniu połączeń międzynarodowych. Więcej informacji uzyskasz 
kontaktując się ze swoim usługodawcą.
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Połączenie z numerem alarmowym
Aby połączyć się z numerem alarmowym, telefon musi znajdować 
się w zasięgu sieci.
Gdy karta SIM jest włożona:
1. Wpisz miejscowy numer alarmowy 7 [q]9[0]

Gdy karta SIM nie jest włożona:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz SOS

Odbieranie połączeń 
przychodzących
Gdy ktoś chce się dodzwonić, telefon dzwoni i/lub wibruje (w 
zależności od ustawień telefonu). (Patrz „Dźwięki i alarmy” na 
stronie 104.)
Gdy telefon dzwoni i/lub wibruje:
1. [q]9[5] (Akceptuj)

Odrzucanie połączeń
Gdy telefon dzwoni i/lub wibruje:
1. [Y]9[6] (Anuluj)

Wskazówka: W większości krajów obowiązuje międzynarodowy numer 
alarmowy 112. Jeżeli stwierdzisz, że numer ten nie działa w Twoim telefonie, 
skontaktuj się z usługodawcą.

Wskazówka: Jeśl funkcja Odb.dow.przyc. jest Włączony (patrz 
strona 108), można odebrać połączenie naciskając dowolny przycisk z 
wyjątkiem [Y], [0], [6] (Anuluj), [U], [O] i [P].

Jeśli funkcja Aktywna klapka jest Włączony (patrz strona 108), można 
odebrać połączenie otwierając telefon i zakończyć je zamykając telefon.
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Informacja o połączeniu nieodebranym
Jeśli nie możesz odebrać połączenia, na ekranie trybu gotowości 
pojawia się informacja Nieodebr..
Aby obejrzeć listę połączeń nieodebranych:
1. [0]9[5] (Widok)
2. Aby oddzwonić, [192] aby przewinąć do żądanego rejestru 7 

[q]

Wyłączanie dzwonka
Możesz wyłączyć dzwonek i/lub wibracje przed odebraniem 
połączenia.
Gdy telefon dzwoni i/lub wibruje:
1. Gdy telefon jest zamknięty: [U]9[O]9[P]

Gdy telefon jest otwarty: [0]
2. [q] aby odebrać połączenie

Odbieranie drugiego połączenia
W czasie rozmowy możesz odebrać drugie połączenie.
Aby usługa ta działała, musi być włączone Poł. oczekujące. (Patrz 
„Połączenie oczekujące” na stronie 107.)
Jeśli słyszysz alarm w czasie rozmowy:
1. [q]9[5] (Akceptuj)

Pierwsze połączenie zostaje zawieszone.
2. [q] aby w razie potrzeby przełączać pomiędzy dwoma 

połączeniami
Aby odrzucić drugie połączenie:
1. [6] (Koniec)

Aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać połączenie 
przychodzące:
1. [Y] aby zakończyć aktywne połączenie 
2. [q] aby odebrać połączenie
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Automatyczne odbieranie
Jeśli korzystasz z opcjonalnego zestawu słuchawkowego, możesz 
odebrać połączenie automatycznie. Aby usługa ta działała, musi być 
włączona funkcja Automatycznego odbierania. (Patrz 
„Automatyczne odbieranie” na stronie 108.)

Tryb wyciszenia
Aby korzystać z telefonu po cichu, można aktywować tryb 
Wyciszony Można dostosować ustawienia trybu Wyciszony do 
własnych potrzeb. (Patrz „Profile” na stronie 96.)
W trybie gotowości:
1. Naciśnij i przytrzymaj [r] aby włączyć/wyłączyć tryb 

Wyciszony 

Poczta głosowa
Poczta głosowa to usługa sieciowa umożliwiająca pozostawienie 
wiadomości głosowych, gdy nie można się dodzwonić. Może być 
konieczne zamówienie tej usługi u swojego usługodawcy. Więcej 
informacji patrz „Poczta głosowa” na stronie 71.

Odbieranie zachowanych wiadomości 
głosowych
Gdy nowa wiadomość głosowa zostaje zachowana, rozlega się 
alarm, na wyświetlaczu pojawia się ( ) i otrzymujesz 
powiadomienie przez SMS.
1. Naciśnij i przytrzymaj [A], aby połączyć się ze swoją skrzynką 

głosową
Jeżeli numer jest nieaktualny, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

2. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami
3. [Y] po zakończeniu
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Operacje dostępne podczas 
rozmowy
Opcje dostępne podczas rozmowy (aktywne 
połączenie)
Podczas rozmowy dostępne są następujące opcje.
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz żądaną opcję

Zawieszanie
Można zawiesić połączenie.
Podczas rozmowy:
1. [q] aby przełączać pomiędzy opcjami Zawieś poł. albo Wznów

LUB
[5] (Opcje) 7 Wybierz Zawieś poł. lub Wznów

Rozmowa w trybie głośnomówiącym
Można rozmawiać nietrzymając telefonu przy uchu.

Przełączanie pomiędzy trybem głośnomówiącym 
a telefonem w ręku
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Tryb głośnika lub Tryb ręczny

Zawieś poł./Wznów Zawiesza lub wznawia połączenie.
Z kontaktów Dostęp do listy kontaktów.
Nowy SMS Tworzenie nowej wiadomości SMS.
Skrz. odb. (SMS) Dostęp do wiadomości przychodzących (SMS).
Kalendarz Dostęp do funkcji Kalendarz.
Tryb głośnika/Tryb 
ręczny

Przełączanie pomiędzy trybem głośnomówiącym 
a telefonem w ręku.

Zapis Rejestrowanie rozmowy. Klip dźwiękowy 
zapisywany jest w katalogu Moje media.
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Regulacja głośności
Można regulować głośność słuchawki telefonu, głośnika lub zestawu 
słuchawkowego, jeśli jest podłączony
Aby zwiększyć głośność:
1. [1]9[4]9[O]

Aby zmniejszyć głośność:
1. [2]9[3]9[P]

DTMF
Sekwencję DTMF można wysłać podczas rozmowy. Jest ona często 
stosowana do uzyskania dostępu do poczty głosowej, funkcji 
przywoływania (paging) i operacji bankowych za pośrednictwem 
komputera domowego. Na przykład możesz chcieć wpisać numer, 
aby uzyskać zdalny dostęp do wiadomości poczty głosowej. Numer 
telefonu może być przechowywany w karcie kontaktów razem z 
sekwencją DTMF, co umożliwia wybranie tego numeru przy 
ponownym połączeniu i automatyczne wysłanie sekwencji DTMF.
Aby wysłać DTMF podczas rozmowy:
1. Wpisz cyfry [L]-[K], [e] lub [r]

Pauza
Stosowanie pauz umożliwia Ci automatyczne wysyłanie DTMF.
1. Wprowadź numer telefonu
2. Naciśnij i przytrzymaj [r], aż pojawi się „p”
3. Wpisz cyfry DTMF po pauzie, np. wpisz numer dostępu do 

komunikatów poczty głosowej
4. [q]9[0]

Gdy połączenie zostanie zrealizowane, sekwencja DTMF zostanie 
wysłana po 3 sekundach.
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Uzyskiwanie drugiego połączenia
Możesz wykonać drugie połączenie podczas rozmowy
Podczas rozmowy:
1. Wpisz drugi numer telefonu lub wybierz numer telefonu z listy 

kontaktów
Dostęp do listy kontaktów patrz „Operacje dostępne podczas rozmowy” 
na stronie 36.

2. [q]
Pierwsze połączenie zostaje zawieszone.

3. [q] aby w razie potrzeby przełączać pomiędzy dwoma 
połączeniami

Operacje dostępne podczas 
połączenia z wieloma rozmówcami
Opcje dostępne podczas rozmowy 
(połączenie z wieloma rozmówcami)
Podczas realizowania kilku połączeń jednocześnie dostępne są 
następujące opcje.
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz żądaną opcję

Zamień Przełączanie pomiędzy połączeniem aktywnym a 
zawieszonym.

Dodaj
Włączanie trybu połączenia konferencyjnego, gdy 
odebrane są dwa połączenia (jedno aktywne, 
drugie zawieszone). Patrz „Konferencja” na 
stronie 39.

Z kontaktów Dostęp do listy kontaktów.

Nowy SMS Tworzenie nowej wiadomości SMS.

Skrz. odb. (SMS) Dostęp do wiadomości przychodzących (SMS).
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Konferencja
Można rozmawiać z maksymalnie 5 różnymi uczestnikami 
równocześnie.
Podczas rozmowy (jedno połączenie aktywne i jedno zawieszone)”
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Dodaj

2 połączenia zostają połączone jako konferencja.
Aby dodać nowych uczestników:
2. Zadzwoń do następnej osoby lub odbierz połączenie 

przychodzące
3. [5] (Opcje) 7 Wybierz Dodaj

Aby zakończyć konferencję:
4. [Y]

Aby odłączyć dzwoniącego od konferencji i rozmawiać 
prywatnie:
Podczas konferencji:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Poł. konferen.
2. [192] aby przewinąć do uczestnika, z którym chcesz 

rozmawiać 
3. [5] (Opcje) 7 Wybierz Oddziel

Pozostali uczestnicy mogą kontynuować konferencję.
4. Aby zakończyć prywatną rozmowę i przyłączyć się ponownie 

do konferencji, [5] (Opcje) 7 Wybierz Dodaj

Kalendarz Dostęp do funkcji Kalendarz.

Tryb głośnika/Tryb 
ręczny

Przełączanie pomiędzy trybem głośnomówiącym 
a telefonem w ręku.

Zapis Rejestrowanie rozmowy. Klip dźwiękowy 
zapisywany jest w Moje media.
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Wpisywanie tekstu
Metoda wpisywania
W telefonie dostępne są trzy metody wpisywania tekstu.

Ikona na górze ekranu z lewej strony informuje o aktualnym trybie 
wpisywania i wielkości liter.

T9® Inteligentny system wprowadzania tekstu. 
Zmniejsza liczbę koniecznych naciśnięć.

Wielokrotne 
naciskanie

Tradycyjny sposób wpisywania liter. Naciskaj 
przycisk kilka razy, aż pojawi się żądana litera.

Znak numeryczny Można wpisywać liczby (0-9), e, r i +.

Metoda 
wpisywania Ikona Wielkość liter

T9®

T9y Automatycznie

T9u Wielkie litery

T9 Małe litery

Wielokrotne 
naciskanie

Abc Automatycznie

ABC Wielkie litery

abc Małe litery

Znak 
numeryczny 123 -
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Zmiana metody wpisywania
Naciśnij i przytrzymaj [e] aby przełączać pomiędzy metodami 
wpisywania tekstu.
T9 (T9y) 7 Wielokrotne naciskanie (Abc) 7 Znak numeryczny (123)

Zmiana wielkości liter
Naciskaj [e] aż pojawi się ikona żądanej wielkości liter.
Automatyczne wstawianie wielkich liter
Gdy ustawiona jest automatyczna wielkość liter (T9y i Abc), wyraz 
zaczyna się od wielkiej litery, następne są małe.
Gdy zostanie wpisany jeden z następujących znaków [. (kropka) ! ?], 
następna litera będzie wielką literą.

Metoda wpisywania tekstu T9®

Metoda wpisywania tekstu T9® ułatwia i przyspiesza wprowadzanie 
tekstu. Wystarczy nacisnąć przycisk raz dla każdej litery, której 
potrzebujesz spod tego przycisku. Program przeszukuje 
wewnętrzny słownik i dopasowuje słowo, które najlepiej pasuje do 
naciskanych przycisków.
1. Na ekranie wpisywania tekstu naciśnij przycisk raz dla każdej 

litery, której potrzebujesz spod tego przycisku.
2. Naciskaj dalej, aż dojdziesz do końca słowa.
3. Wybierz żądane słowo

LUB
Jeśli żądanego słowa nie ma w słowniku, pojawia się po nim 
znak „?”.
[5] (Pisown.) 7 Wpisz prawidłowe słowo 7 [0]9[5] (Dodaj)
Słowo zostaje dodane do słownika automatycznie.

Na przykład, aby wpisać „Hello!” naciskaj następujące przyciski:

Przycisk [F] [D] [G] [G] [H] [A] [2] x 4

Wyświe-
tlacz I He Gel Hell Hello Hello. Hello!
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Mój słownik
Słowa wprowadzane do Mój słownik są dodawane do wewnętrznego 
słownika i będą sugerowane następnym razem.
Aby dodać słowa do słownika:
1. Na ekranie wpisywania tekstu, [5] (Opcje) 7 Wybierz Mój 

słownik
2. Wpisz słowo 7 [0]9[5] (Dodaj)

Edytowanie tekstu
Wstawianie/kasowanie tekstu
Naciskając [1929394] przesuwaj kursor w położenie, gdzie 
chcesz wstawić lub wykasować literę. Naciśnij [6] (Skasuj), aby 
wykasować literę. Naciśnij i przytrzymaj [6] (Skasuj), aby 
wykasować wszystkie litery.

Kopiowanie/wycinanie/wklejanie tekstu
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Kopiuj lub Wytnij
2. [1929394], aby przejść do tekstu, który chcesz skopiować 

lub wyciąć.
3. [0]9[5] (Start) 7 [1929394], aby zaznaczyć tekst 7 

[0]9[5] (Stop)
4. [1929394], aby przenieść w nowe miejsce
5. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wklej

Opcje
Podczas wpisywania tekstu po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są 
następujące opcje.

Użyj kontaktów*1 Dostęp do menu Kontakty, aby skorzystać z 
danych.

Kopiuj/Wytnij/Wklej Patrz „Kopiowanie/wycinanie/wklejanie tekstu” na 
stronie 42.
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*1 Zależy od aplikacji.

Dodaj symbol Widok listy symboli, z której można wybierać 
symbole dostępne w telefonie.

Metoda wpisyw. Wybór metody wpisywania.

T9 wł./wył.*1 Włączony lub Wyłączony słownik predykcyjny.

Język*1 Wybór języka, w którym ma być pisany tekst.

Mój słownik Dodawanie słów do wewnętrznego słownika.

Wyjście Koniec trybu edycji. 
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W poniższej tabelce przedstawiono litery dostępne w Twoim 
telefonie.
Litery zależą od ustawienia opcji Język (patrz strona 43).

Przy-
cisk

Metoda wpisywania (język wpisywanego tekstu: angielski)

T9® (T9y, T9u lub T9)
Wielokrotne naciskanie 

(Abc, ABC lub abc)

Znak 
numeryczny 

(123)

[L] Spacja
0

(Naciśnij i 
przytrzymaj) + 

[A] . , - ? ! ’ @ : ; / 1
. , ? 1 ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' ¡ 
¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ § ` 
(Spacja) * (Enter)

1

[S] A B C 2 (a b c 2) A B C 2 Γ Á Ä Å Â Ã Æ Ç
(a b c 2 α β γ á ä å æ à â ã) 2

[D] D E F 3 (d e f 3) D E F 3 ∆ É Ê
(d e f 3 δ ε ζ é è ê) 3

[F] G H I 4 (g h i 4) G H I 4 Θ Í (g h i 4 η θ ι ì í) 4

[G] J K L 5 (j k l 5) J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ µ) 5

[H] M N O 6 (m n o 6) M N O 6 Ξ Ñ Ó g Ö Ø Ô Õ
(m n o 6 ν ξ ó h ñ ö ø ò ô õ) 6

[I] P Q R S 7 (p q r s 7) P Q R S 7 Π Σ
(p q r s 7 π ρ l σ ß) 7

[J] T U V 8 (t u v 8) T U V 8 Φ Ú j Ü
(t u v 8 τ υ φ ú k ü ù) 8

[K] W X Y Z 9 (w x y z 9) W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 χ ψ ω) 9

[e]
Zmiana wielkości liter e

(Naciśnij i przytrzymaj) Zmiana metody wpisywania

[r]
. , ? ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' ¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ § 

` (Spacja) * (Enter) r

(Naciśnij i przytrzymaj) Enter

Skrót: Aby wpisywać numery w trybie T9 lub Wielokrotne naciskanie, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk z żądaną cyfrą [L]-[K].
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Struktura menu kontaktów

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Lista kontaktów ...................... 46

Dodaj kontakt.......................... 48
Telefon .............................................48
Karta SIM.........................................50

Rej.połączeń ........................... 51
Wybrane numery .............................51
Odebr. połącz. .................................51
Nieodebrane ....................................51

Lista szyb. wybierania ........... 52

Pokaż grupy ............................ 53

Zaawansowane ....................... 53
Synchronizacja................................ 53
Mój numer ....................................... 54
Wyświetl według ............................. 55
Status pamięci ................................ 55
Kop.wsz.z SIM ................................ 56
Kopiuj do SIM.................................. 56
Usuń wszystko ................................ 56

Numery usług*1....................... 56

*1
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Dostęp do kontaktów
Można wyszukiwać numery telefonów z listy Kontakty. Wyświetlane 
są wszystkie numery zachowane w telefonie i na karcie SIM.

Szukanie kontaktu
d Główne menu > Kontakty > Lista kontaktów
1. [192], aby przewinąć do szukanego 

kontaktu
LUB
Wpisz litery, aby znaleźć kontakt 
zaczynający się na określone litery.

2. Aby obejrzeć kartę kontaktów, [0]

Opcje
W liście kontaktów po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są 
następujące funkcje:

Widok Pokaż wybraną kartę kontaktów

Połącz. Połącz z wybranym kontaktem.

Utwórz wiadomość
Utwórz SMS lub MMS i wyślij do wybranego 
kontaktu. Patrz „Tworzenie nowej wiadomości” na 
stronie 58.

Edytuj Edytuj wybrany kontakt. Patrz „Edytowanie karty 
kontaktów” na stronie 50.

Szukaj Wyszukaj kontakt wpisując litery. 

Dodaj kontakt Dodaj nowy kontakt. Patrz „Dodawanie 
kontaktów” na stronie 48.
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Uzyskiwanie połączenia za pomocą 
listy Kontakty
d Główne menu > Kontakty > Lista kontaktów
1. [192], aby przewinąć do szukanego kontaktu

LUB
Wpisz litery, aby znaleźć kontakt zaczynający się na określone 
litery.

2. [q]
3. Jeśli na karcie jest zachowanych kilka numerów telefonów, 

[192], aby przewinąć do żądanego numeru 7 [0]9[5] 
(Połącz.)

Wykasuj Wykasuj wybrany kontakt.

Szybkie wyb.
Przypisz wybrany kontakt do funkcji Szybkie 
wybieranie. Patrz „Przypisywanie przycisków 
szybkiego wybierania” na stronie 52.

Kopiuj do tel./Karta 
SIM

Skopiuj wybrany kontakt do telefonu lub karty 
SIM.

Wyślij IrDA
Wyślij wybrany kontakt do innego urządzenia 
poprzez podczerwień. Patrz „Podczerwień” na 
stronie 111.
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Dodawanie kontaktów
Zachowywanie kontaktu w telefonie
Można przechowywać w telefonie szczegółowe informacje o 
każdym z kontaktów.
Pozycje te pozostają zachowane nawet w wypadku uszkodzenia 
karty SIM.
d Główne menu > Kontakty > Dodaj kontakt > Telefon
1. [192], aby przewinąć do żądanego pola 7 [0]
2. Wpisz informacje 7 [0]

Wpisywanie liter patrz „Wpisywanie tekstu” na stronie 40.
3. Po zakończeniu wprowadzania, [5] (Zachow.)

Imię*1 Wpisz imię.

Nazwisko*1 Wpisz nazwisko.

Numer 
tel.kom.*1

Wpisz numery telefonów.
Numer 
domowy*1

Numer 
służbowy*1

Email tel. 
kom.*1

Wpisz adresy poczty elektronicznej.
Email 
prywatny*1

Email 
służbowy*1

Urodziny Wpisz datę urodzin kontaktu.
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*1 Kontakt może być zachowany tylko wtedy, gdy co najmniej jedno z pól 
jest wypełnione.

*2

Adres pocztowy Wpisz Dodatk.inform., Nr ulicy, Kod 
pocztowy, Miasto, Stan i Kraj.

Uwaga Dodaj notatki.

