
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z tymi instrukcjami (czêsci 1 i 2)  
przed przyst¹pieniem do korzystania z aparatu.
Wymieñ bateriê przed uruchomieniem.

Instrukcja obs³ugi. Czêsæ 2

Cyfrowy Telefon Komórkowy

telefon komórkowy

Înainte de a folosi acest echipament vã rugãm sã citiþi complet urmatoarele instrucþiuni (partea 1 ºi 2).
Încãrcaþi bateria înainte de folosire.

Instrucþiuni de operare Partea 2

Telefon celular digital

telefon mobil 
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 ������ت ه���

���ت  .����ك �
� ��ا�� ه��� �����	�� ا��
	ي ا������ �
� ���# ه"ا ا�!��� ��$� #� %&�
GSM و GSM900 و GSM1800 و GSM1900   آ�� أ�!� �%�# أ+*�  �(�مGPRS ت/�$�/ 

� ا/�9�%اما��;�ء ا�89آ% 71 أن ا���5ر+0 3�1	� .����ت ا�0123�� �1����� 0. 
 ، 73�Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd، ��آ0 

��ت ا�ABى ا��?���0 ا���<�EB-X700 0$�ح أن ا�!��� 
0 وا��59C��ت ا���
 +9	اD1 EF ا��59
!�ت ا/��3د اBورو�� ;	9�1999/5/EC. 

 �
� E� :ه"ا ا�!��� �
� ا��	�1 7��+D��0F إ�Hن ا��	اF&0 ا��?5
http://www.panasonicmobile.com. 

                                         �5K� �9ت ا��L>ا	ا�� D1 EFا	9+ Mل ه"ا �*��ن أ�	ا���3 �9��ر ه��� �����	�Aوا D# و�$?�$� #�
            ��
�H�9دد ا�
D ا�!��� و���9	اD1 EF ا�&	ا�%                ) RF(اPر��دات ا���<0 ���9��ض �?$� Sو� �F 0&�وا��5

 H�� 0��1+�0 وه0T ا/�$�/ت ا�9�Bا�0 ا�9?(B0 ا%را�L0 ا/�$�/ت ا�?Uورو�� و�B71 دول ا/��3د ا  
                           EFا	وا�9 �
9��ف �
� أW%ث ا���
	�1ت وا����+� S��9�P0 ا��� �
� �?��	1 �
ا��;�ء ا/HZع �


%ك� �A%ام دا�ص ��/�9��1?5&9�/ا�. http://www.panasonicmobile.com 

��K ��اء ?+                            0�C?��� %ام�ا/�9 �F 0?1] 0&+�5� �Lه�� �K�� 71 �?��� �>�L� إ�!� �&%م ̂W 0ة وF!# ا���
	�1ت ا_�
0 أ�AىW�� 71 0�	�3ا�� ا��	%ام ا�!�9��� E
�9+ ��F 0��ت ا�&��	�
0، وا�	�Fء ����59W�� 71 �� 050T ا��3�
 .�� و�

� و�a?U9 ���ضb1Bداء اBن ا��*� c&F �9%ة�ز �8;!2ة ا��73 ا���!U73 ه"ا ا�� aU+
 �
9
eدي إ�� إ��5ل أي ا���9د �1?	ح �
U!�ز و�% +��� .ا�!��� �� �A] %ام�ب ا�9	
أي أ�

���7W ا��LC ا�D1 D+�C ا��?5&0 ا��9        ) ا�L	�S(�8آ% 71 �	اEF 1�%ل ا�U!% ا��!�����            .�5Aا

��رج� �LCا� %?� �!F ���!%ام ا��9# ا�9�.                   D+�Cا� �LC7 ا�W�� %+و�% �# �2و(EB-

CAXXXxx*)        0C�                 WH1xx(0   ( . �5&# اBدوات ا���b1 7W1?5&0 ا��� �
CN �%ل �
)0� ).ا���
�0 ا��39%ة(UKأو ) دول ا/��3د اBور�� (EUأو ) ;�!	ر+0 ا�$7 ا���

 

 

� ا���آ0 ا��$?�e+ %� 0دي إ���
� ا��	<� �!� 71 �� �h 0+012 ��5رW %ام�إن ا�9
01HC��� E
�9� �Z��1. �F i��L�
� 0L
� ا�jPءة ا���U� �90 ا�إن ا�9�%ام ا���<

�0 أو ا��         �� �K�� �b1 ،0
+	Z �9ةL� ��9C1 ���� �K�9ا� Dj71 ���و �$&+ ،iL$9
�ا  b�5ر+0 آ�
� .ا�� i��L�
� 0L
�c ا�jPءة ا��j�5ر+0، ا�

�L3ظ �
� ��� أZ	ل ��

 ./ �9C�%م ه"ا ا�!��� �%ون ��آ�5h aء ا���5ر+0 .إ+&�ف

 

 

إن ا�9�%ام ا�!��� ا��
	ي �F ا����5ة .�# �Hhmق ا�!��� ا��
	ي �?% ا����Z �F �LCة
                 ��	��� �h ن	0 و�% +�+	
� ا����5ة، و+�5� ا����0 ا��K�� �
إن .�% +��� �5Aا  �

�!9?�
� 0+	
�%م ا/�29ام �!"n ا�9�
��ت �% +eدي إ�� ��
E أو إ+&�ف A%�1ت ا����0 ا��
��1 ��!
 .أو ا���ذ إ;�اء ���	�� n%j أو آ

 
 

 ./ �&# ��Wmاق ا���5ر+0 أو ا�9�
qL?� �!?1 p أ�
	ب ا�9�
p 71 ا���
�Lت ا���د+0                   
�!� .+aU ا�9�
p 71 ا���5ر+0 ���9	اD1 EF ا�&	ا�7 ا��3
0، و71 ا����7 إ��دة �$?

 
1%7 �"آ� . +?$i ���9�%ام ه"ا ا�U!�ز �F �531ت ا�29ود ���	�	د          /�9Cا�� �
� aU+

�F 0 �531ت ا�29ود ���	�	د أو�
�H2ة ا�!;B%ام ا�ا�9 �
� 0jو�Lد ا��	ا/�29ام ���&
� �����9ار                  UL� ت�
�� MF ى�U� أي ��1ن �F 0 أو���/ �&# أ�%ا .�F ا����1� ا��

0 �
9� 0+�K��r+ ا���5ر+0 ��L��1 ارة�W وز (%ر;�ت�U9�٦٠0+	T1 0;ر .( 

 
 

                       S�	ال ا�	Z رة�Cا� �
�5ة ا�01�9 �Cا� E��C
و�"ا C�� HF� .71 ا�*�وري أن +�	ن �
?�� �&	م ���&�دة، اذهa إ�� ��1ن [71 �
9	�� أو/                   � ���!���.     F و/ �39%ث#&Z ن	F��1 �

E+�5
� n��
� �7 ا/�9K�آ7 دا��� �
� درا+0 ��01 ��� ا�&	د ا��9 .��3+� ا�%+7 إذا آ�ن ه"ا �
S�	ال ا�	Z د	
E ���9�%ام ا�!	ا�� ا��
	+�F 0 ا��?5&0 ا��9 �&	م ���&�دة، وا�29م �!"n ا�&��. 

 
 

#)?1 �b1 ،00 ا���$�+� aU	�A ا�3"ر �?% ا�9�%ام ا�!��� ���&�ب 71 اB;!2ة ا�5
0� .���jت ا�&
a أو ا�����Cت ا�5
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��
��

��
ا

 
0�Z ة أو ���&�ب 71 1?�8ة���Z �F %;ا	ا�9 %?� M�0L ا�9?vف و�&+m� م	آ� أن �&"�

���L9د��&
� MCL?� ���!ا� �K�� ي. 
 

                            �A] ا�!��� ��5+&0 ��د+0 آ8ي ه��� ��W �;�+ ،0���F �b%ام أآ�9�/. a?U9�
50 1?5&0 ا�!	ا�� �?�1%K� أو q�� ا��، +�;� �%م	رة أو أداء ا�!��Pدة ا	ض ;�L�ا�

�F ���!ن ا�	�+   �K�9ا� Djو . q0 ا�����B ة����/ ��9ك ا���1�ا �F 1	ا;!1 0
� ا��$�ح �!�، �% ���ض .�j a?U9�� أداء ا���1�اh ت��ا�9�H+%ت أو ا��9آ

9
� و�?9!� ا�&	ا�7 ا����	ل �!�     
� 1��9%ة �% .ا�!��� �h ت��ا�9�%ام ��%+Hت أو ��آ
��F a إ��5ل ا�*��ن ا���ص ��C9+–�we+ /0و . ه"ا �
� W&	�� ا�&��	�

 
 

�F �!�j	� #&� / ،�
�
�?%�1 ���ض ا�!��� أو ا���5ر+0 ا���M� 0&F أو 1
3&�ت ا��73 �
� ا����وو+� أو ا��	��;�ز أو ا��3و+�ت ذات ا�*cK ا����� أوb1 7�C� أي ;!�ز

�LLUذ��        ا�� M��� �1 �5ر+0 أو ا�!��� و                .ت أو�أو ;!�ز/e+ %&Fدي ه"ا إ�� j�� ا�
و�Hوة �
� ذ��، .أو ��	ب E+�W  /ا��73 أو ز+�دة ��	�9!� أو ��%ده� أو ا��ULره� و           

�5�� �F a�C90 و�F&% +$%ر ا�U!�ز أو ا��
3&�ت د���A  و�% �9
� ا�%وا�� ا��!��
�39� ��آ0           .اB;!2ة� /Panasonic" ���	���� "�� 7� 0�r أو آ�	TCا��

1����ة �h ة أو����1 Sاء آ��	%ام ��ء ا/�9	7 �� y9?� �9ار ا��jBا.  

 


	�1ت أو ����ت 1!�0 �%�0 1+B ،#����?+ ��� ،0Z�9W0 ا�C� 0 أو�C� ���� �>	+
S��        ���!ذاآ�ة ا� �
��ع .�9�2+?!� ���� #� ،�j�� ����ت �����F a?U9&%ان ا�

��!9���39� ��آ0  .اPر��دات ا��9�
&0 ����?�+0 ���!��� و��5ر+M9 و<� /Panasonic
"�0 �7 أي 71 ا�����C أو ;��!�، وا�F 7� y9?� �9&%ان" �����	��	0 ����	TC1 0+أ

      �� �
���ت، و+9*�7 ذ�� ��� ا������ةا�hة و����� ا���bل / ا�3$�، ا�����C ا��
����� ��� ���� ا����ل � ا��	، ا����
	 ا������،( ���

��
	 ا����� .)ا����	ات ا��"!��، 
          0و71 ا��7C39C أن ��3ص �
� .ا�!��� �M ا�&%رة �
� ��2+7 و�&� ا���
	�1ت ا���$

             %� 0
0 �7 ا�!���     ا�89آ% 71 أن أ+0 1�
	�1ت ��$0 أو ��1$L?1 �!?+2�� #�. �
� aU+
� ا�!��� و       L� ،�b1 0+��3ا� p��$A %ام�0��5    /ا�9� �L� أوSIM�!� ز�!Uا��9 �# �2و+% ا� 

M

	�1ت ا��	;	دة ���
� 0+��W اء�;mآ0        .آ�� ��39� /Panasonic" �أ+0" �����	�
                 � y9?� �9وا� ،�!�0 �7 أي 71 ا�����C أو ;��	0 ����	TC17�*9+ت، و����F 7&%ان ا�

� ا������ة              hة و����� ا���bل / ا�3$�، ا�����C ا���� �
�(ذ�� ��� �
� 7�*9+ ���
�A%ا� ���CA ،0
U�ات ا���A%ا�?�;�0، ا�� ���C�ل / ا�3$�، ا��bا��.( 

 
 

    
���ت 71 1$�در �Aر;0           ا�!��� �M ا�&%رة ��0 ا�89آ% .� �?2+� و��2+7 ا���
	�1ت وا��	TC1
�$�� Sأ� �&��� �
� D&� 0+ى ��ر�A7 أ .71 �%م ا�9!�آ� �&	ا�W 7&	ق ا�?�� أو أي �	ا�

�39� ��آ0    � /Panasonic" ��	����� "،�!�0 �7 أي 71 ا�����C أو ;��	0 ����	TC1 0+أ
0 ا���L+0،وا�F 7� y9?� �9&%ان�
���ت أو أي ا�9!�ك �&	ا�W 7&	ق ا�?�� أو W&	ق ا���ا�

� ا������ة                hة و����� ا���bل / ا�3$�، ا�����C ا���� �
9*�7 �
�(و+9*�7 ذ�� �+ ���
�A%ا� ���CA ،0
U�ات ا���A%ا�?�;�0، ا�� ���C�ل / ا�3$�، ا��bا�� ���.( 

 
 

���10 ��آa آ�1�ا، F??$3� ����3صm� 0 أوU1%1 ا�إذا آ�ن ا�!��� 21ود ���1
�ل ا�9�%ا1!�       W a��?ر .ا��	9&�ط ا�$��� i+�$� �
�W 71 %0 ا�89آ�	TC1 إن

%?� �A] ف�Z ق أي	&W 0 أو�ء و�%م ا�9!�ك أ+W 0&	ق ��$�Bص أو ا���{�
 �      ا�9�%ام ا���1$�� Sأ� �&��� �
� D&� 0 .�ا7 31
0 أو دو�+aU ا/�b91ل B+0 �	ا�

0?&�ت و��Tت 1��5� �F ا� .1��	ل �!� أو أ+0 �	د أ�Aى �A<0 ��3# ا�9���ل ا���1
!� ا�9���ل 1�%اتF �)3+ %� �9�1آ7 ا�Bا �F ا�و+��� ذ�� �%م ا�9�%ام ا���1

 	+%L+� وا�	آ0      .ا�9$�� ��39� /Panasonic" ��	����� "7� 0�	��� 0�	TC1 0+أ
0�
أي 71 ا�����C أو ;��!�، وا�y9?� %� �9 �7 ا�9!�ك W&	ق ا�?�� أو W&	ق ا��

� ا������ةhة و����� ا���bل / ا�3$�، ا�����C ا���� �
 .ا���L+0، و+9*�7 ذ�� �
� "aU+Panasonic ا�9�%ام ه"ا ا�U!�ز D1 ا��
3&�ت ا��9 ���9%ه��	����� "c&F
�
9
� و�a?U9 ���ض ا�!��� �b1Bداء اBآ0        .�*��ن ا�� ��39� /Panasonic

8 B أ

 

 



 

٤         

��
��

��
ا

 

"�� 1��9%ة" �����	�h 3&�ت
0 �7 ا�jBار ا��9 �% �?�8 �90U ا�9�%ام 1�	TC1 0+أ
71Panasonic" ��	�����." 

