
                                                                                                                               

Strona 1 z 18 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  002233881 

 

Telefon komórkowy dla Seniora Geemarc 

CL8360, 2.4 cal, 0.3 MPx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 2 z 18 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 
Mapa menu 
 

Książka telefoniczna Obrazkowa książka telefoniczna 
Normalna książka telefoniczna 

Wiadomości Pisać wiadomość 
Skrzynka odbiorcza 
Projektowanie 
Skrzynka nadawcza 
Wysłane wiadomości 
Ustawienia wiadomości 

Centrum telefoniczne Historia połączeń 
Ustawienia połączeń 

SOS SOS 
Nagraj wiadomość SOS 
SOS SMS 

Ustawienia I.C.E 
Zwiększ ustawienie 
Profile 
Numer bezpośredni 
Ustawienia telefonu 
Ustawienia sieci 
Ustawienia bezpieczeństwa 
Przywróć ustawienia 

Narzędzia Kalendarz 
Zadania 
Alarm 
Bluetooth 
Kalkulator 

Serwisy Serwis internetowy 
Zestaw narzędzi sim 
Zestaw narzędzi sim 

Multimedia Aparat fotograficzny 
Galeria 
Odtwarzacz muzyki 
Rejestrator dźwięku 
Radio FM 

Menedżer plików Telefon 
Karta pamięci 
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Usługi sieciowe 
Aby używać tego telefonu komórkowego, musisz wykupić abonament na usługę świadczoną przez 
dostawcę usług. Różni usługodawcy oferują różne funkcje (za różnymi opłatami). Może to wpłynąć na 
funkcje udostępnione przez ten telefon komórkowy. 
 
Hasła 
Ten telefon komórkowy umożliwia ustawienie haseł, które pomagają chronić telefon przed 
nieautoryzowanym użyciem. 
Kody PIN i PIN2 są dostarczane z kartą SIM. Kod PIN pomaga chronić kartę SIM przed 
nieuprawnionym użyciem. Dostęp do niektórych usług wymaga podania kodu PIN2. 
Kody PUK i PUK2 mogą być dostarczone z kartą SIM. W przypadku trzykrotnego błędnego 
wprowadzenia kodu PIN wymagany będzie kod PUK. Jeśli nie podano kodów, skontaktuj się z 
usługodawcą. 
 
Zużycie baterii 

Ikona  jest stale wyświetlana w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD. Ikona wskazuje 
poziom naładowania baterii. Im więcej wyświetlanych słupków, tym większa dostępna moc. 
 
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. 
Podświetlenie i niektóre inne funkcje mogą przestać działać. Gdy bateria jest zbyt słaba, aby telefon 
mógł działać, słuchawka automatycznie się wyłączy. Czas rozmów na baterii i czas czuwania mogą 
ulec zmianie. Baterię należy wymienić, gdy jej moc znacznie się pogorszy (wymaga częstszego 
ładowania). 
 

 
 
Wykonywanie połączenia z historii połączeń 
 
Wybrane, odebrane lub nieodebrane numery można znaleźć w rejestrze połączeń. 
1. Menu ---> Centrum połączeń ---> historia połączeń ---> Wybierz wymaganą listę ---> Wybierz 
wymagany numer telefonu 

2. Po znalezieniu żądanego numeru naciśnij , numer zostanie wybrany automatycznie 

3. Aby zakończyć połączenie, po prostu naciśnij   
 
Wykonywanie połączenia z książki telefonicznej 
 
Jeśli masz zapisane numery w książce telefonicznej, możesz wybierać numery za pomocą książki 
telefonicznej. 
 
1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Obrazkowa książka telefoniczna lub Normalna książka 
telefoniczna ---> Wybierz wymagany numer telefonu 

2. Po znalezieniu żądanego numeru naciśnij , numer zostanie wybrany automatycznie 

3. Aby zakończyć połączenie, po prostu naciśnij  
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Wykonywanie połączenia z listy wybieranych numerów 
 

Naciśnij , aby wyświetlić listę wszystkich połączeń 
 
Użyj ▼ lub ▲, aby przewinąć listę i znaleźć żądany numer 
 

Naciśnij  ponownie, numer zostanie wybrany automatycznie 
 
Odbieranie połączenia 
Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, telefon. Jeśli usługa identyfikacji dzwoniącego jest aktywna, 
numer telefonu dzwoniącego zostanie wyświetlony. Jeśli numer dzwoniącego jest zapisany w książce 
telefonicznej, zostanie wyświetlona powiązana nazwa. 
 

