PHA-2890

Instrukcja obsługi
www.akai-atd.com

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup telefonu AKAI PHA-2890. Niniejsza instrukcja ma na celu przekazanie ogólnych
informacji dotyczących działania i obsługi telefonu.
Uwagi:
 Proszę korzystać wyłącznie z akcesorii zaakceptowanych przez producenta tak, aby zapewnić
bezpieczne korzystanie z urządzenia.
 Opis zawarty w instrukcji może nie pokrywać się z funkcjonowaniem rzeczywistego produktu i
podany jest wyłącznie w celach informacyjnych. Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Chroń środowisko! Staramy się, aby nasze produkty były zgodne ze światowymi standardami
ochrony środowiska. Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami w celu zapoznania się z
zasadami utylizacji zyżytych produktów.

Informacje ogólne
1. Bezpieczeństwo
1.1 Telefon alarmowy
W celu wykonania połączenia alarmowego wybierz na klawiaturze numer 112.
Uwaga: Z uwagi na strukturę sieci komórkowej nie możemy zagwarantować poprawnego działania
numeru alarmowego.
1.2 Uwagi bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby
wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń ciała.
 Nie wolno używać telefonu bez zestawu głośnomówiącego w trakcie prowadzenia pojazdu.
 Wyłącz telefon w trakcie podróży samolotem.
 Nie używaj telefonu na stacji benzynowej, w pobliżu paliw lub chemikaliów.
 Wyłącz telefon w szpitalu, stosując się do obowiązujących tam przepisów.
 Jedynie wykwalifikowany personel serwisu może przeprowadzić naprawę telefonu.
 Używaj wyłącznie zaakceptowanych przez producenta akcesorii oraz akumulatorów.
 Nie narażaj telefonu na działanie wysokiej temperatury powyżej +60oC (+140oF).
1.3 Informacje dotyczące akumulatora
Ładowanie i rozładowywanie
 Zasilacz zaprojektowano do działania w przedziale temperatur 0-40oC.
 Nie ładuj telefonu w miejscach o dużej wilgotności powietrza lub gdzie byłby narażony na działanie
wilgoci.
 Gdy zasilacz nie jest używany, odłącz go od zasilania. Nie ładuj akumulatora przez okres dłuższy
niż 12 godzin, przeładowanie skraca jego żywotność.
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Wskazówki dotyczące akumulatora
 Nie rozbieraj i nie modyfikuj akumulatora.
 Nie zwieraj styków akumulatora.
 Nie wyrzucaj akumulatora do ognia.
 Jesli wyczujesz wydobywający się z akumulatora dziwny zapach lub stwierdzisz jego przegrzanie,
natychamist wyłącz telefon i skontaktuj się z serwisem.

2. Pierwsze uruchomienie
2.1.1 Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
Wyłącz telefon, zdejmij tylną obudowę, wyjmij baterię i odłącz zewnętrzne zasilanie. Włóż kartę SIM
do gniazda SIM.
2.1.2 Ładowanie akumulatora
Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda ładowania z boku telefonu. Podłącz zasilacz do źródła prądu.
Migająca ikonka wskazująca poziom naładowania pojawi się na ekranie telefonu. Gdy ikonka
przestanie migać, telefon będzie w pełni naładowany. W trakcie ładowania telefon i zasilacz mogą się
nagrzać, jest to normalne zachowanie.
Uwaga:
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie telefonu, używaj wyłączenie zasilacza zaakceptowanego przez
producenta.

2.2 Podłączenie do sieci
2.2.1 Karta SIM
Proszę włożyć kartę SIM do telefonu przed jego włączeniem. Karta SIM dostarczana jest przez
opratora telefonii komórkowej. Wszystkie informacje dotyczące połączenia sieciowego zapisane są na
karcie SIM. Na karcie SIM można również zapisać kontakty, numery telefonów, o ile wybano taką
opcję w telefonie. Możesz wyjąć i przełożyć kartę SIM do innego telefonu, większość nowych
telefonów rozpozna ją automatycznie.
2.2.2 Połączenie sieciowe
Po instalacji karty SIM, telefon rozpocznie automatyczne wyszukiwanie zarejestrowanej lub innej
dostępnej sieci komórkowej. Po nawiązaniu połączenia nazwa sieci pojawi się na ekranie. Telefon jest
teraz w trybie czuwania, gotowy do nawiązania lub odbioru połączenia telefonicznego.

