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USTAWIENIA

Dźwięk i sygnały: 
W menu Ustawienia _ Ustawienia telefonu 
_ Profi le audio. Wybrać profi l ze wstępnymi ustawieniami:

¡ Profi l Ogólne: dźwięk i wibracja włączone, 
sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu

 ¡ Profi l Tryb cichy: tylko sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu, 
bez dźwięku, bez wibracji

 ¡ Profi l Konferencja: sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu, 
urządzenie wibruje, bez dźwięku

 ¡ Profi l Na zewnątrz: dźwięki przycisków, sygnał SMS i wibracja są 
włączone, maksymalna głośność

W Profi lach audio można wprowadzić indywidualne ustawienia 
dźwięku, sygnałów i wibracji. Otworzyć np. w menu Profi l Ogólne 
_ Opcja _ Dostosuj

 ¡ Punkty menu: Dzwonek i wibracja, Rodzaj dzwonka, Dzwonek, 
Głośność dzwonka, Wiadomość, Głośność wiadomości, 
Dźwięk przycisków, Głośność dźwięku przycisków, Sygnał 
informacyjny

Nacisnąć , aby wyświetlić menu Opcja i dokonać wyboru.

Podświetlenie ekranu lub przycisków: 
W menu Ustawienia _ Ustawienia telefonu _ Podświetlenie 
_ Podświetlenie 
Za pomocą strzałek przełączać się pomiędzy jasnością a czasem 
podświetlenia, za pomocą przycisku  i  zmienić wartość.

Wskazówka:  Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane 
żadne działanie, ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. 
Ekran włączy się automatycznie w przypadku przychodzącego 
połączenia lub po naciśnięciu dowolnego przycisku. Gdy 
aktywna jest automatyczna blokada przycisków, telefon 
reaguje tylko na naciśnięcie zielonego lub czerwonego 
przycisku, a także przycisku .

Automatyczna blokada przycisków: 
W menu Ustawienia _ Ustawienia telefonu _ Podświetlenie 
_ Auto. Blokada przycisków

 ¡ Wył.: automatyczna blokada przycisków jest nieaktywna, 
klawiaturę można zablokować ręcznie, naciskając dłużej 
przycisk 

 ¡ 15/30 sekund lub 1 min: jeśli w trybie gotowości po wybranym 
okresie użytkownik nie wprowadzi żadnych danych, blokada 
przycisków zostanie automatycznie aktywowana. 

Bluetooth: 
W menu Ustawienia _ Bluetooth

 ¡ Bluetooth: wł./wył.
 ¡ Widoczność: wł./wył.
 ¡ Moje urządzenie: wyszukiwanie urządzenia Bluetooth i 
zarządzanie nim

 ¡ Moja nazwa: C150 (ustawienie fabryczne)

Kod PIN lub kod telefonu: 
W menu Ustawienia _ Ustawienia zabezpieczeń

 ¡ Kody SIM: użycie PIN wł./wył., zmiana PIN
 ¡ Kod telefonu: używanie kodu telefonu wł./wył., 
zmiana kodu telefonu (fabrycznie 1234)

Resetowanie telefonu: 
W menu Ustawienia _ Zresetuj do ustawień standardowych

Uwaga: pamięć telefonu i wszystkie ustawienia użytkownika 
zostaną wyczyszczone.

FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO TELME

Można zapisać do 5 numerów alarmowych (rodzina, znajomi).

Korzystanie z połączenia alarmowego: 
W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
połączenia alarmowego. Funkcja działa również przy aktywnej 
blokadzie przycisków. 
_ Rozlega się ciągły dźwięk ostrzegawczy (alarm wstępny) 
przez 5 sekund, alarmujący dodatkowo otoczenie. 
_ W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie 
z 5 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności, 
równolegle wysyłany jest SMS alarmowy. 
Czynność jest powtarzana trzykrotnie. 

Wskazówka: Telefon nie rozpoznaje, czy połączenie alarmowe 
zostało odebrane przez człowieka, czy przez automatyczną 
sekretarkę, i klasyfikuje połączenie jako udane!

 ¡ Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk . 

 ¡ Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego numeru połączenia 
alarmowego, skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest 
zalogowany w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. 
roaming nie jest aktywny), po naciśnięciu przycisku połączenia 
alarmowego zostanie wybrany numer 112.

Zapisywanie/Edycja numerów alarmowych: 
W menu Ustawienia _ Ustawienia SOS 
_ Numery alarmowe 
_ wybrać wpis (1–5), który ma zostać zmieniony 
_ wybrać Zmień 
_ wpisać żądany numer alarmowy 
(Wpisz numer lub Dodaj z kontaktów) 
_ potwierdzić poprawność wyboru (OK) przyciskiem 

Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery 
(policja, straż pożarna itp.) jako numery połączeń alarmowych, 
należy to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w 
razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.