Dzwonki
Wybierz żądany dzwonek spośród opcji 
<Domyślne> lub Moje media. Aby pobrać 
dźwięk, wybierz Pobierz*2.

Sygnał wiadom.

Wybierz żądany sygnał wiadomości 
spośród opcji <Domyślne> lub Moje 
media. Aby pobrać sygnał wiadomości, 
wybierz Pobierz*2.

Sygn. świetlna Wybierz <Domyślne> lub żądany kolor 
sygnalizacji świetlnej.

Obraz Wybierz żądany obraz.

Grupa Wybierz żądaną grupę.

Wskazówka: Jeśli do karty kontaktów załączony jest obraz z katalogu Moje 
media, pojawia się on na ekranie gdy dana osoba zadzwoni. Jeśli obraz ma 
być załączony do karty kontaktów, przed zachowaniem telefon dostosowuje 
jego rozmiar, jeśli jest większy niż wyświetlacz.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/
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Zachowywanie kontaktu na karcie SIM
Na karcie SIM można przechowywać informacje o każdym z 
kontaktów.
d Główne menu > Kontakty > Dodaj kontakt > Karta SIM
1. [192], aby przewinąć do żądanego pola 7 [0]
2. Wpisz informacje 7 [0]

3. [5] (Zachow.)

Zachowywanie kontaktu z rejestru połączeń
Patrz „Zachowywanie numeru telefonu z rejestru połączeń” na 
stronie 51.

Edytowanie karty kontaktów
d Główne menu > Kontakty > Lista kontaktów
1. Zaznacz żądaną kartę kontaktów (Patrz „Szukanie kontaktu” 

na stronie 46.)
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
3. Edytuj żądaną pozycję 7 [5] (Zachow.)

Nazwa Wpisz nazwisko.

Nr telefonu Wpisz numer telefonu.

Wskazówka: Długość nazwiska i numeru oraz łączna ilość danych zależą 
od karty SIM.
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Rejestr połączeń
Ostatnio wybrane numery telefonów, odebrane i nieodebrane 
połączenia są zachowywane w katalogu Rej.połączeń. Numery 
zapisane w rejestrze połączeń mogą być wykorzystywane do 
wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości lub dodawane do 
kontaktów.

Wybieranie numeru z Rejestru połączeń
d Główne menu > Kontakty > Rej.połączeń
1. [394], aby przejść do opcji Wybrane numery, Odebr. 

połącz. lub Nieodebrane
2. [192], aby przewinąć do żądanego pola 7 [0]
3. [0], aby zadzwonić

Zachowywanie numeru telefonu z rejestru 
połączeń
d Główne menu > Kontakty > Rej.połączeń
1. [394], aby przejść do opcji Wybrane numery, Odebr. 

połącz. lub Nieodebrane
2. [192], aby przewinąć do żądanego numeru telefonu
3. [5] (Opcje) 7 Wybierz Do kontaktów
4. Wybierz Nowy lub Dodaj
5. Jeśli wybrana jest opcja Nowy: Wpisz inne informacje

Jeśli wybrana jest opcja Dodaj: Zaznacz żądany kontakt 7 
[5] (Wybierz) 7 Jeśli nie ma wolnego pola, „Czy chcesz 
zastąpić?” 7 [0]9[5] (Tak) 7 Wybierz numer, który chcesz 
zamienić w liście kontaktów

6. [5] (Zachow.)

Skrót: Można przeglądać bezpośrednio listę Wybrane numery po 
naciśnięciu [q] w trybie gotowości.
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Opcje
W każdej liście Rej.połączeń dostępne są następujące opcje po 
naciśnięciu [5] (Opcje).

Szybkie wybieranie
Można szybko wybierać numery telefonów naciskając przyciski 2-9.

Przypisywanie przycisków szybkiego 
wybierania
d Główne menu > Kontakty > Lista szyb. wybierania
1. [192], aby przewinąć do żądanego przycisku 7 [0]
2. Wpisz numer telefonu 7 [0]

Aby przypisać przycisk szybkiego wybierania do kontaktu:
d Główne menu > Kontakty > Lista szyb. wybierania
1. [192] aby przewinąć do żądanego przycisku 7 [5] (Szukaj)
2. Zaznacz żądany kontakt 7 [5] (Wybierz)
3. Jeśli na karcie jest zachowanych kilka numerów telefonów, 

[192], aby przewinąć do żądanego numeru 7 [0]9[5] 
(Wybierz)

Połącz. Połącz z wybranym numerem.

Utwórz wiadomość Utwórz wiadomość SMS lub MMS dla wybranego 
numeru.

Do kontaktów
Zachowaj wybrany numer w liście Kontakty. Patrz 
„Zachowywanie numeru telefonu z rejestru 
połączeń” na stronie 51.

Wykasuj Wykasuj wybrany numer.

Usuń wszystko Usuń wszystkie zapisy z listy.
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Stosowanie przycisków szybkiego wybierania
W trybie gotowości:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk szybkiego wybierania ([S]-[K]) 

7 [5] (Połącz.)

Grupy
Pozycje zachowane w telefonie można uporządkować w 
20 grupach.

Przeglądanie członków grup
d Główne menu > Kontakty > Pokaż grupy
1. Wybierz żądaną grupę

Wyświetlone zostają kontakty w wybranej grupie.

Zmiana nazwy grupy
d Główne menu > Kontakty > Pokaż grupy
1. [192] aby przewinąć do żądanej grupy 7 [5] (Zmień nazwę)
2. Wpisz nową nazwę grupy 7 [0]

Zaawansowane
Synchronizacja
Można dokonać synchronizacji swojej listy kontaktów z serwerem 
sieci. Można wysłać tylko zmiany lub wysłać wszystkie zapisy do 
serwera sieci. Więcej informacji patrz „Synchronizacja” na 
stronie 113.
Aby wysłać do serwera sieci tylko zmiany:
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Synchronizacja 

> Synch.kontakty
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Telefon potwierdza wykonanie.
Aby wysłać do serwera sieci wszystkie swoje zapisy:
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Synchronizacja 

> Przywr.kontakty
Telefon potwierdza wykonanie.

Mój numer
Można zachować swoje własne numery w telefonie i na karcie SIM.

Zachowywanie numerów w profilu telefonu
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Mój numer > 

Profil telefonu
1. [0]9[5] (Utwórz)
2. Powtórz czynności 1-3 procedury „Zachowywanie kontaktu w 

telefonie” na stronie 48

Zachowywanie numerów w profilu SIM
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Mój numer > 

Profil SIM
1. Gdy profil jest pusty: [0]9[5] (Utwórz)

Gdy w profilu są zachowane numery: [5] (Opcje) 7 Wybierz 
Utwórz

2. Powtórz czynności 1-3 procedury „Zachowywanie kontaktu na 
karcie SIM” na stronie 50
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Opcje
Podczas oglądania katalogu Mój numer po naciśnięciu [5] (Opcje) 
dostępne są następujące opcje.

*1 Dostępne tylko dla profilu SIM.

Wyświetlanie listy kontaktów uporządkowanej 
według nazwisk/imion
Można uporządkować listę kontaktów według nazwisk lub imion.
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Wyświetl 

według
1. Wybierz Imię lub Nazwisko

Status pamięci
Można sprawdzić, ile zostało pamięci w liście kontaktów. 
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Status pamięci

Edytuj Edytuj profil.

Utwórz*1 Utwórz nowy profil.

Wykasuj Wykasuj profil.

Wyślij IrDA Wyślij profil poprzez podczerwień.

Wskazówka: Ilość pamięci na karcie SIM zależy od karty SIM.

Aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci, wykasuj niepotrzebne dane lub 
zachowaj je w komputerze osobistym (patrz „USB” na stronie 117).
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Kopiowanie kontaktów
Można skopiować wszystkie kontakty z karty SIM do telefonu lub z 
telefonu na kartę SIM.

Kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do 
telefonu
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Kop.wsz.z SIM
1. „Skopiować?” 7 [0]9[5] (Tak)

Kopiowanie wszystkich kontaktów z telefonu na kartę 
SIM
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Kopiuj do SIM
1. „Kopiować można tylko nazwę&nr. Kontynuować?” 7 

[0]9[5] (Tak)

Kasowanie kontaktów w telefonie
Można wykasować wszystkie kontakty zachowane w telefonie.
d Główne menu > Kontakty > Zaawansowane > Usuń wszystko
1. „Wykasować wszyst. kontakty w telefonie?” 7 [5] (Tak)
2. „Czy na pewno?” 7 [5] (Tak)

Numery usług
Gdy karta SIM zawiera SDN (Service Dialling Number), można 
połączyć się z numerem usługi wybierając go z listy.
SDN umożliwia dostęp do specjalnych usług świadczonych przez 
operatora sieci, np. obsługa klienta, pomoc w nagłych wypadkach 
itp.
d Główne menu > Kontakty > Numery usług
1. [192], aby przewinąć do żądanej pozycji 7 [0]9[5] 

(Połącz.)
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Struktura menu wiadomości

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Utwórz nową..................... 58
Wiadomość SMS.................... 59
Wiadomość MMS ................... 62

Sk.odb............................... 65
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Tworzenie nowej wiadomości
Rodzaje wiadomości

SMS

Short Message Service to usługa umożliwiająca 
wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych 
w każdej sieci, która umożliwia roaming. (W zależności 
od parametrów telefonu odbiorcy). Za pomocą funkcji 
kodu świetlnego można wyrażać w wiadomości nastroje.

MMS

Multimedia Messaging Service to usługa umożliwiająca 
przesyłanie wiadomości zawierających tekst, zdjęcia, 
dźwięk i wideo z jednego telefonu do innego 
wyposażonego w funkcję MMS lub na adres poczty 
elektronicznej. Odbiorca może obejrzeć te wiadomości 
jako pokaz slajdów.

Wskazówka: Numer centrum wiadomości SMS powinien być już 
zaprogramowany na karcie SIM. Zmiana tego numeru (patrz ustawienia 
opcji Centrum wiadom. na stronie 73) może uniemożliwić przesłanie 
wiadomości tekstowej.

Telefon może mieć już w chwili zakupu ustawiony profil MMS. Aby zmienić 
ustawienia tego profilu, patrz ustawienia Zaawansowane na stronie 74.

Możliwość wysyłania lub edycji zdjęcia/klipu dźwiękowego/wideo 
zabezpieczonego przed przesyłaniem dalej i oznaczonego ikoną ( ) jest 
ograniczona.
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Tworzenie wiadomości SMS
d Główne menu > Wiadomości > Utwórz nową > Wiadomość 

SMS
1. Utwórz wiadomość tekstową 7 [0]

Wpisywanie tekstu Patrz „Wpisywanie tekstu” na stronie 40.
2. Aby wpisać bezpośrednio numer telefonu odbiorcy: Wpisz 

numer
Aby wybrać numer telefonu odbiorcy z listy Kontakty: [0] 7 
Zaznacz żądany kontakt 7 [5] (Wybierz) 7 Jeśli na karcie 
zachowanych jest więcej numerów, [192], aby przewinąć do 
żądanego numeru 7 [0]9[5] (Wybierz)

3. [0] aby wysłać wiadomość

Tworzenie wiadomości z kodem świetlnym i 
emotikonami
Za pomocą funkcji kodu świetlnego można wyrażać w wiadomości 
nastroje. Wskaźnik/lampka reaguje na piktogramy w wiadomości z 
kodem świetlnym i świeci różnymi kolorami i wzorami przy 
odbieraniu i czytaniu wiadomości.
d Główne menu > Wiadomości > Utwórz nową > Wiadomość 

SMS
1. Utwórz wiadomość tekstową 
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Szablony
3. Wybierz Szablon syg.św.
4. Wybierz żądany emotikon

Patrz „Lista emotikonów” na stronie 60.
Aby otworzyć podgląd kodu świetlnego tworzonej wiadomości:
[5] (Opcje) 7 Wybierz Podgląd syg.św.

Wskazówka: Tylko odbiorcy, którzy mają telefon z funkcją kodu świetlnego 
mogą oglądać wiadomości z kodem świetlnym. 
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Lista emotikonów

• Wzór A: [Firefly] błyska powoli przez około 4 sekundy.
• Wzór B: [Flash] błyska szybko przez około 3 sekundy.
• Wzór C: [Beam] świeci się przez około 3 sekundy.

Emotikon Kolor 
wskaźnika

Wzór 
świateł Emotikon Kolor 

wskaźnika
Wzór 
świateł

:-)

Kolor 3

A
\^o^/

Kolor 3

A
:-D (^_^)

>:-<

B

\(>o<)/

B:-|| (>-<#)

:e

Kolor 6

^3^

Kolor 60:-) A (o^-^o)
A

:-P C (e~o~e)

:'(
Kolor 1

B (;_;)
Kolor 1

B

:-(
A

(T_T)
A

:-/

Kolor 5

(?_?)

Kolor 5:-S B (>_<) B

:-[ C (-_-; C

:->
Kolor 2

A (^w^)
Kolor 2

A

8-)

B

^&^

B=:-)

Kolor 4

(@_@)

Kolor 4:-0 (eoe)

:()
C

p(^-^)p A

:-I
Kolor 7

(-_-)
Kolor 7

C

I-(
A

(_ _)Zzz
A

;-) Kolor 8 (^_~)" Kolor 8
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Opcje
Podczas tworzenia wiadomości tekstowej dostępne są następujące 
opcje poprzez naciśnięcie [5] (Opcje).

Wyślij Wyślij tekst jako wiadomość SMS.

Do wielu odb. Wyślij tekst do więcej niż jednego odbiorcy.

Podgląd syg.św. Podgląd wiadomości z kodem świetlnym.

Szablony
Wybierz Szablon syg.św., aby utworzyć 
wiadomość z kodem świetlnym lub Szabl.użytk., 
aby zastosować zachowane wzory tekstów.

Liczba wiadom.
Długa wiadomość może zostać podzielona na 
kilka części. Można sprawdzić numer połączonej 
wiadomości.

Zachow. Zachowaj wiadomość w folderze niewysłanych 
wiadomości.

Użyj kontaktów Otwórz menu Kontakty, aby skorzystać z danych.

Kopiuj/Wytnij/Wklej Kopiuj, wytnij lub wklej tekst.

Dodaj symbol Widok listy symboli, z której można wybierać 
symbole dostępne w telefonie.

Metoda wpisyw. Wybór metody wpisywania.

T9 wł./wył. Włączony lub Wyłączony słownik predykcyjny.

Język Wybór języka, w którym ma być pisany tekst.

Mój słownik Dodawanie słów do wewnętrznego słownika.

Wyjście Koniec trybu edycji. 
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Tworzenie wiadomości MMS
d Główne menu > Wiadomości > Utwórz nową > Wiadomość 

MMS
1. Wybierz Dodaj obraz, Dodaj tekst, Dodaj dźwięk lub Dodaj 

film
2. Jeśli wybrana jest opcja Dodaj tekst: Utwórz wiadomość 

tekstową 7 [0]
Wpisywanie tekstu Patrz „Wpisywanie tekstu” na stronie 40.
Jeśli wybrana jest opcja Dodaj obraz/Dodaj dźwięk/Dodaj 
film: Wybierz żądaną pozycję zapamiętaną w Moje media 7 
[5] (Wybierz)
Można także pobierać nowe pliki, robić nowe zdjęcia, rejestrować nowe 
klipy dźwiękowe lub wideo celem dołączenia do wiadomości MMS.

3. Aby dodać więcej niż jeden obraz, tekst, dźwięk lub wideo, 
[192] aby przewinąć do Slajdy 7 [0] 7 [0]9[5] (Tak)

4. W razie potrzeby powtórz czynności 1-3
Aby wysłać wiadomość:
5. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wyślij
6. [192] aby przewinąć do opcji Dodaj temat 7 [0]
7. Wpisz temat 7 [0]
8. [192] aby przewinąć do opcji Dodaj odbiorcę 7 [0]
9. Wybierz Z kontaktów, Wprowadź numer lub Wpisz e-mail
10. Jeśli wybrana jest opcja Z kontaktów: Zaznacz żądany kontakt 

7 [5] (Wybierz) 7 Jeśli na karcie zachowanych jest więcej 
numerów, [192] aby przewinąć do żądanego numeru 7 
[0]9[5] (Wybierz)
Jeśli wybrana jest opcja Wprowadź numer/Wpisz e-mail: 
Wpisz numer/adres e-mail 7 [0]

11. [192] aby przewinąć do opcji Wyślij 7 [0]
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Opcje slajdów
Gdy zaznaczona jest opcja Slajdy, następujące opcje dostępne są 
po naciśnięciu [5] (Opcje).

Otrzymywanie wiadomości
Otrzymywanie wiadomości SMS
Gdy otrzymasz wiadomość SMS, wyświetlona zostanie ikona 
wiadomości ( ) i rozlegnie się sygnał, pojawi kod świetlny i/lub 
zadziała alarm wibracyjny. Powiadomienie SMS pojawia się także 
na ekranie trybu gotowości.

Czytanie wiadomości SMS
Gdy na ekranie trybu gotowości wyświetlone jest powiadomienie SMS:
1. [0]9[5] (Widok)

Jeśli jest więcej niż jedno powiadomienie, [192] aby przewinąć do opcji 
Nowy SMS przed przejściem do punktu 1.
Jeśli jest jedna wiadomość SMS, jest ona automatycznie wyświetlana.

Wskazówka: Jeśli wybierzesz opcję Dodaj film i zarejestrujesz nową 
sekwencję wideo w punkcie 2, czas rejestracji jest jak w opcji Do wysył. 
MMS.

Nie można załączać sekwencji wideo razem z obrazem lub klipem 
dźwiękowym do jednego slajdu.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/

Dodaj nowy Dodaj nowy slajd.

Wyślij Wyślij wiadomość MMS po wprowadzeniu tematu 
i numeru lub adresu odbiorcy.

Czas pokazu Określ czas trwania slajdu.

Usuń slajd Usuń slajd z wiadomości MMS.

Podgląd slajdu Podgląd wiadomości MMS jako slajdu.
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2. Jeśli jest więcej niż jedna wiadomość SMS, [192] aby 
przewinąć do nagłówka żądanej wiadomości w skrzynce 
odbiorczej SMS 7 [0]

3. Gdy wiadomość jest wyświetlana, [0] w razie potrzeby aby 
pokazać szczegóły wiadomości (numer nadawcy, datę, numer 
centrum wiadomości) 

Otrzymywanie wiadomości MMS
Gdy otrzymasz wiadomość MMS, wyświetlona zostanie ikona 
wiadomości ( ) oraz rozlegnie się sygnał, pojawi kod świetlny i/lub 
zadziała alarm wibracyjny. Otrzymane wiadomości MMS 
przechowywane są w skrzynce odbiorczej.

Czytanie wiadomości MMS
Czytanie otrzymanych wiadomości patrz „Skrzynka odbiorcza” na 
stronie 65.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości MMS 
automatycznie, wybierz Nigdy w ustawieniach Automat.pobier. (patrz 
strona 74). Przychodzi wtedy najpierw powiadomienie o wiadomości i trzeba 
odbierać wiadomości ręcznie.
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Skrzynka odbiorcza
W skrzynce odbiorczej przechowywane są wiadomości SMS i MMS.
d Główne menu > Wiadomości > Sk.odb.
Liczby w nawiasach oznaczają liczbę 
nieprzeczytanych wiadomości i łączną liczbę 
wiadomości w każdej ze skrzynek.

Skrzynka odbiorcza SMS
Ikony wiadomości SMS

Czytanie wiadomości SMS
d Główne menu > Wiadomości > Sk.odb. > SMS
1. [192] aby przewinąć do żądanego nagłówka wiadomości 7 

[0]
2. [0] aby pokazać w razie potrzeby szczegóły wiadomości 

(numer nadawcy, datę, numer centrum wiadomości) 

Wiadomość 
nieprzeczytana Wiadomość przeczytana
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Opcje
Podczas oglądania listy wiadomości lub wybranej wiadomości 
dostępne są następujące opcje po naciśnięciu [5] (Opcje).

*1 Dostępne tylko podczas oglądania wybranej wiadomości.
*2 Dostępne tylko podczas oglądania listy wiadomości.