             	��1 0
ل �!� أو أ+0 �	د+aU ا�9�%ام ه"ا ا�!��� ���9	اD1 EF أ+0 �	ا�7 دو�0 أو 31
0?&�ت و��Tت 1��5� �F M����90 ��3# ا�>�A. / ل�bا�� ��� �
و+9*�7 ذ�� �

�ت وا����5ات وأw?�ء ا�&�دة وأ+0 ا�9���/ت أ�Aى ���3!� �	دL�9Cا�3$�، ا��. 
1��55ت ����ت ا���ض وا���Bل ا��$	رة ا��	;	دة �!"ا ا��9C?% ه� �}�hاض

30 و71 ا����  j	9ا�         �Lه�� �F 0
�Lض ا���7 ����ت ا�� �
�L93{ ��آ0 .7 أن ��9
Panasonic" �� ا���
	�1ت ا��	;	دة �!"ا ا��9C?% دون" �����	�K� �F E3���
E�C1 ر��إ�. 

                   0
��Cر+0 ا�	
�، وLCD(�F(�&% �# ا�9�%ام ��?	�	;� ذات د�0 ����9�P 0ج ا����0 ا�
C��� أآ�b إ�jءة أو ��     0�9�r ا�(�وف +��7 أن �(!� وW%ات ا���� �و+�;D ذ�� .

 0��� p��$A إ��LCDD?$� a� �� . و/ +�9
0��� 0�K� قHZ�9ح إ�� إL1 أي �
� cK*دي ا�e+ %�. 71 ا�!��� ���&�ب �C1 a?U�

i��Lا�� �
� cK*ء ا��?wذن أBا. 
 

S�e1 �� ا�!��� ���K�� �
و+�9�� ه"ا ��T  ��د+�  و/ +%ل .�% ��we ا��3ارة ا�2ا�%ة �
�
A د	و; �

�F 0 أ�1آ2� 7+% .�+	Z �9ةL� ���!%ام ا��ض إذا �# ا�9��دة ا�	; �&� %�

!� در;0 ا��3ارة �7F٤٠0+	T1 0;در . 
 

M�F ز أو�!Uا� �+%�9� #&� /. �!9��� أ;2اء +��7 �
�9C�%م <Aا%��� %;	� /. 

 

                0Lc&C ا���5ر+0 �
�/ �  ./ ���ض ا�U!�ز �Hه29از ا�2ا�% �7 ا�3% أو �01%$ �?
 .اBرض

 

�
� ا�L	ر �?2ع ا���5ر+q1H� a?U�. 0 ا�U!�ز �
C	ا�� #&F ، H9�إذا أ<�i ا�!��� 1
 .وا�$� ����	زع

 

 �F ز�!Uر/ ��9ك ا��W أو ��K1 أو aZ��1ن ر �F ة أو���� .أ��0 ا���q ا��
��5ر+0 51
&�  �F ا�?�ر��� E
� /. �UL?� %&F. 

 

%ا  �7�� ��ء ا���%�0 ا�q1H9� %� �9 دون �$% D1 أ�Zاف ا�9	<�B�� }L9Wا
�a   .ا���5ر+0/ا�U!�زC� %0 أو���>Pت أو إ��3ق ا��
9����� �
 ا���5ر+�ت إ��3ق ا�9

                  0
� D1 أي 71 ا��	اد ا��	<آ���U	ه�ات(ا��3وق، �W �Fل �q1H أ�Zاف ا�9	<
�ه�hو i��L0، ا�� ).ا���%�

 

0، �S3� q أ��0 ا���q ا������ة، و��F# دا���  ��73 ا���5ر+�F 0 ��1ن ;% ا�9!	+
7/ +��7 إ��دة . در;T1 0	+0    ٣٥+ در;�ت T1	+0 و      ٥+در;�W 0ارة ��9اوح �1 �

  .�73 ا���5ر+0 إذا آ���F S در;�W 0ارة �Aرج ذ�� ا�?�5ق

� ا�!��� ��$%ر �Aر;�، �# �&                � ا���<U��� 0!�ز�?% �	<K�9ت ا���
�اءة ��
                01HCت ا��Z�9Wا �
� ا�3$i وا/HZع �0 ا�9	<L�8آ% 71 ا�!��� .����0F آ

M� M
>	� #9  .91	اD1 EF ا��?y9 ا�"ي �

0 �%+� �
9��ف �
� ا��

�5ت ا��3C��� ل�$�/�� #�D
	�1ت ا���<��m� 0دة ا�$9?�

� أو ;!�ز �%+#K� اد	71 أي 1 p
 .وذ�� �?% ا�9�
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��
��

��
ا

 

 SAR ���دة 

 ICNIRP -دو��


ز ا��
	� ه�ا � ��
��  EB-X700( �� PANASONIC ��از (���
��ض ���اج ا��اد����� � ا�%�ا$#
ت ا�!و��

 
# ا�U!�ز وإ�M;�9 آ� / +�U9وز ا�%3 �#. + �9�� ;!�ز ا�!��� ا���3	ل �%+� ;!�ز إر��ل وا�9&��ل�$� 

 ��
�H�9دد ا�
� اPر��دات ا�%و�RF(  0(ا9C�� �$�B	ى ا�9��ض ��� 71 M� �>	ا��(ICNIRP) . 
��
�H+�ت إ��رات ا��9دد ا�	9C1 0 و+3%د
ا���C	ح  (RF) إن ه"ا ا��9C	ى ه	 ;2ء 71 إر��دات ��1

D ا���Cن�U� �!�. � %�9�� ر��داتPا n"ل هHA 71 0
&9C1 0�
� �C�e1ت ��� 71 S�j +�ت و	9C1 �

0 دور+0�
01 ;�D ا�B��ص. �&%+�ات درا��ت �H� 7�*+ D2 أ�1ن وا�W ت�L>ا	ا�� n"ه ���� ،

 .�rK ا�?(� �7 ا���Bر أو <03 ا�B��ص
 

�0 ا/�9��ب ا��3%دة أو � ��C� س�� 1	ا<�Lت ا�9��ض �
!	ا�� ا���3	�0 وW%ة ����SAR . %3ا�
� ا��	ا<�Lت ا�%و�0 ه	   SARا�B$� �ـ�� 71 n%+%3� #� واط٢�٠آ�� /#Uرات.* آ��9A3%+% ا� #� 

SAR  �F M
0��W �F 0 إر��ل ا�U!�ز �9C1 �$�8	ى 0��Z 1$%ق ���� ا�&K�9ع ا��j%ام أو�9���
9��ر  .آ�0F ����5ت ا��9دد ا���9��ةA3%+% ا� #� M71 أ� #h����SAR0 إر��W �F  �$�8� ز�!Uل ا���

0��Z ى	9C1 ، ى	9C1 7و��SAR �$�B71 ا�3% ا �b�� �� ا�!��� �% +�	ن أ�K�� لHA �
�Lا� 
M� ح	�Cا��. c&F 0�	

� �%ة 9C1	+�ت 71 ا�0��5 و+9C�%م ا�0��5 ا��5� ���+ ^ه"ا Bن ا�!��� أ� % �3

0������ �>	9
 . آ
�� ا�9�%م ا�!��� 0��Z أ��، آ
�� �&�9ب 71 ه	ا�� ���0 ا/�$�ل، ���� ��م. �
 

 0�� �

� اBذن ) 1�%ل ا/91$�ص ا��3%د (�SAR# ��7 أ�� nر��9Aل �?% ا	ا ا�!��� ا���3"!�** 
�آU#/واط** ٠�٤٨٤ه�  �
9	اD1 EF ا����ر���0 ه"ا ا�%�Z %?� 0W�91  . ،0�و�
3$	ل �
� ه"n ا�&

 a+و D�	1 ع إ��	ا��; �;� +Panasonic �
� S��9�P0 ا��� �
� 
http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/Healthe.html ". 71 #h����

�� آ�0F ا��9C	+�ت �	د ، �B	اع ا�!	ا�� واBو�jع ا���9
SAR 0L إ���10 و;	د �Fوق 9C1 �F	+�ت
�
0
�� اPر��دات ا�%و��H�9دد ا�
 ). 9C�� )RF	ى ا�9��ض �

 
* %W SAR  	ر ه	!�U%1!� ا��9C+ �90 ا��	ا�� ا���3	!

� آ� / واط�٢�٠� c�	91 ل%��� #U١٠آ 

#CUا� yC� 71 ا�1ت�h . ر	!�U
� 0F�j0 إ+��W �F	9� �1نBا 71 ا ��+9*�7 ه"ا ا�3% ه��1 � آ
�ات �F ا�&���تK� 0+ح أ�*+Pو .� �
9�� %�# SAR  0;	1 0�0 و�?Z	ت ا�9&�+� ا���
591 �
�?�ء ا �

0�� . ا��
 


	�1ت W	ل�1 �

3$	ل �� SAR �
� y9?�1ت ا��	
 EZ�?1 �F أ�Aى +�;� �1ا;�1 0�
http://www.panasonicmobile.com/health.html 
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�ق ا	���� 

.  ا��3%ودة٠٢٠٠٤، .��Panasonic Mobile Communications Coآ0
0v	L31 ق	ا�3& D�;. 

� �%ون ���E إ���رK9
� 0j�� %?9Cه"ا ا�� �F �1ت	
/ +U	ز إ��دة إ��9ج .ا���
0
أي ;2ء 71 ه"n ا�9�
��ت أو �&
!� �F أي ��� 71 ا���Bل أو �	ا�05 أي و�

 0Panasonic Mobile �%ون ا�3$	ل �
� 1	اF&0 <�+03 71 ��آ
Communications Co., Ltd. 

 

 ��CP8اءة ا�9Aاع
 

  )01H�CE ا�C	ق اBورو�0 ا����9آ0 (

D ا�3&	ق L31	0v. ٢٠٠٤ WArcsoft&	ق ا�?���;. 
 

�TM Mascot Capsule	ا�05 �%1	01
®
/Micro3D Edition _ Mascot 

Capsule 01H� 0+ر�U� 0
UC1 ـ� HI K.K  

� Panasonic X700 ه���;	�	?�9� Bluetooth
® 

 0�
�1
	آ0 ���آ�1H�Bluetooth 0ت و���رات آ Bluetooth SIG, Inc. 
H�ا� n"!� %ام�آ0 وأي ا�9�� ��ه	 ) �����	�� (�1Panasonicت 71 �

pA�9�. �!���1 p�� ى�ABر+0 ا�U9ء ا����Bر+0 وا�U9�1ت ا�H�ا�. 

 

miniSD
TM0��5 ذاآ�ة�  

 

&�ت�5�Java �
 Java أو ;�D ا���1Hت ا��U9ر+0 وا����رات ا�� �9�%�9 �

0 ���آ0 UC1 0+ر�U� �1تH� ر+0 أو�U� �1تH� ه�Sun Microsystems, 

Incى�ABد اH� . �F ا�	/+�ت ا��39%ة وا�

 

y9?ي ه"ا ا��	0 71 ��آ0 +93$A�1 y1ا�� �
�Symbian Ltd.   

� �(�م ٢٠٠٤-١٩٩٨ ©� y1���� .Symbian، +��9% ه"ا ا�

-9C�)Free?% أ;2اء 71 ه"ا ا�����y1 إ�� ;2ء 71 ��� ا�E+�L 71 ا�?	ع ا��3 
Type Team.(  ز�� واW% أو أآ�b 71 ��اءات ا/91�� 71 ��31 y9?ه"ا ا��

0 و��اءة ا91�ز ا�	/+�ت 5,155,805 ا��39%ة ��اءة ا91�ز ا�	/+�ت :ا���9
 و��اءة ا91�ز 5,159,668 و��اءة ا91�ز ا�	/+�ت ا��39%ة 5,325,479ا��39%ة 

 .05712 90 و��اءة ا91�ز �C��F 2232861ا���
�0 ا��39%ة 
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��
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��
ا

 

T9 Text Input)  p?ل ا��AإدT9 (0��اءة ا�9Aاع :A�1$0 71 ا���آ�ت ا���9
 ,�F5,818,437, 5,953,541, 5,187,480 ا�	/+�ت ا��39%ة �8ر��م

 و��اءة 727539 و��اءة ا�9Aاع �F ا��9ا�� ���#  6,011,554 و5,945,928
� ر�# 2238414Bا�9Aاع ر�# �F آ?%ا وا���
�0 ا��39%ة +���
 و��اءة ا�9Aاع �

HK0940329	ه �F  #��� رة	F�K?� 0+ر	!�; �F �9اعAو ��اءة ا y�	آ y�
 463 842 0 ور�# ��اءة ا�9Aاع �F ا/��39د اBور�� ���# 51383

(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB و ��اءة 
 وا��%+KR226206B1% و KR201211B1ا�9Aاع �F ;�!	ر+0 آ	ر+� �8ر��م 

D أ��3ء ا����#71 ��اءات ا/�9Aاع ا�ABى ���; �F 0 ا�3%وث�. 

 

MicroGolf ��?ق ا�	&W ،��?ق ا�	0 �3& L31	0v ���آ0 ٢٠٠٤ © �31
Morpheme Limited. 0v	L31 ق	ا�3& D�;. 

Balloon-Headed Boy ��?ق ا�	&W ،��?ق ا�	0 �3&�31 © ٢٠٠٤ 
L31 00 ���آv	Morpheme Limited. 0v	L31 ق	ا�3& D�;. 

���+PC Suite Synchronisation) ��	�����y1 ) �2ا�U1 71	�0 ا���
 Time Information ٢٠٠٤ – ١٩٩٦ ©ا�29ا71 ا�"ي �W M&	ق ��� 

Services Limited. 3ا� D�;0v	L31 ق	&. 