Główne menu
3. Rejestr połączeń
Przy użyciu tej funkcji masz dostęp do listy nieodebranych połączeń, wykonanych połączeń,
odebranych połaczeń, odrzuconych połaczeń. Możesz usunąć wpisy rejstru wybierając Usuń rejestr
połączeń. Wejdź w historię rejestru, wybierz dowolny wpis i naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby
wejść w menu opcji:
 Szczegóły: wyświetla szczegółowe informacje bieżącego połączenia.
 Połączenie: nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
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 Napisz wiadomość: tworzenie wiadomości SMS i wysłanie jej na wybrany numer.
 Dodaj do kontaktów: zapis numeru w książce telefonicznej.
 Dodaj do czarnej listy: dodowanie numeru do czarnej listy i blokowanie połaczeń przychodzących
z tego numeru.
 Usuń: usuwanie bieżącego wpisu.
 Usuń wszystko: Usuwanie wszystkich wpisów.

4. Multimedia
4.1 Aparat
Przy użyciu tej funkcji możesz robić zdjęcia. Nacisnij przycisk OK, aby wykonać zdjęcie z bieżącym
widokiem na ekranie. Menu aparatu zawiera następujące opcje:
 Przeglądarka zdjęć: wejście w folder albumu.
 Więcej opcji: możez zmienić tryb DC/DV, Efekty, Kontrast, Jasność, Balans bieli i inne.
 Ustawienia: możesz zmienić Rozmiar, Jakość, Pasmowanie i inne.
4.2 Nagrywarka wideo
Przy użyciu tej funkcji możesz dokonać nagrania wideo. Więcej informacji w punkcie dotyczącym
prezentacji funkcji aparatu. Menu nagrywarki wideo zawiera następujące opcje:
 Zmień na aparat: zmiana interfejsu na aparat.
 Ustawienia nagrywarki: można dokonać zmiany ustawień nagrywarki.
 Ustawienia wideo: ustawianie parametrów wideo.
4.3 Zdjęcia
Przy użyciu tej funkcji możesz przeglądać zrobione zdjęcia za pomocą aparatu.
4.4 Muzyka
Przy użyciu tej funkcji możesz słuchać ulubionej muzyki. Opis działania przycisków w trakcie
odtwarzania przedstawiono w poniższej tabeli.
Przycisk

Funkcja

Lewy

Poprzedni utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do tyłu.

Prawy

Następny utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do przodu.

OK

Odtwarzanie / Pauza.

Góra/Dół

Zwiększenie / Zmniejszenie głośności.

4.5 Wideo
Przy użyciu tej funkcji możesz odtwarzać nagrania wideo. Opis działania przycisków w trakcie
odtwarzania przedstawiono w poniższej tabeli.
Przycisk

Funkcja

Lewy

Poprzedni utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do tyłu.

Prawy

Następny utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do przodu.

OK

Odtwarzanie / Pauza.