Włączanie przycisku alarmowego: 
W menu Ustawienia _ Ustawienia SOS _ Status 
_ Wł. lub Wył.

PRZYCISKI SZYBKIEGO W YBIERANIA
 ¡ Zapisywanie: nacisnąć przycisk szybkiego wybierania, 
do którego nie został przyporządkowany żaden numer, 
przez 3 sekundy 
_ wybrać polecenie Wpisz numer lub Dodaj z kontaktów

 ¡ Nawiązywanie połączenia: nacisnąć przycisk szybkiego 
wybierania przez 3 s 

 ¡ Zmiana: w menu Kontakty _ Opcja _ Ustawienia pamięci 
_ Przycisk szybkiego wybierania

POCZTA GŁOSOWA (VOICEMAIL)
Wprowadzić numer poczty głosowej. 
Można go znaleźć w dokumentacji dostarczonej 
przez operatora sieci telefonii komórkowej.

 ¡ Zapisywanie: nacisnąć przycisk , jeśli numer poczty głosowej 
nie został jeszcze zapisany _ wprowadzić nazwę i numer 
_ wybrać Opcja _ Zapisz

 ¡ Nawiązywanie połączenia: nacisnąć przycisk  przez 
3 sekundy.

 ¡ Zmiana: w menu Kontakty _ Opcja _ Ustawienia pamięci 
_ Poczta głosowa

RADIO FM

W menu _ Radio FM _ Opcja
 ¡ Punkty menu: Lista kanałów, Wpis ręczny, Wyszukiwanie 

automatyczne

Wyszukiwanie kanału:
 ¡ Ręczne wyszukiwanie kanału: jeśli znana jest częstotliwość 
kanału, ustawić go przyciskiem  i  lub w menu Opcja 
_ Wpis ręczny _ wpisać częstotliwość za pomocą przycisków 
oznaczonych cyframi (przecinek pod przyciskiem )

 ¡ Wyszukiwanie automatyczne: w menu Opcja potwierdzić
_ Wyszukiwanie automatyczne 
_ wszystkie znalezione kanały zostaną zapisane na Liście kanałów

 ¡ Za pomocą przycisków  i  można przeglądać zapisane 
kanały

Ustawianie głośności: 
Ustawić głośność z boku telefonu (w górę głośniej, w dół ciszej); 
nie funkcjonuje w menu Opcja.

Włączanie/wyłączanie radia: 
nacisnać przycisk 

KALKULATOR
Wybrać funkcję kalkulatora przyciskami strzałek

KALENDARZ
Przechodzić za pomocą strzałek w górę i w dół, 
a za pomocą przycisków  i  w lewo i w prawo

BUDZIK
Otworzyć budzik: 

Przyciskiem  otworzyć menu 
_ Za pomocą  przejść do pozycji Budzik i wybrać

Ustawić godzinę budzenia: maks. pięć ustawień 
Przyciskami  i  wybrać wpis, nacisnąć Zmień i wybrać 
następujące ustawienia _ 

 ¡ Status: za pomocą przycisku  i  wybrać 
ustawienie Wł. lub Wył. _ dalej 

 ¡ Czas: wprowadzić żądany czas budzenia za 
pomocą przycisków oznaczonych cyframi _ dalej 

 ¡ Powtórz: otworzyć punkt menu Opcja i wybrać jedno z 
ustawień Jeden raz, Codziennie, Dni _ dalej 

 ¡ Dźwięk alarmu: otworzyć punkt menu Opcja i wybrać 
dzwonek _ dalej 

 ¡ Dzwonek i wibracja: przyciskiem  i  wybrać jedno z 
ustawień Tylko dzwonek, Tylko wibracja, Dzwonek i wibracja 
_ potwierdzić poprawność wyboru (OK) zapisania przyciskiem 

Budzik dzwoni:
 ¡ Wyłączanie dzwoniącego budzika: przyciskiem  wybrać Stop
 ¡ Wyciszanie budzika: przyciskiem  wybrać opcję Drzemka, 
budzik zadzwoni ponownie po 5 minutach. 
Drzemkę można włączyć maks. 6 razy.

WKŁADANIE KARTY SIM

Rys. 1: Zdjąć pokrywę z komory na akumulator
Rys. 2: Włożyć kartę SIM – złote styki muszą być skierowane w dół.

WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

Rys. 3: Włożyć akumulator – styki akumulatora muszą dotykać 
złotych styków telefonu komórkowego.

Rys. 4: Wsunąć pokrywę akumulatora do uchwytów, tak aby 
nastąpiło jej zatrzaśnięcie.

Rys. 5: Podłączyć kabel służący do ładowania telefonu do gniazda 
w telefonie.