 

�;	�	?��VoiceSignal 

 


� ��اA�1 y1$0 71 ��آ0� y9?ي ه"ا ا��	93+Nokia .   ��?ق ا�	&W© 
D ا�3&	ق L31	Nokia. 0v ��آ0 ٢٠٠٤�;.  

p �!"ا ا��?�� y9	a; ��اءات ا�9AاعA�9ا� #� MPEG-4 i+�$9��� �وذ� 
 �L�9� �
!9Cا�� ��� ا��U9ري 71 �h$� و�%ام ا���)��/�9i( EFا	9��� 	+%Lا� 

%+	  (" D1MPEG-4 ا����ر ا�����FMPEG-4 (" )أو / وii(	+%F �L�� �F 
MPEG-4 0
� ا����رك �F ا05��B ا���$!9Cا�� ��� 71 n�L�� #� ا�"ي 

� ا��U9ر+0 وhأو آ�ن �/و pAا��� 	+%Lي ا��F	1 %W71 أ M
% �# ا�3$	ل �
#!�. 

� ذ��h %ام�9�/ pA�� 7 أي .�# +i?1 #9 أو �*�
71 0F�j�1ت إ	
�1 �
 .’MPEG LA, LLC‘+��7 ا�3$	ل �

 

© ٢٠٠٤-٢٠٠٣ Mobility Electronics, Inc.. 
 : ا����ء ا��اءة ������-ه�م

ah��MOBILITY TEXAS, INC") p ��آ0A�903��1 ا� (" pA�9�
 �F ا���وط D�; �
� �9&Fا	ل 1�W �F c&F ك%Wو �ا�9�%ام ه"ا ا�����y1 إ�

p ا��9C�%م A�� 0��Lا�("EULA").  ��ا��;�ء ��اءة �
� ا���وط ��� د�0 �
� �1�S ا�����y1، �(�ا  Bن ��1ر�9� �
3&	ق ا���<�F �� 0 ا�9�%ام ��b9

9� �
� ا/�29ام �����وط ا���<0 �ـ &Fا	1  �?�� ،y1�����W �Fل �%م .EULAا�
p �� ���9�%امA�9م ا�%�� pA�9ا� i��1 م	&
� ا���وط، �� �
� �9&Fا	1

 D
� إزا�0 ;�� aU+ ،0��3ا� n"ه �b1 �Fو ،y1����ا��
�Lت 71 ا�!��� و ه"ا ا�
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ا

 

	�� ا���$� ��/ا�U!�ز ا���3	ل ���% و و� .أو 71 ا���
 

ا���اy1 ا�ABى ) �U9?1ت( وQuickoffice™ y9?1 ����� ا���ا�� ������
وا��	اد ا���9	�0 ا����F ��� 0&F ذ�� ;�D ا�3&	ق ا���L+0 ") ا�������("ا�	اردة 

�� #� %� 0
� 3��1	 وا���
	�1ت ا��C+0 ذات ا�$�� 71 �!� pA�9أو  ا� �!�

�1+�0 و��	;a �	ا�7 ا�%ول ا�ABىBق ا�?�� ا	&W 7p و�310 �&	ا�A�9ا�

0 .و��	;a ا����ه%ات ا�%و�
� 1&$	ر /�9�%ام �C�0 واW%ة c&F 71 ��� ���� ا������h EW �3?�+ 

 %	�� واW% أو ;!�ز �31	ل ����
� ;!�ز آ�� y1����% +U	ز �� � ").;!�ز("ا�
� �C�0 واW%ة �F c&F ذاآ�ة ا�9�2+7 ا���<U� 0!�ز واW%، و������9، +��?��3�

c&F ز�!Uه"ا ا� qL� �
� 0�C?ا� n"%ام ه�ا�9. 
 

 إذا آ��012W S ا���اy1 ه"n �93	ي �
� أ�	اع 71 %�$د ا"!���ام وا����زل
 #�Hع ا��	%ام ا�?�ز �� ا�9	U+ %� ،���9��� ،%دة�ا��9 c���	ا� c���	71 ا� c&F


� ;!�ز أو  .�
U!�ز ا���ص ��� �A] #UW ذات c%ام و����ز �� ا�9	U+ / %�
�A] %م�9C�� �!$	�� [�A أو إ��ر�!� أو �8;�ه� أو ا�9?�زل �?!� أو ��$�آ�

����y1 و;�D ا��	اد ا���9	�0 
آ�� ه	 (���b9?�ء ا�2Uء ا���ص ���9?�زل ا�%ا�# �
nأد�� M
� ) ١(U	ز �� ��C ا�����b9��� y1?�ء أ�M / + ).1?$	ص ��� �?��+

0 أو �hBاض ا�L3{ و Z�9W0 ا�C� ره���9��� c&F ة%W0 وا�C�)ز ��) ٢	U+ %�
 �
��9?� 71 ا��L3ظ �� p$�ا�� %Wا	ا� a
� ا�����y1 إ�� ا�&�ص ا�$&�

}L3اض ا��hB 0 أوZ�9W0 ا�C� ره���9��� c&F 0
>B0 ا�C?ز ��  .ا�	U+ /
+U	ز �� ا�9?�زل �7 ا�����y1 وا��	اد ا���9	�0 ا���1 0&F��C. M ا��	اد ا���9	��0

0(���� دا�#&��Cارات ا�%>Pا Dإذا آ?�F ��� ( / S ذ�� أW%ث ا��b+%39ت و;�

� ا/�29ام �����وط ا���<0 �ـ � ML93�EULA{ �8ي ��C و�% واEF ا��9?�زل إ�

� ه"ا ا�9?�زل +eدي إ�� إ�!�ء ا .b1�� ص��ا� pA�9�.  �/ +U	ز �� �8;
%Wأ �F y1����1%7 و��1رآ0 ا�	�S وا�9�%ام ا��9C%د ا���ح �9��Cر و ا��UT9وا�

a���1 ا��%01 أو �8ي �Z+&0 أ�Aى ا�9?�زل �7 أو ��$p ا��F E3 ا�9�%ام
 �F M
ا�����y1 أو إ;�اء أي ��%+� أو ;2ء 71 ذ�� ���b9?�ء �1 ه	 1?$	ص �

D  .ه"n ا�L&�ة�U� �F أ;2اء أو �F إ;�اءات ه?%�0 أو q�� �� E3+ /
y1���� .ا�

 
� ا)'�ار��� ا�.,+$��� و*(�� ا�0.�ن ا�.(�ود و*(


�	اد ا���9	�0�  �&F0 و� �$0L أ�������� y1�����م ا�� pA�9ا� i��1 7�*+
 �
�� 0� +9 . +	�1  71 ��ر+� ��اء ا�����٣٠y1ا���D1 0&F ا������9L� y1ة ز1?$?

،0?�j 03 أو+�> Sاء آ��	ى ��ABا�*����ت ا D�; 71 pA�9ا� i��1
 0��Hري وا���U9<0 ����واج ا���ا�3$�، ا�*����ت ا� q� ا���bل و��� �
�

����y1 وا��	اد ا���9	�0 ��� E
�9+ ��F ق	&W 7 وا��9 / �?9!� أي��Kض 1�
M�1 0&Fب أو  .ا���	
	 ا��A pA�9ا� i��1 7�*+ / %ام�م ا�&�5ع ا�9%�

y1����?0 .ا��0 1�% �D9�9 �3&	ق  .+�?3� ه"ا ا�*��ن ا��3%ود W&	ق ���	�
�!9
b1 7� 0&5?أو ا�� %
���r  .أ�Aى وا��9 �% ��9
� aCW ا�	/+0 أو ا�


� ا�&	د� �
� E�2 ا�&	د ا���C&0، و���5?� / %� ،���9U� / 7آ�1�  .ا�&	ا�
�� 00 ا�&��	��	TCه"ا ا�� p�+ ��F �
p واH>Pح ا��&�$9 �A�9ا� i��

�رات A aCW M�1 �ا�����y1 ا�"ي / +9	اD1 EF ا�*��ن ا��3%ود �9# ا�9��1
0p ��5+&0 71 ا��5ق ا���9A�9ا� i��1)ع أو ) أ	F%7 ا���bال) ب(إ��دة ا�%�ا�9
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ا

 
9#  . ا/�H9ما������W �F y1ل إر;��M إ�� ا����1  �&F�1 i�C� M�0 71 إ+$�ل�


0 أو >B�9ة ا�*��ن اF 0&�� y1����
 +	�1 ، أ+!�� أآ�b ��j٣٠ن أي ا�9�%ال �
/	Z.  7 إ;�اء�  ��;�� y1����� ا�
A ء ه"ا ا�*��ن ا��3%ود إذا آ�ن�K9# إ�+

E��S3 أي �vف  .ا�9�H+%ت أو و�	ع �Wدث أو �	ء ا/�9�%ام أو إ��ءة ا�59
i��1 %�+ 7� ،ان 71 ا�(�وف%&F 7� �ه�U� 0�	��� 0�	TC1  /	TC1 pA�9ا�

اBر��ح أو F&%ان ا��%�Aات أو أي �	ع 71 أ�	اع ا�*�ر �	اء آ�ن 1���� أو 
#  ا�?�;# �7 ا�9�%ا1� أو �$	رك �F ا�9�%ام ه"ا CUأو ا�*�ر ا� ����1 �h

y1����2 ا/�b9 .ا�U� / EZ�?ان أو ا��%
�?�ء أو �(�ا ، Bن ��r ا�	/+�ت أو ا�
،�j��أو ا� #CUا�*�ر ا� p�+ ��F 00 ا�&��	��	TCا�� �
� 0jو�Lد ا��	ا�&

�
� nHرة أ�	د ا��"آ	5�E ا�&?� / %&F. /+�ت	ا� �F س�C�� 0+/7 و��3# �	ا�
 0��L0 ا��+�1Bا��39%ة اEULA  	3��1 �� و�% ��Lض �&	ة ا�&��	ن 71 �

p ا���9�7 ���آ0 A�9ا�Mobility  y1���� ،�$3ا� q� ا���bل و��� �
� ،
Schema  ـ� E
�9� 0
Tإذا آ�ن �%+� أي أ� ،EULA  �F ah�� S?أو آ 

��ب، ا��;�ء ا��0��9 �
� ا��?	ان �B71 ا a�B pي �A�9ا� i���� ا/�$�ل
 ,Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E :ا����9

Plano, TX  75220Pا %+�� ,support@quickoffice.com :���9و��، ا�

www.quickoffice.com���!39%ث  (9806-956-214 + 1 :، ا���
c&F 0+2
U�Pا.( 

 

0�+�1B/+�ت ا��39%ة ا	01 ا�	�W ��ا�����y1 وا�	E��w  . ا�3&	ق ا��&%ة 71 �
� أو ا���� �7  .ا���1 0&F�M 1$3	�0 �3&	ق 1&%ة>Bا E�Z �C� %ام أو�ا�9

����0 ا���Lة ا��&Lا� �F �!
	د 1?$	<�  �&� D*�+ 01	�3ا� ��� 71 y1)١) (ج
 ( �F ��	�0 و��اy1 ا���?Lت ا�����-F 71DFARS 252.227&�ة W&	ق ا�

7013 0��Lات ا��&L(١) (ج( أو ا� (ii ( و)<0 ) ٢��ة ا�%71 ا�3&	ق ا��&
�F 0+ر�U9ا� ��	��48��اy1 ا��� CFR 52.227-1951 	آ�� ه ،E�ا��	رد  .

 ,is Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite Eه	 
Plano, TX  750939806-956-214 + 1 :، ه���. 
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	 ا������م��� ��� ا������ �
M 71 أي y1���� p��$A 91*�?0 أو ��ا9���Panasonic              y1�%ام ا�!��� ا��
	ي    F ��� ه"ا ") y1ا��

0?�*91("، n"%م ه�9Cا�� y1���� pA�� 0��Lد و��وط ا�	?� �
� S&Fن �% وا	�� ")EULA.("    
�# EW �3?1 ا�9�%ام 31%ود /�9�%ام ا�����y1 ا��c&F 7�*9 آ2Uء 71 أو W:                      D1&	ق ا��9C�%م . 1

0 �
� ا�9�%ا1� ا�����y1 ا��9*�7 ��5+&0 �9	اD1 EF آ�   . ا��
	ي ه"اPanasonicه��� &Fا	ا�� S��
0 ا���L+0 ا�ABى�
�ه� W 71&	ق ا��hق ا�?�� و	3&� E
  .ا�&	ا�7 ا����	ل �!� ��1
0 ا�&	ا�7 ا�9� �9�

 7+�A_7 ا1%�9Cا�� D�; �
� M1%ا�3(� ا�9+. 
0 �
� W&	ق ا��9C�%م. 2jو�Lد ا��	 :ا�&
 / +E3 �� إ��دة إ��9ج أو ��C أو �&� ا�����y1 ا��B 7�*9ي ;!�ز [�A؛) أ(
إ/ إذا و���b9?�ء أن ��	ن       (/ +E3 �� ا�9&�ق أ���ل 71 أي �	ع 1��9%ا  �
� ا�����y1 ا��9*�7                    ) ب(

y1���� ؛);2ءا  1$�ح �� M	j	ح p��$A 71 ا�
�M أو M�F أو ��3ول اآ��9ف 1$%ر ��Lة     ) ج(�U� q�� أو y1����/ +q�� �� E3 إ;�اءات ه?%�0 ا�

 ا�����y1 ا��9*�7 ��5+&0 أو ��A8ى؛
0 وا�"ي            U+ Panasonic	ز �� �&� ه���      /) د(�
1%7 ا��?&	ل إ�M ا���9Cا�� %Wي ه"ا إ/ إ�� أ	
 ا��

 0��Lا� �F �!
  ه"n؛EULA+9�!% ��/�29ام �?qL ا/�29ا�1ت آ9
� ا/�29ا�1ت ا��?$	ص �
� W&	ق ا�?�� أو ا��01H ا��U9ر+0 أو أي                       ) هـ(b1 ،0�
�� 71 ه"ا   / +U	ز إزا�0 أي 71 إ���رات ا��

y1����� 71 ا�� .ا�&
3 .  0+��L0 ا��
�# ��W+0 ا�����y1 ا��9*�7 �3&	ق ا�?�� وا��01H ا��U9ر+0 و��اءة ا/�9Aاع             :W&	ق ا��
0 ا���L+0 ا�ABى وه� �1
	آ0 ���آ0           /و�
 Panasonic Mobile Communicationsأو W&	ق ا��

Co., Ltd. (“PMC”)ا�9/ و 	3��1 ��� 71 pA�9� 7 ���آ0 أوp ا���9�A�PMC. 
�a �%م ��1� ��/�29ام                :إ�!�ء ا/�9�%ام . 4C� 7�*9ا�� y1����
+��7 إ��Kء ا�E3 ا���ص ���9�%ا1� �

 0��L��� 0>��د ا�	?� . ه"�FEULAn ا���ع أي 71 ا�
5 .    00 ا�&��	��	TCود ا��%W/    ا�                :ا�9?�زل �7 ا�*����ت ��� 71 M� ح	�Cا�� �$�B3% ا
�  �&Fن و	��&

PMC               7ا��5�E و�S3 أي �vف، / ��9�� ��آ0             �	TC1 pA�9ا� 	0 �!� و3��1�و ا���آ�ت ا���9  
0 �7 ا�9
� ا����j أو ا������ أو ا���ص أو ا�jBار ا�?��0U �7 أي �
� وأي آ�ن                            �	0 ����	TC1

���ت أو اBر��ح ا��9 �3%ث أو                 �� �F ا/�9�%ام أو ا��L71 ا� M
� a��9+ �1و M�	�    %ام أو�9�/�� E
�9� 

M <�ا�F 0W �0��5 ا�*��ن ذات ا�$
mF ،��"� 0ن                       .أداء ا�����y1 ا��9*�7   � p?ء �1 �# ا��?b9���

71 ;�D ا�*����ت ا�$�+03 وا�*�?��PMC                 0آ0   �$?9� pA�9ا� 	0 �!� و3��1�وا���آ�ت ا���9 
و��9��   .ي وا���K� 0��Hض 1�7    وا��9 �9*�7 دون �	د ا�*����ت ا�*�?0 ا���<0 ����واج ا��U9ر            

n�h دون M
�ه� �
�9C�%م �F �0��5 ا�*��ن ا���?0 1&$	رة �F	� #9+ �9ت ا��WH>Pا. 
6 .    ̂ ��b�5ف ا�
� 0F�jPا���وط ا:              ^��bص ����5ف ا��A y1���� �
�% +93	ي ا�����y1 ا��7�*9 �

p ا��5ف ا���b^ ا��          A�� د و��وط	?� �$L� 0j�� ن	%م أو      وا�"ي +��9Cا�� �?$	ص �
!� �F د�
0 �
� ���0      /وE��w ا��?y9 ا��9�
&M� 0 و     jو��أو ا��LCD    ���!� 0>��ا� Panasonic  ي ه"ا	
  . ا��

p ا���ص ����5ف ا���b^ آ�� ه	 51�E وأن A�9د ا�	?�� D*�+ ^��bا��5ف ا� y1���� �9ف أن�و� �&�
p ا�A�9ا� 	7 3��1� ه"n ا��?	د ه� �?� c&F و�b1��"� 7�	��. 

 :ا�3&	ق ا��&%ة/�	ا�7 ا�%$9+�. 7
                          �F �+%$9ن وزارة ا�	��� �!F ��� /+�ت ا��39%ة	ا� �F �!� ل	��7 ا�9$%+� ا��+�*D ا�����y1 �&	ا�
0 �
M، و�% +�*D إ�� �	ا�7 ا�9$%+� وا/�9�اد �F ا�%ول ا�ABى�. ا�	/+�ت ا��39%ة وا�*	ا�c ا����9


� ا/� S&Fوا S7وأ�� ه"n ا�&	ا�b1 ��� �����y1 ا��9*�7، أ�� �7   .�29ام ا���1��� E
�9+ ��F Mآ% أ�eو�
                              �F �+%$9د ا�	&� D*�� 0ي دو�B ة����1 �h ة أو����1 0&+�5� n�+%$� أو إ��دة n�+%$9� م	&�

� ا��3                  . ا�	/+�ت ا��39%ة �� 71 y1����� أو ا���� �7 ا�>Bا E�Z M�C� �	+ 01�D* ا/�9�%ام، ��
 �F ��	�0 و��اy1 ا���?Lت ا������ �F ا�3&	ق ا��	;	دة F �F&�ات ا�$L9��� د �# �3%+%ه�	&�DFARS 

252.227-7013(c)(1)(ii)و  FAR 52.227-19(c)(2)M� ل	��1 	آ�� ه . 
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 ا���ا���ت

 ا����
  ���٢٣�٩×  ��� ٤٩×  ��� ٩٧ : ا��
	x ا���ض xا���ل  -
  ��ام١٠٧ :ا��زن -

���	 �	
�� � ����ت ا�
- �����: GSM900 Class 4   GSM1800 Class 1   GSM1900 Class 1 
�ت -�����! ا��":  GPRS #$%؛ ١٠ ا�CSD. 


 ���ر�
��م  :(�د'# -*�٧٨٠/��ر'# أ'�ن ا�� ��6�(# /  ���3 أ�� 
�ت٥ إ�@ �٢?  :�;ة ا�=>;ث -)�6  
6�(#١٧٠ إ�@ �٧٧?  :�;ة وDE ا6C=�;اد -  
- ?<G١٢٠ إ�@ �٩٠?  :�;ة ا� ��'�HI #H�Jد  


; �;ة ا�=>;ث ووDE ا6C=�;اد (�@ "��# ا�G�L# و"��# ا����ر'# واK=6;ام  :�����=�I
 #�M�N ام;K=6ب وا���Pت وا�����ت ا��
��L� !*� #Q��
�RS ا�TKا� U�/

Bluetooth®ا����Lوا� . 
 .VJ�=I �;ة ا�G>? (�@ اK=6C;ام و"��# ا����ر'# 

 ض����ت ا���
- #���Sا���ض ا�� #W�W: ٢٠٨ × ١٧٦ !�L/ TFT LCD ك أ��ان٦٥؛  
- #��ر�Kا� #W�G٩٦ × ٦٤ :ا� !�L/ CSTN LCD ك أ��ان٦٥؛  

 ا������ا
 VGA CMOS :ا��Qع -
- Photolight:  ?� ق��Q٢ إ�@ ١ا��=�  
- �';�\: ��%GI 	\و ��%GIH.263  ��%GI 	\ ؛MPEG4 ]\ا�=
 3GPP OMA؛ ا�;\[ ا�
-  RS�TNى�Nأ: Superbright_ Photolight @إ� !T' �� ،٤���LI ف��Eأ / ،��aTI

�راتbص، إ�T=Jا 
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����� ا�

- Bluetooth®
:  !S��I%3 وا(=�اض ا��6dل ا��TICا #L�W 3 و����ا�= e%Q
�ع ا�Eأو

 ?';��(# ا��أس و I �Hb>�'� ا�
�ت و6%�
�# وI>�'! ا��g)hار (ا;Mh١�١ا( 
- SIR: IR) IR3ء�/ ( 
- USB: v1.1 

� $#�"! ا������
- !�aG=م ا��l�: Symbian v7.0s و Series 60 v2.0  
- m%T=
 )، و/�ا�n أ�NىWAP 2.0) WML, XHTML MP, WCSS, cHTML :ا�
- Java: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135 
- #�
Jق ا���H<إدارة ا� #'�
�\JDRM + 3%! ا�=
�'� ��eاآ�ة  :"Eى إ�=<� #'�
" 
- !S�  و ا��6�S! ا�eآ�#SMS و MMS 2.0 :ا��6
- 3� SMTP, IMAP4, POP3, MIME2 :/�'; إ�L=�و
- #�TKGت ا������
�ء (Contacts :إدارة ا�
6Pا( ؛Calendar) �'�H=؛ )ا�Scheduler 

�# �>;دة (? �b'[ ا�G�NITZ] #L) (ا���(# (Clocks) ا�q;اول(Qز� #H�Q� [ ،ي�u�QI
 3
Jر( ؛Alarm) v�Q
 )ا�
>�ل (Converter؛ )ا�>�6�Calculator) #؛ (ا�

- SyncML: v1.1.1ت�����ز وwIا�? ا��dqإدارة ا� ، 
- OMA ادات;�h�/ !�
  wIو'; ا��
و ®PowerPoint  وExcel  و� !';�IWord�Q=;ات /(�ض :(�رض ا�
�=Q;ات -

Microsoft®#��Mأ . 
�رات :�I;'! ا��Tر -bإ ،���را��/ ،mSا�W ص، (�ض�T=Jا 
�ل ا�RQ ا�=Q�xي :ا�RQ ا�=Q�xي -NإدTegic T9  

�، اPوا�� وا�=>�L :ا�=��ف (�@ ا��Tت -=�� 3
Jر y�b ،!H=�� #)�
 ا6 �6
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 	� 	���� ا�'���ي و	*(�)�ت ا�'&%�ت
- #=/� ,JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM :ا��Tر ا�*

SMS OTA, ICO 
- �';�\ V�� !�aGI 3GPPو  MPEG4و  RealVideo7و  RealVideo8 
- �';�\ !�q�I: 3GPP 
-AMR-NB, AMR و RealAudio8  وRealAudio7  و�M: RealAudio Voiceت -

WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF  ت�Tة ا�wdأ�
 #�M�K/ !
�I 3=ا�Bluetooth®#�I�Tت ا��
��L
  ��THرة (�@ ا�

- RQا�: R�/z��/ 
- ���ت ا��
a�?:  ?���ت ر
a��	(�=�;دة + ٤٠��\���/( ،OTA 
- ]��} ا�=���*I #�w": Symbian . V��sis 
- Java:  ت�%��JADو  JAR  
- #�
Jدات ا���dGا�:  ���–!'wQ=ا� ?L
'  
- vCard: ل��ل /إر6
�ت أ(J��ء(اg=6م /�
�ت أ6J��/( 
- vCalendar: ل� اg=6م أ";اث ا�=�H'�/إر6
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Ważne Informacje
Dziękujemy za zakupienie cyfrowego telefonu komórkowego firmy Panasonic. Telefon ten 
może pracować w sieciach - GSM900, GSM1800 i GSM1900 (ABY SPRAWDZIC W JAKICH 
SIECIACH DZIALA TELEFON - PRZEJDZ NA STRONE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH).  
Obsługuje również pakietową transmisję danych GPRS. Przed korzystaniem proszę się 
upewnić, czy bateria jest w pełni naładowana.

My, firma Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. oświadczamy, że 
model EB-X700 jest zgodny z podstawowymi i innymi odnośnymi wymogami dyrektywy 1999/
5/EC.

Deklarację zgodności z wymogami można znaleźć na stronie:
http://www.panasonicmobile.com

Niniejszy telefon komórkowy firmy Panasonic został zaprojektowany, wyprodukowany i 
przetestowany pod kątem zgodności ze specyfikacjami w zakresie wytycznych dotyczących 
oddziaływania wysokich częstotliwości, obowiązującymi w momencie produkcji, w zgodności 
z UE, USA FCC i australijskimi przepisami ACA.

Proszę odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć najnowsze 
informacje i standardy odnośnie kraju bądź regionu, w którym używasz telefonu.
http://www.panasonicmobile.com
Poniższe informacje należy przeczytać i zrozumieć, gdyż zawierają one szczegółowe 
instrukcje, które umożliwią korzystanie z telefonu w sposób bezpieczny, zarówno dla 
użytkownika, jak i dla środowiska, a ponadto zgodny z przepisami prawa dotyczącymi 
użytkowania telefonów komórkowych.

Aby zapewnić optymalne warunki eksploatacji i zapobiec uszkodzeniu telefonu, 
należy ładować go wyłącznie przy użyciu wskazanej ładowarki. Eksploatacja w 
sposób odmienny od podanego w instrukcji spowoduje cofnięcie homologacji 
dla telefonu, a ponadto może być niebezpieczna. Podczas podróży należy 
sprawdzić, czy wartość znamionowa napięcia podana na Szybkiej Ładowarce 
Podróżnej jest zgodna z napięciem występującym w miejscu ładowania. Szybka 
Ładowarka Podróżna (EB-CAX70xx*). wchodzi w skład zestawu 
podstawowego. (Uwaga xx oznacza dany region Ładowarki, np. CN, EU, UK). 
Innym zalecanym wyposazeniem do ladowania jest ladowarka samochodowa 
(EB-CDX70).
Używanie akumulatorów innych niż zalecane przez producenta może narazić 
użytkownika na niebezpieczeństwo. W przypadku długotrwałego korzystania z 
funkcji wykorzystującej podświetlenie klawiszy, na przykład z gry lub 
przeglądarki, żywotność akumulatorów zostanie znacznie skrócona. Aby 
zapewnić akumulatorom dłuższą żywotność, należy wyłączyć opcję 
podświetlania. Nie używać telefonu bez zamocowanej osłonki akumulatorów.
Należy wyłączyć telefon komórkowy na czas podróży lotniczej. Korzystanie z 
telefonu komórkowego na pokładzie samolotu może być niebezpieczne 
(poprzez zakłócenie funkcjonowania urządzeń elektronicznych) i niezgodne z 
prawem. Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować 
zawieszenie lub odmowę świadczenia usług telefonii komórkowej na rzecz 
sprawcy lub wszczęcie dochodzenia karnego, bądź jednoczesne zastosowanie 
obu tych środków.
Zabrania się spalania lub usuwania akumulatorów wraz ze zwykłymi śmieciami. 
Akumulatory muszą być usunięte w sposób zgodny z lokalnymi przepisami; 
dopuszcza się oddanie ich do recyklingu.
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Odradza się korzystania z telefonu na terenie stacji paliw. Przypomina się 
użytkownikom o konieczności przestrzegania ograniczeń obowiązujących na 
terenie stacji paliw, zakładów chemicznych lub w miejscach, gdzie stosowane 
są materiały wybuchowe. Zabrania się wystawiania akumulatorów na działanie 
wysokiej temperatury (powyżej 60°C).
Kierowca zawsze musi bezwzględnie panować nad obsługiwanym pojazdem. 
Nie wolno trzymać telefonu podczas prowadzenia pojazdu; należy najpierw 
zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Nie należy prowadzić rozmowy przez 
zestaw głośnomówiący, jeżeli spowoduje to utratę koncentracji. Należy 
dokładnie zapoznać się oraz bezwzględnie przestrzegać ograniczeń 
dotyczących korzystania z telefonów komórkowych w regionach/krajach 
leżących na trasie przejazdu.
W przypadku używania telefonu w pobliżu osobistych urządzeń medycznych, 
takich jak rozrusznik czy aparat słuchowy, należy zachować ostrożność.