Skrzynka odbiorcza MMS
Ikony wiadomości MMS

Czytanie wiadomości MMS
d Główne menu > Wiadomości > Sk.odb. > MMS
1. [192] aby przewinąć do żądanego nagłówka wiadomości 7 

[0]

Odpow. Utwórz odpowiedź na wiadomość jako SMS lub 
MMS.

Przekaż Prześlij dalej wybraną wiadomość.

Połącz. Połącz z numerem nadawcy.

Do kontaktów Zachowaj numer nadawcy w katalogu Kontakty.

Szczegóły*1

Użyj numeru telefonu, adresu e-mail lub 
internetowego w wybranej wiadomości, aby 
uzyskać połączenie, utworzyć wiadomość, dodać 
do listy Kontakty.

Wykasuj Usuń wybraną wiadomość.

Usuń wszystko*2 Usuń wszystkie wiadomości SMS.

Pokaż syg.św.*1 Sprawdź kod świetlny wiadomości.

Wiadomość 
nieprzeczytana Powiadomienie MMS

Wiadomość przeczytana
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Opcje listy wiadomości
Podczas oglądania listy po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są 
poniższe opcje.

Odpow. Utwórz odpowiedź na wiadomość jako SMS lub 
MMS.

Odp. wszystkim Utwórz odpowiedź do wszystkich odbiorców.

Przekaż Prześlij dalej wybraną wiadomość.

Połącz. Połącz z numerem nadawcy.

Do kontaktów Zachowaj numer lub adres e-mail nadawcy w 
katalogu Kontakty.

Wykasuj Usuń wybraną wiadomość.

Usuń wszystko Usuń wszystkie wiadomości i powiadomienia 
MMS.

Chroń/Nie chr. Chroń lub nie chroń wybranej wiadomości.

Szczegóły Pokaż szczegóły z wybranej wiadomości.

Wskazówka: Wysyłanie lub edytowanie pliku zabezpieczonego przed 
przesyłaniem dalej i oznaczonego ikoną ( ) jest ograniczone.
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Opcje podczas oglądania wiadomości.
Podczas oglądania wiadomości po naciśnięciu [5] (Opcje) 
dostępne są poniższe opcje.

*1

Odpow. Utwórz odpowiedź na wiadomość jako SMS lub 
MMS.

Odp. wszystkim Utwórz odpowiedź do wszystkich odbiorców.

Pokaż ponownie Odegraj wybraną wiadomość.

Rozm.czc.wiad.*1 Wybierz żądany rozmiar czcionki.

Zachowaj obraz Zachowaj załączony obraz w katalogu Moje 
media.

Zachow. dźwięk Zachowaj załączony klip dźwiękowy w katalogu 
Moje media.

Zapisz video Zachowaj załączoną sekwencję wideo w katalogu 
Moje media.

Szczegóły
Użyj numeru telefonu, adresu e-mail lub 
internetowego w wybranej wiadomości, aby 
połączyć się, utworzyć wiadomość, dodać do listy 
Kontakty itp.

Załączone pliki Pokaż załączone pliki.
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Opcje powiadamiania
Gdy zaznaczone jest powiadamianie, po naciśnięciu [5] (Opcje) 
dostępne są poniższe opcje.

Archiwum
W archiwum przechowywane są wysłane lub oczekujące na 
wysłanie wiadomości SMS i MMS.

Oglądanie wiadomości
d Główne menu > Wiadomości > Archiwum > SMS lub MMS
1. Wybierz żądany folder
2. [192] aby przewinąć do żądanej wiadomości 7 [0]

Odbierz Otrzymywanie nowych wiadomości.

Przekaż Prześlij dalej wiadomość.

Odrzuć Usuń powiadomienie z listy wiadomości i 
wiadomość z serwera.

Połącz. Połącz z numerem nadawcy.

Usuń wszystko Usuń wszystkie wiadomości i powiadomienia 
MMS.

Chroń/Nie chr. Chroń lub nie chroń wiadomości.

Szczegóły Pokaż szczegóły z wybranej wiadomości.

SMS
Wysłany Przechowuje wysłane wiadomości SMS.

Niewysłane Przechowuje niedostarczone i 
niedokończone wiadomości SMS.

MMS

Wysłany Przechowuje wysłane wiadomości MMS.

Skrz. nadawcza Przechowuje niedostarczone wiadomości 
MMS.

Kopie robocze Przechowuje niedokończone wiadomości 
MMS.
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Opcje SMS
W folderach wysłanych i niewysłanych wiadomości po naciśnięciu 
[5] (Opcje) dostępne są poniższe opcje.

*1 Dostępne tylko podczas oglądania wybranej wiadomości.
*2 Dostępne tylko podczas oglądania listy wiadomości.

Opcje MMS
W folderach wiadomości wysłanych, skrzynki nadawczej i kopii 
roboczych po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są poniższe opcje.

*1 Dostępne tylko w folderze wysłanych wiadomości.
*2 Dostępne tylko w folderze skrzynka nadawcza i kopie robocze.

Wyślij Wyślij wybraną wiadomość.

Połącz. Połącz z numerem nadawcy.

Szczegóły*1

Użyj numeru telefonu, adresu e-mail lub 
internetowego w wybranej wiadomości, aby 
połączyć się, utworzyć wiadomość, dodać do listy 
Kontakty.

Wykasuj Usuń wybraną wiadomość.

Usuń wszystko*2 Usuń wszystkie wiadomości SMS w folderze.

Pokaż syg.św.*1 Sprawdź kod świetlny wiadomości.

Edytuj Edytuj wybraną wiadomość.

Przekaż*1 Prześlij dalej wybraną wiadomość.

Wyślij*2 Wyślij wybraną wiadomość.

Wykasuj Usuń wybraną wiadomość.

Usuń wszystko Wykasuj wszystkie wiadomości w folderze.

Chroń/Nie chr. Chroń lub nie chroń wybranej wiadomości.

Szczegóły Pokaż szczegóły z wybranej wiadomości.
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Poczta
Poczta to innowacyjna usługa umożliwiająca sprawdzanie na 
bieżąco wszystkich swoich wiadomości. Usługę tę trzeba 
subskrybować. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze 
swoim usługodawcą.

Łączenie się z pocztą internetową
d Główne menu > Wiadomości > Poczta
Twój telefon połączony jest z Internetem poprzez łącze WAP w celu 
odbierania poczty e-mail.
1. Postępuj odpowiednio do informacji na ekranie

Czat
Czat pozwala bawić się wymianą wiadomości bez względu na to, 
gdzie się znajdujesz. Czat odbywa się w trybie online. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.
d Główne menu > Wiadomości > Czat
1. Postępuj odpowiednio do informacji na ekranie

Poczta głosowa
Poczta głosowa to usługa sieciowa umożliwiająca pozostawienie 
wiadomości głosowych, gdy nie można się dodzwonić. Usługa ta 
może być dostępna dopiero po dokonaniu subskrypcji. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.
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Odbieranie zachowanych wiadomości 
głosowych
Gdy nowa wiadomość głosowa zostaje zachowana, rozlega się 
alarm, na wyświetlaczu pojawia się ( ) i otrzymujesz 
powiadomienie przez SMS.
Gdy na ekranie trybu gotowości wyświetlone jest powiadomienie 
SMS:
1. [0]9[5] (Połącz.)
2. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami

LUB
d Główne menu > Wiadomości > Poczta głosowa > Poł.z 

poczt.gł.
1. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami

Zmiana numeru skrzynki głosowej
d Główne menu > Wiadomości > Poczta głosowa > Ust.nr 

skrzynki
1. Wpisz nowy numer skrzynki głosowej 7 [0]9[5] (OK)

Skrót: Można też nacisnąć i przytrzymać [A] w trybie gotowości, aby 
połączyć się ze swoją skrzynką głosową.
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Ustawienia wiadomości
Ustawienia SMS 
d Główne menu > Wiadomości > Ustaw.wiadom. > SMS
1. Wybierz żądane ustawienia.

*1

Syg.św.wiadom.
Zadecyduj, czy chcesz, aby przy odbieraniu 
wiadomości z kodem świetlnym świecił się 
Wskaźnik/lampka.

Syg.św.komunik.
Zadecyduj, czy chcesz, aby przy oglądaniu 
wiadomości z kodem świetlnym świecił się 
Wskaźnik/lampka.

Centrum wiadom. Edytuj numer centrum wiadomości.

Rodzaj wiadom. Wybierz żądany typ wiadomości.

Okres ważności
Ustaw jak długo centrum wiadomości ma 
próbować dostarczyć wiadomość. Wybierz 
1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień, 
1 miesiąc, 3 miesiące lub Maksimum.

Potw. dostarcz. Wybierz Włączony, aby otrzymywać 
potwierdzenia dostarczenia.

Zapisz wysł. SMS Wybierz Włączony, aby przechowywać wysłane 
wiadomości w folderze wysłanych wiadomości.

Rozm.czc.wiad.*1 Wybierz żądany rozmiar czcionki.

Typ nośnika Wybierz typ usługi przenoszenia danych.

SMS jedn.przyc. Wybierz Włączony, aby wyświetlać nowe 
wiadomości SMS przez otworzenie telefonu.
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Ustawienia MMS 
d Główne menu > Wiadomości > Ustaw.wiadom. > MMS
1. Wybierz żądane ustawienia.

*1

Raporty

Wybierz Żąd. potw. odcz. (sprawdzanie, czy 
druga strona przeczytała wiadomość), Potwier. 
odczyt. (informowanie drugą stronę, jeśli o to 
pyta, że wiadomość została przeczytana), Żąd. 
potw. wysł. (sprawdzanie, czy druga strona 
otrzymała wiadomość) lub Potwier. dostar. 
(informowanie drugą stronę, jeśli o to pyta, że 
wiadomość została odebrana).

Priorytet Wybierz Niski, Normal. lub Wysoki priorytet 
wiadomości.

Okres ważności
Ustaw jak długo centrum wiadomości ma 
próbować dostarczyć wiadomość. Wybierz 
1 dzień, 7 dni lub Maksimum.

Automat.pobier.

Wybierz Zawsze włączony (wiadomości są 
odbierane automatycznie po otrzymaniu 
powiadomień), Włączony w domu (wiadomości 
są odbierane automatycznie w obszarze 
obsługiwanym przez Twojego usługodawcę) lub 
Nigdy (wiadomości są odbierane ręcznie).

Tryb odtwarzania
Wybierz Auto (wyświetlaj slajdy MMS lub odtwórz 
sekwencje wideo/dźwiękowe automatycznie) lub 
Ręcznie (wyświetlaj slajdy MMS lub odtwórz 
sekwencje wideo/dźwiękowe ręcznie).

Rozm.czc.wiad.*1 Wybierz żądany rozmiar czcionki.

Zaawansowane

W razie potrzeby edytuj informacje w folderach 
Serwer wiadom., Profile WAP, Wybór 
serwera*1 i Odrzuc.anonim.*1. Wybierz 
Informacje, aby obejrzeć informacje 
o oprogramowaniu MMS.
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Status pamięci
Można zobaczyć, ile pozostało pamięci do przechowywania 
wiadomości.
d Główne menu > Wiadomości > Status pamięci > SMS lub 

MMS

Wskazówka: Aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci, wykasuj niepotrzebne 
dane lub zachowaj je w komputerze osobistym (patrz „USB” na stronie 117).
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Struktura menu aparatu 
fotograficznego

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Obraz................................. 77

Video ................................. 83 
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Obraz
Można zrobić zdjęcie wbudowanym aparatem fotograficznym, 
wysłać je jako MMS lub przez port podczerwieni lub zastosować 
jako tapetę. Możesz także dołączać zdjęcia do kontaktów 
zachowanych w telefonie

Ekran podglądu obrazu

Ikony na ekranie podglądu obrazu

 - Powiększenie (1-25)

Rozmiar obrazu (Bardzo duży/Duży/Średni/
Mały/Główny wyświetlacz)

Jakość obrazu (Bardzo dobra/Dobra/Normal.) 

Tryb sekwencyjny

Samowyzwalacz (5 lub 10 sekund 
opóźnienia)

Tryb nocny

 - Jasność (-2, -1, 0, +1, +2)
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Robienie zdjęć
d Główne menu > Aparat fotogr. > Obraz
1. Wyświetlacz spełnia funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, by 

uchwycić przedmiot zdjęcia
2. [0]9[U], aby zrobić zdjęcie

Po zrobieniu zdjęcia
Aby zachować obraz w katalogu Moje media: [5] (Zachow.)
Aby powrócić do ekranu podglądu bez zachowania zdjęcia: [6] 
(Wykasuj)
Aby wysłać zrobione zdjęcie jako MMS: [0] 7 Patrz „Tworzenie 
wiadomości MMS” na stronie 62

Robienie autoportretu
Można zrobić sobie autoportret korzystając z lusterka do 
autoportretów.
d Główne menu > Aparat fotogr. > Obraz
1. Zamknij telefon. Spójrz na siebie w lusterku do autoportretów.
2. [U] z boku telefonu
3. Otwórz telefon. Zdjęcie widoczne jest na wyświetlaczu. Kolejne 

czynności patrz „Po zrobieniu zdjęcia” na stronie 78

Skrót: Aby bezpośrednio otworzyć ekran podglądu obrazów, naciśnij i 
przytrzymaj [U] w trybie gotowości.

Uwaga: NIE pozostawiaj telefonu tak, aby aparat był narażony na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby nie pogorszyć działania 
aparatu.
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Powiększenie
[1]9[O], aby powiększyć o jeden poziom
[2]9[P], aby zmniejszyć o jeden poziom
Można też naciskać i przytrzymywać przyciski, aby szybko otrzymać 
żądane powiększenie.

Ustawianie poziomu jasności
Wskaźnik jasności informuje o aktualnym poziomie jasności.
[4], aby zwiększyć jasność
[3], aby zmniejszyć jasność

Wskazówka: Aby wysłać obraz za pomocą podczerwieni lub zastosować 
jako tapetę, zachowaj zdjęcie i przejdź do katalogu Moje media. (Patrz 
„Obrazy” na stronie 133.)

Jeśli aparat fotograficzny jest pozostawiony w określonych warunkach 
(także w trybie gotowości i trybie robienia zdjęć) przez 3 minuty, telefon 
automatycznie wychodzi z trybu obrazów. Jeśli jest pozostawiony w trybie 
podglądu, ale wyświetlone jest menu opcji, telefon pozostaje w tym stanie.

W niektórych sytuacjach, na przykład odbiór połączenia w czasie działania 
aparatu, telefon wychodzi z trybu aparatu fotograficznego. Jeśli na ekranie 
jest zrobione zdjęcie, zostaje ono zachowane w katalogu Moje media.

Wskazówka: Funkcja powiększania może być niedostępna, jeśli rozmiar 
obrazu jest ustawiony na B.duży1280x1024.
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Robienie zdjęć w zbliżeniu
Można robić ostre zdjęcia z bliskiej odległości korzystając z trybu 
makro. (Odległość ostrzenia w trybie makro: 10 cm)
Obróć przełącznik trybu makro przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara w położenie ( ) przed robieniem zdjęć w zbliżeniu.

Oglądanie zdjęć
Zdjęcia zrobione wbudowanym aparatem fotograficznym 
zachowywane są w katalogu Moje media. Oglądanie zachowanych 
zdjęć patrz „Oglądanie obrazów” na stronie 133.

Ustawienia obrazów
Na ekranie podglądu po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są 
następujące funkcje.

Rozmiar zdjęcia
Wybierz żądany rozmiar spośród opcji 
B.duży1280x1024, Duży 640x480, Średni 
320x240, Mały 160x120 i Wyś.gł 240x320.

Jakość obrazu Wybierz żądaną jakość spośród opcji Bardzo 
dobra, Dobra lub Normal..

Tryb nocny Wybierz Włączony, aby zrobić zdjęcie w słabym 
świetle.

Tryb wieloklat. Dostępnych jest 15 ujęć sekwencyjnych. Patrz 
„Zdjęcia seryjne” na stronie 82.

Efekt Wybierz żądany efekt spośród opcji Normal., 
Sepia, Czarno-biała lub Negatyw.

Samowyzw. Wybierz czas opóźnienia spośród opcji 
Wyłączony, 5 sekund lub 10 sekund.
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Bezpośrednia obsługa przyciskami
Można zmienić ustawienia obrazów naciskając jeden z przycisków 
numerycznych odpowiadających funkcjom opisanym poniżej. 
Niektóre funkcje są symbolizowane przez ikonę. Patrz „Ikony na 
ekranie podglądu obrazu” na stronie 77.

[A]: Przełącz na wideo
[S]: Rozmiar obrazu
[D]: Jakość obrazu
[F]: Tryb sekwencyjny
[G]: Samowyzwalacz
[H]: Tryb nocny
[I]: Efekt
[L]: Pomoc

Dodawanie obrazu do karty kontaktów
Jeśli do karty kontaktów załączony jest obraz, pojawia się na ekranie 
gdy dana osoba zadzwoni.
Aby dołączyć obraz do kontaktu, zachowaj zdjęcie i przejdź do 
katalogu Kontakty. Patrz „Dodawanie kontaktów” na stronie 48.

Dźwięk przesł. Wybierz żądany dźwięk spośród opcji Wzór 1-5.

Przeł.na video Przełącz z trybu obrazów na tryb wideo.

Dostępne miejsc.

Pokaż, ile plików można zachować przy 
aktualnym rozmiarze i jakości zdjęć. Można 
zobaczyć, ile plików można zachować przy innej 
jakości obrazu naciskając [5] (Jakość), a przy 
innych rozmiarach naciskając [192].

Ustaw domyślne Przywróć domyślne ustawienia obrazów.

Pomoc Pokaż bezpośrednią obsługę przyciskami na 
ekranie podglądu.
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Zdjęcia seryjne
W trybie sekwencyjnym można zrobić po kolei 15 zdjęć jednym 
naciśnięciem. Po włączeniu trybu sekwencyjnego rozmiar zdjęć jest 
ustawiany na Średni 320x240 i wyłączany jest tryb nocny.
d Główne menu > Aparat fotogr. > Obraz
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Tryb wieloklat.
2. Wybierz Włączony
3. [0]9[U], aby zrobić zdjęcie

Zrobione zdjęcia pokazywane są jako miniaturki.

Aby obejrzeć zrobione zdjęcia:
[1929394], aby przewinąć do żądanej miniaturki 7 [0]
Następne zdjęcie można obejrzeć po naciśnięciu [4] lub [2], a 
poprzednie zdjęcie po naciśnięciu [3] lub [1].
Aby zachować zrobione zdjęcie:
1. Gdy żądana miniatura jest zaznaczona lub żądane zdjęcie jest 

wyświetlane na ekranie,[5] (Opcje) 7 Wybierz Zapisz tylko 
to
Zdjęcie zostaje zachowane w katalogu Moje media.

Aby zachować wszystkie zrobione zdjęcia:
1. Na ekranie miniatur lub gdy jedno ze zdjęć jest wyświetlane na 

ekranie, [5] (Opcje) 7 Wybierz Zap.wsz.obrazy
LUB
Gdy jedno ze zdjęć jest wyświetlane na ekranie, [0]
Wszystkie zdjęcia zostają zachowane w katalogu Moje media.

Wskazówka: Nie można robić zdjęć w trybie sekwencyjnym, jeśli telefon 
jest zamknięty. Po zamknięciu telefonu tryb sekwencyjny zostaje wyłączony.

Wskazówka: Wszystkie zrobione zdjęcia można także zachować 
naciskając [U] na ekranie miniatur lub gdy jedno ze zdjęć jest pokazane na 
ekranie.
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Video
Można rejestrować sekwencje wideo za pomocą wbudowanego 
aparatu fotograficznego i wysyłać je jako MMS lub przez port 
podczerwieni.

Podgląd wideo

Ikony na ekranie podglądu wideo

 - Powiększenie (1-25)

Czas rejestrowania
(Przedłużone wideo/do wysłania jako MMS)

Samowyzwalacz (5 lub 10 sekund 
opóźnienia)

 - Jasność (-2, -1, 0, +1, +2)
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Rejestrowanie sekwencji wideo
d Główne menu > Aparat fotogr. > Video
1. Wyświetlacz główny spełnia funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, 

by uchwycić filmowany przedmiot 
2. [0]9[U], aby zacząć rejestrować
3. Wideo jest rejestrowane, dopóki nie zostanie osiągnięta 

maksymalna wielkość sekwencji lub nie zostanie naciśnięty 
przycisk [0]9[U]9[5] (Stop)

4. Wybierz żądane działanie

Odtwarzanie Odtwórz zarejestrowaną sekwencję wideo.