Góra/Dół

Zwiększenie / Zmniejszenie głośności.
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4.6 Dyktafon
Przy użyciu tej funkcji możesz włączyć funkcję nagrywania dźwięku. Dostępne opcje menu:
 Start nagrywania: wybierz tę opcję, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku.
 Lista nagrań: przegląd zapisanych plików dźwiękowych.
 Pamięć: zmiana ścieżki zapisu plików dźwiękowych.
 Format pliku: wybór formatu zapisu plików dźwiękowych AMR lub WAV.
4.7 Radio FM
Przy użyciu tej funkcji możesz słuchać radia FM na telefonie, możesz również dokonać nagrania
wybranej stacji radiowej. Dostępne opcje menu:
 Auto wyszukiwanie i zapis: wyszukiwanie i zapis kanałów w pamięci telefonu.
 Lista kanałów: odtwarzanie, edycja lub usuwanie zapisanych kanałów.
 Zapis: zapis aktualnej częstotliwości stacji radiowej na liście kanałów.
 Ręczne wyszukiwanie: ręczne wyszukiwanie stacji radiowej.
 Włącz głośnik: odtwarzanie radia FM przez głośnik (aktywne po podłączeniu zestawu
słuchawkowego).
 Odtwarzanie w tle: powrót do trybu czuwania z radiem FM działającym w tle.
 Nagrywanie: nagrywanie aktualnie odtwarzanej stacji FM.
 Lista nagrań: przegląd zapisanych plików dźwiękowych.
 Pomoc: instrukcja opisująca działanie funkcji.

5. Książka telefoniczna
Możesz zapisać numer telefonu w pamięci karty SIM lub telefonu. Wybierz numer z okna listy
kontaktów i naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby otworzyć menu opcji:
 Nowy: utworzenie nowego kontaktu w książce telefonicznej.
 Napisz wiadomość: tworzenie wiadomości SMS lub MMS i wysłanie na wybrany numer.
 Połączenie: nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
 Usuń: usuwanie wybranego kontaktu.
 Usuń wiele: usuwanie wszystkich zaznaczonych kontaktów jednocześnie.
 Import/Eksport: eksport kontaktów z karty SIM & pamięci telefonu / import kopii zapasowej z karty
pamięci.
 Wyślij vCard: wysyłanie wizytówki poprzez SMS lub Bluetooth.
 Inne：sprawdzanie statusu pamięci.

6. Profile
Funkcja wyświetla tryb profili telefonu: Normalny, Cichy, Wewnątrz i Na zewnątrz.
 Aktywuj: naciśnij przycisk OK, aby aktywować profil.
 Ustawienia (dostosowywanie profilu jak niżej):
 Zmień nazwę: zmiana nazwy profilu.
 Ustawienia dzwonka: wybór dzwonka dla karty SIM1/SIM2. Możesz wybrać dzwonek z karty
pamięci.
 Ustawienie głośności: ustawienie poziomu głośności rozmowy, wiadomości, dzwonka
alarmu & kalendarza, połączenia, dzwonka włączania telefonu.
 Typ dzwonka: wybierz typ dzwonka, np. powtarzający, narastający, krótki.
 Inne dzwonki alarmowe: wybór dźwięku klawiatury, alarmu niskiego poziomu akumulatora,
dzwonka włączania telefonu i dźwięku wybierania numeru.
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Uwaga: Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, dzwonek przychodzącej rozmowy lub wiadomości
pojawi się zarówno w słuchawce, jak i w głośniku telefonu.

7. Wiadomości
Przy użyciu tej funkcji możesz wysyłać i odbierać wiadomości SMS lub MMS.
7.1 Napisz wiadomość
Edytuj tekst, wstawiaj obrazki, dźwięki, numer telefonu i inne.
Wyślij: wstaw numer kontaktu, a następnie wyślij SMS lub MMS na ten numer.
7.2 Skrzynka odbiorcza / Nadawcza / Szkice / Wysłane
Funkcja pozwala sprawdzić wiadomości w skrzynce odbiorczej/nadawczej/szkicach/wysłanych.
7.3 Szablony
W tym menu znajdują się szablony wiadomości.
7.4 Wiadomości sieciowe
Przeglądanie wiadomości sieciowych.
7.5 Poczta głosowa
Działanie funkcji jest podobne do automatycznej sekretarki. Możesz przetransferować nieodebrane
połączenie przychodzące na serwer poczty głosowej, gdzie osoba dzwoniąca może zostawić
wiadomość.
7.6 Ustawienia wiadomości
Możesz zmienić domyślne ustawienia wiadomości SMS oraz sprawdzić pojemność skrzynki.