Naciśnij , aby odebrać 

Aby zakończyć połączenie, po prostu naciśnij  lub zamknij pokrywę 
 
 
Odrzucenie połączenia 
Aby odrzucić połączenie przychodzące, po prostu naciśnij () 
 
Wyłącz alerty 
Możesz tymczasowo wyłączyć wszystkie alerty i wibracje dla połączenia przychodzącego. 
Podczas odbierania połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz programowy wycieszenia. 
 
Opcje dostępne podczas połączenia 
Podczas połączenia można korzystać z różnych funkcji, naciskając klawisz programowy OPCJA. 
Masz możliwość wykonania następujących czynności: 
• Zawieś połączenie 
• Zakończ pojedyncze połączenie 
• Wejdź do książki telefonicznej 
• Zobacz historię połączeń 
• Wiadomości 
• Nagrywanie dźwięku - Nagraj rozmowę 
Funkcje przekazywania połączeń ”,„ połączeń wielostronnych ”,„ wstrzymywania połączeń ”i„ 
połączeń oczekujących ”wymagają obsługi przez sieć, dlatego należy skontaktować się z operatorem 
sieci. 
 
Odbieranie wolumenu 
Podczas rozmowy przyciski V + i V- znajdujące się po prawej stronie służą do regulacji poziomu 
głośności w słuchawce, dostępnych jest 7 poziomów głośności. 
 
Funkcja zestawu głośnomówiącego 
Możesz włączyć wbudowany w telefon zestaw głośnomówiący podczas połączenia, po prostu naciśnij 
prawy klawisz funkcyjny. W tym trybie nie ma potrzeby trzymania słuchawki. Będziesz słyszeć osobę 
trzecią przez głośnik, a mikrofon wychwyci Twój głos. 
 
Uwaga: przed przyłożeniem słuchawki do ucha należy wyłączyć zestaw głośnomówiący. 
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Licznik czasu połączeń 
Twoja słuchawka automatycznie mierzy czas trwania każdego połączenia zewnętrznego. Godzina jest 
wyświetlana podczas rozmowy i przez kilka sekund po jej zakończeniu. 
 
Wysłać wiadomość tekstową 
Wiadomość tekstowa wysyłana za pomocą tego telefonu może zawierać maksymalnie 160 znaków. 
Ta liczba obejmuje spacje. 
 
1. Menu ---> Wiadomości ---> Napisz wiadomość ---> Wiadomość tekstowa lub MMS 
2. Wpisz swoją wiadomość tekstową (patrz wpis tekstowy w rozdziale Książka telefoniczna) 
3. Opcje ---> Wyślij do ---> Wprowadź numer, a następnie wprowadź aktualny numer lub wybierz z 
listy książki telefonicznej 
4. Opcje ---> Wyślij 
 
Odbieranie wiadomości tekstowej 
Po otrzymaniu wiadomości usłyszysz sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu LCD pojawi się 1 
„UNREAD MESSAGE” (nieprzeczytana wiadomość). 
 
1. Naciśnij klawisz programowy WIDOK, a następnie klawisz środkowego kwadratu, aby wyświetlić 
komunikat 
2. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje, które można wykonać 
dla tej wybranej wiadomości tekstowej 
3. Te opcje obejmują Odpowiedz przez SMS, Odpowiedz przez MMS, Zadzwoń do nadawcy, Przekaż 
dalej, Usuń i Opcje zaawansowane 
 
 
Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych (skrzynka odbiorcza) 
 
1. Menu ---> Wiadomości ---> Skrzynka odbiorcza 
2. Przewiń do wiadomości, którą chcesz przejrzeć 
3. Naciśnij środkowy kwadratowy klawisz, aby wyświetlić 
4. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, które można 
wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej 
5. Te opcje obejmują Odpowiedz przez SMS, Odpowiedz przez MMS, Zadzwoń do nadawcy, Przekaż 
dalej, Usuń i Opcje zaawansowane. 
 
Wysłane wiadomości 
Skrzynka nadawcza przechowuje pomyślnie wysłane i zapisane wiadomości (jeśli telefon jest 
skonfigurowany do zapisywania wychodzących wiadomości tekstowych w Ustawieniach wiadomości). 
 
1. Menu ---> Wiadomości ---> Wysłane wiadomości 
2. Przewiń do wiadomości, którą chcesz przejrzeć 
3. Naciśnij środkowy kwadratowy klawisz, aby wyświetlić 
4. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, które można 
wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej 
5. Te opcje obejmują Prześlij dalej, Usuń i Zaawansowane. 
 
 
 



                                                                                                                               

Strona 6 z 18 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Skrzynka robocza 
Skrzynka robocza przechowuje wiadomości, które zostały zapisane, ale jeszcze nie zostały wysłane. 
Masz teraz możliwość wysłania wiadomości, wznowienia edycji lub usunięcia. 
 