Przed wejściem na pokład samolotu lub na teren zakładu opieki zdrowotnej 
należy pamiętać o wyłączeniu funkcji alarmu, aby zapobiec automatycznemu 
włączeniu się telefonu.

Trzymanie telefonu w taki sam sposób jak telefon stacjonarny zapewni 
najlepszą pracę telefonu i jakość połączeń. Aby nie pogorszyć jakości sygnału 
lub parametrów użytkowych anteny, nie dotykać i nie zasłaniać anteny, gdy 
telefon jest włączony. Nie narażać aparatu na bezpośrednie działanie światła 
słonecznego, gdyż spowoduje to pogorszenie parametrów użytkowych aparatu. 
Wprowadzanie niedozwolonych poprawek lub dodawanie nieautoryzowanych 
akcesoriów może doprowadzić do uszkodzenia telefonu, a także stanowić 
naruszenie odnośnych przepisów. Wprowadzanie niedozwolonych poprawek 
lub dodawanie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować utratę 
uprawnień gwarancyjnych  pozostaje to bez wpływu na uprawnienia ustawowe 
użytkownika.
Jeżeli słuchawka, akumulatory lub akcesoria do ładowania ulegną zmoczeniu, 
zabrania się umieszczania ich w jakimkolwiek urządzeniu nagrzewającym, 
takim jak kuchenka mikrofalowa, pojemnik pod wysokim ciśnieniem, suszarka 
lub podobne. Grozi to przeciekiem, rozszerzeniem się, wybuchem i/lub 
zapłonem akumulatorów, słuchawki i/lub akcesoriów do ładowania. Co więcej, 
produkt lub akcesoria mogą wydzielić dym, a ponadto może dojść do 
uszkodzenia ich obwodów elektrycznych, czego efektem będzie awaria 
produktów. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, bezpośrednie lub wtórne, spowodowane w dowolny sposób przez 
niewłaściwą eksploatację.
Zaleca się wykonanie kopii zapasowych, w formie drukowanej lub 
elektronicznej, wszelkich ważnych informacji i danych, które są przechowywane 
w pamięci telefonu. Aby uniknąć przypadkowej utraty danych, należy stosować 
się do całości instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji telefonu i 
akumulatorów. Firma Panasonic nie bierze żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty wynikłe z utraty danych, w tym za jakiekolwiek straty 
bezpośrednie lub pośrednie (włączając w to wszelkie straty wtórne, utratę 
przewidywanych oszczędności oraz utratę przychodów)
Telefon może być wyposażony w funkcję przechowywania i przesyłania 
informacji osobistych. Zaleca się zachowanie należytej ostrożności w celu 
zapewnienia, że wszelkie informacje osobiste i finansowe są przechowywane 
poza telefonem. W celu ochrony informacji należy korzystać z funkcji 
zabezpieczeń słuchawki, takich jak Phone Lock (blokada telefonu) i/lub Sim 
Lock (blokada karty SIM), dostępnych w słuchawce.   Firma Panasonic nie 
bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z utraty danych, 
w tym za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie (włączając w to 
wszelkie straty wtórne, utratę przewidywanych oszczędności oraz utratę 
przychodów).
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Telefon mo¿e byæ wyposa¿ony w funkcjê przegrywania oraz przechowywania 
informacji i danych ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest 
zapewnienie, aby podczas korzystania z tej funkcji nie naruszyæ jakichkolwiek 
praw autorskich lub innych odnoœnych przepisów. Firma Panasonic nie bierze 
¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty wynik³e z utraty danych lub z 
ww. naruszenia praw autorskich lub praw w³asnoœci intelektualnej, w tym za 
jakiekolwiek straty bezpoœrednie lub poœrednie (w³¹czaj¹c w to wszelkie straty 
wtórne, utratê przewidywanych oszczêdnoœci oraz utratê przychodów).
Jeżeli telefon jest wyposażony we wbudowany lub dołączany aparat 
fotograficzny, obowiązkiem użytkownika jest zapewnienia jego prawidłowej 
eksploatacji i konserwacji. Obowiązkiem użytkownika jest uzyskanie 
wymaganych zezwoleń na fotografowanie osób lub obiektów, a także 
zapewnienie, że podczas korzystania z kamery nie dojdzie do naruszenia 
jakichkolwiek praw osobistych lub praw osób trzecich. Użytkownik jest 
zobowiązany do przestrzegania wszelkich odnośnych przepisów prawa 
krajowego lub międzynarodowego oraz innych unormowań dotyczących 
korzystania z aparatu do specjalnych zastosowań oraz w ściśle określonym 
środowisku/otoczeniu. Obejmuje to nie używanie aparatu w miejscach, w 
których korzystanie z urządzeń fotograficznych i wideo jest zakazane. Firma 
Panasonic nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe w 
dowolny sposób z naruszenia praw autorskich lub praw własności 
intelektualnej, w tym za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie.
Aby zapewnić optymalne warunki eksploatacji i zapobiec uszkodzeniu telefonu, 
należy używać go wyłącznie z autoryzowanymi akcesoriami Panasonic. Firma 
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z użytkowania 
nieautoryzowanych akcesoriów.
Telefon musi być używany zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa 
krajowego lub międzynarodowego oraz innymi, specjalnymi unormowaniami 
dotyczącymi szczególnych zastosowań oraz stosowania w ściśle określonym 
środowisku/otoczeniu. Dotyczy to m.in. używania telefonu w zakładach opieki 
zdrowotnej, na pokładzie samolotu, podczas prowadzenia pojazdu oraz innych 
ograniczeń użytkowania
Układy wyświetlacza oraz ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają 
jedynie charakter informacyjny i mogą różnić się od układu wyświetlacza lub 
wyglądu posiadanego telefonu. Firma Panasonic zastrzega sobie prawo do 
zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego 
powiadomienia.
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) opiera się na zaawansowanej technologii 
produkcyjnej i w zależności od warunków eksploatacji piksele mogą być 
jaśniejsze lub ciemniejsze. Wynika to z właściwości wyświetlacza i nie jest 
wadą produkcyjną.
Naciśnięcie dowolnego klawisza może emitować głośny ton. Unikaj trzymania 
telefonu blisko ucha podczas naciskania klawiszy.

Ekstremalne temperatury mogą przejściowo wpływać na pracę telefonu. Jest to 
zjawisko normalne i nie oznacza wystąpienia awarii. Jakość wyświetlacza może 
ulec pogorszeniu, jeżeli telefon jest używany przez dłuższy czas przy 
temperaturze otoczenia powyżej 40°C.

Zabrania się modyfikowania oraz demontażu urządzenia. Urządzenie nie 
zawiera żadnych części nadających się do naprawy przez użytkownika.

Nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje lub wstrząs.

Nie wyrzucaj baterii.
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Unikaj kontaktu urządzenia z płynami. Jeżeli urządzenie zamoknie, natychmiast 
wyjmij baterię i skontaktuj się z dealerem.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie promienie słoneczne lub wilgoć, pył 
lub gorąco.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Może eksplodować.

Metalowe przedmioty, które mogą przez przypadek dotknąć styków telefonu, 
trzymaj z dala od urządzenia/baterii. Baterie mogą spowodować zniszczenie 
urządzenia, skaleczenie lub spalenie, jeśli metalowe przedmioty (np. biżuteria, 
klucze, itp.) dotkną styków.

Zawsze ładuj baterię w dobrze wietrzonym miejscu, nie bezpośrednio na 
słońcu, w temperaturze pomiędzy +5°C a +35°C. Niemożliwe jest ładowanie 
baterii, jeśli znajduje się ona poza tym zakresem temperatur.

Podłączając telefon do zewnętrznego źródła przeczytaj instrukcję obsługi 
urządzenia, aby dokonać poprawnych i bezpiecznych połączeń. Upewnij się, 
czy telefon jest kompatybilny z urządzeniem, do którego chcesz go podłączyć.

Pozbywając się opakowań lub starego sprzętu, sprawdź lokalne regulacje 
dotyczące recyklingu.
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SAR
Unia Europejska – RTTE
TEN TELEFON FIRMY PANASONIC (MODEL EB-X700)  SPEŁNIA 
WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ  DOTYCZĄCE 
PROMIENIOWANIA FAL RADIOWYCH.
Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Urządzenie zostało 
tak zaprojektowane i wyprodukowane, aby nie zostały przekroczone normy dotyczące 
emisji częstotliwości radiowych (RF) zalecane przez Komisję Europejską. Normy te są 
częścią obszernych wytycznych i stanowią dopuszczalny poziom energii fal radiowych 
dla ogólnej populacji. Wytyczne zostały opracowane przez niezależne organizacje 
naukow wyniku gruntownej i okresowej oceny badań naukowych. Jedną z wytycznych 
jest podstawowa zasada mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
osobom, bez względu na wiek i stan zdrowia.
Podstawą normy promieniowania dla telefonów komórkowych jest jednostka pomiaru 
znana jako współczynnik absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate). 
Współczynnik SAR zalecany przez Komisję Europejską wynosi 2,0 W/kg*. Testy SAR 
są przeprowadzane przy zastosowaniu standardowych pozycji operacyjnych, gdzie 
telefon funkcjonuje na najwyższym zatwierdzonym poziomie mocy we wszystkich 
badanych pasmach częstotliwości. Pomimo iż wartość SAR jest określana na 
podstawie najwyższego zatwierdzonego poziomu mocy, rzeczywista wartość SAR 
działającego telefonu może być znacznie niższa od wartości maksymalnej. Dzieje się 
tak, ponieważ telefon został tak skonstruowany, aby mógł funkcjonować na różnych 
poziomach mocy, wykorzystując jedynie moc niezbędną do uzyskania zasięgu w sieci. 
Podsumowując, im bliżej nas znajduje się nadajnik, tym mniejsza jest moc wyjściowa 
telefonu.
Zanim dany model telefonu zostanie dopuszczony do sprzedaży musi zostać 
potwierdzona jego zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej R&TTE. Dyrektywa ta 
zawiera podstawowy wymóg ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i 
wszystkich innych osób. 
Wartość SAR dla tego modelu telefonu, mierzona podczas korzystania w pozycji przy 
uchu pod kątem spełniania norm wyniosła 0,484 W/kg. Mimo ewentualnych różnic 
pomiędzy poziomami SAR różnych telefonów i będących w różnych pozycjach 
użytkowania wszystkie spełniają wymagania Unii Europejskiej dotyczące 
promieniowania RF. 
Urządzenie to spełnia odpowiednie normy emisji fal radiowych gdy wykorzystywane 
jest w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. 
Futerały, zaczepy na pasek i inne uchwyty do mocowania telefonu na ciele nie powinny 
zawierać elementów metalowych i powinny utrzymywać telefon w odległości co 
najmniej 1,5 cm od ciała.
Chociaż mogą występować różnice między poziomami SAR różnych telefonów w 
różnych pozycjach, jednak wszystkie modele spełniają odpowiednie normy unijne 
dotyczące emisji fal radiowych.
* Współczynnik SAR dla powszechnie dostępnych telefonów komórkowych wynosi 
średnio 2,0 waty/kilogram (W/kg) na dziesięć gramów tkanki ludzkiego ciała. Normy 
zapewniają podstawową granicę bezpieczeństwa dającą dodatkowe zabezpieczenie 
użytkownikom oraz kompensującą wszelkie odchylenia pomiaru. Wartości SAR mogą 
się różnić w zależności od krajowych wymagań i pasma danej sieci.
W celu zapoznania się z informacjami o wartościach SAR w innych regionach prosimy 
o odwiedzenie strony http://www.panasonicmobile.com/health.html
Oświadczenie: Niniejszy dokument został przetłumaczony z języka angielskiego. 
Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za wierność tłumaczenia tego 
dokumentu.
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Prawa Autorskie

© 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Informacje zamieszczone w tym 
dokumencie mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego 
powiadomienia. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być 
reprodukowana lub transmitowana w żadnej formie, za pomocą 
jakichkolwiek środków, bez otrzymania wyraźnego zezwolenia 
ze strony Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

Patent CP8

Produkt zawiera oprogramowanie na licencji Atelier. Copyright © 
2004 Atelier, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawiera elementy © 
2004 Symbian Ltd.

Copyright © 2004 Arcsoft, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zasilany przez Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot 
Capsule® zarejestrowany znak handlowy HI K.K.

Panasonic X700 z technologią Bluetooth®. Nazwa marki 
Bluetooth oraz loga są własnością Bluetooth SIG, Inc., a 
jakiekolwiek wykorzystanie tych marek przez Panasonic jest 
objęte licencją. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą 
do ich odpowiednich właścicieli.

Karta Pamięci miniSD™

Java i wszystkie znaki handlowe i logo oparte na Java są 
znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami 
handlowymi Sun Microsystems, Inc. w USA i innych krajach.
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Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie na licencji firmy 
Symbian Ltd. © 1998-2004; produkt opiera się na systemie 
operacyjnym Symbian OS. Niniejsze oprogramowanie jest 
oparte na części prac zespołu FreeType Team. Niniejszy 
produkt jest objęty jednym lub większą ilością patentów: patent 
zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 5,155,805, patent 
zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 5,352, 479, patent 
zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 5,159,668, patent 
zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie 2232861, patent 
zarejestrowany we Francji 90 05712.