8. Narzędzia
8.1 Latarka
Włączanie/wyłączanie latarki.
8.2 Moje pliki
Menedżer plików udostępnia wszystkie pliki zapisane na karcie pamięci.
8.3 Alarm
Możesz ustawić godzinę włączenia alarmu.
8.4 Kalkulator
Naciśnij przycisk OK, aby zobaczyć wynik przeprowadzonych działań. Naciśnij przyciski góra, dół,
lewy, prawy i OK, aby wybrać odpowiednio działania +, -, *, /, =. Naciśnij Wyczyść, aby usunąć cyfrę.
8.5 Kalendarz
Na ekranie pojawi się podświetlona aktualna data z kalendarzem miesięcznym.
 Dodaj nowy harmonogram: Wybierz Menu →Dodaj nowy harmonogram→Napisz szczegóły
harmonogramu→Zapisz.
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8.6 Zegar światowy
Możesz zobaczyć aktualny czas lokalny dla różnych krajów.
8.7 Bluetooth
 Bluetooth: włączanie/wyłączanie Bluetooth.
 Widoczność Bluetooth: włączanie/wyłączanie widoczności urządzenia dla funkcji Bluetooth.
 Sparowane urządzenie: pokazuje połączone urządzenie.
 Nazwa urządzenia: pokazuje nazwę urządzenia Bluetooth.
 Pamięć Bluetooth: możesz wybrać zapis plików na kartę pamięci.
 Pomoc: instrukcja opisująca działanie funkcji.
8.8 STK
Funkcja dostępna dla kart SIM wspierająych dodatkowe usługi.

9. Ustawienia
9.1 Ustawienia połączeń
 Dual SIM: możesz ustawić status połączenia sieciowego (w tym tryb czuwania), odpowiedź z danej
karty SIM oraz nazwę karty SIM.
 Przekazywanie połączeń: przekierowanie przychodzącej rozmowy na wskazany numer telefonu.
Funkcję można włączyć lub wyłączyć.
 Połączenie oczekujące: sieć poinformuje Cię o nowym połączeniu przychodzącym w trakcie
prowadzonej rozmowy. Proszę skontaktować się z operatorem, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
 Blokada połączeń: umożliwa konfigurację blokowania połączeń przychodzących i wychodzących.
Usługa wymaga wsparcie operatora sieciowego. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.
 Ukryj numer: domyślne działanie zgodnie z ustawieniem operatora sieci.
 Inne: opcja obejmuje minutowy alarm połączenia, automatyczne ponowne wybranie ostatniego
numeru, wibrację po uzyskaniu połączenia, odpowiedź SMS po odrzuceniu połączenia i
automatyczne nagrywanie rozmowy głosowej.
9.2 Ustawienia telefonu
Możesz dostosować ulubione funkcje telefonu do swoich potrzeb.
 Data & Czas: możesz ustawić czas, datę i format w telefonie.
 Ustawienia języka: możesz ustawić język systemu operacyjnego.
 Ustawienia skrótów: możesz przypisać menu do przycisków kierunkowych.
 Auto włączenie/wyłączenie: telefon włączy się lub wyłączy o zaprogramowanej godzinie.

