TELEFON
GFE301
Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji
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wARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA
1. Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może
mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować
zalecaną przez producentów aparatury medycznej
odległość pomiędzy telefonem a urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze
wszczepioną aparaturą medyczną powinny zapoznać
się z wytycznymi producenta aparatury. Osoby
z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu
w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy
uchu po przeciwnej stronie ciała niż urządzenie
medyczne w celu wykluczenia zakłóceń w działaniu
urządzenia. W razie zauważenia zakłóceń, należy
bezzwłocznie wyłączyć telefon.
2. Nie wolno używać telefonu w miejscach, w których
jest to zabronione np. szpitalach, samolotach lub
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3.
4.

5.

6.

w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wolno
włączać urządzenia, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń elektrycznych.
Telefon nie jest zabawką. Przechowuj telefon oraz
jego elementy z dala od dzieci.
Nie wolno używać telefonu bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia samochodu. Należy
szczegółowo zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi korzystania z telefonu w regionie, w którym
prowadzony jest pojazd i zawsze ich przestrzegać.
Wszelkie naprawy powinny być dokonywane
przez serwis producenta. Nie należy ingerować w
podzespoły telefonu i dokonywać samodzielnych
przeróbek.
Należy używać tylko oryginalnych baterii, przewodów i zasilaczy. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować usterkę urządzenia lub
wybuch.
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7. Nie należy zanurzać urządzenia i jego akcesoriów
w wodzie lub innym płynie.
8. Unikaj wystawiania telefonu i baterii na działanie
ekstremalnych warunków atmosferycznych. Może
to mieć wpływ na żywotność telefonu i baterii.
9. Nie wrzucaj baterii do ognia. Może to spowodować
wybuch lub pożar.
10. Nie ładuj baterii telefonu dłużej niż 72 godziny. Po
tym czasie wyjmij przewód ładowarki z gniazda
zasilania telefonu.
11. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj
urządzenia na wysokim poziomie głośności przez
dłuższy czas ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha:
12. Należy korzystać ze źródła zasilania o parametrach
4

podanych na opakowaniu lub tabliczce znamionowej urządzenia.
13. Nie wolno świecić światłem LED latarki w pobliżu
lub w kierunku oczu, ani oślepiać nim kierowców
pojazdów. Może to spowodować obrażenia lub
doprowadzić do wypadku drogowego.
Uwaga! Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800.
Przed włączeniem należy poprawnie włożyć
kartę SIM.
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WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.
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Telefon
Bateria
Ładowarka sieciowa
Przewód microUSB
Instrukcja obsługi

ZAwARTOŚć ZESTAwU

SPECyfIKACjA TEChNICZNA

Model urządzenia:

GfE301

Ekran:

2.4”

Częstotliwość GSM:

900/1800

Bateria:

3.7 V, 800 mAh

Pamięć zewnętrzna:

Karta microSD, 32 GB maks.

Aparat:

0.08 Mpx

Bluetooth:

TAK

Radio FM:

TAK

Aparat:

TAK

Latarka:

TAK

Dual SIM:

TAK

Pamięć telefonu:

32 MB

Maksymalna moc transmisji Bluetooth:

3.08 dBm

Częstotliwość transmisji Bluetooth:

2.4 GHz

Zakres częstotliwości Bluetooth:

2402-2480 MHz

Model zasilacza:

GfE301

Napięcie wejściowe:

100-240 V~

Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:

50/60 Hz

Napięcie wyjściowe:

5.0 V

Prąd wyjściowy:

0.5 A

Moc wyjściowa:

2.5 W

Średnia sprawność podczas pracy:

74,14%

Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):

-

Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W):

0.06
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OPIS URZądZENIA
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Numer

Nazwa

funkcja

1

Głośnik

Dźwięk rozmowy

2

Wyświetlacz

Wyświetlanie treści graficznych

3

Zielona słuchawka

Zatwierdza i odbiera połączenie głosowe

4

Czerwona słuchawka

Kończy rozmowę, Wł./Wył. telefon, pełni funkcję powrotu do pulpitu, wygaszenia wyświetlacza

5

Kontakty/Powrót

Uruchamia listę kontaktów oraz pełni funkcję powrotu

6

Menu/Potwierdzenie

Uruchamia menu telefonu, pełni funkcję potwierdzenia OK

7

Klawisz nawigacyjny/Potwierdzenie Uruchamia menu telefonu, pełni funkcję poruszania się, dostępu i potwierdzenia OK

8

Gniazdo słuchawkowe

Pozwala na podłączenie zestawu słuchawkowego

9

Gniazdo ładowania microUSB

Złącze do ładowania baterii oraz połączenia z komputerem

10

Wcięcie

Ułatwia demontaż pokrywy

11

Przycisk SOS

Uruchamia procedurę alarmową

12

Obiektyw

Obiektyw aparatu fotograficznego

13

Głośnik zewnętrzny

Dźwięki dzwonka, alarmu itp.