1. Menu ---> Wiadomości ---> Projekty wiadomości 
2. Przewiń do wiadomości, którą chcesz przejrzeć 
3. Naciśnij środkowy kwadratowy klawisz, aby wyświetlić 
4. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, które można 
wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej 
5. Te opcje obejmują Wyślij, Edytuj, Usuń i Opcje zaawansowane. 
 
Usuń SMS-a 
Możesz usuwać wiadomości ze Skrzynki odbiorczej, Skrzynki nadawczej, Skrzynki roboczej lub 
Wysłanych wiadomości. 
 
1. Menu ---> Wiadomości ---> Wybierz Skrzynkę odbiorczą, Wersje robocze, Skrzynkę nadawczą lub 
Wysłane wiadomości ---> Opcje ---> Usuń wszystko ---> Tak - Ustawienia wiadomości tekstowych. 
 
Centra serwisowe zajmują się dystrybucją wiadomości SMS. Twój telefon komórkowy musi mieć 
zaprogramowany w pamięci numer telefonu do centrum serwisowego. Zwykle jest to już 
skonfigurowane przez dostawcę usług. 
 
Istnieje wiele opcji ustawień: 
Karty SIM, na której możesz zmienić ustawienia, takie jak 
 
Termin ważności 
Możesz określić, jak długo powinna trwać próba dostarczenia wiadomości 
 
Typ wiadomości 
Możesz wybrać typ wiadomości z listy 
 
Raport dostawy 
Za każdym razem, gdy wysyłany jest SMS, otrzymasz wiadomość z informacją, że został wysłany 
pomyślnie (lub nie). 
 
Ścieżka odpowiedzi 
Jeśli aktywujesz tę funkcję, podczas odpowiadania na wiadomość koszt jej wysłania zostanie 
obciążony kontem odbiorcy, a nie Twoim własnym. 
 
Preferowane połączenie 
Masz możliwość wyboru połączenia GPRS, GSM lub GSM 
 
Serwer poczty głosowej 
Skonfiguruj lokalizację serwera poczty głosowej 
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Ustawienie numeru poczty głosowej 
Funkcja poczty głosowej umożliwia odsłuchiwanie wszelkich wiadomości głosowych pozostawionych 
przez inne osoby. Skrzynka głosowa to usługa sieciowa, do której może być konieczne wykupienie 
abonamentu. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą usług. Jeśli usługodawca zapewnia 
dostęp do poczty głosowej, numer telefonu używany do uzyskiwania dostępu do systemu poczty 
głosowej zostanie zwykle ustawiony w telefonie. Jeśli tak nie jest, gdy otrzymasz wiadomość po raz 
pierwszy, zostaniesz poproszony o wprowadzenie ustawień nazwy i numeru, aby uzyskać dostęp do 
systemu poczty głosowej swojego operatora. 
 
Posłuchaj poczty głosowej 
W przypadku nieodebrania połączenia na wyświetlaczu telefonu pojawi się komunikat 1 
NIEODEBRANE POŁĄCZENIE. Naciśnij VIEW, zobaczysz listę wszystkich nieodebranych połączeń w 
Rejestrze połączeń. 
 
W trybie gotowości możesz uzyskać dostęp do poczty głosowej, naciskając i przytrzymując 1. 
Zostaniesz połączony z pocztą głosową i będziesz mógł odsłuchać wiadomości. Aby korzystać z 
systemu poczty głosowej, postępuj zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez dostawcę poczty 
głosowej. 
 
Numery telefonów i nazwy mogą być przechowywane w książce telefonicznej. Jest to 
przechowywane zarówno na karcie SIM, jak iw pamięci telefonu. Pozwala na zapamiętanie często 
używanych numerów, dzięki czemu można łatwo wykonać połączenie bez konieczności 
zapamiętywania lub wpisywania numeru telefonu. Możesz wyszukiwać i przywoływać numery w celu 
nawiązania połączenia, wysłania wiadomości lub użycia wpisu jako kontaktu alarmowego. Książka 
telefoniczna może zawierać co najmniej 300 wpisów. Jeśli spróbujesz dodać nowy wpis, gdy cała 
pamięć jest zapełniona, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Będziesz musiał usunąć 
istniejący wpis, aby dodać nowy numer telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM są 
oznaczone symbolem SIM. Zaleta zapisywania na karcie SIM oznacza, że możesz przenieść informacje 
do innego telefonu 
 