Zap.w M.media. Zachowaj zarejestrowaną sekwencję wideo 
w katalogu Moje media.

Wyślij MMS
Załącz zarejestrowaną sekwencję wideo do 
wiadomości MMS. Patrz „Tworzenie wiadomości 
MMS” na stronie 62.

Uwaga: NIE pozostawiaj telefonu tak, aby aparat był narażony na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby nie pogorszyć działania 
aparatu.

Wskazówka: Aby wysłać sekwencję wideo za pomocą podczerwieni, 
zachowaj ją i przejdź do katalogu Moje media. (Patrz „Wideo” na 
stronie 140.)

Jeśli wideo pozostanie na ekranie podglądu lub zarejestrowana sekwencja 
wideo będzie odtwarzana przez 3 minuty, telefon automatycznie wychodzi z 
trybu wideo. Jeśli jest pozostawiony w trybie podglądu, ale wyświetlone jest 
menu opcji, telefon pozostaje w tym stanie.

W niektórych sytuacjach, na przykład odbiór połączenia w czasie działania 
aparatu, telefon wychodzi z trybu aparatu fotograficznego. Rejestracja 
zostaje automatycznie zakończona i zarejestrowana już sekwencja wideo 
jest zachowywana w katalogu Moje media.
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Powiększenie
[1]9[O], aby powiększyć o jeden poziom
[2]9[P], aby zmniejszyć o jeden poziom
Można też naciskać i przytrzymywać przyciski, aby szybko otrzymać 
żądane powiększenie.

Ustawianie poziomu jasności
Wskaźnik jasności sekwencji wideo informuje o aktualnym poziomie 
jasności.
[4], aby zwiększyć jasność
[3], aby zmniejszyć jasność

Odtwarzanie sekwencji wideo
Zarejestrowane sekwencje wideo zachowywane są w katalogu Moje 
media. Odtwarzanie zachowanych sekwencji wideo patrz 
„Odtwarzanie sekwencji wideo” na stronie 140.

Wskazówka: Nie można zmienić powiększenia podczas rejestrowania.

Wskazówka: Nie można zmienić poziomu jasności podczas rejestrowania.
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Ustawienia wideo
Na ekranie podglądu po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są 
następujące funkcje.

Bezpośrednia obsługa przyciskami
Można zmienić ustawienia wideo naciskając jeden z przycisków 
numerycznych odpowiadających funkcjom opisanym poniżej. 
Niektóre funkcje są symbolizowane przez ikonę. Patrz „Ikony na 
ekranie podglądu wideo” na stronie 83.

[A]: Przełącz na obraz
[S]: Czas rejestrowania
[G]: Samowyzwalacz
[I]: Efekt
[L]: Pomoc

Czas nagrywania Wybierz czas rejestracji sekwencji wideo 
Wydłużony film lub Do wysył. MMS.

Efekt Wybierz żądany efekt spośród opcji Normal., 
Sepia, Czarno-biała lub Negatyw.

Samowyzw. Wybierz czas opóźnienia spośród opcji 
Wyłączony, 5 sekund lub 10 sekund.

Przeł. na obraz Przełącz z trybu wideo na tryb obrazów.

Dostępne miejsc.

Pokaż liczbę plików, które mogą zostać 
zachowane przy aktualnym czasie rejestracji. Po 
naciśnięciu [5] (CzasNag) można zobaczyć, ile 
plików można zachować przy innych ustawieniach 
czasu rejestracji.

Pomoc Pokaż bezpośrednią obsługę przyciskami na 
ekranie podglądu.
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Struktura menu przeglądarki

Ustawianie przeglądarki
Przeglądarka WAP (Wireless Application Protocol) pozwala 
korzystać z serwisów internetowych w danej sieci, np. wiadomości, 
prognozy pogody, informacji sportowych itp.
Przed skorzystaniem z serwisów internetowych musisz 
zarejestrować się u swojego usługodawcy, aby uzyskać potrzebne 
informacje o konfiguracji. (Usługodawca być może już dokonał 
ustawień połączenia. Konfiguracja ustawień profilu WAP patrz 
„Profile WAP” na stronie 93.)

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Wskazówka: Zmiana ustawień bez właściwej wiedzy może spowodować 
problemy z połączeniem.

PANASONIC BOX
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Oglądanie zawartości
Otwieranie przeglądarki
d Główne menu > Przeglądarka
Wyświetlone zostaje menu offline. Połączenie 
zostanie nawiązane dopiero po wybraniu 
menu.
1. [192], aby przewinąć do żądanego 

menu 7 [0]
Telefon jest połączony z witryną internetową.

Ikony stanu połączenia

Zamykanie przeglądarki
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Zamknij przeg.

Skrót: Możesz otworzyć przeglądarkę bezpośrednio naciskając [6] ( ) w 
trybie gotowości.

Niechronione złącze 
CSD

Niechronione złącze 
GPRS

Chronione złącze CSD Chronione złącze GPRS 
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Opcje przeglądarki
Gdy przeglądarka jest online lub offline, dostępne są następujące 
opcje:
d Główne menu > Przeglądarka [Offline]
LUB
d Główne menu > Przeglądarka > Żądane menu [Online]
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz żądaną opcję

*1 Dostępne tylko, gdy wyświetlana jest strona internetowa.
*2 Dostępne tylko wtedy, gdy na stronie internetowej jest obraz, melodia lub 

wideo.

Wybierz Wybierz żądaną pozycję.

Zakładki Przejdź do listy zakładek.

Wpisz adres Przejdź do wpisywania URL.

Zapisz media*1 *2 Obraz w treści zostanie zachowany w folderze 
Moje media.

Ust.jako zakł.*1 Wyświetlony URL zostanie zachowany na liście 
zakładek.

Skrz.odb.PUSH Otwórz Skrzynkę odbiorczą PUSH.

Odśwież stronę*1 Odśwież stronę.

Zaawansowane
Idź do strony głównej, wykasuj pamięć podręczną, 
pokaż lub wyślij aktualny URL lub pokaż aktualne 
informacje WAP.

Ustawienia Edycja ustawień WAP/dostępu „push” lub pokaż 
informacje o zabezpieczeniach.

Zamknij przeg.*1 Zakończ korzystanie z przeglądarki.
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Zakładki
Po dodaniu ulubionej lub często odwiedzanej strony do zakładek 
można do niej szybko przechodzić. Można też umieścić zakładki w 
10 folderach i nadać im swoje nazwy.
Offline lub online:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Zakładki
2. [192], aby przewinąć do żądanego folderu zakładek 7 [0]
3. [192], aby przewinąć do żądanej zakładki
4. Aby załadować URL: [0]

Aby wybrać żądaną opcję: [5] (Opcje)

Zmiana nazwy folderu zakładek
[192], aby przewinąć do żądanego folderu zakładek 7 [5] 
(Opcje) 7 Wybierz Zmień nazwę 7 Wpisz nową nazwę folderu 7 
[0]

Kasowanie wszystkich zakładek
W liście zakładek
[5] (Opcje) 7 Wybierz Usuń wszystko 7 [5] (Tak)
Wszystkie zachowane zakładki zostaną skasowane i zostaną 
przywrócone domyślne nazwy folderów.

Idź do strony Przejdź do strony internetowej.

Dodaj zakładkę Dodaj do listy zakładek.

Edytuj Edytuj nazwę i URL wybranej zakładki.

Przenieś do Przenieś wybraną zakładkę do innego folderu.

Wykasuj Wykasuj wybraną zakładkę.

Wyślij zakł. Wyślij URL dodany do zakładek jako SMS lub 
MMS.

Usuń wszystkie Wykasuj wszystkie zakładki z folderu.
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Wpisywanie adresu
Można przejść bezpośrednio do żądanej strony internetowej 
wpisując URL.
Offline lub online:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wpisz adres
2. Wpisz URL 7 [0]

Zachowywanie mediów
Obrazy, melodie lub wideo na stronach internetowych można 
zachowywać w katalogu Moje media.
Gdy wyświetlana jest strona internetowa:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Zapisz media
2. [0]9[5] (Wybierz), aby zachować

Ustawianie jako zakładka
Można zachować URL ulubionej strony w Zakładkach.
Gdy wyświetlana jest strona internetowa:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ust.jako zakł.
2. Wpisz nazwę 7 [0]
3. [192], aby przewinąć do żądanego folderu 7 [0]9[5] 

(Zachow.)

Wskazówka: Firma Panasonic nie odpowiada za działanie pobranych 
materiałów i ewentualne uszkodzenia oprogramowania telefonu.
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Skrzynka odbiorcza PUSH
Pokaż wiadomość „push” WAP i przejdź do URL.
Offline lub online:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Skrz.odb.PUSH
2. Aby załadować URL: [0]

Aby wybrać żądaną opcję: [5] (Opcje)

*1 Dostępne tylko wtedy, gdy tekst i URL zostały dostarczone przez 
usługodawcę.

Odświeżanie strony
Aktualna strona może być odświeżona.
Gdy wyświetlana jest strona internetowa:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Odśwież stronę

Idź do strony Przejdź do strony internetowej.

Pokaż wiad.*1 Pokaż wiadomość.

Wykasuj Usuń wiadomość.
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Zaawansowane
Offline lub online:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Zaawansowane
2. Wybierz żądaną opcję

*1 Dostępne tylko wtedy, gdy wyświetlana jest strona internetowa.

Ustawienia
Profile WAP
Jeśli brak jest ustawień, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.
Można sprawdzić lub edytować aktualne ustawienia profilu WAP 
bądź dodać nowe ustawienia profilu WAP.
d Główne menu > Przeglądarka [Offline]
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustawienia
2. Wybierz Profile WAP
3. [192], aby przewinąć do żądanego profilu
4. [5] (Opcje) 7 Wybierz Aktywuj, Edytuj lub Wykasuj
5. Jeśli wybrana jest opcja Edytuj, można edytować następujące 

informacje: Nazwa profilu, Strona główna, IP serw.proxy, 
Port serw.proxy, Użyj serw.proxy i Przes. danych

Strona główna Przejdź do ustawionej strony głównej.

Wykasuj bufor Wykasuj zawartość pamięci podręcznej.

Pokaż akt.URL*1 Pokaż URL aktualnej strony.

Wyślij akt.URL*1 Wyślij URL aktualnej strony jako SMS lub MMS.

Informacje WAP Pokaż informacje o przeglądarce WAP.

Wskazówka: Przed skonfigurowaniem ustawień profilu AP należy 
skonfigurować GPRS lub CSD. Patrz „Przesyłanie danych” na stronie 117.
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Dostęp „push”
Ustaw dostęp „push”, aby otrzymywać wiadomości WAP.
Offline lub online:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustawienia
2. Wybierz Dostęp "push"
3. Wybierz Informacja o usłudze, Pobier. usługi lub Inne 

wiadomości
4. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Bezpieczeństwo
Pokaż informacje o zabezpieczeniach.
Offline lub online:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustawienia
2. Wybierz Bezpieczeństwo
3. Wybierz żądaną pozycję

*1 Dostępne tylko podczas połączenia bezpiecznego.

Certyfikaty Wybierz Certyfikat 1-20.

Aktualny certyf.*1 Pokaż aktualny certyfikat.

Inform. o sesji*1 Pokaż informacje o sesji.
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Struktura menu ustawień

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.
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Ustawienia telefonu
Profile
Można przełączać pomiędzy różnymi profilami w telefonie, każdy z 
nich ma odmienną kombinację alarmów, dzwonka, itp. Profile są 
ustawione tak, aby można je było stosować w różnych warunkach:

Aktywacja profilu
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Profile
1. [192] aby przewinąć do żądanego profilu
2. [0]

LUB
[5] (Opcje) 7 Wybierz Aktywuj

Ustawianie profilu
Można wybrać swoje preferowane ustawienia w profilu. Więcej 
informacji na temat ustawień użytkownika patrz „Dźwięki i alarmy” 
na stronie 104.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Profile
1. [192] aby przewinąć do żądanego profilu
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
3. Wybierz żądaną pozycję
4. Wybierz żądane ustawienia

Normal. Na co dzień.

Wyciszony Na oficjalne okazje.

Spotkanie Na spotkania.

Na zewnątrz W głośnym otoczeniu.

Samochód Podczas jazdy.
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Język
Można zmienić język komunikatów wyświetlacza i/lub wpisywanego 
tekstu. W opcji Automatyczny stosowany język zależy od kodu 
kraju/rejonu karty SIM.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Język > Język 

wyświetl. lub Język
1. Wybierz Automatyczny lub żądany język

Czas i data
Można ustawić zegar dla domu i zegar podróżny.

Zegar dla domu
Można ustawić w telefonie aktualny czas i datę.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Czas i data > 

Zegar dla domu
1. Wybierz żądane ustawienia

Zegar podróżny
Można ustawić, by zegar podróżny pokazywał czas w wybranym 
obszarze.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Czas i data > 

Zegar podróżny
1. Wybierz żądane ustawienia

Ust.datę i czas Wpisz czas 7 [2] 7 Wpisz datę

Rejon domowy Wybierz swój rejon domowy.

Czas letni Wybierz Włączony aby włączyć tryb czasu 
letniego.

Ustaw str.czas. Wybierz żądany obszar.

Czas letni Wybierz Włączony, aby włączyć tryb czasu 
letniego.
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Wybierania zegara
Można wybrać, by na telefonie wyświetlany był zegar domowy lub 
zegar podróżny.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Czas i data > 

Wybierz zegar > Zegar dla domu lub Zegar podróżny

Format wyświetlania
Można wybrać format wyświetlania czasu i daty.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Czas i data > 

Format wyśw. > Czas lub Data
1. Aby ustawić format Czas: Wybierz 24 godzin lub 12 godzin

Aby ustawić format Data: Wybierz żądany format (DD=dzień, 
MM=miesiąc, RR=rok)

Sygnalizacja świetlna
Wskaźnik/lampka błyska lub świeci się przy odbieraniu połączeń/
wiadomości, podczas rozmowy, gdy telefon jest zamykany, bateria 
jest ładowana lub przekazywane są dane.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Sygn. świetlna
1. Wybierz żądane wydarzenie.

Przychodzące

Wybierz żądany kolor lub opcję Wyłączony.
Wiadom.

Podczas rozmowy

Zamykanie

Ładowanie
Wybierz Włączony lub Wyłączony

Transfer danych

Wskazówka: Można sprawdzić Zamykanie sygnał świetlny zamykania 
telefonu po naciśnięciu [O9P], gdy telefon jest w trybie gotowości i klapka 
jest zamknięta.
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Ustawienia przycisków
Ton klawiatury
Można zmienić ton klawiatury.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Ustaw.klaw. > 

Ton klawiatury
1. Wybierz żądany ton.

Głośność klawiatury
Można zmienić głośność klawiatury.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Ustaw.klaw. > 

Głośność klaw.
1. [1929394] aby przewinąć do żądanej głośności 7 [0]9[5] 

(Wybierz)

Podświetlenie klawiatury
Jeśli wyłączysz podświetlenie klawiatury, może to przedłużyć 
działanie baterii.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Ustaw.klaw. > 

Podświetl. klaw.
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Blokada klawiatury
Blok.klawiatury uniemożliwia przypadkowe naciśnięcie przycisków, 
np. podczas noszenia telefonu. Gdy blokada klawiatury jest 
włączona, na wyświetlaczu pojawia się ikona blokady klawiatury 
( ). W razie połączenia przychodzącego blokada klawiatury jest 
chwilowo wyłączana i można odebrać połączenie.
Aby włączyć blokadę klawiatury:
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Ustaw.klaw. > 

Blok.klawiatury
1. „Blokować klawiaturę?” 7 [0]9[5] (Tak)

LUB
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W trybie gotowości:
1. Naciśnij i przytrzymaj [0]
2. „Blokować klawiaturę?” 7 [0]9[5] (Tak)

Aby wyłączyć blokadę klawiatury:
Gdy na wyświetlaczu pojawia się ( ):
1. [0] 7 „Odblokować klawiaturę?” 7 [0]9[5] (Tak)

Klawisze skrótów
Przyciski nawigacji [1929394] mogą być stosowane jako przycisk 
skrótu. Można przypisać określone menu do przycisku nawigacji i 
otwierać je bezpośrednio z trybu gotowości.
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Ustaw.klaw. > 

Klawisze skrót.
1. Wybierz Nawigacja do góry, Nawigacja w prawo, Nawigacja 

w dół lub Nawigacja w lewo
2. Wybierz żądane menu

Reset główny
Można przywrócić ustawienia fabryczne telefonu z wyjątkiem 
ustawień języka, czasu i daty oraz kalendarza. Dane użytkownika 
takie jak kontakty, wiadomości, rejestry połączeń i dane 
przechowywane w katalogu Moje media pozostają w telefonie.
Aby wykonać reset główny konieczne jest hasło. Hasło ustawione 
fabrycznie to 0000.

Resetowanie
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Reset główny > 

Resetuj ustawienia
1. „Chcesz zreset. wszyst.ustaw. telefonu?” 7 [0]9[5] (Tak)

Wskazówka: Połączenia z numerami awaryjnymi nadal mogą być 
realizowane mimo włączonej blokady klawiatury, ale nie ma żadnej 
sygnalizacji wykonywanego połączenia.
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2. Wpisz hasło 7 [0]9[5] (OK)

Zmiana hasła
d Główne menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Reset główny > 

Ustawianie hasła
1. Wpisz aktualne hasło 7 [0]9[5] (OK)
2. Wpisz nowe hasło 7 [0]9[5] (OK)
3. Wpisz nowe hasło ponownie 7 [0]9[5] (OK)

Ustawienia wyświetlacza
Tapeta
Można zmienić tapetę na ekranie trybu gotowości.
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Tapeta
1. Wybierz Moje media lub Pobierz*1

2. [1929394] aby przewinąć do żądanej tapety
3. Aby ustawić: [5] (Wybierz)

Aby obejrzeć i ustawić: [0] 7 [0]9[5] (Wybierz)

Ikony menu głównego
Można zmienić ikony menu lub tło na ekranie menu głównego.

Zmiana ikon
Aby zmienić ikony menu:
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Ikony gł.menu
1. [1929394] aby przewinąć do żądanej ikony menu 7 [0]
2. Wybierz Moje media lub Pobierz*1

3. [1929394] aby przewinąć do żądanego obrazu
4. Aby ustawić: [5] (Wybierz)

Aby obejrzeć i ustawić: [0] 7 [0]9[5] (Wybierz)
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Aby zmienić tło:
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Ikony gł.menu
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Zał.cały obraz
2. Powtórz czynności 2-4 procedury „Aby zmienić ikony menu:” 

na stronie 101

*1

Wskazówka: Informacje pobierać można na stronie 
http://box.panasonic.com/
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Przywracanie ustawień domyślnych
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Ikony gł.menu
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustaw domyślne
2. „Czy chcesz ustawić domyślne?” 7 [0]9[5] (Tak)

Tematy
Można zmienić temat kolorystyczny wyświetlacza.
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Tematy
1. Wybierz żądany temat kolorystyczny

Jasność
Można wyregulować jasność wyświetlacza.
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Jasność
1. [192] aby wyregulować poziom jasności 7 [0]9[5] 

(Wybierz)

Czas podświetlenia
Można ustawić, jak długo wyświetlacz ma być podświetlany.
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Czas podświetl.
1. Wybierz 10 sekund, 30 sekund lub 60 sekund

Nazwa operatora
Można zmienić położenie nazwy operatora na ekranie trybu 
gotowości.
d Główne menu > Ustawienia > Ustaw. wyśw. > Nazwa 

operatora
1. Wybierz Domyślne, Górny lewy lub Dolny lewy
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Dźwięki i alarmy
Dzwonek/sygnał wiadomości
Można zmienić dzwonek i jego głośność dla połączeń 
przychodzących i sygnał wiadomości dla wiadomości 
przychodzących.