Wprowadzanie tekstu T9 jest licencjonowane w oparciu o co 
najmniej jeden z poniższych patentów: Patenty USA, nr 
5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, i 6 011 554; Patent 
australijski, nr 727539; kanadyjski nr 1 331 057; brytyjski, nr 
2238414B; Hong Kong Patent Standardowy nr HK0940329; 
Singapur, nr 51383; Patent europejski nr 0 842 463 
(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; Koreański 
nry KR201211B1 i KR226206B1; następne patenty są 
rozpatrywane na całym świecie.

MicroGolf jest objęte prawem autorskim Copyright © 2004 
Morpheme Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Balloon-Headed Boy jest objęte prawem autorskim Copyright © 
2004 Morpheme Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PC Suite Synchronisation zawiera oprogramowanie do 
synchronizacji, będące własnością firmy Time Information 
Services Limited, copyright © 1996 - 2004. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Technologia VoiceSignal

Produkt zawiera oprogramowanie na licencji firmy Nokia. 
Copyright © 2004 Nokia Corporation. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Produkt ten jest licencjonowany na warunkach przewidzianych 
licencją portfela patentowego MPEG-4 dla zastosowań 
osobistych i niekomercyjnych konsumenta 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 dla 
innych zastosowań.
Dodatkowe informacje można uzyskać z ‘MPEG LA, LLC’ 
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© 2003-2004 Mobility Electronics, Inc.
WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE:
MOBILITY TEXAS, INC. ("LICENCJODAWCA") UDZIELA LICENCJI NA TO 
OPROGRAMOWANIE TYLKO POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA WSZYSTKICH 
WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 
("EULA”). PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW PRZED 

ZAINSTALOWANIEM TEGO OPROGRAMOWANIA, PONIEWAŻ POPRZEZ WYKORZYSTANIE SWOICH 
PRAW DO UZYCIA TEGO OPROGRAMOWANIA WYRAŻASZ ZGODĘ NA OBJĘCIE TWOJEJ OSOBY 
WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (”EULA”). JEŻELI NIE ZGADZASZ 
SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, LICENCJODAWCA NIE UDZIELA LICENCJI DLA TEGO OPROGRAMOWANIA, 
A W TAKIM PRZYPADKU MUSISZ USUNĄĆ WSZYSTKIE PLIKI ZE SWOJEGO TELEFONU, 
URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO, ORAZ/LUB KOMPUTERA OSOBISTEGO. Prawa własności do 
Oprogramowania.
Przyznanie Licencji Licencjodawca przyznaje nie wyłączne prawo do używania jednej kopii 
Oprogramowania na pojedynczym komputerze lub urządzeniu przenośnym ("Urządzenie"). Możesz 
wczytać jedną kopię do pamięci jednego Urządzenia i możesz używać tej kopii wyłącznie na tym samym 
Urządzeniu.
Ograniczenia dotyczące Użycia i Transferu Jeżeli ten pakiet Oprogramowania zawiera wiele typów 
nośników, możesz używać jedynie nośnika odpowiedniego dla posiadanego Urządzenia. Nie możesz 
używać innych nośników w innym Urządzeniu albo komputerze lub też wypożyczać, dzierżawić, przenosić 
lub przekazywać oprogramowanie innemu użytkownikowi, za wyjątkiem całkowitego przeniesienia 
Oprogramowania i wszystkich materiałów pisemnych (jak to zostało wyjaśnione poniżej). Nie możesz 
kopiować Oprogramowania, za wyjątkiem (1) wykonania jednej kopii przeznaczonej wyłącznie do celów 
związanych z wykonywaniem kopii zapasowej lub z archiwizacją oraz (2) jednorazowego przeniesienia tego 
Oprogramowania na dysk twardy, przy założeniu, że oryginał zostanie zachowany jedynie dla celów 
związanych z wykonywaniem kopii zapasowej lub z archiwizacją. Nie możesz kopiować materiałów 
pisemnych. Możesz na stałe przenieść to Oprogramowanie i towarzyszące mu materiały pisemne 
(włączając w to najnowszą aktualizację i wszystkie poprzednie wersje), jeżeli nie pozostawisz sobie żadnych 
kopii, a osoba, której Oprogramowanie będzie przekazane, wyrazi zgodę objęcie jej postanowieniami 
niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (”EULA”). Takie przekazanie powoduje wygaśnięcie 
Twojej licencji. Nie możesz dzierżawić, wynajmować, pozwalać na korzystanie z Oprogramowania przez 
wielu użytkowników, wprowadzać podziału czasu korzystania z Oprogramowania, używać Oprogramowania 
w biurze usługowym lub w inny sposób przenosić lub przekazywać prawa do korzystania z Oprogramowania 
lub w jakikolwiek sposób adaptować część z tych praw, za wyjątkiem sytuacji określonych w tym ustępie. 
Nie możesz stosować inżynierii wstecznej, dekompilować lub dokonywać demontażu tego 
Oprogramowania.
Gwarancja Ograniczona, Zastrzeżenia oraz Ograniczenie Odpowiedzialności za Uszkodzenia
Licencjodawca gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zgodnie z informacjami w towarzyszących 
materiałach pisemnych przez okres 30 dni od daty zakupu Oprogramowania. LICENCJODAWCA NIE 
PRZYJMUJE NA SIEBIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, 
WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO LUB DOROZUMIANYCH, W TYM (ALE BEZ OGRANICZENIA DO) 
RĘKOJMI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW ODNOŚNIE 
OPROGRAMOWANIA I TOWARZYSZĄCYCH MU MATERIAŁÓW PISEMNYCH. LICENCJODAWCA NIE 
GWARANTUJE WOLNEGO OD BŁĘDÓW I BEZAWARYJNEGO UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA. 
Ta ograniczona gwarancja zapewnia określone korzyści prawne. Możesz również posiadać inne, zależne od 
stanu, państwa lub regionu, w którym zamieszkujesz. Niektóre z tych przepisów prawa wykluczają 
powyższe ograniczenia, tak więc mogą one nie stosować się do Twojej osoby. CAŁKOWITĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LICENCJODAWCY I JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM DLA 
OPROGRAMOWANIA NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI 
BĘDZIE, ZALEŻNIE OD WYBORU LICENCJODAWCY, (A) REFUNDACJA PONIESIONEJ CENY ZAKUPU 
LUB (B) WYMIANA OPROGRAMOWANIA, JEŻELI ZOSTANIE ONO ZWRÓCONE DO LICENCJODAWCY, 
NA INNĄ KOPIĘ ZA POKWITOWANIEM ODBIORU. Każde wymienione Oprogramowanie zostanie objęte 
gwarancją na resztę oryginalnego okresu gwarancyjnego lub na 30 dni, zależnie od tego, który z tych 
okresów jest dłuższy. Niniejsza Gwarancja Ograniczona traci ważność, jeżeli uszkodzenie Oprogramowania 
wynikało z modyfikacji, wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania. W ŻADNYM PRZYPADKU 
LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY, WŁACZAJĄC W TO UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ 
OSZCZĘDNOŚCI, LUB INNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB CELOWE SZKODY, SPOWODOWANE 
UŻYCIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA OPROGRAMOWANIA. Ponieważ niektóre stany, państwa lub 
regiony nie pozwalają na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za celowe lub przypadkowe 
szkody, powyższe ograniczenia mogą nie stosować się do Twojej osoby. Niniejsza Umowa Licencyjna 
Użytkownika Końcowego (”EULA”) podlega przepisom prawnym Stanu Texas i może być egzekwowana 
przez licencjodawców Mobility, w tym, bez ograniczeń, przez firmę Schema Software, Inc. Jeżeli masz 
jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (”EULA”) lub 
zechcesz skontaktować się z Licencjodawcą z jakiegokolwiek powodu, prosimy pisać na adres: Mobility 
Texas, Inc. 5508 W.
Prawa Zastrzeżone przez Rząd Stanów Zjednoczonych. To Oprogramowanie oraz jego dokumentacja 
dostarczone zostały z Prawami Zastrzeżonymi. Użycie, kopiowanie lub ujawnianie przez Rząd USA podlega 
ograniczeniom ujętym odpowiednio w podpunkcie (c)(1) klauzuli dot. Praw zawartych w danych 
technicznych i oprogramowaniu komputerowym (Rights in Technical Data and Computer Software) w akcie 
DFARS 252.227-7013 oraz w podpunktach (c)(1)(ii) oraz (2) klauzuli dot. Praw zastrzeżonych w 
komercyjnym oprogramowaniu komputerowym (Commercial Computer Software - Restricted Rights) w 
akcie 48 CFR 52.227-19. Dostawcą jest Mobility Texas, Inc. 5508 W.
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GSM 
Karta Gwarancyjna

UWAGA: KARTA GWARANCYJNA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA POPRAWNIE. 
GWARANCJA WAŻNA ŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU. JAKIEKOLWIEK 

ZMIANY, WYTARCIA LUB ZAMAZANIA TEJ STRONY KARTY UNIEWAŻNIAJĄ 
GWARANCJĘ. 

Stempel i podpis
Sprzedawcy-Gwaranta

Data zakupu

ZAPOZNAŁEM SIĘ I 
AKCEPTUJĘ
WARUNKI NINIEJSZEJ 
GWARANCJI

Imię i nazwisko Klienta

Adres

Podpis Klienta
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Dane Techniczne

Rozmiar 
- Długość x szerokość x grubość: 96 mm x 49 mm x 24 mm

- Masa: 110 g

Obsługiwane pasma sieci 
- Standard: GSM900 Klasa 4   GSM1800 Klasa 1   GSM1900 Klasa 1

- Nośnik danych: GPRS klasa 10; CSD

Bateria 
- Standardowo: 780 mAh litowo-jonowa

- Czas rozmów: Od 2 do 5 godzin

- Czas w trybie gotowości: Od 77 do 170 godzin

- Czas ładowania: ok.90 do 120 minut

Wyświetlacze 
- Wyświetlacz główny : 176 x 208 pikseli TFT LCD; 65k kolorów

- Wyświetlacz zewnętrzny: 64 x 96 pikseli CSTN LCD; 56k kolorów

Aparat fotograficzny 
- Typ: VGA CMOS

- Oświetlenie zdjęciowe: Zakres 1-2 m

- Wideo: Koder - dekoder H.263; Dekoder MPEG4; strumień zgodny z 
3GPP OMA

- Inne funkcje: Oświetlenie zdjęciowe “Superbright”; Powiększenie do 
4X; Ramki; Kadrowanie

Uwaga: Czasy rozmów i trybu gotowości zależą od warunków sieci, 
stanu baterii i używania określonych pewnych funkcji, jak np. 
transmisji danych, grier, Bluetooth®, aparatu fotograficznego.
Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania i zużycia 
baterii.
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Łącza 
- Bluetooth®: Port szeregowy, Dial-up Networking, wymiana plików 

Object Push, transfer plików, zestaw słuchawkowy oraz profile trybu 
głośnomówiącego Handsfree (v1.1)

- Port IR: SIR (wolna transmisja IR)

- USB: v1.1

Funkcje programowe 
- System Operacyjny: Symbian v7.0s, Seria 60 v2.0

- Przeglądarka: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, cHTML, inne)

- Java: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135

- Cyfrowe Zarządzanie Prawami Dostępu: Blokada przesyłania dalej 
DRM + dodatkowa ochrona zawartości

- Przesyłanie wiadomości: MMS 2.0, SMS, Smart Messaging

- E-mail: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2

- Zarządzanie Danymi Osobistymi: Kontakty; Kalendarz; Harmonogram; 
Zegary (NITZ [Strefa Czasu Podawana Przez Sieć], analogowy, 
cyfrowy); Alarm; Kalkulator; Konwerter

- SyncML: v1.1.1, Menedżer Urządzenia i Synchronizacja Danych

- Zaopatrywanie Klientów OMA

- Przeglądarka dokumentów: przeglądanie/edycja dokumentów 
własnych aplikacji Microsoft® Word, Excel i PowerPoint® 

- Edycja zdjęć: Kadrowanie, pokaz slajdów, panorama, ramki

- Słownik predyktywny: wpisywanie tekstu za pomocą Tegic T9

- Identyfikacja głosu: Nazwa mówiącego, ciągłe wybieranie cyfr, 
polecenia i obsługa
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Obsługiwane pliki i formaty 
- Obrazy nieruchome: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, 

MBM, SMS OTA, ICO

- Odtwarzanie wideo: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 i RealVideo8

- Nagrywanie wideo: 3GPP

- Dźwięk: RealAudio Voice, RealAudio7 i RealAudio8, AMR-NB, AMR-
WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAFUrządzenia 
dźwiękowe 
Bluetooth®ograniczone są do połączeń głosowych

- Tekst: Tekst/zwykły

- Dźwięki dzwonka: polifoniczne 40+ , dźwięki OTA

- Pakiet instalacyjny Aplikacji: Plik Symbian .sis

- Java: Pliki JAD i JAR

- Certyfikaty cyfrowe: Tak - można pobrać

- vCard: Wysyłanie i odbieranie wizytówek (kart Kontaktów)

- vCalendar: Wysyłanie i odbieranie zdarzeń z Kalendarza
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Gwarancja Wyrobów Panasonic

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.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi 
częściami lub defektami produkcyjnymi.
Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z 
niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę 
gwarancyjną łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, ( nr seryjny, model, data zakupu 
tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis 
Kupującego),
ważnego dowodu zakupu, 
wadliwego Produktu.
Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z 
warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w okresie 1 roku poczynając od daty 
zakupu Produktu.
1. 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.

2. 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.

3. 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 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.

4. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części 
Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
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opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z 
niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.

5. 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
6. 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.

7. 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, 

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.    

8. 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.
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9. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w 
ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu. 

10. 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. 

11. 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. 
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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
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
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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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REJESTR NAPRAW

DATA
PRZYJĘCIA

DATA 
NAPRAWY

NR KARTY 
NAPRAWY OPIS NAPRAWY PODPIS

I PIECZĄTKA SERWISU
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Informaţii Ii Importante
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest telefon celular digital Panasonic. Telefonul este 
proiectat să funcţioneze pe reţele GSM - GSM900, GSM1800 şi GSM1900 VERIFICATI 
RETEAUA DISPONIBILA - CONSULTATI PAGINA CU SPECIFICATII. Acceptă de asemenea 
şi GPRS pentru conexiunea pachetelor de date. Asiguraţi-vă că bateria este încărcată 
complet înaintea utilizării. 