Utwórz wpis w książce telefonicznej 
1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Normalna książka telefoniczna ---> Dodaj nowy kontakt i 
naciśnij środek klawisza nawigacyjnego. 
2. Wybierz ---> SIM lub Telefon 
3. Utwórz nazwę wpisu do książki telefonicznej za pomocą klawiatury numerycznej (patrz poniżej) 
4. Wprowadź numer do wpisu w książce telefonicznej 
5. Opcje ---> Zapisz 
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Klawiatura numeryczna ma również znaki nadrukowane na klawiszach. Znaki te służą do 
wprowadzania tekstu na potrzeby wpisu do książki telefonicznej i modyfikacji, pisania tekstów SMS 
oraz wyszukiwania wpisu w książce telefonicznej. 
Naciśnij każdy klawisz odpowiednią liczbę razy, aby uzyskać potrzebną literę, np. Aby otrzymać literę 
J, naciśnij raz przycisk 5, aby otrzymać literę S, naciśnij klawisz 7 cztery razy w krótkich odstępach 
czasu. 
Aby przejść do następnej litery, odczekaj kilka sekund, a kursor pojawi się | po ostatniej 
wprowadzonej literze. Możesz teraz wpisać następną literę. Aby przełączyć się między dużymi i 

małymi literami, użyj klawisza . 
 

Możesz także przełączyć się na liczby za pomocą przycisku . Tryb wprowadzania zostanie 
wskazany po prawej stronie pola wprowadzania nazwy oznaczonego ołówkiem. Naciśnij 0, aby 
wstawić spację. Naciśnij klawisz programowy CLEAR, aby usunąć ostatni wpisany znak podczas 
wprowadzania numeru lub nazwy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz programowy CLEAR, aby wyczyścić 
ekran. 
 
Utwórz pozycję książki telefonicznej w trybie gotowości 
Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej (zawsze uwzględniaj lokalny numer 
kierunkowy) 
 
1. Opcje ---> Zapisz w książce telefonicznej 
2. Wybierz SIM lub Telefon 
3. Utwórz nazwę wpisu do książki telefonicznej za pomocą klawiatury numerycznej (patrz powyżej) 
4. Opcje ---> Zapisz 
Jeśli zapisujesz kontakt w telefonie, masz o wiele więcej opcji zapisywania dodatkowych szczegółów, 
takich jak: 
 
Adres e-mail 
Zdjęcie dzwoniącego 
Dzwonek dzwoniącego 
 
Wyświetl wpisy w książce telefonicznej 
1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Normalna książka telefoniczna ---> 
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt. Możesz też wyszukać kontakt w 
książce telefonicznej, korzystając z wyszukiwania alfabetycznego. Po prostu wpisz pierwszą literę ich 
nazwy, a zostaniesz automatycznie umieszczony we właściwej części książki telefonicznej. 
 
Opcje w książce telefonicznej 
1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Normalna książka telefoniczna ---> 
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt 
3. Wciśnij klawisz programowy OPCJE 
4. Opcje dostępne do wykonania na tym rekordzie kontaktu są następujące: 
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WIDOK 
Wyślij wiadomość tekstową 
Wyślij wiadomość multimedialną 
Połączenie 
Edytuj 
Skasuj 
Kopiuj 
Dodaj do listy zablokowanych 
Grupy 
Ustawienia książki telefonicznej 
 
W ustawieniach książki telefonicznej możesz wykonać następujące czynności: 
 
1) Przypisz domyślną lokalizację przechowywania (karta SIM, telefon lub oba) 
2) Przypisz wpisy książki telefonicznej do numeru szybkiego wybierania (2,3,4,5,6,7,8,9 może mieć 
przypisany numer telefonu) 
3) Zobacz, ile miejsca zostało wykorzystane na karcie SIM i telefonie 
4) Kopiuj lub przenoś kontakty między telefonem a Simem i odwrotnie 
5) Usuń wszystkie kontakty. 
 
Utwórz pozycję obrazkowej książki telefonicznej 
Możesz także utworzyć wpis w książce telefonicznej ze skojarzonym z nim obrazem. Jest to 
szczególnie przydatne, gdy otrzymujesz połączenie przychodzące, ponieważ zdjęcie zostanie 
wyświetlone na ekranie wewnętrznym. Dlatego możesz zobaczyć, kto dzwoni, po prostu patrząc na 
jego zdjęcie. 
 
1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Obrazkowa książka telefoniczna ---> Dodaj (użyj <i>, aby 
zlokalizować zielony przycisk) ---> Dodaj ---> Obraz 
2. Zrób zdjęcie osoby, którą dodajesz do książki telefonicznej (naciśnij klawisz Central Square). 
Naciśnij klawisz programowy Zapisz 
3. Nazwa ---> Utwórz nazwę wpisu do książki telefonicznej za pomocą klawiatury numerycznej (patrz 
powyżej) 
4. Wprowadź numer do wpisu w książce telefonicznej 
5. Zapisz ---> Wstecz 
 
Wybierz pozycję z obrazkowej książki telefonicznej 
Użyj <i>, aby przejść do żądanego zdjęcia, aby zadzwonić. 