Zmiana dzwonka/sygnału wiadomości
d Główne menu > Ustawienia > Dźwięki i alar. > Przyp.dzwonek 

lub Sygnał wiadom.
1. Wybierz Moje media lub Pobierz*1

2. [192] aby przewinąć do żądanego dźwięku
3. [0] aby posłuchać dźwięku 7 [6] (Anuluj) aby zatrzymać 

dźwięk i wrócić do poprzedniego ekranu
4. [5] (Wybierz)

*1

Zmiana głośności dzwonka/sygnału wiadomości
d Główne menu > Ustawienia > Dźwięki i alar. > 

Głoś.poł.przych. lub Głośn. komunik.
1. [1929394] aby wyregulować głośność (Głośność 0-4, 

Dźwięk narast.) 7 [0]9[5] (Wybierz)

Wskazówka: Informacje pobierać można na stronie 
http://box.panasonic.com/
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Dźwięk ostrzegawczy
Dźwięk ostrzegawczy informuje o rozładowaniu baterii.
d Główne menu > Ustawienia > Dźwięki i alar. > Dźwięk ostrzeg.
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Ton rozpoczęcia/ton zakończenia
Ton rozpoczęcia rozlega się po włączeniu telefonu, ton zakończenia 
po wyłączeniu.
d Główne menu > Ustawienia > Dźwięki i alar. > Ton 

rozpoczęcia lub Ton zakończenia
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Alarm wibracyjny
Jeśli włączony jest alarm wibracyjny, telefon nie dzwoni, lecz wibruje 
by poinformować o połączeniach i wiadomościach przychodzących. 
d Główne menu > Ustawienia > Dźwięki i alar. > Alarm 

wibracyjny
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony
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Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń
Połączenia głosowe, faksowe i przesyłanie danych mogą być 
przekierowywane na różne numery telefonów w różnych sytuacjach. 
Na przykład można przekierowywać połączenia na skrzynkę 
głosową, jeśli nie możesz odebrać telefonu.
Połączenia głosowe mogą być przekierowywane w następujących 
sytuacjach:

d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Przekier. poł.
1. Wybierz Przekierow.głos., Przek.wsz.faksy lub 

Przek.wsz.dane
(Jeśli wybrana jest opcja Przek.wsz.faksy lub 
Przek.wsz.dane przejdź do punktu 3.)

2. Wybierz sytuację, kiedy połączenie ma być przekierowywane.
3. Wybierz Wprow. bezp. lub Z kontaktów

Wszystkie poł. Przekierowuj wszystkie przychodzące połączenia 
głosowe.

Jeśli zajęty Przekierowuj przychodzące połączenia głosowe, 
gdy trwa połączenie.

Gdy brak odp. Przekierowuj połączenia przychodzące głosowe, 
gdy połączenie nie jest odbierane.

Gdy niedostępny Przekierowuj przychodzące połączenia głosowe, 
gdy telefon jest poza zasięgiem.
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4. Jeśli wybrana jest opcja Wprow. bezp.: Wprowadź numer 
telefonu, do którego będą przekierowywane połączenia 7 [0]
Jeśli wybrana jest opcja Z kontaktów: Zaznacz żądany kontakt 
7 [5] (Wybierz) 7 Jeśli na karcie zachowanych jest więcej 
numerów, [192] aby przewinąć do żądanego numeru 7 
[0]9[5] (Wybierz)
Gdy ustawienie jest włączone, na ekranie trybu gotowości wyświetlana 
jest ikona przekierowywania ( ).

Aby anulować ustawienie/sprawdzić status:
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Przekier. poł.
1. Wybierz Przekierow.głos. 7 [192], aby przewinąć do 

żądanej sytuacji
LUB
[192] aby przewinąć do opcji Przek.wsz.faksy lub 
Przek.wsz.dane

2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wyłączony lub Status
Aby anulować wszystkie ustawienia/sprawdzić status 
wszystkich:
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Przekier. poł.
1. Wybierz Anuluj wszystko lub Stan wszystkich

Połączenie oczekujące
Jeśli włączona jest opcja połączenie oczekujące, można odebrać 
inne połączenie podczas rozmowy i można być połączonym z 
wieloma rozmówcami.
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Poł. oczekujące
Wyświetlany jest aktualny status.
Aby zaakceptować aktualny status:
1. [0]

Aby zmienić ustawienie:
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Aktywuj lub Wyłącz
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Wyświetlany jest aktualny status.
2. [0] aby zaakceptować aktualny status

Odbieranie dowolnym przyciskiem
Można odbierać połączenia naciskając dowolny przycisk z 
wyjątkiem [Y], [0], [6] (Anuluj), [U], [O] i [P].
Gdy opcja odbierania dowolnym przyciskiem jest wyłączona, 
połączenia można odbierać tylko naciskając [q] lub [5] (Akceptuj).
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Odb.dow.przyc.
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Aktywna klapka
Można odebrać połączenie otwierając telefon i zakończyć je 
zamykając telefon.
Jeśli opcja Aktywna klapka jest wyłączona, aby odebrać lub 
zakończyć połączenie należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Jeśli 
korzystasz ze słuchawek, po zamknięciu telefonu można 
kontynuować rozmowę.
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Aktywna klapka
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Automatyczne odbieranie
Jeśli korzystasz z opcjonalnego zestawu słuchawkowego, możesz 
odebrać połączenie automatycznie. 
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Aut.odbier.
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Wyślij mój numer
Możesz zdecydować, czy Twoje nazwisko i/lub numer telefonu mają 
być pokazywane w drugim telefonie. Możesz przyjąć ustawienia 
swojej sieci wybierając Ustaw. sieci.
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d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Wyślij mój numer
1. Wybierz Ustaw. sieci, Włączony lub Wyłączony

Czas połączenia
Można sprawdzić czas trwania połączenia przychodzącego lub 
wychodzącego.
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Czas połączenia
1. Wybierz Przychodzące lub Wychodzące
2. Aby zresetować licznik, [0]9[5] (Resetuj)
3. „Zresetować?” 7 [0]9[5] (Tak)

Opłaty
Pozostały koszt 
Jeśli ustawiony jest maksymalny koszt, można sprawdzić pozostałe 
jeszcze jednostki. 
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Opłaty > 

Pozostały koszt

Licznik połączeń
Można sprawdzić łączny koszt wykonanych połączeń.
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Opłaty > Licznik 

połączeń
Aby zresetować licznik:
1. [0]9[5] (Resetuj) 7 „Wyzerować łączny koszt?” 7 

[0]9[5] (Tak)
2. Wpisz kod PIN2 7 [0]9[5] (OK)

Cena/jednostka
Można ustawić swoją stawkę pobieraną przez usługodawcę za 
jednostkę połączenia.
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d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Opłaty > Cena/
jednostka

1. [0]9[5] (Edytuj) 7 Wpisz kod PIN2 7 [0]9[5] (OK)
2. Wpisz walutę 7 [0]
3. Wpisz wartość 7 [0]9[5] (OK)

Aby wprowadzić przecinek: [r]

Maksymalny koszt
Można ustawić maksymalny dopuszczalny koszt połączeń.
d Główne menu > Ustawienia > Połączenia > Opłaty > Limit 

kosztów
1. [0] 7 Wpisz kod PIN2 7 [0]9[5] (OK)
2. Wpisz limit kredytu 7 [0]9[5] (OK)

Aby wyłączyć opcję maksymalny koszt:
W punkcie 1, [5] (Opcje) 7 Wybierz Wyłącz 7 [0]9[5] (Tak) 7 
Wpisz kod PIN 2 7 [0]9[5] (OK)
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Możl. połączenia
Podczerwień
Można przesyłać dane pomiędzy telefonem a innymi urządzeniami 
działającymi na podczerwień korzystając z fal podczerwieni.
Można wysyłać kontakty, wydarzenia w kalendarzu i obrazy/klipy 
dźwiękowe/wideo przechowywane w katalogu Moje media.

Przygotowanie do transmisji poprzez podczerwień
Umieść telefon i drugie urządzenie w 
odległości maksymalnie 20 cm.
• Sprawdź, czy nie ma żadnych 

przeszkód pomiędzy tymi 
urządzeniami. Włączone urządzenia 
działające na podczerwień znajdujące 
się w pobliżu mogą powodować 
zakłócenia.

• Porty podczerwieni obydwu urządzeń powinny być skierowane 
do siebie.

• Włącz port podczerwieni na urządzeniu odbierającym.
• Jeśli tym drugim urządzeniem jest komputer, należy ustawić w 

nim połączenie za pomocą podczerwieni. (Na przykład: W 
systemie Windows XP, Start > Panel sterowania > Drukarki i inny 
sprzęt > Łącze bezprzewodowe > zakładka Podczerwień > 
Wszystkie pozostałe aby wysłać pliki do komputera korzystając z 
podczerwieni)

Wskazówka: Niektóre pobrane pliki mogą być chronione prawami 
autorskimi. Pliki te nie powinny być wysyłane.

Port 
podczerwieni
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Wysyłanie danych poprzez podczerwień
Przygotuj się do transmisji poprzez podczerwień zgodnie 
z procedurą „Przygotowanie do transmisji poprzez podczerwień”.
1. Wybierz pozycję, którą chcesz wysłać
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wyślij IrDA

Telefon automatycznie rozpoczyna połączenie poprzez podczerwień.
Po zakończeniu pojawia się potwierdzenie.

Odbieranie danych poprzez podczerwień
Wykonaj przygotowania do transmisji za pomocą podczerwieni 
zgodnie z procedurą „Przygotowanie do transmisji poprzez 
podczerwień” na stronie 111.
Aby włączyć podczerwień:
Musisz uruchomić funkcję podczerwieni zanim będzie można 
otrzymać dane.
Gdy funkcja podczerwieni jest włączona, na wyświetlaczu pojawia 
się ikona podczerwieni ( ). Jeżeli funkcja podczerwieni jest 
bezczynna przez 10 minut lub telefon zostanie wyłączony, funkcja ta 
zostanie automatycznie wyłączona i ( ) zniknie.
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Podczerwień
1. Wybierz Włączony

Aby odebrać dane za pomocą podczerwieni:
Gdy wyświetlona jest ikona ( ), nadajnik może zacząć przesyłać 
dane.
1. Po rozpoczęciu przesyłania, „Czy chcesz odebrać dane?” 7 

[0]9[5] (Tak) aby odebrać dane
2. Po zakończeniu przesyłania, „Dane odebrane” 7 Wróć do 

ekranu gotowości 7 Wyświetlana jest nazwa odebranego pliku 
7 [0]9[5] (Zachow.) aby zachować dane
Odebrane dane przechowywane są w odpowiednich menu lub plikach.
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Synchronizacja
Można dokonać synchronizacji swojej listy kontaktów z serwerem 
sieci. Może być to konieczne, jeśli przechowujesz swoją listę 
kontaktów na serwerze sieci i chcesz, żeby wszystkie były takie 
same. Można wysłać tylko zmiany lub wysłać wszystkie zapisy do 
serwera sieci. Funkcja ta wykorzystuje technologię SyncML/OMA.
Aby można było dokonać synchronizacji listy kontaktów, trzeba 
dokonać ustawień profilu serwera i wybrać profil WAP.

Tworzenie/edytowanie profilu serwera
Można utworzyć do 2 profili serwera.
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > 

Synchronizacja
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustaw. synch.
2. [192] aby przewinąć do żądanego profilu
3. [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
4. Wybierz żądane ustawienia 7 [0]
5. Wpisz informacje 7 [0]
6. [5] (Zachow.)

Wybieranie profilu serwera
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Synchronizacja
1. Powtórz czynności 1 i 2 procedury „Tworzenie/edytowanie 

profilu serwera” na stronie 113
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustaw

Nazwa profilu Wpisz nazwę profilu.

Nazwa serwera Wpisz adres internetowy serwera.

Baza dan.serw. Wpisz nazwę bazy danych serwera.

Ident.uż.serw. Wpisz swoją nazwę użytkownika na serwerze.

Hasło serwera Wpisz hasło.
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Wybieranie profilu WAP
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > 

Synchronizacja
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Profile WAP
2. Wybierz żądany profil.

Synchronizacja
Aby wysłać do serwera sieci tylko zmiany:
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > 

Synchronizacja > Synch.kontakty
Telefon potwierdza wykonanie.
Aby wysłać do serwera sieci wszystkie swoje zapisy:
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > 

Synchronizacja > Przywr.kontakty
Telefon potwierdza wykonanie.

Autoryzacja serwera lub bazy danych
Podczas synchronizacji może pojawić się prośba o dokonanie 
autoryzacji serwera lub bazy danych. Wpisz prawidłowe informacje i 
ponów synchronizację.
Na ekranie autoryzacji:
1. [192] aby przewinąć do żądanego ustawienia 7 [0]
2. Wpisz prawidłowe informacje 7 [0]
3. Aby wznowić synchronizację, [5] (Opcje) 7 Wybierz OK

Wskazówka: Jeśli synchronizujesz listę kontaktów po raz pierwszy, lub jeśli 
musisz dokonać wielu zmian, synchronizacja może potrwać kilka lub 
kilkanaście minut.

Nie można dokonać synchronizacji następujących pól: Urodziny, Adres 
pocztowy, Dzwonki, Sygnał wiadom., Sygn. świetlna, Obraz i Grupa. W 
zależności od serwera mogą być też inne pola, których nie można 
synchronizować.
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Serwis informacyjny
Możesz otrzymywać regularnie od usługodawcy wiadomości na 
określone tematy, np. pogoda, ruch drogowy. Można określić 
temat(y) informacji i język, w którym chcesz otrzymywać te 
informacje.

Włączanie serwisu informacyjnego
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Serwis 

inform. > Wł./wył.
1. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Czytanie odebranej wiadomości
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Serwis 

inform. > Pokaż wiadomości
1. [192] aby przewinąć do żądanej wiadomości 7 [0]

Tematy i języki
Możesz dodawać, edytować i usuwać tematy i języki.
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Serwis 

inform. > Opcje > Temat lub Język
1. [192] aby przewinąć do żądanego tematu lub języka
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Dodaj, Edytuj lub Wykasuj
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Sieć GSM
Wybieranie sieci ręcznie
Można wybrać ręcznie sieć dostępną w danym miejscu pobytu.
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Sieć GSM > 

Nowe szukanie
1. Wybierz żądaną sieć

Lista sieci
Lista sieci jest stosowana, gdy Tryb wyszukiwania ustawiony 
zostanie na Automatyczny. Kolejność na liście jest zgodna z 
priorytetem wyszukiwania. W razie potrzeby można edytować tę 
listę.
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Sieć GSM > 

Wybierz sieć
1. [192] aby przewinąć do żądanej sieci
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Dodaj, Włóż, Edytuj lub Wykasuj

Opcja Dodaj zachowuje nową sieć na końcu listy, a Włóż nad wybraną 
siecią.

Tryb wyszukiwania
Możesz ustawić telefon na automatyczny lub ręczny tryb 
wyszukiwania innych sieci podczas roamingu. Jeśli wybrana jest 
opcja Automatyczny, telefon automatycznie wybiera nową sieć aby 
zachować optymalną dostępność sieci. Jeśli wybrana jest opcja 
Ręcznie, dostępne sieci pokazywane są na ekranie gotowości.
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Sieć GSM > 

Tryb szukania
1. Wybierz Automatyczny lub Ręcznie

Wskazówka: Przepisy krajowe mogą nie zezwalać na roaming w danym 
regionie.
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Przesyłanie danych
Ustawienia GPRS i CSD są przechowywane w menu połączeń do 
przesyłania danych.
Dane mogą być wysyłane/otrzymywane przy zastosowaniu 
technologii GPRS lub CSD.

Edytowanie ustawień GPRS/CSD
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Przes. 

danych
1. [192] aby przewinąć do żądanego ustawienia, które chcesz 

edytować lub <Pusty> aby dodać nowe ustawienie 7 [0]
2. Jeśli wybrana jest opcja <Pusty>, wybierz GPRS lub CSD
3. Edytuj żądane pole 7 [5] (Zachow.)

Usuwanie ustawień GPRS/CSD
d Główne menu > Ustawienia > Możl.połączenia > Przes. 

danych
1. [192] aby przewinąć do żądanego ustawienia, które chcesz 

usunąć
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wykasuj
3. [0]9[5] (Tak)

USB
Można zrobić kopie zapasowe danych przechowywanych w 
telefonie w komputerze osobistym za pomocą opcjonalnego 
przewodu USB. Przed zastosowaniem przewodu USB zainstaluj 
oprogramowanie menadżera telefonu z płyty CD-ROM. Więcej 
informacji patrz http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/
index.html

Wskazówka: Jeśli Twój usługodawca zabezpieczył niektóre z Twoich 
ustawień, możesz nie być w stanie ich zmienić.
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Bezpieczeństwo
Kod PIN
PIN zabezpiecza kartę SIM przed wykorzystaniem przez 
nieupoważnione osoby. Jeśli uaktywnisz PIN, po każdym włączeniu 
telefonu trzeba będzie wprowadzić PIN.
PIN2 zabezpiecza niektóre usługi dostawcy usług, takie jak 
Wybieranie ustalone i Opłaty.

Włączanie/wyłączanie wpisywania PIN
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > 

Wprowadzanie PIN > Włącz/wyłącz
1. Wybierz Włącz lub Wyłącz
2. Wpisz kod PIN (4-8 cyfr) 7 [0]9[5] (OK)

Zmiana PIN
Można zmienić PIN, gdy dla wprowadzania PIN jest ustawiona opcja 
Włącz.
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > 

Wprowadzanie PIN > Zmień PIN
1. Wpisz aktualny kod 7 [0]9[5] (OK)
2. Wpisz nowy kod 7 [0]9[5] (OK)
3. Wpisz nowy kod ponownie 7 [0]9[5] (OK)

Wskazówka: Jeżeli PIN zostanie wpisany niepoprawnie 3 razy, telefon 
zostanie zablokowany i konieczne będzie wprowadzenie kodu PUK. Jeżeli 
PIN2 zostanie wpisany niepoprawnie 3 razy, karta SIM zostanie 
zablokowana i konieczne będzie wprowadzenie kodu PUK2. Jeśli kod PUK 
zostanie wprowadzony nieprawidłowo 10 razy, telefon przestanie działać. 
Wszystkie informacje zachowane na karcie SIM zostaną utracone i trzeba 
będzie wymienić kartę SIM. W celu uzyskania dokładnych informacji 
skontaktuj się ze swoim usługodawcą.
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Zmiana PIN2

d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Zmień PIN2
1. Wpisz aktualny kod 7 [0]9[5] (OK)
2. Wpisz nowy kod 7 [0]9[5] (OK)
3. Wpisz nowy kod ponownie 7 [0]9[5] (OK)

Wybieranie ustalone
Gdy opcja Wybieranie ustalone jest włączona, można wykonywać 
połączenia jedynie na numery zachowane w katalogu Kontakty SIM. 
Numery wpisywane ręcznie muszą odpowiadać numerom 
znajdującym się już w katalogu Kontakty SIM.
Aby zachować, edytować lub usunąć numery telefonów w katalogu 
Kontakty SIM, trzeba wpisać kod PIN2.
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Numery 

dozwolone
1. Wybierz Włącz lub Wyłącz
2. Wpisz kod PIN2 (4-8 cyfr) 7 [0]9[5] (OK)

Blokowanie połączeń
Blokada połączeń powoduje ograniczenie niektórych połączeń za 
pomocą hasła podanego przez usługodawcę.
Dostępne są następujące ustawienia blokowania połączeń:

Blokuj poł. wych Wszystkie połączenia wychodzące są 
zablokowane.

Blokuj poł. zagr Międzynarodowe połączenia wychodzące są 
zablokowane.