 ¡ Podczas ładowania: paski pokazują proces ładowania.
 ¡ Akumulator jest naładowany: pasek jest nieruchomy.

Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować 
akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko 
akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego 
specjalnego modelu.
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PIERWSZE KROKI

Włączanie telefonu:
 ¡ W celu włączenia telefonu nacisnąć i przytrzymać czerwony 
przycisk  przez min. 2 sekundy

 ¡ Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM wpisać 4-cyfrowy kod 
PIN (osobisty numer identyfikacyjny)

 ¡ Za pomocą lewego przycisku opcji  potwierdzić poprawność 
wyboru (OK)

Wskazówka: kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać 
włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby. 
Możliwe są maks. trzy próby wpisania kodu PIN. Po trzecim 
nieprawidłowym wprowadzeniu danych kartę SIM będzie 
można odblokować tylko za pomocą kodu PUK. Kod PIN i PUK 
jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci 
telefonii komórkowej.

Wyłączanie telefonu:
 ¡ W celu wyłączenia telefonu ponownie nacisnąć i przytrzymać 
czerwony przycisk  przez min. 2 sekundy

Ustawianie daty i godziny
 ¡ Przy pierwszym włączeniu użytkownik zostanie  
poproszony o ustawienie języka, godziny i daty:  
_ wybrać język przyciskami strzałek i potwierdzić  
wybór lewym przyciskiem opcji   
_ wpisać godzinę za pomocą przycisków  
oznaczonych cyframi, dalej ,  
_ wpisać datę i zapisać za pomocą górnej  
części zielonego przycisku.

Wskazówka:  Telefon znajduje się teraz w trybie gotowości: urządzenie 
jest włączone, lecz żadne funkcje, takie jak nawiązywanie połączeń 
lub wysyłanie wiadomości, nie są aktywne.

Korzystanie z menu:
 ¡ Otwieranie menu: W trybie gotowości nacisnąć 
 ¡ Nawigacja w menu: przyciskami  i  można przechodzić w 
menu, wybierając Kontakty, Wiadomości, Ustawienia, Radio 
FM, Kalkulator, Kalendarz, Budzik, Połączenia

 ¡ Wybieranie punktu menu: nacisnąć lewy przycisk opcji , aby 
wybrać funkcję wyświetloną na ekranie (Opcja, OK, Wybierz …)

 ¡ Zamykanie menu: nacisnąć prawy przycisk opcji , aby cofnąć 
się o jeden poziom w menu lub nacisnąć czerwony przycisk , 
aby wrócić do trybu gotowości

Nawiązywanie połączeń:
 ¡ Odbieranie połączenia przychodzącego:  
nacisnąć zielony przycisk

 ¡ Odrzucanie połączenia przychodzącego:  
nacisnąć czerwony przycisk

 ¡ Wyciszenie połączenia przychodzącego:  
nacisnąć do dołu przycisk głośności

 ¡ Zakończenie rozmowy:  
nacisnąć czerwony przycisk 

 ¡ Wybieranie: za pomocą przycisków oznaczonych  
cyframi wpisać numer telefonu (z nr kierunkowym)  
_ przyciskiem  nawiązać połączenie

 ¡ Powtórne wybieranie:  
nacisnąć  i wyświetlić Wszystkie połączenia  
_ za pomocą  i  wybrać numer  
_ przyciskiem  nawiązać połączenie

 ¡ Tryb głośnomówiący: podczas rozmowy nacisnąć ,  
aby włączyć lub wyłączyć Głośnik

KONTAKTY

Otwieranie kontaktów:
 ¡ W trybie gotowości nacisnąć 
 ¡ Lub otworzyć menu przyciskiem  _ potwierdzić Kontakty 
przyciskiem 

Zapisywanie nowego kontaktu (imię i nazwisko oraz numer):  
przyciskiem  wybrać nowy kontakt i potwierdzić  
_ wybrać miejsce zapisu na karcie SIM lub w telefonie 
przyciskami  lub , następnie potwierdzić wybór   
_ wprowadzić nazwę za pomocą przycisków oznaczonych 
cyframi (odnośnie wprowadzania tekstu patrz rozdział Pisanie 
wiadomości SMS)  
_ dalej przyciskiem   
_ wprowadzić numer  
_ nacisnąć , aby otworzyć menu Opcja 
_ przyciskiem  wybrać Zapisz

Wyszukiwanie kontaktu (imię i nazwisko, numer):
 ¡ Przyciskami  lub  przewijać kontakty
 ¡ Za pomocą klawiatury można również wpisać początkowe litery 
szukanego nazwiska lub imienia  
_ przewijać wyświetlone pozycje przyciskiem   
_ przyciskiem  nawiązać połączenie

Ustawienia dla kontaktów:  
W kontaktach: Opcja _ Ustawienia pamięci

 ¡ Punkty menu: Poczta głosowa, Przyciski szybkiego 
wybieranie, Dodatkowy numer, Stan pamięci, 
Preferowana pamięć, Skopiuj wszystkie kontakty, Przesuń 
kontakty, Usuń wszystkie kontakty.