Naciśnij   
 
Wyświetlaj nieodebrane połączenia 
Jeśli masz nieodebrane połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat n NIEODEBRANE 
POŁĄCZENIA, np. 3 NIEODEBRANE POŁĄCZENIA. Naciśnij klawisz programowy VIEW, aby przejrzeć 
szczegóły lub naciśnij CANCEL (anuluj), aby wyjść. Możesz również przeglądać nieodebrane 
połączenia za pomocą menu w następujący sposób: 
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1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Nieodebrane połączenia 
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt 
3. Naciśnij klawisz programowalny OPCJE, na tym wpisie połączenia dostępne będą następujące 
opcje: 
 
Widok 
Połączenie 
Wyślij wiadomość tekstową 
Wyślij wiadomość multimedialną 
Zapisz w książce telefonicznej 
Dodaj do listy zablokowanych 
Skasuj 
 
Wyświetl wybierane połączenia 
1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Wybierane połączenia 
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt 
3. Naciśnij klawisz programowalny OPCJE, na tym wpisie połączenia dostępne będą następujące 
opcje: 
 
Widok 
Połączenie 
Wyślij wiadomość tekstową 
Wyślij wiadomość multimedialną 
Zapisz w książce telefonicznej 
Dodaj do listy zablokowanych 
Skasuj 
 
Wyświetl odebrane połączenia 
1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Połączenia odebrane 
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt 
3. Naciśnij klawisz programowalny OPCJE, na tym wpisie połączenia dostępne będą następujące 
opcje: 
 
Widok 
Połączenie 
Wyślij wiadomość tekstową 
Wyślij wiadomość multimedialną 
Zapisz w książce telefonicznej 
Dodaj do listy zablokowanych 
Skasuj 
 
Usuń dzienniki połączeń 
1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Usuń dzienniki połączeń 
2. Wybierz opcję Połączenie nieodebrane, Połączenia wybierane, Połączenia odebrane lub Wszystkie 
połączenia, aby ustawić na zero. 
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Ustawienia połączeń 
W ustawieniach połączeń dostępne są ustawienia połączeń SIM i ustawienia zaawansowane 
Dostęp do ustawień połączeń SIM można uzyskać w następujący sposób: 
Menu ---> Call Center ---> Ustawienia połączeń ---> Ustawienia połączeń SIM 
Dostępnych jest wiele ustawień: 
 
ID dzwoniącego: - Możesz wybrać, czy ma to być ustawione przez sieć, ukryte czy pokazane 
 
Połączenie oczekujące: tę opcję można włączyć lub wyłączyć. Sprawdź, czy ta usługa jest dostępna u 
Twojego dostawcy usług. Możesz zapytać, czy Twój dostawca usług oferuje tę usługę. 
 
Przekierowanie połączeń: Połączenia przychodzące można przekierować na określony numer 
telefonu (ogólnie numer poczty głosowej). Dostępnych jest 5 opcji z tą funkcją: 
 
• Przekieruj wszystkie połączenia głosowe: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich 
połączeń przychodzących 
• Przekazuj, gdy nieosiągalny: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń 
przychodzących, jeśli telefon jest wyłączony lub znajdujesz się poza obszarem usług 
• Przy braku odpowiedzi: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń 
przychodzących, jeśli nie odbierasz połączenia 
• Gdy zajęty: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń przychodzących, gdy 
linia jest zajęta 
• Przekieruj wszystkie połączenia danych 
• Anuluj wszystkie przekazy 
 
Blokowanie połączeń: połączenia przychodzące i wychodzące do iz telefonu mogą być ograniczone. 
W przypadku tej funkcji dostępne są 4 opcje: 
 
• Połączenia wychodzące: Nie można wykonywać żadnych połączeń wychodzących 
• Wszystkie połączenia przychodzące: Nie można odbierać żadnych połączeń przychodzących 
• Anulować całość 
• Zmień hasło zakazu 
 
Przełączanie linii: aby wybrać linię 1 lub 2 
 
Dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać w następujący sposób: 
Menu ---> Call Center ---> Ustawienia połączeń ---> Ustawienia zaawansowane 
Dostępnych jest wiele ustawień: 
 
Lista zablokowanych: możliwość odrzucania numerów i czarnej listy 
 
Automatyczne ponowne wybieranie numeru: Jeśli to ustawienie jest włączone, gdy wykonujesz 
połączenie, ale nie możesz się połączyć, ponieważ druga linia jest zajęta, telefon automatycznie 
wybierze ponownie ten numer po określonym czasie (określonym przez Ciebie). Nastąpi to pod 
warunkiem, że nie anulujesz połączenia. 
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Wyświetlanie czasu połączenia 
 