Blokuj zagr. oprócz 
do wł. kraju

Międzynarodowe połączenia wychodzące z 
wyjątkiem tych do własnego kraju są 
zablokowane.
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Ustawienia blokowania połączeń
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokowanie 

poł.
1. Wybierz żądane ustawienia
2. Wpisz hasło 7 [0]9[5] (OK)

Aby anulować ustawienie/sprawdzić status:
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokowanie 

poł.
1. [192] aby przewinąć do żądanego ustawienia
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wyłączony lub Status
3. Jeśli wybrana jest opcja Wyłączony, wpisz hasło 7 [0]9[5] 

(OK)
Aby anulować wszystkie ustawienia/sprawdzić status 
wszystkich:
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokowanie 

poł.
1. Wybierz Anuluj wszystko lub Stan wszystkich
2. Jeśli wybrana jest opcja Anuluj wszystko, wpisz hasło 7 

[0]9[5] (OK)

Zmiana hasła
d Główne menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokowanie 

poł. > Hasło
1. Wpisz aktualne hasło 7 [0]9[5] (OK)
2. Wpisz nowe hasło 7 [0]9[5] (OK)
3. Wpisz nowe hasło ponownie 7 [0]9[5] (OK)

Blokuj przych. Wszystkie połączenia przychodzące są 
zablokowane.

Bl. przych. zagranicą Funkcja roamingu jest zablokowana zagranicą.
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Struktura menu narzędzi

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Zestaw narzędzi 
karty SIM*1...................... 122

Alarmy............................. 122

Dyktafon ......................... 124

Kalkulator ....................... 125

*1
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Zestaw narzędzi karty SIM
Zestaw narzędzi SIM umożliwia działanie w telefonie aplikacji karty 
SIM. Aplikacje te, przechowywane w pamięci SIM, to Value Added 
Services. Twój usługodawca może skonfigurować kartę SIM tak, by 
aplikacje były widoczne w telefonie jako dodatkowe pozycje menu.
Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze swoim usługodawcą.

Alarmy
Można ustawić do 5 różnych alarmów.

Ustawianie alarmu
d Główne menu > Narzędzia > Alarmy
1. [192] aby przewinąć do żądanego 

ustawienia 7 [0]
2. [192] aby przewinąć do żądanego pola 

7 [0]
3. Wpisz informacje 7 [0]
4. [5] (Zachow.) aby zachować 

wydarzenie
Ikona budzika ( ) pojawia się na ekranie 
trybu gotowości.

Włącz/wyłącz Wybierz Włączony lub Wyłączony.

Czas Wprowadź godzinę.

Powtórzenie Wybierz, czy alarm ma włączać się Raz, 
Codziennie czy Tyg..
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Włączanie/wyłączanie alarmu
d Główne menu > Narzędzia > Alarmy
1. [192] aby przewinąć do żądanego ustawienia
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Włącz lub Wyłącz

Zatrzymywanie alarmu
Gdy alarm dzwoni, można włączyć funkcję drzemki, aby alarm 
dzwonił ponownie 5 razy co 5 minut.
1. Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem [Y] 7 „Wyłączyć 

funkcję drzemki?”
2. Aby zatrzymać funkcję drzemki: [0]9[5] (Wyłącz)

Aby włączyć funkcję drzemki: [6] (Drzemka)

Ton alarmu
Wybierz dźwięk alarmu spośród opcji 
<Domyślne> lub Moje media. Aby pobrać 
dźwięk alarmu, wybierz Pobierz*1.

Głośność 
alarmu

Wyreguluj głośność alarmu (Głośność 0-4 
lub Dźwięk narast.).

Zachowane 
obrazy

Wybierz żądany obraz. Obraz pojawia się 
na ekranie, gdy alarm dzwoni.

Sygn. świetlna Wybierz żądany wzór kodu świetlnego lub 
Wyłączony.

Wskazówka: Alarm rozlega się w ustawionym czasie nawet wtedy, gdy 
telefon jest wyłączony.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/

Skrót: Zatrzymanie alarmu przez naciśnięcie [Y] włącza funkcję drzemki i 
powoduje powrót do trybu gotowości.
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Rejestrator dźwięku
Można nagrywać dźwięki, swój głos lub rozmowę telefoniczną. 
Zarejestrowane klipy dźwiękowe (z wyjątkiem rozmów 
telefonicznych) mogą zostać dołączone do wiadomości MMS.

Rejestrowanie nowych klipów dźwiękowych
d Główne menu > Narzędzia > Dyktafon
1. [0]9[5] (Start) aby zacząć rejestrowanie

Maksymalny czas nagrywania to 3 minuty.
2. [0]9[5] (Stop) aby zakończyć rejestrowanie
3. [0] aby odtworzyć w razie potrzeby

[192] aby wyregulować głośność
4. [5] (Opcje) 7 Wybierz Zachow.

Klip dźwiękowy zapisywany jest w katalogu Moje media.
Jeżeli wybierzesz Wyślij MMS, możesz wejść do menu MMS.

Wskazówka: Jeśli przy zachowywaniu zarejestrowanego klipu 
dźwiękowego pojawi się komunikat o pełnej pamięci, naciśnij [0]9[5] 
(Tak), aby zachować klip usuwając niechciane pliki w katalogu Moje media.
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Kalkulator
Można korzystać z kalkulatora z czterema funkcjami (dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie i dzielenie) do wykonywania prostych 
działań arytmetycznych.
d Główne menu > Narzędzia > Kalkulator
1. Wpisz liczbę

Aby wprowadzić przecinek: [5]
Aby wpisać znak minus: [r]
Aby wykasować cyfry: [6] (Skasuj)

2. [1929394] aby wybrać działanie 
arytmetyczne ([1] aby pomnożyć, [4] 
aby dodać, [2] aby podzielić, [3] aby 
odjąć)

3. Wpisz liczbę
4. [0] (=) aby obliczyć
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Przeglądanie kalendarza
Można przeglądać kalendarz według miesięcy, tygodni lub dni.

Przeglądanie
d Główne menu > Kalendarz
 Aby poruszać się po kalendarzu: [1929394]
 Aby zmienić format (według miesięcy/tygodni): patrz Format 
wyświet. w „Opcje”
Aby obejrzeć szczegóły wybranego dnia (widok według dni): [0]

Opcje
W widoku według miesięcy i według tygodni po naciśnięciu [5] 
(Opcje) dostępne są następujące opcje:

*1 Dostępne tylko wtedy, gdy Język wyświetl. jest ustawiony na język 
chiński. (Patrz „Język” na stronie 97.)

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Nowy wpis Patrz „Tworzenie wydarzeń w kalendarzu” na stronie 128.

Format wyświet. Zmień format kalendarza, Miesięcznie lub Tyg..

Idź do daty Przejdź do określonej daty.

Wyślij IrDA Wyślij wydarzenia z kalendarza przez podczerwień. Patrz 
„Podczerwień” na stronie 111.

Wykasuj Patrz „Kasowanie wielu wydarzeń” na stronie 130.

Lunar calendar 
detail*1

Sprawdź daty i święta chińskiego kalendarza księżycowego 
podczas oglądania kalendarza zachodniego.

Status pamięci Pokaż wykorzystaną pamięć kalendarza.

Ustawienia Patrz „Ustawienia kalendarza” na stronie 131.



Kalendarz
    127

Widok kalendarza
Zmiana formatu kalendarza patrz „Przeglądanie” na stronie 126.

Miesiące

Tygodnie

Aktualna data Czerwona ramka

Wybrana data
Zaznaczona kolorem - także 
wyświetlona na górze 
kalendarza z lewej strony

Numer 
tygodnia, 
w którym 
przypada 
wybrana data

Wyświetlony na górze 
kalendarza z prawej strony

Pozycja 
terminarza

Zaznaczona kolorem - także 
wyświetlona na liście pozycji 
terminarza z ikoną kategorii, 
czasem rozpoczęcia i notatką 
(do 3 wydarzeń)

Aktualna data Czerwona linia pod tygodniem

Numer 
aktualnego 
tygodnia

Wyświetlony na górze 
kalendarza z prawej strony

Wybrana data
Dzień tygodnia zaznaczony 
jest kolorem - także 
wyświetlony na górze 
kalendarza z lewej strony

Pozycja 
terminarza

Zaplanowany czas zaznaczony 
jest kolorem

Pozycje 
terminarza
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Dni

Tworzenie wydarzeń w kalendarzu
d Główne menu > Kalendarz
1. Wybierz dzień wydarzenia, które chcesz zapamiętać.
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Nowy wpis
3. [192], aby przewinąć do żądanego pola 

7 [0]
4. Wpisz informacje 7 [0]

Wpisywanie liter patrz „Wpisywanie tekstu” na 
stronie 40.

5. [5] (Zachow.), aby zapamiętać 
wydarzenie

Aktualna data Wyświetlana na górze z lewej 
strony

Numer 
aktualnego 
tygodnia

Wyświetlany na górze z prawej 
strony

Pozycja 
terminarza

Wyświetlana z ikoną kategorii, 
czasem rozpoczęcia i notatką

Uwaga Wpisz notatkę (temat).

Start-data/czas
Wpisz czas rozpoczęcia 7 [2] 7 Wpisz 
datę rozpoczęcia (Aktualny czas/data są 
już wprowadzone.)
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Zak.-data/czas
Wpisz czas zakończenia 7 [2] 7 Wpisz 
datę zakończenia (Aktualny czas/data są 
już wprowadzone.)

Powtórzenie Wybierz cykl powtórzeń wydarzenia.

Przypomnienie

Ustaw przypomnienie na czas rozpoczęcia 
(0 min.) lub na kilka minut wcześniej.
Wybierz Wyłączony, 0 min., lub 5, 10, 15, 
30, 60, 90 min. przed.
Gdy brzęczyk przypomnienia się rozlega, 
naciśnij [5] (Widok), aby sprawdzić 
terminarz lub [6] (Stop), aby powrócić do 
trybu gotowości.

Lokalizacja Wpisz miejsce.

Kategoria Wybierz kategorię.

Dźwięk kalend.
Wybierz dźwięk przypomnienia z opcji 
<Domyślne> lub Moje media. Aby pobrać 
dźwięk, wybierz Pobierz*1.

Głośn. kalend. Wyreguluj głośność przypomnienia 
(Głośność 0-4 lub Dźwięk narast.).

Sygn. świetlna Ustaw wzór sygnalizacji świetlnej 
przypomnienia lub Wyłączony.

Wskazówka: Brzęczyk przypomnienia rozlega się w zaplanowanym czasie 
nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Kalendarz zaznacza tylko dni rozpoczęcia zaplanowanych wydarzeń, nawet 
jeśli wydarzenia mają trwać kilka dni.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/
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Zarządzanie wydarzeniami 
w kalendarzu
Edytowanie wydarzeń
d Główne menu > Kalendarz
1. Z widoku dni, [192], aby przewinąć do żądanego wydarzenia
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
3. Edytuj żądane pole 7 [5] (Zachow.), aby zastąpić

Kasowanie wydarzeń
Kasowanie wydarzenia
d Główne menu > Kalendarz
1. W widoku dni, [192], aby przewinąć do żądanego wydarzenia
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wykasuj
3. [0]9[5] (Tak)

Kasowanie wielu wydarzeń
Aby wykasować wydarzenia wybranego dnia lub przeszłe 
wydarzenia:
d Główne menu > Kalendarz
1. W widoku miesięcy lub tygodni [1929394], aby przewinąć 

do żądanej daty
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Wykasuj
3. Wybierz Dzień lub Przeszłe
4. [0]9[5] (Tak)

Aby wykasować wszystkie wydarzenia:
d Główne menu > Kalendarz
1. W widoku miesięcy lub tygodni [5] (Opcje) 7 Wybierz Wykasuj
2. Wybierz Wszystkie
3. [5] (Tak)
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Ustawienia kalendarza
Wybór pierwszego dnia tygodnia
d Główne menu > Kalendarz
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustawienia
2. Wybierz Pocz. tyg. w
3. Wybierz żądany dzień tygodnia

Ustawianie świąt
Możesz ustawić święta zaznaczane na czerwono.
d Główne menu > Kalendarz
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustawienia
2. Wybierz Święta
3. [192], aby przewinąć do żądanego dnia tygodnia 7 [0]

Powtórz tę czynność, aby wybrać pozostałe dni tygodnia.
4. [5] (OK)

Chiński kalendarz księżycowy
Można sprawdzić daty i święta chińskiego kalendarza księżycowego 
podczas oglądania kalendarza zachodniego. Aby wyświetlić chiński 
kalendarz księżycowy, należy wybrać język chiński w ustawieniach 
opcji Język wyświetl. (patrz strona 97).
Włączanie/wyłączanie chińskiego kalendarza księżycowego
d Główne menu > Kalendarz
1. [5] (Opcje) 7 Wybierz Ustawienia
2. Wybierz Lunar calender
3. Wybierz Włączony lub Wyłączony

Oglądanie szczegółu z chińskiego kalendarza księżycowego
d Główne menu > Kalendarz
1. [1929394], aby przewinąć do dnia, w którym chcesz 

oglądać szczegół
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Lunar calendar detail
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Struktura menu Moje media

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Obrazy............................. 133
Zachowane obrazy............... 133
Pobierz*1 .............................. 137
Nowe zdjęcie........................ 137

Dźwięki............................ 137
Zachowane dźwięki .............. 137
Pobierz*1 .............................. 139
Zapisz dźwięk....................... 139

Video ............................... 140
Zapisane video..................... 140
Pobierz*1 .............................. 141
Zarej.now.video .................... 141

Gry ...................................141
Zapisane aplik. .....................141
Pobierz*1 .............................. 142

Szablony tekstu..............142

Status pamięci ................143

*1
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Obrazy
Zdjęcia zrobione aparatem fotograficznym, obrazy pobrane ze 
strony WAP i odebrane za pomocą podczerwieni przechowywane są 
w katalogu Obrazy.

Oglądanie obrazów
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Zachowane obrazy
1. [1929394] aby przewinąć do żądanej miniatury 7 [0]

Jeśli wybrany obraz jest większy niż wyświetlacz, można sprawdzić jego 
rzeczywisty rozmiar po naciśnięciu [0]. Aby przejść do punktu 2, 
naciśnij [6] (Wstecz).

2. [4]9[2] aby obejrzeć następny obraz lub [3]9[1] aby obejrzeć 
poprzedni obraz

Zarządzanie plikami
Aby utworzyć nowy folder:
1. W folderze Zachowane obrazy, [5] (Opcje) 7 Wybierz 

Zarz.plik.
2. Wybierz Nowy folder
3. Wpisz nazwę folderu 7 [0]

Aby przenieść wybrany obraz do innego folderu.
1. Gdy miniatura jest zaznaczona, [5] (Opcje) 7 Wybierz 

Zarz.plik.
2. Wybierz Prz.do fol.
3. Wybierz żądany folder

Wskazówka: Aby korzystać z pobranego pliku lub pliku oznaczonego ikoną 
( ), może być konieczne zakupienie praw. Więcej informacji uzyskasz 
kontaktując się ze swoim usługodawcą.

Wskazówka: Rozmiar pliku zaznaczonego obrazu wyświetlony jest pod 
nazwą obrazu, wraz z datą i godziną zachowania obrazu. Obraz mniejszy 
niż 1 kB wyświetlany jest jako 1 kB.
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Opcje
Podczas oglądania listy obrazów po naciśnięciu [5] (Opcje) 
dostępne są poniższe opcje.

Wyślij MMS Załącz wybrany obraz do wiadomości MMS. Patrz 
„Tworzenie wiadomości MMS” na stronie 62.

Użyj jako
Zastosuj wybrany obraz jako tapetę Tapeta lub 
Obr.w kont.. Patrz „Stosowanie obrazów” na 
stronie 135.

Wykasuj Usuń wybrany obraz lub folder.

Usuń wszystko Usuń wszystkie obrazy w folderze lub wszystkie 
foldery.

Aktywuj Zakup prawa do oglądania wybranego obrazu.

Zmień nazwę Zmień nazwę wybranego obrazu lub folderu.

Wyślij IrDA Wyślij wybrany obraz za pomocą podczerwieni. 
Patrz „Podczerwień” na stronie 111.

Zmień rozmiar Zmień rozmiar wybranego obrazu.

Edytuj Edytuj wybrany obraz. Patrz „Edytowanie 
obrazów” na stronie 135.

Zmień widok Zmień widok listy obrazów na opcję Lista lub 
Siatka.

Zarz.plik.
Utwórz nowy folder lub przenieś wybrany obraz do 
innego folderu. Patrz „Zarządzanie plikami” na 
stronie 133.

Szczegóły Pokaż szczegóły wybranego obrazu.

Wskazówka: Wysyłanie lub edytowanie obrazu zabezpieczonego przed 
przesyłaniem dalej i oznaczonego ikoną ( ) jest ograniczone.
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Stosowanie obrazów
Można wykorzystywać zachowane obrazy jako tapety lub obrazy 
kontaktów.
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Zachowane obrazy
1. [192] aby przewinąć do żądanego obrazu
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Użyj jako
3. Wybierz Tapeta lub Obr.w kont.

(Jeśli wybrana jest opcja Obr.w kont., przejdź do następnego 
punktu.)

4. Zaznacz żądany kontakt 7 [5] (Wybierz)
5. [5] (Zachow.)

Edytowanie obrazów
Dodawanie ramki
Można dodać ramkę do obrazu.
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Zachowane obrazy
1. Gdy żądana miniatura jest zaznaczona lub żądane zdjęcie jest 

wyświetlane na ekranie, [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
2. Wybierz Dodaj ramkę
3. Wybierz żądaną ramkę.

Wyświetlony zostaje obraz w wybraną ramką.
Można zmienić ramkę naciskając [394].

4. [0]9[5] (Zachow.)
5. Wpisz nazwę pliku 7 [0]

Wskazówka: Opcja dodawania ramki jest dostępna tylko wtedy, gdy rozmiar 
obrazu poddawanego edycji jest Średni 320x240, Mały 160x120 lub 
Wyś.gł 240x320.
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Kadrowanie
Można kadrować swoje obrazy.
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Zachowane obrazy
1. Gdy żądana miniatura jest zaznaczona lub żądane zdjęcie jest 

wyświetlane na ekranie, [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
2. Wybierz Stylizacja
3. Wybierz żądany rozmiar kadrowania.
4. Jeśli wybrana jest opcja Dowolny rozmiar: [1929394] aby 

ustalić punkt początkowy 7 [0]9[5] (Start) 7 [1929394] 
aby ustalić punkt końcowy 7 [0]9[5] (OK)
Jeśli zostanie wybrany rozmiar inny niż Dowolny rozmiar: 
[1929394] aby przesunąć obszar kadrowania 7 [0]9[5] 
(Start)

5. [0]9[5] (Zachow.)
6. Wpisz nazwę pliku 7 [0]

Usuwanie cienia
Można rozjaśnić ciemne zdjęcia.
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Zachowane obrazy
1. Gdy żądana miniatura jest zaznaczona lub żądane zdjęcie jest 

wyświetlane na ekranie, [5] (Opcje) 7 Wybierz Edytuj
2. Wybierz Usuń cień
3. [0]9[5] (Zachow.)
4. Wpisz nazwę pliku 7 [0]
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Pobieranie obrazów
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Pobierz
Wyświetlona zostaje strona pobierania.

Robienie zdjęcia
d Główne menu > Moje media > Obrazy > Nowe zdjęcie
Telefon przełącza się w tryb obrazów. Patrz „Robienie zdjęć” na 
stronie 78.

Dźwięki
Klipy dźwiękowe zarejestrowane przez rejestrator dźwięku, pobrane 
ze strony WAP i odebrane za pomocą podczerwieni przechowywane 
są w katalogu Dźwięki.

Odtwarzanie klipów dźwiękowych
d Główne menu > Moje media > Dźwięki > Zachowane dźwięki
1. [192] aby przewinąć do żądanego pliku dźwiękowego 7 [0]

[192] aby wyregulować głośność.
2. Aby zatrzymać: [0]

Aby ponownie uruchomić: [5] (Restart)

Wskazówka: Firma Panasonic nie odpowiada za działanie pobranych 
materiałów i ewentualne uszkodzenia oprogramowania telefonu.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/

Wskazówka: Aby korzystać z pobranego pliku lub pliku oznaczonego ikoną 
( ), może być konieczne zakupienie praw. Więcej informacji uzyskasz 
kontaktując się ze swoim usługodawcą.