WIADOMOŚCI SMS

SMS (Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa 
zawierająca maks. 160 znaków.

Otwieranie menu wiadomości:  
Przyciskiem  otworzyć menu  
_ za pomocą  wybrać Wiadomości  
_ potwierdzić przyciskiem 

 ¡ Punkty menu: Napisz wiadomość, Odebrane, Niewysłane, 
Poczta wychodząca, Wysłane, Ustawienia

 ¡ Pisanie wiadomości: wybrać Napisz wiadomość  
_ potwierdzić przyciskiem   
_ wprowadzić tekst za pomocą przycisków oznaczonych 
cyframi. Każdy przycisk obsługuje kilka znaków,  
które pojawiają się po jego kilkakrotnym naciśnięciu.  
(np. 2x 4

ghi , 1x 2
abc , 3x 5

jk l , 3x 5
jk l , aby napisać Halo)  
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 ¡ Metodę wpisywania można zmienić za pomocą przycisku :  
abc: tylko małe litery
ABC: tylko wielkie litery

Abc: Jak w zdaniu
123: cyfry

Wysyłanie wiadomości: napisać wiadomość, następnie otworzyć 
menu Opcja i wybrać Wyślij do _ wpisać numer lub wybrać 
Dodaj z kontaktów _ dodać wpisany lub wybrany numer 
przyciskiem  do listy odbiorców _ wybrać kontakt  
_ potwierdzić Wyślij za pomocą 

Symbole na ekranie Moc sygnału z sieci (zasięg) Wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora Nieodebrane połączenie Nowy SMS Budzik włączony  Profil: Ogólne i Na zewnątrz Profil: Tryb cichy 

(wyciszenie)

Roaming (za granicą) Blokada przycisków  Przekierowanie połączenia Słuchawki są podłączone Bluetooth Profil: Konferencja

Lewy przycisk opcji 
Do wyboru menu Opcja wyświetlanego na 

ekranie na dole po lewej stronie

Zielony przycisk 
 ¡ Nawiązywanie połączeń:  

wpisać numeri nacisnąć 
 ¡ Odbieranie połączeń: nacisnąć 

 ¡ W stanie gotowości: otworzyć Wszystkie 
połączenia (wybrane, odebrane, 

nieodebrane)

Przyciski szybkiego wybierania   
Bezpośrednie dzwonienie pod ważne numery

Przycisk  / poczta głosowa
Aby odsłuchać pocztę głosową,  

nacisnąć i przytrzymać

Przycisk z gwiazdką 
 ¡ Długie naciśnięcie w trybie gotowości: wł./

wył. blokady klawiszy
 ¡ Dwukrotne naciśnięcie w trybie gotowości: 

+ (numer kierunkowy kraju, 
np. +48 dla Polski)

 ¡ Podczas pisania: znak specjalny

Przyciski ze strzałkami  
 ¡ W trybie gotowości:  
otworzyć menu za pomocą 

 ¡ W trybie gotowości:  
przycisk   wyświetla Kontakty

Prawy przycisk opcji 
Służy do wyboru Opcji wyświetlonej na 
ekranie na dole po prawej stronie

Czerwony przycisk 
 ¡ W menu: z powrotem do trybu gotowości
 ¡ Podczas pisania: z powrotem do 
trybu gotowości, zapisuje niewysłane 
wiadomości SMS

 ¡ Podczas rozmowy telefonicznej: rozłączanie
 ¡ W trybie gotowości długie naciśnięcie: 
włącza/wyłącza telefon

Przycisk 
Podczas pisania: wprowadzenie spacji

Przycisk z krzyżykiem 
 ¡ Podczas pisania: przełączanie dużych i 
małych liter lub cyfr

 ¡ Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie 
profilu Tryb cichy

Latarka

Przycisk głośności
 ¡ Zmiana głośności:  

w górę głośniej, w dół ciszej
 ¡ Wyciszenie połączenia 

przychodzącego: 
 nacisnąć przycisk głośności do dołu  

(dzwoni ponownie przy 
 kolejnym połączeniu)

Przycisk połączenia alarmowego 
Nacisnąć i przytrzymać,  

aby uruchomić połączenia alarmowe

Uchwyt na smycz do telefonu

Głośnik

Przycisk latarki 
Przesunięcie włącza lub wyłącza latarkę

Pokrywa komory akumulatora

Gniazdo kabla ładowarki i słuchawki
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