Przypomnienie czasu połączenia: - dostosuj, jeśli chcesz przypomnieć, jak długo rozmawiałeś przez 
telefon 
 
Automatyczne szybkie zakończenie: aby zakończyć połączenie, zamknij telefon 
 
Tryb odpowiedzi: 
• Odbiór klapką: jeśli to ustawienie jest włączone, w przypadku połączenia przychodzącego wystarczy 
otworzyć telefon, aby je odebrać. 
• Dowolny klawisz: jeśli to ustawienie jest włączone, w przypadku połączenia przychodzącego można 
nacisnąć dowolny klawisz, aby je odebrać. 
• Automatyczna odpowiedź w trybie zestawu słuchawkowego 
 
I.C.E w nagłych wypadkach 
 
Możesz dodać 4 nazwiska i numery osób, z którymi można się skontaktować w nagłych wypadkach. 
Menu ---> Ustawienia ---> ICE ---> Kontakty 
 
Możesz wprowadzić wszystkie dane właściciela telefonu, np. Imię i nazwisko, adres, chorobę, alergię, 
grupę krwi, lekarza 
 
Menu ---> Ustawienia ---> ICE ---> Informacje o właścicielu 
 
Profile 
Dostępne są 4 rodzaje profili: 
Ogólny 
Cichy 
Spotkanie 
Na wolnym powietrzu 
Menu ---> Ustawienia ---> Profile 
 
Możesz wprowadzić zmiany w szczegółach wybranego profilu. Profil składa się z następujących 
ustawień: 
 
Typ alertu, Typ dzwonka, Dzwonek, Głośność dzwonka, Wiadomość SIM 1, Wiadomość SIM 2, 
Głośność wiadomości, Typ przycisków, Głośność przycisków, Dźwięk włączania, Dźwięk wyłączania, 
Typ tonu otwarcia klapki, Typ tonu zamknięcia klapki, Alarm systemowy. 
 
Ustawienia telefonu 
W ustawieniach telefonu możesz dostosować następujące funkcje: 
Godzina i data: Ustaw miasto rodzinne, ustaw godzinę i datę, ustaw format (12-godzinny lub 24-
godzinny i DDMMRRR lub MMDDRRRR lub RRRRMMDD) i aktualizuj według strefy czasowej. 
 
Zaplanowane włączanie lub wyłączanie 
Język: Dostępnych jest 14 języków do wyświetlania menu, tj. Angielski, francuski, hiszpański, 
holenderski i niemiecki itp. 
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Preferowane metody wprowadzania, np. Wielkie lub małe litery. 
 
Dodatkowe ustawienia: Można ustawić różne tryby 
 
Ustawienia wyświetlania: Możesz ustawić tapetę, możesz zmieniać włączanie i wyłączanie 
wyświetlacza. 
 
Ustawienia sieci 
Można zmienić ustawienia karty SIM i GPRS 
 
Ustawienia bezpieczeństwa 
Ten telefon komórkowy umożliwia ustawienie haseł, które pomagają chronić telefon przed 
nieautoryzowanym użyciem. 
Kody PIN i PIN2 są dostarczane z kartą SIM. Kod PIN pomaga chronić kartę SIM przed 
nieuprawnionym użyciem. Dostęp do niektórych usług wymaga podania kodu PIN2. Możesz ustawić 
automatyczną blokadę ekranu i ustawić czas potrzebny na wykonanie tej czynności. Dostępna jest 
również blokada telefonu. 
 
Łączność 
Wprowadź informacje o koncie danych. 
 
Przywróć wartości domyślne 
Możesz cofnąć wszystkie wprowadzone zmiany w ustawieniach telefonu i przywrócić ustawienia 
fabryczne. Domyślne hasło to 0000. 
 
Funkcja SOS 
W sytuacji awaryjnej możesz nacisnąć przycisk SOS, aby uzyskać pomoc przez 3 sekundy. 
Jeśli masz zaprogramowaną wiadomość tekstową SOS i ustawiłeś ODBIORNIK SMS (zazwyczaj inny 
telefon komórkowy), po naciśnięciu przycisku SOS telefon wyśle wiadomość tekstową SOS do 
odbiorcy. 
 
W numerze SOS można ustawić do 5 numerów. Telefon automatycznie wybierze jeden po drugim 
numery z tej listy SOS. Jeśli zostanie wykryty sygnał zajętości lub połączenie zostanie przerwane przez 
użytkownika, następny numer zostanie wybrany natychmiast. Telefon będzie wybierał te numery, 
dopóki słuchawka nie będzie 
wyłączony. Jeśli chcesz wyjść z trybu SOS, naciśnij ponownie przycisk SOS przez 3 sekundy. 
 