Noi, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declarăm că modelul 
EB-X700 respectă cerinţele esenţiale şi altele cerinţe relevante ale directivei 1999/5/EC.

O declaraţie de conformitate în acest sens se poate găsi la: 
http://www.panasonicmobile.com

Acest telefon mobil Panasonic este proiectat, fabricat şi testat pentru conformitate cu 
specificaţiile privind instrucţiunile de expunere la energia frecvenţei radio aflate în vigoare în 
momentul fabricării, în conformitate cu reglementările UE, FCC SUA, şi ACA australiene. 

Vă rugăm să consultaţi pagina noastră de Internet pentru cele mai recente informaţii / norme 
şi reguli de utilizare din ţara/regiunea Dumneavoastră de utilizare.
http://www.panasonicmobile.com

Informaţiile de mai jos trebuie citite şi înţelese corespunzător deoarece oferă detalii care vă 
permit utilizarea telefonului în condiţii de siguranţă atât pentru dumneavoastră cât şi pentru 
mediul înconjurător, cerinţe conforme cu toate cerinţele legale privitoare la utilizarea 
telefoanelor celulare.

Acest aparat trebuie încărcat numai cu ajutorul echipamentelor de încărcare 
aprobate pentru a se asigura un nivel optim de funcţionare şi pentru a se evita 
deteriorarea telefonului. Orice altă utilizare atrage după sine invalidarea 
aprobărilor privitoare la acest aparat şi poate constitui un pericol. În cazul în 
care călătoriţi în străinătate, asiguraţi-vă că tensiunea nominală a încărcătorului 
Fast Travel este compatibilă cu zona de utilizare. O dată cu telefonul este livrat 
şi un încărcător Fast Travel (EB-CAD55xx*). Notă* xx indică zona în care este 
produs încărcătorul, de exemplu CN, EU, UK.
Utilizarea altor baterii în afara celor recomandate de producător poate avea ca 
efect un risc de securitate. În cazul în care utilizaţi o funcţie prin care menţineţi 
activată opţiunea de iluminare a tastelor pentru mai mult timp, cum ar fi un joc 
sau browser-ul, durata de viaţă a bateriei va fi extrem de scurtă. Pentru a 
menţine o durată de viaţă a bateriei mai lungă, dezactivaţi opţiunea de iluminare 
a tastelor. Nu utilizaţi telefonul în cazul în care capacul bateriei nu este închis.
În cazul în care vă aflaţi la bordul unui avion, închideţi telefonul. Utilizarea 
telefoanelor celulare la bordul unui avion poate fi periculoasă pentru operarea 
navei, poate deteriora reţeaua celulară şi de asemenea poate fi ilegală. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la suspendarea sau anularea 
serviciilor de telefonie celulară pentru contravenient, sau acţionarea acestuia în 
justiţie, sau ambele.
Nu aruncaţi bateria în foc sau la gunoi. Bateria trebuie eliminată în conformitate 
cu legislaţia locală şi poate fi reciclată.

Este recomandat să nu utilizaţi aparatul la punctele de alimentare cu 
combustibil. Utilizatorilor li se reaminteşte să respecte restricţiile cu privire la 
utilizarea echipamentelor radio în depozitele de combustibil, în fabricile de 
produse chimice sau în locurile unde se efectuează operaţiuni de minare. Nu 
expuneţi bateria la temperaturi foarte ridicate (peste 60 °C).
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Este foarte important ca şoferul să menţină în orice moment controlul asupra 
vehiculului. Nu utilizaţi telefonul în timp ce conduceţi; găsiţi mai întâi un loc sigur 
de oprire a autovehiculului. De asemenea, nu utilizaţi un microfon handsfree 
(mâini libere) dacă acest lucru vă distrage atenţia de la drum. Informaţi-vă 
întotdeauna despre restricţiile privitoare la utilizarea telefoanelor celulare în 
zona în care conduceţi şi respectaţi-le în orice moment.
Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită de fiecare dată când utilizaţi telefonul în 
apropierea imediată a dispozitivelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace 
şi protezele auditive.

Nu uitaţi să dezactivaţi opţiunea de alarmă atunci când vă aflaţi într-un avion 
sau într-un spital, pentru a împiedica pornirea automată a telefonului.

Pentru o utilizare eficientă, ţineţi telefonul aşa cum aţi proceda cu orice telefon 
obişnuit. Pentru a evita deteriorarea calităţii semnalului sau a performanţei 
antenei, nu atingeţi şi nu acoperiţi zona în care se află antena atunci când 
telefonul este pornit. Nu lăsaţi aparatul foto expus luminii directe a soarelui 
pentru a nu afecta funcţionarea acestuia. Orice modificări sau adăugarea unor 
accesorii neautorizate pot duce la deteriorarea telefonului şi pot reprezenta o 
încălcare a legilor în vigoare. Utilizarea unei modificări sau a unor accesorii 
neautorizate poate duce la anularea garanţiei dumneavoastră  ceea ce nu 
afectează drepturile dumneavoastră legale.
În cazul în care microreceptorul, bateria acestuia sau accesoriile de încărcare 
sunt ude, nu le puneţi în nici un tip de aparat de încălzire, cum ar fi un cuptor cu 
microunde, un container sub presiune, un uscător sau orice aparat asemănător. 
Acest fapt poate avea ca rezultat apariţia unor scurgeri, încălzirea, dilatarea, 
explozia sau aprinderea bateriei, microreceptorului şi / sau accesoriilor de 
încărcare. În plus, produsul sau accesoriile acestuia pot emite fum şi circuitele 
electrice ale acestora se pot deteriora, provocând astfel o funcţionare 
nesatisfăcătoare. Panasonic nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru 
oricare şi toate avariile, fie ele directe sau indirecte, cauzate de orice utilizare 
necorespunzătoare.
Este recomandat să creaţi o copie de rezervă corespunzătoare, pentru orice 
informaţii sau date importante pe care le salvaţi în memoria telefonului 
dumneavoastră. Pentru a evita pierderea accidentală a datelor, vă rugăm 
respectaţi toate instrucţiunile legate de păstrarea si menţinerea telefonului 
dumneavoastră şi a bateriei acestuia. Panasonic nu îşi asumă răspunderea 
oricare şi toate daunele cauzate de orice pierdere de date, incluzând, dar fără 
să se limiteze la, pierderile directe şi indirecte (care includ, dar fără să se 
limiteze la, pierderi indirecte, economii anticipate, şi pierdere de venit).
Telefonul dumneavoastră poate avea capacitatea de a stoca şi de a comunica 
informaţii cu caracter personal. Este recomandabil să vă asiguraţi că nici o 
informaţie cu caracter personal sau financiar nu este stocată în telefonul 
dumneavoastră. Trebuie să utilizaţi caracteristicile de siguranţă, precum 
Blocarea Telefonului şi / sau Blocarea cartelei Sim, oferite de aparat ca măsură 
de protecţie a informaţiilor deţinute. Panasonic declină orice responsabilitate cu 
privire la oricare şi toate daunele rezultate din pierderea oricăror date, inclusiv, 
dar fără să se limiteze la, pierderi directe şi indirecte (care includ, dar fără să se 
limiteze la, pierderi indirecte, economii anticipate, şi pierdere de venit).
Telefonul dumneavoastră poate avea capacitatea de a transfera şi de a stoca 
informaţii şi date de la surse externe. Dumneavoastră aveţi responsabilitatea de 
a vă asigura că nu încălcaţi prin aceasta nici o lege privind drepturile de autor 
sau orice alte legi aplicabile. Panasonic declină orice responsabilitate cu privire 
la oricare şi toate daunele cauzate de orice pierdere de date sau de orice 
asemenea încălcare a drepturilor de autor sau IPR, inclusiv, dar fără să se 
limiteze la, pierderi directe sau indirecte (care includ, dar fără să se limiteze la, 
pierderi indirecte, economii anticipate, şi pierdere de venit).
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În cazul în care telefonul dumneavoastră este dotat cu un aparat foto integrat 
sau adiţional, este recomandabil să îl utilizaţi cu atenţia adecvată. 
Dumneavoastră aveţi responsabilitatea de a vă asigura că aveţi permisiunea de 
a fotografia persoane şi obiecte şi că nu încălcaţi, prin utilizarea aparatului foto, 
nici un drept personal sau al unor terţi. Trebuie să respectaţi toate legile 
naţionale sau internaţionale în vigoare sau orice alte restricţii cu caracter 
special care reglementează utilizarea aparatului foto pentru anumite aplicaţii şi 
medii, incluzând şi utilizarea aparatului foto în acele locuri în care utilizarea 
echipamentelor video şi de fotografiat poate fi interzisă. Panasonic declină orice 
responsabilitate cu privire la oricare si toate daunele cauzate de orice încălcare 
a legilor privind dreptul de autor sau de proprietate intelectuală, incluzând, dar 
fără să se limiteze la, pierderi directe şi indirecte.
Pentru a se asigura un nivel optim de funcţionare şi a se evita deteriorarea 
telefonului, acesta trebuie utilizat doar cu accesorii Panasonic aprobate. 
Panasonic nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la daunele cauzate de 
utilizarea unor accesorii Panasonic neaprobate.

Acest telefon trebuie utilizat în conformitate cu orice lege naţională sau 
internaţională sau orice restricţii cu caracter special care reglementează 
utilizarea acestuia în anumite aplicaţii şi medii. Aceasta include, dar fără să se 
limiteze la, restricţia de utilizare în spitale, avioane şi în timpul condusului, 
precum şi oricare alte restricţii de utilizare.
Afişajele şi imaginile din cadrul acestui document au doar rol ilustrativ şi pot fi 
diferite de afişajele reale pe de telefonul dumneavoastră. Panasonic îşi rezervă 
dreptul de a modifica informaţiile cuprinse în acest document fără nici o 
notificare prealabilă.
Afişajul cu cristale lichide (LCD) utilizează o tehnologie de producţie de mare 
precizie, şi în anumite circumstanţe pixelii pot avea un aspect mai strălucitor 
sau mai întunecat. Acest fapt se datorează caracteristicilor LCD şi nu este un 
defect de producţie.
Apăsarea oricărei taste poate produce un sunet puternic. Evitaţi ţinerea 
telefonului aproape de ureche în timp ce apăsaţi tastele.

Temperaturile foarte ridicate sau foarte scăzute pot afecta temporar 
funcţionarea telefonului dumneavoastră. Acest lucru este normal şi nu indică o 
dereglare. Calitatea afişajului se poate diminua dacă telefonul este utilizat la 
temperaturi de peste 40 °C pentru o perioadă îndelungată.

Nu modificaţi şi nu dezasamblaţi aparatul. Nu conţine piese care pot fi reparate 
de utilizator.

Nu supuneţi echipamentul la vibraţii sau şocuri excesive. 
Nu scăpaţi bateria.

Evitaţi contactul cu lichidele. Dacă echipamentul de umezeşte, îndepărtaţi 
imediat bateria şi contactaţi-vă furnizorul. 

Nu lăsaţi echipamentul expus direct razelor solare sau unei atmosfere umede, 
cu praf, sau fierbinte. 
Nu aruncaţi niciodată bateria în foc. Ar putea exploda.
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Ţineţi articolele metalice care pot atinge în mod accidental bornele departe de 
echipament/baterie. 
Bateriile pot cauza avarierea proprietăţii, leziuni, sau arsuri dacă atingeţi 
bornele cu un material conductor (de ex. bijuterii de metal, chei, etc.).

Încărcaţi întotdeauna bateria într-o zonă bine-ventilată, nu o expuneţi direct 
razelor solare, la o temperatură între +5°C şi +35°C. Este imposibilă 
reîncărcarea bateriei dacă temperatura sa nu se încadrează în aceste limite. 

Atunci când conectaţi telefonul la o sursă externă, citiţi instrucţiunile de folosire 
ale echipamentului pentru o conectare corectă şi respectarea măsurilor de 
siguranţă. Asiguraţi-vă că telefonul este compatibil cu produsul la care urmează 
să-l conectaţi. 

Atunci când vă debarasaţi materialele de ambalare sau echipamente vechi, 
contactaţi autorităţile locale pentru informaţii privind reciclarea. 
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SAR
INTERNATIONAL - ICNIRP
ACEST TELEFON PANASONIC PHONE (MODEL EB-X700) 
RESPECTĂ STANDARDELE REFERITOARE LA EXPUNEREA LA 
UNDE RADIO.
Telefonul dv. mobil este un emiţător-receptor radio. El este conceput şi fabricat astfel 
încât să nu depăşească limitele pentru expunere la frecvenţele radio (RF) 
recomandate de directivele internaţionale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din 
directive detaliate şi stabilesc niveluri permise ale energiei RF pentru populaţia medie. 
Directivele au fost realizate de organizaţii de ştiinţă independente, după o evaluare 
periodică şi atentă a studiilor ştiinţifice. Limitele includ o marjă substanţială de 
siguranţă, menită să asigure siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi 
starea sănătăţii.
Standardul de expunere pentru telefoanele mobile aplică o unitate de măsură 
cunoscută sub numele de rată specifică de absorbţie (SAR). Limita SAR stabilită în 
directivele internaţionale este de 2,0 W/kg.* Testele SAR au fost realizate folosind 
poziţii de funcţionare standard, cu telefonul transmiţând la cel mai înalt nivel certificat 
de putere, în toate benzile de frecvenţă testate. Chiar dacă SAR este stabilit la cel mai 
înalt nivel de putere certificat, valoarea efectivă a SAR pentru acest telefon în timpul 
funcţionării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul a fost 
conceput pentru a funcţiona la nivele multiple de putere, astfel încât să folosească 
numai puterea necesară pentru a ajunge la reţea. În general, cu cât vă aflaţi mai 
aproape de o antenă a staţiei de bază, cu atât va fi mai mică puterea emisă de telefon. 
Valoarea SAR pentru acest model de telefon, în cadrul testelor privind folosirea în 
momentul convorbirii, a fost de 0,484 W/kg, în conformitate cu directivele 
internaţionale. Deşi există diferenţe între nivelele SAR ale diferitelor telefoane şi 
pentru poziţii diferite, toate aceste nivele îndeplinesc standardele internaţionale 
corespunzătoare privind expunerea la RF. 
Acest dispozitiv îndeplineşte directivele privind expunerea RF atunci când este folosit 
în poziţia normală de utilizare, la ureche, sau atunci când este poziţionat la cel puţin 
1,5 cm depărtare de corp. Atunci când este folosit un dispozitiv de transport, o centură 
sau un suport pentru utilizare pe lângă corp, acesta nu trebuie să conţină metal şi 
trebuie să poziţioneze produsul la cel puţin 1,5 cm depărtare de corp.
Chiar dacă pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor telefoane şi în poziţii 
diferite, acestea îndeplinesc toate directivele internaţionale relevante pentru 
expunerea RF. 
* Limita SAR pentru telefoanele mobile folosite de public este 2,0 waţi/kilogram (W/kg) 
ponderată la zece grame de ţesut. Această limită include o marjă substanţială de 
siguranţă, pentru a oferi o protecţie suplimentară publicului şi pentru a ţine cont de 
toate variaţiile din timpul măsurătorilor. Valorile SAR pot varia în funcţie de cerinţele 
naţionale de raportare şi de banda de reţea. 
Pentru informaţii despre SAR în alte regiuni, citiţi secţiunea de informaţii despre 
produs la adresa http://www.panasonicmobile.com/health.html
Clauză de neresponsabilitate: Acest document a fost tradus dintr-un text sursă scris 
în limba engleză. Noi, Panasonic, nu putem accepta responsabilitatea pentru 
corectitudinea traducerii acestui document.
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Drepturi de Autor

© 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Toate 
drepturile rezervate. Informaţiile din prezentul document pot fi 
supuse unor modificări fără ca acestea să fie notificate. Nici o 
parte din aceste instrucţiuni nu poate fi reprodusă sau 
transmisă sub nici o formă sau prin orice mijloc fără a obţine 
permisiunea expresă a companiei Panasonic Mobile 
Communications Co., Ltd.