Wskazówka: Rozmiar pliku zaznaczonego dźwięku wyświetlony jest na 
górze listy, wraz z datą i godziną zachowania dźwięku. Plik dźwiękowy 
mniejszy niż 1 kB wyświetlany jest jako 1 kB.
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Zarządzanie plikami
Można tworzyć nowe foldery lub przenosić wybrane pliki dźwiękowe 
do innego folderu. Patrz „Zarządzanie plikami” na stronie 133.

Opcje
W liście dźwięków po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są poniższe 
opcje.

Wyślij MMS
Załącz wybrany klip dźwiękowy do wiadomości 
MMS. Patrz „Tworzenie wiadomości MMS” na 
stronie 62.

Użyj jako
Zastosuj wybrany klip dźwiękowy jako Dzwonki, 
Sygnał wiadom. lub Dzwon. kont.. Patrz 
„Stosowanie plików dźwiękowych” na stronie 139.

Odtw.kolejno
Wybierz opcję Pętla lub Losowo do odtwarzania 
wszystkich klipów dźwiękowych w wybranym 
folderze w zamkniętej pętli lub losowo.

Wykasuj Usuń wybrany plik dźwiękowy lub folder.

Usuń wszystko Usuń wszystkie pliki dźwiękowe w folderze lub 
wszystkie foldery.

Aktywuj Zakup prawa do odtwarzania wybranego pliku 
dźwiękowego.

Zmień nazwę Zmień nazwę wybranego pliku dźwiękowego lub 
folderu.

Wyślij IrDA
Wyślij wybrany plik dźwiękowy za pomocą 
podczerwieni. Patrz „Podczerwień” na 
stronie 111.

Zarz.plik.
Utwórz nowy folder lub przenieś wybrany plik 
dźwiękowy do innego folderu. Patrz „Zarządzanie 
plikami” na stronie 133.

Szczegóły Pokaż szczegóły wybranego pliku dźwiękowego.

Wskazówka: Wysyłanie lub edytowanie dźwięku zabezpieczonego przed 
przesyłaniem dalej i oznaczonego ikoną ( ) jest ograniczone.
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Stosowanie plików dźwiękowych
Można wykorzystywać zachowane pliki dźwiękowe jako dzwonki, 
sygnały wiadomości lub dzwonki przypisane kontaktom.
d Główne menu > Moje media > Dźwięki > Zachowane dźwięki
1. [192] aby przewinąć do żądanego pliku dźwiękowego
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz Użyj jako
3. Wybierz Dzwonki, Sygnał wiadom. lub Dzwon. kont.

(Jeśli wybrana jest opcja Dzwon. kont., przejdź do następnego 
punktu.)

4. Zaznacz żądany kontakt 7 [5] (Wybierz)
5. Wybierz dzwonek ( ) lub sygnał wiadomości ( )
6. [5] (Zachow.)

Pobieranie plików dźwiękowych
d Główne menu > Moje media > Dźwięki > Pobierz
Wyświetlona zostaje strona pobierania.

Rejestrowanie nowego klipu dźwiękowego
d Główne menu > Moje media > Dźwięki > Zapisz dźwięk
Telefon przełącza się w tryb rejestratora dźwięku. Patrz „Rejestrator 
dźwięku” na stronie 124.

Wskazówka: Firma Panasonic nie odpowiada za działanie pobranych 
materiałów i ewentualne uszkodzenia oprogramowania telefonu.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/
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Wideo
Zarejestrowane, pobrane ze strony WAP i odebrane za pomocą 
podczerwieni sekwencje wideo przechowywane są w katalogu 
Wideo.

Odtwarzanie sekwencji wideo
d Główne menu > Moje media > Video > Zapisane video
1. [192] aby przewinąć do żądanego pliku wideo 7 [0]

[192] aby wyregulować głośność.
2. Aby zatrzymać: [0]

Aby ponownie uruchomić: [5] (Restart)

Zarządzanie plikami
Można tworzyć nowe foldery lub przenosić wybrane pliki wideo do 
innego folderu. Patrz „Zarządzanie plikami” na stronie 133.

Opcje
W liście wideo dostępne są te same opcje, co w folderze dźwięków. 
Patrz „Opcje” na stronie 138. Opcja Użyj jako nie jest dostępna dla 
plików wideo.

Wskazówka: Aby korzystać z pobranego pliku lub pliku oznaczonego ikoną 
( ), może być konieczne zakupienie praw. Więcej informacji uzyskasz 
kontaktując się ze swoim usługodawcą.

Wskazówka: Rozmiar zaznaczonego pliku wideo wyświetlony jest na górze 
listy, wraz z datą i godziną zachowania pliku. Plik wideo mniejszy niż 1 kB 
wyświetlany jest jako 1 kB.
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Pobieranie sekwencji wideo
d Główne menu > Moje media > Video > Pobierz
Wyświetlona zostaje strona pobierania.

Rejestrowanie nowego wideo
d Główne menu > Moje media > Video > Zarej.now.video
Telefon przełącza się w tryb wideo. Patrz „Rejestrowanie sekwencji 
wideo” na stronie 84.

Gry
Zainstalowane fabrycznie i pobrane gry przechowywane są w 
folderze Gry.

Granie
d Główne menu > Moje media > Gry > Zapisane aplik.
1. [192] aby przewinąć do żądanej gry 7 [0]

Więcej informacji patrz „Gry” na stronie 145.

Wskazówka: Firma Panasonic nie odpowiada za działanie pobranych 
materiałów i ewentualne uszkodzenia oprogramowania telefonu.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/

Wskazówka: Aby korzystać z pobranego pliku lub pliku oznaczonego ikoną 
( ), może być konieczne zakupienie praw. Więcej informacji uzyskasz 
kontaktując się ze swoim usługodawcą.
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Pobieranie gier
d Główne menu > Moje media > Gry > Pobierz
Więcej informacji patrz „Pobieranie gier” na stronie 147.

Szablony tekstu
Podczas tworzenia wiadomości tekstowej możesz korzystać z 
szablonów zapisanych w telefonie. Możesz także używać często 
wpisywanego tekstu jako szablonu.

Edytowanie szablonów tekstu
d Główne menu > Moje media > Szablony tekstu
1. [192] aby przewinąć do żądanego szablonu 7 [0]
2. Edytuj szablon 7 [0]

Opcje
W liście szablonów tekstu po naciśnięciu [5] (Opcje) dostępne są 
poniższe opcje:

Wskazówka: Firma Panasonic nie odpowiada za działanie pobranych 
materiałów i ewentualne uszkodzenia oprogramowania telefonu.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/

Nowy Utwórz nowy szablon.

Utwórz wiadomość Utwórz wiadomość SMS lub MMS stosując 
wybrany szablon.

Edytuj Edytuj wybrany szablon.

Wykasuj Usuń wybrany szablon.

Usuń wszystko Usuń wszystkie szablony.

Szczegóły Pokaż szczegóły wybranego pliku szablonu.
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Status pamięci
Możesz zobaczyć, ile danych jest zapisanych w poszczególnych 
folderach katalogu Moje media.
d Główne menu > Moje media > Status pamięci

Wskazówka: Aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci, wykasuj niepotrzebne 
dane lub zachowaj je w komputerze osobistym (patrz „USB” na stronie 117).
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Struktura menu gier

Wskazówka: Pozycję z menu można wybrać na kilka sposobów. Patrz 
„Metoda wyboru pozycji menu” na stronie 30.

Gry................................... 145

Pobierz*1......................... 147

Ustawienia...................... 148
Głośność dźwięku ................ 148
Podświetlenie ....................... 148
Wibracje ............................... 148
Resetuj ................................. 148
Profile WAP .......................... 148

Informacje....................... 148

*1
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Gry
Wybieranie gier
W Twoim telefonie zainstalowane są aplikacje JavaTM. Wymienione 
są tu też pobrane aplikacje JavaTM.
d Główne menu > Gry > Gry
1. [192], aby przewinąć do żądanej aplikacji
2. [5] (Opcje) 7 Wybierz żądaną opcję

Wykonaj Uruchom wybraną aplikację JavaTM.

Zezwolenie
Wybierz Dostęp do sieci, Wiadomości lub 
Aut.wywołanie, następnie wybierz Zawsze 
dozw., Pytaj 1.raz, Pytaj zawsze lub 
Niedozwolone.

Szczegóły Pokaż nazwę aplikacji, wersję, sprzedawcę, 
rozmiar itp.

Wykasuj Usuń wybraną aplikację JavaTM (z wyjątkiem 
aplikacji zainstalowanych wstępnie).

Aktywuj
Zakup prawa do uruchamiania wybranej aplikacji 
JavaTM.

Wskazówka: Twój telefon obsługuje aplikacje J2METM JavaTM. Inne 
rodzaje aplikacji JavaTM nie mogą być instalowane.
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SONIC THE HEDGEHOG
To wersja klasycznej, szybkiej gry akcji „Sonic the Hedgehog”, która 
miała premierę w 1991 na Mega Drive (SEGA Genesis).
Uratuj zwierzęta przed złym naukowcem, Dr. Eggman, 
i powstrzymaj go przed opanowaniem całego świata!
Twoim zadaniem jest doprowadzenia jeża o imieniu Sonic do końca 
gry w jednym kawałku!
Gra ma 6 stref, każda z nich jest podzielony na 3 akty. W akcie 3 
Dr. Eggman przybywa w swoim wynalazku. Pokonaj go, aby przejść 
strefę.
d Główne menu > Gry > Gry > SONIC THE HEDGEHOG
Używane przyciski:

Soccer
Jest to trójwymiarowa gra w piłkę nożną. Zagraj i wygraj mecz 
pokazowy z wybranym krajem.
d Główne menu > Gry > Gry > Soccer
Używane przyciski:

Przejdź/biegnij 
w prawo Naciśnij [4] lub przycisk [H].

Przejdź/biegnij 
w lewo Naciśnij [3] lub przycisk [F] .

Skocz Naciśnij [1] lub przycisk [S] .

Spójrz w górę Naciśnij [0] lub przycisk [G].

Kucnij Naciśnij [2] lub przycisk [J].

Wiruj Naciśnij [2] lub przycisk [J] (podczas biegu).

Przejdź/drybluj Naciśnij przycisk nawigacji.

Strzelaj Naciśnij przycisk [r].

Podaj Będąc przy piłce naciśnij [0] lub przycisk [G].

Wślizg Będąc bez piłki naciśnij [0] lub przycisk [G].
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Zawieszanie/kończenie gry
1. [Y]
2. Wybierz Zawieś lub Zakończ

Po wybraniu opcji Zawieś, na ekranie trybu gotowości pojawi się ikona 
JavaTM ( ).

Aby wznowić grę:
d Główne menu > Gry > Gry
1. Wybierz Wznów

Aplikacja JavaTM zostanie uruchomiona.

Pobieranie gier
Gry do telefonu można pobierać ze stron WAP. Pomoc na temat 
pobranych materiałów można uzyskać na odpowiednich stronach 
dostawcy.
d Główne menu > Gry > Pobierz
1. Wybierz żądaną aplikację JavaTM

Po zakończeniu pobierania pojawi się pytanie „Czy chcesz uruchomić 
aplikację?”.

2. Aby uruchomić aplikację JavaTM: [0]9[5] (OK)
Aby zakończyć: [Y]9[6] (Anuluj)

Wskazówka: Można też zawiesić aplikację JavaTM zamykając telefon.

Wskazówka: Firma Panasonic nie odpowiada za działanie pobranych 
materiałów i ewentualne uszkodzenia oprogramowania telefonu.

Informacje pobierać można na stronie http://box.panasonic.com/
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Ustawienia
d Główne menu > Gry > Ustawienia
1. Wybierz żądane ustawienia.

Informacje
Można przeczytać informacje o prawach autorskich do 
oprogramowania stosowanego w telefonie.
d Główne menu > Gry > Informacje

Głośność dźwięku Wyreguluj głośność aplikacji JavaTM.

Podświetlenie
Włącz lub wyłącz podświetlenie w opcji 
Preferencje aplikacji lub Prefer. systemu 
Wyłączony.

Wibracje
Włączony lub Wyłączony wibracje dla aplikacji 
JavaTM.

Resetuj
Usuń wszystkie pobrane aplikacje JavaTM, 
zresetuj zapisy zainstalowanych fabrycznie 
aplikacji JavaTM i wyzeruj ustawienia JavaTM.

Profile WAP Wybierz żądane ustawienia profilu.
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Akcesoria
Do Twojego telefonu Panasonic dostępne są wymienione poniżej 
akcesoria.

Bateria (EB-BS002)
Możesz podwoić swój czas na rozmowy 
korzystając z zapasowej baterii. 

Ładowarka podróżna
Noś ją zawsze przy sobie, aby móc w każdej chwili naładować 
baterię.

Wskazówka: Dostępne w zależności od kraju/regionu.

(EB-CA001 AU) (EB-CA001 EU)

(EB-CA001 UK) (EB-CA001 US)
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Zestaw słuchawkowy (Mono) (EB-EMX800)
Podłącz do telefonu i rozmawiaj bez przykładania 
telefonu do ucha.

Zestaw słuchawkowy (Stereo) (EB-EM001)
Możesz rozmawiać/słuchać muzyki i mieć swobodne 
ręce korzystając z zestawu słuchawkowego. Włóż 
słuchawki w uszy a końcówkę przewodu do telefonu.

Ładowarka samochodowa (EB-CD001)
Naładuj baterię korzystając z gniazdka 
zapalniczki w samochodzie.

Uchwyt samochodowy (EB-KA001)
Można go zamocować w samochodzie 
i umieszczać tam telefon.
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Przewód USB (EB-US002)
Do podłączania telefonu do komputera 
osobistego i przesyłania danych pomiędzy tymi 
urządzeniami. Stosuj razem z 
oprogramowaniem dostarczonym na płycie 
CD-ROM.

Rozgałęziacz (EB-CBX800)
To rozgałęziacz do podłączania przewodu USB, 
zestawu słuchawkowego i ładowarki podróżnej 
umożliwiający transfer danych LUB rozmowę w 
trybie głośnomówiącym podczas ładowania.
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Problemy
Problemy
Jeśli nie można usunąć problemu, skontaktuj się z dealerem.

Problem Przyczyna Środek zaradczy

Nie można 
włączyć 
telefonu.

Sprawdź, czy bateria jest 
całkowicie naładowana i 
prawidłowo podłączona do 
telefonu.

Bardzo krótki 
okres 
użytkowania 
nowej baterii.

Sieć, z której 
korzystasz i stan 
baterii mogą mieć 
wpływ na okres 
użytkowania.

Krótki okres 
użytkowania 
starej baterii.

Bateria się zużyła. Wymień na nową, całkowicie 
naładowaną baterię.

Wskaźnik 
naładowania 
baterii nie 
pojawia się i 
nie można 
włączyć 
telefonu 
podczas 
ładowania.

Bateria nie jest 
podłączona do 
telefonu lub została 
całkowicie 
rozładowana.

Poczekaj kilka minut, gdy telefon 
ładuje baterię, aż pojawi się 
wskaźnik naładowania baterii i 
spróbuj włączyć telefon.

Nie można 
naładować 
baterii.

Bateria nie jest 
podłączona do 
telefonu.

Przed rozpoczęciem ładowania 
upewnij się, że bateria jest 
podłączona do telefonu.

Bateria została 
podłączona do 
telefonu po 
podłączeniu 
ładowarki.
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Nie można 
naładować 
baterii.

Temperatura baterii 
przekracza zakres 
temperatury 
ładowania (zbyt 
gorąca lub zbyt 
zimna).

Korzystaj z baterii w temperaturze 
pokojowej.

Wyświetlacz 
jest wyblakły.

Poziom jasności 
jest niski.

Sprawdź ustawienie opcji 
Jasność (patrz strona 103).

Nie można 
wykonywać 
połączeń.

Blokada klawiatury 
jest włączona. Wyłącz blokadę klawiatury.

Połączenia 
wychodzące są 
zablokowane.

Wyłącz blokadę połączeń 
wychodzących lub blokadę 
wybierania.

Włączona jest 
funkcja Wybieranie 
ustalone i można 
wykonywać 
połączenia jedynie 
na numery 
zachowane w 
katalogu Kontakty.

Wyłącz wybieranie ustalone.

Telefon nie jest 
zarejestrowany w 
sieci.

Przemieść się w obszar zasięgu i 
korzystaj z telefonu, gdy 
zarejestruje się w sieci.

Nie można 
odbierać 
połączeń.

Telefon nie jest 
włączony. Włącz telefon.

Połączenia 
przychodzące są 
zablokowane.

Wyłącz blokadę połączeń 
przychodzących.

Telefon nie jest 
zarejestrowany w 
sieci.

Przemieść się w obszar zasięgu i 
korzystaj z telefonu, gdy 
zarejestruje się w sieci.

Problem Przyczyna Środek zaradczy
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Komunikaty o błędach
Poniżej niektóre z najważniejszych komunikatów o błędach, które 
mogą zostać wyświetlone.

Nie można 
wykonywać 
połączeń z 
numerami 
alarmowymi.

Nie jesteś w 
obszarze zasięgu 
GSM.

Sprawdź, czy wyświetla się 
symbol anteny (p) - przemieść się 
w obszar zasięgu i korzystaj z 
telefonu, gdy wyświetli się symbol 
anteny.

Lokalizacja 
niedozwolona!

Roaming w wybranym obszarze jest 
niedozwolony.

Sieć niedozwolona! Roaming w wybranej sieci jest niedozwolony.

Niepowodzenie 
zabezpieczenia!

Sieć wykryła błąd identyfikacji, ponieważ Twoja 
karta SIM nie jest zarejestrowana w tej sieci - 
skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Karta SIM 
zablokowana.

Karta SIM została zablokowana, ponieważ kod 
PUK odblokowujący PIN został wprowadzony 
niepoprawnie dziesięć razy - skontaktuj się ze 
swoim usługodawcą.

Restartow. SIM. 
Proszę czekać.

Telefon wykrył problem z kartą kartą SIM - wyłącz 
i włącz ponownie telefon; jeżeli komunikat błędu 
będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się ze 
swoim usługodawcą.

Karta SIM nieważna
Karta SIM nie spełniła jednego lub więcej 
kryteriów kontrolnych procedury identyfikacyjnej 
SIM - skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Funkcja 
niedostępna.

Wybrana funkcja nie jest obsługiwana przez kartę 
SIM lub jest niedostępna w obrębie aktualnej 
taryfy - skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Problem Przyczyna Środek zaradczy
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Glosariusz

PIN2 unieważniony.

Kod PIN2 został zablokowany, gdyż kod PUK2 
został wprowadzony niepoprawnie dziesięć razy; 
nie można korzystać z funkcji kontrolowanych 
kodem PIN2 - skontaktuj się ze swoim 
usługodawcą.

Wiadomość 
odrzucona. Pamięć 
pełna.
lub
Wiadomość 
odrzucona. Karta SIM 
pełna

Została otrzymana wiadomość, ale pamięć 
wiadomości jest pełna - aby ją odebrać, usuń 
niektóre z wiadomości aktualnie 
przechowywanych w pamięci.

Za długi numer tel. 
(maks: xx)

Edytowany lub nowo utworzony numer jest zbyt 
długi dla tej karty SIM.

Mało pamięci! 
Komunikat nie może 
być zapis.

Obszar pamięci wiadomości jest zapełniony. 
Twoje wiadomości nie mogą być zapisane, dopóki 
niektóre z aktualnie zachowanych wiadomości nie 
zostaną usunięte.

Weryfikacja nie udała 
się

Podczas zmiany kodu PIN/PIN2 weryfikacja 
nowego kodu jest nieprawidłowa - spróbuj 
ponownie zmienić PIN/PIN2 weryfikując kod 
prawidłowo.

CSD Circuit Switched Data. Metoda komunikacji służąca 
przekazywaniu danych łączami telefonicznymi.

DTMF
Dual Tone Multi-Frequency (podwójne sygnały o 
wysokiej częstotliwości) umożliwiają komunikowanie się 
ze skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, 
pocztą głosową itp.

GPRS
General Packet Radio Service. Technologia transmisji 
GSM pozwalająca przekazywać i odbierać dane w 
pakietach zamiast tworzenia stałego kanału.
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GSM
Global System for Mobile communications - globalny 
system telefonii komórkowej. Nowoczesna technologia 
cyfrowa wykorzystywana przez Twój telefon.