Uwaga: Gdy SOS jest włączony, nie można wyłączyć telefonu. Przed wyłączeniem telefonu należy 
wyłączyć tryb SOS. 
 
Ustawienia numeru SOS 
Możesz ustawić do 5 numerów SOS lub ustawić numer dla Centrum telefonicznego. 
 
1. Menu ---> SOS ---> SOS ---> Ustaw numer SOS ---> Ustaw 5 liczb 
 
lub 
 
Ustaw Call center (centrum telefoniczne)  (w zależności od tego, do kogo chcesz zadzwonić w nagłym 
przypadku). 
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2. Menu ---> SOS ---> SOS ---> Ustaw numer SOS ---> Edytuj ---> Albo dodaj z książki telefonicznej, 
albo wprowadź numer 
 
lub 
 
3. Menu ---> SOS ---> Numer Call Center ---> Wprowadź numer centrum telefonicznego za pomocą 
klawiatury numerycznej 
 
Nagranie wiadomości SOS 
Nagraj wiadomość informacyjną, która pomoże Twoim pomocnikom w nagłych przypadkach, np. 
„Dzwoni Jane Smith, zrobiłem sobie krzywdę. Proszę, przyjdź do mojego domu i pomóż mi”. 
 
Menu ---> SOS --- Nagraj wiadomość SOS ----> Wyraźnie recytuj swoją wiadomość ---> Naciśnij Stop 
po zakończeniu (wiadomość może trwać do 20 sekund) 
 
 
Wiadomość tekstowa SOS 
Możesz wpisać wiadomość tekstową SOS. Zostanie on wysłany na telefony komórkowe z Twojej listy. 
Menu ---> SOS ---> SOS SMS ---> Wpisz informacyjną wiadomość tekstową ---> Opcje ---> Gotowe 
 
Organizator 
W organizatorze jest wiele przydatnych funkcji. 
 
Kalendarz 
Możesz przejrzeć kalendarz, szybko przejść do określonej daty i w razie potrzeby dodać zdarzenia (z 
alarmem). 
 
Zadania 
Możesz ustawić priorytetową listę zadań do wykonania (z przypomnieniami o alarmach, jeśli to 
konieczne) 
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Alarm 
W razie potrzeby alarm można również ustawić tak, aby włączał się o określonych godzinach. Alarm 
można ustawić tak, aby włączał się tylko raz lub wielokrotnie w tygodniowym harmonogramie. 
Można ustawić pięć różnych godzin budzenia. 
 
Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć dźwięk alarmu. Alarm będzie dzwonił co 5 minut, aż do Ciebie 

w rzeczywistości wyłącz ustawienie alarmu lub naciśnij M1 lub po prostu naciśnij . Alarm działa 
nadal, gdy telefon jest wyłączony. Upewnij się, że dzwonki telefonu nie są wyciszone, w przeciwnym 
razie nie usłyszysz alarmu! 
 
Bluetooth 
CL8500 obsługuje bluetooth. Można wyszukiwać inne urządzenia Bluetooth i podobnie można 
znaleźć CL8500. Hasło Bluetooth to 0000. Możesz połączyć się z zestawem słuchawkowym Bluetooth 
lub innym telefonem. Umożliwiłoby to przesyłanie plików przez Bluetooth. Np. Przesyłanie zdjęć, 
MP3 i MP4. 
Możesz także zatrzymać funkcję Bluetooth, aby inne urządzenia jej nie znalazły. 
 
Multimedia 
CL8360 oferuje doskonałe opcje multimedialne. Jest aparat fotograficzny, aparat fotograficzny, 
galeria, wideo, odtwarzacz audio, rejestrator dźwięku i radio FM. 
 
Menedżer plików 
Wszystkie pliki używane w wielu aplikacjach w telefonie można znaleźć w Menedżerze plików. 
Istnieje folder dla każdego z następujących: 
 
Automatyczna sekretarka 
Audio 
Moja muzyka 
Zdjęcia 
 
 
Możesz wykonać standardowe operacje na plikach dla każdego z plików w folderze, np. Wyświetl, 
Zmień nazwę, Usuń, Sortuj, Kopiuj, Przenieś, Szczegóły, Wyślij 
 
Nie można włączyć telefonu 
• Sprawdź, czy bateria jest włożona i sprawdź, czy jest prawidłowo włożona 
 
Na wyświetlaczu nic się nie pojawia 
• Sprawdź, czy słuchawka jest włączona 
• Sprawdź, czy bateria i karta SIM są prawidłowo włożone. Wyświetlacz jest zablokowany po 
włączeniu telefonu 
• Wprowadź PUK, aby odblokować kartę SIM 
 
Nie jest wyświetlana żadna ikona sygnału 
• Brak połączenia sieciowego. Poruszaj się, aby spróbować dostać się do obszaru, w którym może być 
zasięg 
• Skontaktuj się z dostawcą usług 
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Wiadomość z informacją, że funkcja nie jest możliwa 
• Usługodawca może nie zapewniać danej funkcji lub może być konieczne wykupienie abonamentu 
na tę usługę. Skontaktuj się z usługodawcą. 
 