Patent CP8 

Copyright © Arcsoft 2004. Toate drepturile rezervate.

Furnizat de Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot 
Capsule® marcă înregistrată a HI K.K.

Panasonic X700 cu tehnologie Bluetooth®. Marca Bluetooth 
şi logo-urile sunt proprietatea firmei Bluetooth® SIG, Inc. şi 
orice utilizare a unor astfel de mărci de către compania 
Panasonic se face sub licenţă. Alte mărci de fabricaţie şi 
denumiri comerciale sunt acelea ale proprietarilor respectivi 
ai acestora.

Cartela de memorie miniSD™ 

Toate mărcile şi emblemele Java şi bazate pe Java sunt 
mărci sau mărci înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. din 
Statele Unite ale Americii şi alte ţări.

Acest produs conţine programe licenţiate Symbian Ltd. © 
1998-2004; produsul se bazează pe OS Symbian. Acest 
program se bazează în mare parte pe lucrul FreeType Team 
(Echipei FreeType). Acest produs este protejat de unul sau 
mai multe dintre următoarele brevete: Brevet pentru Statele.
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Introducerea de text T9 este licenţiată de una din 
următoarele: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 
5,945,928, şi 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; 
Canadian No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 
2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; 
Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 
463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; 
Republica Coreeană Pat. Nos. KR201211B1 şi KR226206B1; 
şi alte patente suplimentare sunt în derulare la nivel mondial. 

Jocul MicroGolf este protejat de drepturile de autor © 2004 
Morpheme Limited. Toate drepturile rezervate.
Jocul Balloon-Headed Boy este protejat de drepturile de autor 
© 2004 Morpheme Limited. Toate drepturile rezervate.

Sincronizarea setului de programe pentru calculatorul 
personal include programe cu copyright © 1996 - 2004 Time 
Information Services Limited. Toate drepturile rezervate.

Tehnologii VoiceSignal 

Acest produs conţine programe licenţiate Nokia Corporation. 
Copyright © 2004 Nokia Corporation. Toate drepturile 
rezervate.

Acest produs este autorizat sub licenţa pentru portofoliul de 
brevete MPEG-4 pentru uzul personal şi non-comercial al 
unui consumator pentru ca acesta să (i) codeze fişiere video 
conform MPEG-4 Visual Standard – Standardului Vizual 
MPEG-4 (“Fişiere Video MPEG-4”) şi/sau (ii) să decodeze 
Fişierele Video MPEG-4 care au fost codate de către un 
consumator implicat într-o activitate personală şi non-
comercială şi/sau care au fost obţinute de la un furnizor de 
fişiere video autorizat.
Nu se acordă şi nu este implicată nici o licenţă pentru 
Puteţi obţine informaţii suplimentare de la.
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© 2003-2004 Mobility Electronics, Inc.
IMPORTANT- CITIŢI CU ATENŢIE:

COMPANIA MOBILITY TEXAS, INC. ("PROPRIETARUL DE LICENŢĂ") DOREŞTE 
SĂ AUTORIZEZE UTILIZAREA ACESTUI PROGRAM NUMAI DE CĂTRE 
DUMNEAVOASTRĂ DACĂ ACCEPTAŢI TOATE CONDIŢIILE ACESTUI CONTRACT 

DE ACORDARE A LICENŢEI PENTRU UTILIZATORUL FINAL ("UTILIZATOR"). VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI 
CU ATENŢIE CONDIŢIILE ÎNAINTE DE A INSTALA PROGRAMUL, DEOARECE PRIN EXERCITAREA 
DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

DE UTILIZARE A PROGRAMUL, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI CONDIŢIILE PREZENTULUI 
CONTRACT DE ACORDARE A LICENŢEI PENTRU UTILIZATORUL FINAL. DACĂ NU SUNTEŢI DE 
ACORD CU CONDIŢIILE RESPECTIVE, PROPRIETARUL DE LICENŢĂ NU VA AUTORIZA UTILIZAREA 
ACESTUI PROGRAM DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, ŞI ÎN ACEST CAZ DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE 
SĂ ŞTERGEŢI TOATE FIŞIERELE DIN TELEFON, APARAT PORTABIL, ŞI/SAU CALCULATOR 
PERSONAL.

Proprietatea asupra Programului Acest program Quickoffice™ şi alt(e) produs(e) inclus(e) 
("Programul") şi materialele scrise aferente, inclusiv toate drepturile legate de proprietatea intelectuală şi 
de informaţiile confidenţiale aferente, aparţin sau sunt sub licenţa Proprietarului de licenţă şi sunt protejate 
de legile referitoare la drepturile de autor din Statele Unite, de legile altor ţări, şi de tratate internaţionale.

Acordarea Licenţei Proprietarul de licenţă, Restricţii referitoare la Utilizare şi Transfer.

Garanţie Limitată, Nerecunoaştere, şi Limitarea Pagubelor 

Proprietarul de licenţă garantează faptul că Programul va funcţiona în mare parte în conformitate cu 
materialele scrise aferente pe o perioadă de 30 de zile de la data achiziţionării Programului. 
PROPRIETARUL DE LICENŢĂ NU RECUNOAŞTE TOATE CELELALTE GARANŢII, EXPRESE SAU 
IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, 
CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI RESPECTAREA CONDIŢIILOR 
REFERITOARE LA PROGRAM ŞI LA MATERIALELE SCRISE AFERENTE. PROPRIETATUL DE 
LICENŢĂ NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ UTILIZAREA PROGRAMULUI VA FI FĂRĂ ERORI SAU 
NEÎNTRERUPTĂ. Această garanţie limitată vă dă anumite drepturi legale. Puteţi avea şi alte drepturi, care 
variază în funcţie de stat sau de regiune. Anumite legi interzic limitările de mai sus, deci este posibil ca 
acestea să nu se aplice în cazul dumneavoastră. ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A PROPRIETARULUI 
LICENŢEI ŞI REPARAREA EXCLUSIVĂ A PROGRAMULUI DUMNEAVOASTRĂ CARE NU RESPECTĂ 
ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ VA FI, LA ALEGEREA PROPRIETARULUI DE LICENŢĂ, VOR 
INCLUDE (A) RAMBURSAREA PREŢULUI PLĂTIT SAU (B) ÎNLOCUIREA PROGRAMULUI DACĂ 
ACESTA ESTE RETURNAT PROPRIETARULUI DE LICENŢĂ ÎMPREUNĂ CU O COPIE DUPĂ 
CHITANŢĂ. Orice Program de schimb va fi garantat pentru intervalul de timp care a mai rămas din 
perioada iniţială de garanţie sau timp de 30 de zile, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Această 
Garanţie Limitată este valabilă dacă defectarea programului a fost rezultatul unei modificări, a unui 
accident, a unui abuz, sau a aplicării necorespunzătoare a acestuia. ÎN NICI UN CAZ PROPRIETATUL DE 
LICENŢĂ NU VA FI RESPONSABIL FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PAGUBE, CARE INCLUD 
ORICE TIP DE PIERDERE A PROFITURILOR, ECONOMII PIERDUTE, SAU ALTE PAGUBE, 
INDIRECTE, INCIDENTALE, SAU IMPORTANTE CARE SURVIN ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU 
IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A PROGRAMULUI. Din cauza faptului că anumite state, ţări, sau 
regiuni nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru pagube importante sau incidentale, este 
posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Prezentul CONTRACT DE 
ACORDARE A LICENŢEI PENTRU UTILIZATORUL FINAL este guvernat de legile Statului Texas, şi pot fi 
aplicate de proprietarii de licenţă ai companiei Mobility, inclusiv fără limitare, de compania Schema 
Software, Inc. Dacă aveţi întrebări referitoare la prezentul CONTRACT DE ACORDARE A LICENŢEI 
PENTRU UTILIZATORUL FINAL sau dacă doriţi să contactaţi Proprietarul de licenţă pentru orice motiv, vă 
rugăm să scrieţi la: Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX  75220; email: 
support@quickoffice.com, www.quickoffice.com telefon: 1 + 214-956-9806 (numai în engleză).

Drepturi Limitate ale Guvernului Statelor Unite. Programul şi documentaţia aferentă sunt furnizate cu 
Drepturi Limitate. Utilizarea, copierea, sau dezvăluirea acestora de către Guvern este supusă restricţiilor 
stabilite în subparagraful (c)(1) referitor la Drepturi din clauza referitoare la Datele Tehnice şi la Programul 
Informatic de la DFARS 252.227-7013 sau subparagrafele (c)(1)(ii) şi (2) referitor la Programul Informatic 
Comercial – Drepturi Limitate de la 48 CFR 52.227-19, dacă este cazul. Furnizorul este compania Mobility 
Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX  75093; telefon: 1 + 214-956-9806.
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Specificaţii

Dimensiuni
- Lungime x lăţime x grosime: 96 mm x 49 mm x 24 mm

- Greutate: 110 g

Benzile de reţea acceptate 
- Standard: GSM900 Clasa 4   GSM1800 Clasa 1   GSM1900 Clasa 1

- Purtător date: GPRS Clasa 10; CSD

Bateria 
- Standard: 780 mAh Lithium Ion

- Timpul de convorbire: 2 pânã la 5 ore

- Timpul în aşteptare: 77 pânã la 170 ore

- Timpul de încărcare: aproximativ 90-120 minute

Ecrane
- Ecranul principal: 176 x 208 pixeli TFT LCD; 65k culori

- Ecranul extern: 64 x 96 pixeli CSTN LCD; 56k culori

Aparatul foto
- Tip: VGA CMOS

- Lumina foto: Raza 1-2 m

- Video: codare şi decodare H.263; Decodare MPEG4; 3GPP OMA 
derulare continuă flexibilă

- Alte funcţii: Lumina foto“ Ultra-puternică”; până la 4XTransfocare; Cadre; 
Decupare

Notă: Timpul de convorbire şi în aşteptare depinde de condiţiile de 
reţea, starea bateriei, şi utilizarea anumitor funcţii cum ar fi 
apeluri de date, jocuri, Bluetooth®, aparatul foto.
Durata de încărcare depinde de condiţiile de folosire şi starea 
bateriei. 
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Conectivitate
- Bluetooth®: Port Serial, Conexiune la Reţea prin Dial-up, efect Obiect, 

transfer Fişiere, Set cu cască, şi profiluri Handsfree (v1.1)

- Infraroşu: SIR (infraroşu redus)

- USB: v1.1

Funcţii ale programelor 
- Sistemul de operare: Symbian v7.0s, Seria 60 v2.0

- Browser: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, cHTML, şi altele)

- Java: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135

- Securitatea administrării drepturilor digitale: Blocarea la receptor DRM + 
protecþie de date suplimentarã

- Mesagerie: MMS 2.0, SMS, mesaje Smart 

- E-mail: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2

- Administrarea informaţiilor personale: Contacte; Agendă; Orar; Ceasuri 
(NITZ [Fusul orar informat de reţea], analog, digital); Alarme; 
Calculator; Conversie

- SyncML: v1.1.1, Administrarea aparatului şi sincronizarea datelor 

- Aprovizionarea OMA a clientului

- Proiector documente: vizualizare/editare documente originale Microsoft® 
Word, Excel, şi PowerPoint® 

- Editare imagini: Decupare, prezentare, panoramare, cadre

- Text predefinit: Introducere de text predefinit Tegic T9 

- Recunoaşterea vocii: Nume independent difuzor, apelare continuã 
digitală digitală, comandă şi control
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Date şi formate de fişiere acceptate 
- Imagini statice: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, 

SMS OTA, ICO

- Redare video: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 ºi RealVideo8

- Înregistrare video: 3GPP

- Audio: RealAudio Voice, RealAudio7, ºi RealAudio8, AMR-NB, AMR-WB, 
WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF
Bluetooth® dispozitivele audio sunt limitate la apeluri vocale 

- Text: Text/normal

- Sunete de apel: 40+ polifonic, sunete de apel OTA 

- Pachet instalare aplicaţii: Fiºier symbian  .sis 

- Java: fişiere JAD şi JAR 

- Certificate digitale: Da – descãrcare posibilã

- vCard: Expediere/primire de cãrþi de vizitã (cãrþi de vizitã Contacte)

- vCalendar: Expediere/primire de evenimente de agendã
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