JavaTM
Język programowania opracowany przez Sun 
Microsystems. Programy w języku Java nie są zależne 
od systemu operacyjnego.

Karta SIM

Subscriber Identity Module. Mała karta, na której 
zachowywane są niepowtarzalne informacje o 
abonencie i informacje wprowadzone przez 
użytkownika, takie jak pozycje listy kontaktów i krótkie 
wiadomości. Dostarczana przez usługodawcę.

Operator sieci Firma odpowiedzialna za działanie sieci GSM.

PIN / PIN2

Personal Identification Number. Numer identyfikacji 
osobistej (PIN) wykorzystywany jest w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa karty SIM. PIN2 stosowany jest do 
kontrolowania wybierania ustalonego i licznika opłat. 
Podawany przez usługodawcę. Jeśli PIN lub PIN2 
zostanie wprowadzony nieprawidłowo kilka razy (3 razy) 
PIN lub PIN2 zostanie zablokowany.

Podczerwień Rodzaj bezprzewodowego połączenia umożliwiający 
przekazywanie danych do innego urządzenia.

PUK / PUK2

Klucz do odblokowywania PIN lub PIN2. Stosowany do 
odblokowywania kodu PIN lub PIN2. Podawany przez 
usługodawcę. Jeśli PUK lub PUK2 zostanie 10 razy 
nieprawidłowo wprowadzony, PUK lub PUK2 zostanie 
zablokowany.

Roaming Możliwość korzystania z telefonu w sieciach innych niż 
własna.

Usługodawca Firma odpowiedzialna za zapewnienie dostępu do sieci 
GSM/GPRS.

URL
Uniform Resource Locator. URL to adres 
alfanumeryczny określający strony główne i inne strony 
w Internecie.
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Specyfikacje

WAP
Wireless Application Protocol. Technologia połączeń 
komunikacyjnych umożliwiająca pobieranie informacji z 
Internetu do telefonu.

Obsługiwane pasma
GSM 900 Class 4
GSM 1800 Class 1
GSM 1900 Class 1

Pozostawanie w trybie 
gotowości*1 300-740 godzin

Czas rozmawiania*1 4-12 godzin

Czas ładowania*2 Do 290 minut

Zakres temperatur Ładowanie: +5°C - +35°C
Przechowywanie: -20°C - +60°C

Ciężar 127 g (razem z baterią)

Wymiary
(bez elementów wystających)

Wysokość: 96 mm
Szerokość: 47 mm
Grubość: 25 mm

Głośność 106 cc

Bateria 1660 mAh Li-ion

Antena Wewnętrzna

 Typ karty SIM 1,8 V/3 V

Pojemność pamięci
MMS: 2 MB
Dane użytkownika (bez MMS) i 
zainstalowane wstępnie aplikacje: 
30 MB



Suplement
158

*1 Czas rozmów i pozostawania w gotowości zależy od warunków sieci, 
karty SIM, stosowania podświetlenia, stanu/naładowania baterii i 
korzystania z aplikacji takich, jak aparat fotograficzny i gry, jeśli są 
dostępne.

*2 Czas ładowania zależy od eksploatacji i stanu baterii.
*3 65k kolorów dla innych formatów obrazu.

Wyświetlacz

QVGA 240 x 320 pikseli TFT LCD: 
Około 16 milionów kolorów (JPEG i 
obraz z aparatu fotograficznego/
wideo*3)
Jasność: Około 300 cd/m2

Aparat fotograficzny 1,3 M pikseli CMOS

Łączność Podczerwień: SIR (slow infrared)
USB: v2,0
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© 2005 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia. Żadna część niniejszej publikacji nie może być 
reprodukowana ani przekazywana w żadnej postaci, za pomocą 
jakichkolwiek środków, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia 
firmy Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

Patent CP8

Java oraz wszystkie znaki handlowe i logo powiązane z Java 
to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firmy 
Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz 
innych krajach.

Technika wpisywania tekstu T9® Text Input jest 
licencjonowana pod rygorem jednego lub więcej spośród 
poniższych patentów: Nr pat. w USA 5,187,480, 5,818,437, 
5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 

6,307,549, i 6,636,162, 6,646,573; nr pat. w Australii 727539, 746674, i 
747901; nr pat. w Kanadzie 1,331,057, 2,302,595, i 2,227,904; nr pat. w 
Japonii 3532780, 3492981; nr pat. w Stanach Zjednoczonych 2238414B; nr 
pat. w Hong Kongu HK1010924; nr pat. w Singapurze 51383, 66959, i 
71979; nr pat. w Europie 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 
1 018 069 (98950708.2); nr pat. w Republice Korei KR201211B1 i 
KR226206B1. Nr zgłoszeń pat. w Chinach 98802801.8, 98809472.X i 
96196739.0; nr pat. w Meksyku 208141; nr pat. w Rosji 2206118; oraz 
dodatkowe patenty w innych częściach świata, objęte postępowaniem w 
toku.

Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Bitstream Vera to znak handlowy firmy Bitstream, Inc.
Więcej informacji patrz: 
http://www.w3.org/2003/08/sera/COPYRIGHT.TXT
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Powered by Mascot Capsule®/Micro3D EditionTM Mascot Capsule® to 
zarejestrowany znak handlowy HI Corporation© 2005 HI Corporation. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aplix, microJBlend i JBlend, oraz wszelkie znaki handlowe i 
logo powiązane z Aplix lub JBlend są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami handlowymi Aplix Corporation w 
Stanach Zjednoczonych, Japoni i innych krajach.

Produkt ten jest licencjonowany na warunkach przewidzianych licencją 
portfela patentowego MPEG-4 dla zastosowań osobistych i 
niekomercyjnych do (i) kodowania plików wideo w formacie zgodnym z 
MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video”) i/lub (ii) dekodowania plików 
MPEG-4 Video zakodowanych w tym formacie przez konsumenta 
zaangażowanego w działalność o charakterze osobistym i niekomercyjnym 
i/lub które zostały otrzymane od licencjonowanego dostawcy treści wideo. 
Żadna licencja nie jest przyznawana lub dopuszczana do innych 
zastosowań. Dodatkowe informacje można uzyskać od MPEG LA, LLC.

Licencja technologii kodowania MPEG Layer-3 audio od IIS i Thomson.

SONIC THE HEDGEHOGTM

© SEGA Corporation
MUZYKA SKOMPONOWANA PRZEZ: MASATO NAKAMURA

Two music (Sonic Zone1.mmf / Sonic Invisible.mmf)
© SEGA Corporation
MUZYKA SKOMPONOWANA PRZEZ: MASATO NAKAMURA

SEGA, logo SEGA logo i SONIC THE HEDGEHOG to zarejestrowane znaki 
handlowe lub znaki handlowe SEGA Corporation.
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UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA 
OPROGRAMOWANIA
Używając tego telefonu komórkowego Panasonic, wraz z wszelkimi 
funkcjami i programami oprogramowania wbudowanego 
(„Oprogramowanie wbudowane”), wyrażasz zgodę na warunki 
niniejszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”). 

1. PRAWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO: Użytkownikowi końcowemu 
zostaje przyznane ograniczone prawo do stosowania Oprogramowania 
wbudowanego tylko jako część tego telefonu komórkowego Panasonic. 
Zgadzasz się stosować Oprogramowanie wbudowane w sposób zgodny z 
właściwym prawem, włącznie z prawem związanym z prawami autorskimi i 
innymi prawami własności. Każde inne wykorzystanie jest zabronione.

2. OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO:
(a) Nie możesz reprodukować, kopiować ani przenosić Oprogramowania 

wbudowanego na żadne inne urządzenie;
(b) Nie możesz tworzyć prac pochodnych żadnego rodzaju w oparciu na 

Oprogramowaniu wbudowanym (chyba że jest to wyraźnie dozwolone 
jako część zastosowania);

(c) Nie możesz stosować inżynierii wstecznej, dekompilować, 
deasemblować ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy 
Oprogramowania wbudowanego. 

(d) Nie możesz przekazać tego telefonu komórkowego Panasonic inaczej, 
niż odbiorcy będącemu użytkownikiem końcowym, który podejmuje się 
przestrzegać zobowiązań wymienionych w niniejszej umowie.

(e) Nie możesz usuwać żadnych oznaczeń praw własności, takich jak 
oznaczenie praw autorskich, znak handlowy, ani innych z 
Oprogramowania wbudowanego.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Oprogramowanie wbudowane 
chronione jest przez prawo autorskie, znak handlowy, patent i/lub inne 
prawa własności intelektualnej i należy do Panasonic Mobile 
Communications Co., Ltd. („PMC”) i jest na licencji licencjodawców PMC.

4. WYGAŚNIĘCIE: Twoje prawo do stosowania Oprogramowania 
wbudowanego może wygasnąć w przypadku niestosowania się do 
warunków niniejszej umowy (EULA).
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5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI/WYŁĄCZENIA GWARANCJI: 
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE 
PRAWO ANI PMC, ANI JEGO FILIE I LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W 
ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
UBOCZNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE ANI ŻADNE 
INNE WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ, UTRATY 
DANYCH LUB DOCHODÓW, SPOWODOWANE PRZEZ LUB MAJĄCE 
ZWIĄZEK Z ZASTOSOWANIEM LUB DZIAŁANIEM 
OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO. POZA PRZYPADKAMI 
WYRAZNIE WYMIENIONYMI W ODPOWIEDNIEJ KARCIE 
GWARANCYJNEJ, PMC, JEGO FILIE, I ICH LICENCJODAWCY 
WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE BEZPOŚREDNIO 
LUB DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANE WARUNKI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU. OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE ŚRODKI 
ZARADCZE PRZYZNANE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU W 
ODPOWIEDNIEJ KARCIE GWARANCJI.

6. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OSÓB TRZECICH: 
Oprogramowanie wbudowane może zawierać oprogramowanie osób 
trzecich objęte oddzielnymi warunkami licencji osób trzecich 
przytoczonymi w instrukcji obsługi lub dołączonej dokumentacji produktu 
i/lub wyświetlanymi na LCD tego telefonu komórkowego Panasonic. 
Uznajesz i zgadzasz się, że oprogramowanie osób trzecich podlega 
odpowiednim warunkom licencji osób trzecich i że warunki te obowiązują 
wyłącznie Ciebie i odpowiedniego licencjodawcę.

7. PRZEPISY DOTYCZĄCE EKSPORTU/OGRANICZONE PRAWA 
Oprogramowanie wbudowane podlega prawu dotyczącemu kontroli 
eksportu w Stanach Zjednoczonych, włącznie z U.S. Export 
Administration Act i związanymi z nim przepisami, i może podlegać 
przepisom dotyczącym eksportu i importu w innych krajach. Zgadzasz się 
przestrzegać ściśle wszystkich tych przepisów. Potwierdzasz, że nie 
będziesz eksportować ani reeksportować Oprogramowania 
wbudowanego, bezpośrednio ani pośrednio, do żadnych krajów, które 
podlegają przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Stosowanie, 
kopiowanie i ujawnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega 
odpowiednim ograniczeniom przytoczonym w Rights w Technical Data 
and Computer Software Clauses w DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) i FAR 
52.227-19(c)(2).
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Panasonic Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa gwarantuje  
sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia,  zwanego dalej 
„Produktem“, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
 w instrukcji obsługi. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.
W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje 
i przeglądy Produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia 
działania, korekta błędów obsługi i programowania parametrów użytkownika 
oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. 
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów „Produktu“ oraz 
części posiadających ze swojej istoty określony czas  działania.
Należy upewnić się, że numer seryjny Produktu odpowiada numerowi 
seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi 

częściami lub defektami produkcyjnymi.
2. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających 

z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę 
gwarancyjną łącznie:
a. poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, ( nr seryjny, model, data 

zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć 
sprzedawcy, podpis Kupującego),

b. ważnego dowodu zakupu, 
c. wadliwego Produktu.

3. Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, 
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w okresie 1 roku 
poczynając od daty zakupu Produktu.

4. Kupujący dostarczając Produkt do Serwisu, a w szczególności 
przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu 
odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub 
uszkodzenia Produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania 
obciążają wyłącznie Kupującego.

5. Dostarczony do Serwisu Produkt musi odpowiadać podstawowym 
warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte 
przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres 
usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych 
wg cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków 
wynikających z gwarancji od podjęcia ww. czynności.

6. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt.3 będzie 
usunięta przez Serwis w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia 
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Produktu do Serwisu zgodnie z pkt.2. Termin usunięcia usterki może być 
przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia 
z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.

7. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części 
Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające 
z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.

8. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez 
Serwis, jeżeli:
a. w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt.3, Serwis dokona pięciu 

napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które 
uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem,

b. Serwis nie wywiąże się z obowiązku, o którym  mowa w pkt.6,
c. Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe, 

Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np.: brak produktu w ofercie handlowej) 
wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa Panasonic Polska Sp. z o.o. 
może wymienić Produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach 
technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków 
gwaranta
9. Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym 

z Kupującym  nie dłuższym niż 21 dni od wystąpienia jednej z przesłanek 
wymienionych w pkt.8. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia 
roboczego po wystąpieniu jednej ze wskazanych przesłanek.  Jednakże 
Serwis może uzależnić dokonanie wymiany od zwrotu przez Kupującego 
wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie 
Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub 
uszkodzonych przez Kupującego elementów.

10. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi 
i elektrycznymi nie powstałymi z winy producenta, a w szczególności:
a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu 

i przeładunku,
b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub  

niedbałością Kupującego lub użytkowaniem Produktu niezgodnie 
z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, 
czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, 
nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, używania 
w środowisku nadmiernej wilgotności, przepięć w sieci energetycznej 
lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w 
sposób niezgodny z instrukcją obsługi, 
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d. Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, 
zmian, dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w 
jakikolwiek inny sposób,

e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w 
jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.    

11. Producent, Panasonic Polska Sp. z o.o., Serwisy, firmy handlowe które 
sprzedały Produkt, oraz ich filie i oddziały nie ponoszą 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy (usługi gwarancyjne), 
jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane, z powodu restrykcji 
importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów 
prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających 
wykonanie naprawy czy też negatywne skutki zaistnienia siły wyższej.

12. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w 
ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu. 

13. Producent, Panasonic Polska Sp. z o.o., Serwis, firma handlowa, która 
sprzedała Produkt, oraz ich filie i oddziały nie będą odpowiadać  wobec 
Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z 
innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz nie będą 
odpowiadać za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż 
rzeczywiście poniesione. 

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.  

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru 
konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
Lista Autoryzowanych Zakładów Naprawczych dostępna jest w siedzibie 
Spółki, na stronie internetowej pod adresem www.panasonic.com.pl lub pod 
ulgowym numerem telefonu (prefix) +48 (22) 801 351 903.



Gwarancja Wyrobów Panasonic
166

Sieć autoryzowanych zakładów 
serwisowych:

Białystok Eltes Mieszka 14/27 (85) 7323334
Białystok Havo Legionowa 9/1 lok. 034 (85) 7423890
Bydgoszcz Promex-Elektronik Kijowska 90 (52) 3424822
Bydgoszcz Telcomes M. Konopnickiej 56  (52) 3459729
Bydgoszcz Teleplan Polska Fordońska 248/G  (52) 5823200
Bydgoszcz Zach Service Sobieskiego 6 (52) 3214496
Ciechanów Starfax Płońska 7 (23) 6722244
Częstochowa Valvo Al. Niepodległości 30 (34) 3632868
Częstochowa Wajm Jasnogórska 46 (34) 3242098
Elbląg Dakar Telecom Rybacka 32/33 (55) 6423100
Gdańsk Impex Chwaszczyńska 10 (58) 5208900
Gdynia Datel 10 lutego 37 (58) 6204716
Gdynia Nomad I Armii W. P. 13 (58) 6609999
Gliwice Anna Ficek Domańskiego 1 (32) 3304914
Katowice Baltimpex-Telecom Gliwicka 5 (32) 2507878
Katowice Eltel Szeligiewicza 1 (32) 2517691
Kielce Intercom Sienkiewicza 66 (41) 3444715
Konin Biuro Raj pl. Zamkowy 1a (63) 2428888
Kraków Lobos Al. Pokoju 1A (12) 4132300
Kraków Panasim Krowoderska 77 (12) 6332825
Kraków Profax Conrada 51 (12) 6314090
Lublin Ceteko Hrubieszowska 20 (81) 7465444
Lublin Tele-Service Jana Sawy 10/5 (81) 7435657
Łódź Biurosystem - 

Serwis 
Suwalska 16 (42) 6847895

Łódź Instel Panaserwis Jaracza 55a (42) 6319177
Łódź Pulsar Piotrkowska 183/187 (42) 6363500
Łódź Toya 

Telekomunikacja 
Piotrkowska 220 (42) 6391870

Olsztyn Faxiko Kopernika 31 (89) 5279864
Opole Opolcan Krawiecka 11 (77) 4543174
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Aktualna Lista Zakładów Naprawczych jest dostępna:
- w siedzibie Panasonic Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa
- na stronie internetowej, pod adresem: www.panasonic.pl
- pod ulgowym numerem telefonu: 0801 351 903

Płock IT Systems Chopina 28 (24) 2633985
Poznań Inter Consult Dąbrowskiego 1A (61) 8436940
Poznań Polsonic Wilczak 45/47 (61) 8270720
Poznań Starfax Żołnierzy Narwiku 10 (61) 8269353
Poznań Trial Przemysłowa 45/47 (61) 8352180
Radom Dial Malczewskiego (48) 3400900
Radom Maxan A. Struga 60 (48) 3404840
Rzeszów Electronic Kochanowskiego 13 (17) 8612418
Rzeszów Lobos Kopernika 1 (17) 8539291
Suwałki Starfax Noniewicza 51 (87) 5667804
Szczecin Tele Link Orawska 25/3-4 (91) 4323700
Szczecin Netcom Serwis Kopernika 3/5 (91) 8146211
Toruń Radio-Telefon Świętopełka 2F (56) 6555050
Toruń Telkat Podmurna 65/67 (56) 6583384
Tychy Maxtel P. W. Budowlana 35 (32) 2191366
Warszawa APS Witolińska 43 (22) 6184300
Warszawa ARS Al. Jerozolimskie 87 (22) 6220042
Warszawa Centrum 

Serwisowe 
Żuławskiego 4/6 (22) 6274225

Warszawa DMS Al. Prymasa Tysiąclecia 76d. (22) 8620745
Warszawa Elpetel Al. Wojska Polskiego 24 (22) 8394173
Warszawa RR Serwis Łopuszańska 53 (22) 5001842
Warszawa Starfax Serwis Mickiewicza 25 (22) 8394849
Warszawa Starfax Serwis Mierosławskiego 19 (22) 8699041
Włocławek KST 

Communication 
Przedmiejska 1a/5 (54) 2311696

Wrocław Artim Grabiszyńska 66e (71) 7889099
Wrocław Biurosystel Kościuszki 4 (71) 3410820
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Panasonic Mobile Communications Development of Europe Limited 

Niniejszy dokument to t umaczenie oryginalnej deklaracji zgodno ci (Declaration of Conformity) 

napisanej w j zyku angielskim. 

Oryginalna deklaracja zgodno ci jest oficjaln  deklaracj  zgodno ci EU i ma pierwsze stwo 

przed t umaczeniem.

D05-MCUK-D085-1 

Deklaracja Zgodno ci

My, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 Gables Way, Colthrop, Thatcham, Berkshire, RG19 4ZB, UK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

deklarujemy, i  poni szy produkt 

Telefon Komórkowy, Model o symbolu EB-SA6, Znak handlowy: Panasonic SA6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest zgodny z Normami: 

 EN 301 511 v9.0.2, EN 301 489-1 v1.4.1, EN 301 489-7 v1.2.1, EN 60950-1/A11:2004, 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 EN 50360:2001 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zgodnymi z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

 1999/5/EC na podstawie wymaga  3.1(a), 3.1(b), i 3.2,  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       

Data wydania: 20 lipca 2005 
...................................................................

           Podpis producenta:
...................................................................
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