Brak wyświetlania podczas procesu ładowania 
• Poziom naładowania baterii jest bardzo niski. Zaczekaj kilka minut. Wyświetlany jest komunikat 
„Wstaw kartę SIM” lub „Ograniczona usługa” 
• Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona 
 
Akumulator szybko się rozładowuje lub nie można go w ogóle naładować. 
• Ładuj baterię przez 4 godziny 
• Umieścić telefon prawidłowo w ładowarce lub prawidłowo podłączyć ładowarkę. Oczyść 
powierzchnie stykowe telefonu komórkowego i ładowarki miękką, suchą szmatką. 
• Wypróbuj nową baterię 
 
Nie można naładować telefonu 
• Sprawdź połączenia adaptera 
• Jeśli temperatura jest niższa niż -10OC lub wyższa niż 55 OC, przenieś się w miejsce, w którym nie 
występują takie ekstremalne temperatury 
• Wypróbuj nową baterię 
 
Brak połączenia z siecią 
• Sygnał jest zbyt słaby lub mogą występować zakłócenia radiowe 
• Czy karta SIM została nieprawidłowo zainstalowana lub uszkodzona? Jeśli karta SIM jest 
uszkodzona, poproś dostawcę usług o wymianę. 
 
Nie można nawiązać połączenia 
• Sprawdź, czy opłaty komórkowe zostały uiszczone 
• Sprawdź, czy karta SIM jest ważna 
• Sprawdź, czy ustawiono wybieranie ustalone 
• Upewnij się, że został naciśnięty zielony przycisk wybierania 
• Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci 
• Czy włączona jest funkcja paska połączeń wychodzących 
• Być może wystąpił problem z siecią, skontaktuj się z dostawcą usług 
• Sprawdź numer dostawcy usług, numer lokalny lub numer NMC (patrz Ustawienia słuchawki) 
 
Nie można odebrać połączenia: 
• Sprawdź, czy opłaty komórkowe zostały uiszczone 
• Sprawdź, czy karta SIM jest ważna 
• Sprawdź, czy ustawiono wybieranie ustalone 
• Czy włączona jest funkcja połączeń przychodzących na pasku? 
• Czy włączona jest funkcja przekazywania połączeń 
 
Przyciski wydają się być zablokowane 
• Wyłącz i włącz telefon 
 
Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany 
• Upewnij się, że subskrybujesz usługę identyfikacji dzwoniącego. Skontaktuj się z dostawcą usług 
• Dzwoniący mógł zataić swoje dane 
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• Pozwól telefonowi zadzwonić kilka razy, ponieważ może wystąpić opóźnienie w otrzymaniu 
informacji o identyfikatorze dzwoniącego 
 
Wszelkie problemy nie wymienione powyżej 
• Zapoznaj się z instrukcją obsługi 
• Wyłącz i włącz ponownie. Sprawdź, czy problem nadal występuje 
 
Ogólne 
Należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do produktu. Należy używać wyłącznie 
zatwierdzonego, dostarczonego akumulatora. Nie otwieraj słuchawki (z wyjątkiem wymiany baterii 
lub karty SIM) ani bazy. Skontaktuj się z infolinią w sprawie wszystkich napraw. Nigdy nie wrzucaj 
baterii do ognia. Istnieje poważne ryzyko wybuchu i / lub uwolnienia toksycznych chemikaliów. 
Jeśli masz pewność, że nie będziesz używać telefonu przez ponad miesiąc, wyjmij baterię 
 
Czyszczenie 
Wyczyść telefon miękką szmatką. Utrzymuj bazę i styki ładowania słuchawki w czystości. Nigdy nie 
używaj past ani środków czyszczących - mogą uszkodzić wykończenie lub elektrykę wewnątrz. 
 
Czynniki  środowiskowe 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Zawsze upewnij się, że po powierzchni telefonu jest swobodny przepływ powietrza. Nie umieszczaj 
żadnej części produktu w wodzie i nie używaj go w wilgotnych lub wilgotnych warunkach, np. 
łazienki. 
Nie wystawiaj produktu na działanie ognia ani innych niebezpiecznych warunków. Telefon 
przeznaczony jest do pracy w zakresie temperatur od -10 ° C do 55 ° C 
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Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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