9.3 Wyświetlacz
 Tapeta: ustaw obrazek jako tapetę.
 Ustawienia pulpitu: aktywne opcje będą widoczne na ekranie w trybie czuwania.
 Kontrast: ustawienie kontrastu ekranu.
 Podświetlenie: ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza.
 Podświetlenie klawiszy: ustawienie czasu podświetlenia klawiszy.
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 Auto blokada klawiatury: włączenie blokady klawiatury.
9.4 Bezpieczeństwo
Hasło blokady telefonu, hasło karty SIM oraz PIN2 zawierają od 4 do 8 cyfr i nie wspierają innych
symboli. Domyślne hasło blokady telefonu to “1234”.
Hasła PUK /PUK2 wymagane są do odblokowania karty SIM i dostarczane są przez operatora
sieciowego.
 Blokada PIN: włącza lub wyłącza funkcję blokady telefonu kodem PIN. Gdy funkcja jest aktywna,
należy każdorazowo przy uruchomieniu telefonu wpisać kod PIN.
 Zmień PIN2: wprowadź poprawny kod PIN 2. Można go zmienić (ustawienie kodu bezpieczeństwa
SIM2 jest takie samo jak SIM1).
 Blokada telefonu: włącza lub wyłącza funkcję blokady telefonu. Gdy funkcja jest aktywna, należy
każdorazowo przy uruchomieniu telefonu wpisać kod blokady telefonu.
 Zmień hasło telefonu: możesz zmienić hasło blokady telefonu.
 Ochrona prywatności: po wybraniu odpowiednich modułów, ich przeglądanie będzie możliwe po
wprowadzeniu hasła chroniącego dane.
 Blokada czerwoną słuchawką: w trybie czuwania naciśnięcie przycisku zablokuje ekran.
 Numer ustalony: dodaje numery telefonów do ustalonej listy umożliwiającej nawiązywanie
połączeń.
 Czarna lista: możesz tu sprawdzić czarną listę z numerami telefonów i ustawić działanie funkcji.
9.5 Połączenia
 Konto sieciowe: skonfiguruj ustawienia sieciowe dla konta danych przed rozpoczęciem korzystania
z internetu.
 Usługa GPRS: włączanie/wyłączanie usługi GPRS.
 Transmisja danych: możesz określić dostęp do internetu jako “Zawsze połącz” lub “Połącz jeśli
potrzeba”.
 Wybór sieci: możesz wybrać tryb wyszukiwania sieci na automatyczny lub ręczny.

10. Aplikacje & Gry
10.1 Zakładki
Zawiera link do stron: Facebook, Twitter i MSN.
10.2 Gry
 Sokoban
 Snake
 Tetris

11. Internet
 Przeglądarka internetowa.
 Opcje: możesz otworzyć stronę domową i zmienić ustawienia domyślne, np. ustawienia konta.

12. Załącznik
12.1 Rozwiązywanie problemów
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 Nie można właczyć telefonu: jeśli akumulator ma bardzo niski stan energii, telefon może nie
uruchamiać się prawidłowo. Proszę naładować akumulator.
 Nie można nawiązać połączenia: proszę sprawdzić stan blokady połączeń. Jeśli funkcja jest
aktywna, nawiązywanie połączeń może nie być możliwe lub tylko niektóre z nich zakończą się
powodzeniem.
 Połączenie przychodzi na inny numer telefonu: proszę sprawdzić stan przekazywania połączeń.
Jeśli funkcja jest aktywna, połączenia przychodzące mogą być kierowane na inne numery telefonów.
12.2 Wiadomość o błędzie
Proszę włożyć kartę SIM: proszę upewnić się, że karta SIM jest włożona. Jeśli karta została
prawidłowo zainstalowana, ale nadal nie jest wykrywana, proszę spróbować przeczyścić styk karty
SIM za pomocą suchej szmatki. Jeśli w dalszym ciągu karta nie jest wykrywana, proszę skontaktować
się z operatorem sieciowym.
Brak usługi: jeśli znajduesz się na obszarze, na którym nie ma zasięgu sieci lub obecna jest fizyczna
przeszkoda, np. zamknięta przestrzeń, na ekranie pojawi się informacja “Brak usługi”. Nie będzie
możliwe wykonywanie, ani odbieranie połączeń. Możesz spróbować ustawić się bliżej okna w celu
uzyskania lepszego sygnału.
Tylko połączenia alarmowe: informacja może pojawić się w przypadku, gdy jesteś zalogowany nie
do swojej, ale do innej sieci komórkowej. Wówczas możliwe będzie wykonywanie jedynie połączeń
alarmowych.
Wprowadź kod PUK: po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu PIN, zostanie on
zablokowany. Wówczas należy wprowadzić kod PUK w celu zdjęcia blokady. Proszę skontaktować się
z operatorem sieciowym.

Használati útmutató: http://akai-atd.com/
Návod k použití : http://akai-atd.com/
Instrukcja obsługi: http://akai-atd.com/
Návod na použitie : http://akai-atd.com/
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