14

Latarka

-

15

Klawisze numeryczne

Wybieranie numerów oraz pisanie wiadomości

OPIS wyŚwIETlACZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zasięg sieci
Operator SIM1; SIM2
Poziom naładowania baterii
Godzina
Data
Dzień
Menu
Kontakty

1

2

3

4
5
6
7

8

11

INSTAlACjA
Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić karty podczas montażu
w gnieździe.
Instalacja kart SIM
• Przed instalacją karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć przewód z gniazda ładowania. Zdejmij pokrywę telefonu podważając
ją w miejscu wcięcia.
• Podważ ostrożnie baterię i wyjmij.
• Wsuń kartę SIM do gniazda SIM1 lub opcjonalnie SIM2 tak, aby wycięcie na karcie było zgodne z wyprofilowaniem gniazda a styki
karty dotykały metalowych łączy telefonu:
Karta SIM2

Karta SIM1

Karta pamięci

Instalacja karty pamięci
• W celu instalacji karty pamięci naciśnij na zawleczkę i przesuń ją do góry „Open” następnie unieś. Umieść kartę zgodnie z wyprofilowaniem gniazda tak, aby styki karty dotykały metalowych łączy telefonu. Połóż zawleczkę, naciśnij i przesuń w dół „Lock” aby
zablokować kartę.

12

Instalacja baterii
• Włóż baterię do telefonu, tak aby jej trzy styki dotykały potrójnego złącza we wnętrzu telefonu. Nałóż pokrywę i dociśnij.
Ładowanie telefonu
Uwaga! Należy używać wyłącznie ORYGINALNEJ BATERII ZAWARTEJ W ZESTAWIE. W trakcie ładowania baterii pokrywa
powinna być zamocowana.
Należy upewnić się, że bateria i jej pokrywa są prawidłowo zainstalowane.
• Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.
• Podłącz wtyczkę microUSB przewodu do gniazda ładowania. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładującej się baterii informując
o trybie ładowania.
• Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik przestanie pracować. Odłącz ładowarkę z gniazda elektrycznego, a następnie
odłącz wtyczkę przewodu z gniazda ładowania telefonu.
UWAGA! Jeżeli bateria zostanie całkowicie rozładowana, po podłączeniu ładowarki należy odczekać na pojawienie
się symbolu ładowania baterii.

OBSŁUGA TELEFONU
Włączanie i wyłączanie telefonu
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Czerwonej słuchawki tak długo, aż telefon się uruchomi. Jeżeli karta lub telefon zostały zabezpieczone kodem PIN pojawi się prośba o wpisanie hasła. Po wpisaniu kodu zatwierdź go OK. W celu wyłączenia telefonu naciśnij
i przytrzymaj przycisk Czerwonej słuchawki.
UWAGA! Wpisanie nieprawidłowego kodu PIN trzy razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Wówczas kartę
SIM należy odblokować za pomocą kodu PUK.
Blokada klawiatury
• W celu zablokowania i odblokowania klawiatury telefonu naciśnij: Menu, następnie „ ” w lewym dolnym rogu telefonu.
• Telefon można również zablokować i wygasić wyświetlacz naciskając dwa razy klawisz Czerwonej słuchawki po uprzednim
ustawieniu funkcji w sekcji Bezpieczeństwo.

*

Nawiązywanie połączeń
- Bezpośrednie wybieranie numeru:
• Odblokuj telefon. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij przycisk
Zielonej słuchawki telefon wykona połączenie. W celu przerwania połączenia naciśnij przycisk Czerwonej słuchawki.
- Wybieranie numeru z książki telefonicznej:
• Wejdź w Kontakty, za pomocą Klawisza nawigacyjnego, wybierz kontakt i zatwierdź Zieloną słuchawką.
Uwaga! W celu wykonania połączenia międzynarodowego wymagane jest wprowadzenie „00” lub „+” oraz numeru
kierunkowego kraju . Aby wprowadzić „+” należy nacisnąć dwa razy klawisz „*”.
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Opcje podczas połączenia
• W trakcie rozmowy możesz włączyć funkcję głośnomówiącą naciskając Głośnik, aby włączyć ponownie dźwięk w słuchawce,
naciśnij Słuchawka.
• Połącz zestaw słuchawkowy BT. Nawiąż połączenie z nowym lub wcześniej powiązanym urządzeniem Bluetooth. Wybierz OK>Dodaj.
• Dodaj nowe połączenie. Wybierz OK>następnie wpisz numer telefonu>naciśnij Zieloną słuchawkę aby wykonać nowe połączenie. Dotychczasowe połączenie zostanie wstrzymane do czasu wznowienia. W celu wznowienia pierwotnego połączenia wybierz Menu>Wznów.
• Wstrzymaj rozmowę. Wybierz Menu>Wstrzymaj rozmowę. Aby powrócić do rozmowy, wybierz Menu> Wznów rozmowę.
• Rozpocznij nagrywanie. Po wybraniu funkcji, rozpocznie się zapis na karcie pamięci. Aby zakończyć zapis, wybierz Menu> Zatrzymaj
nagrywanie.
• Wyciszenie. Po wybraniu, funkcja mikrofonu zostanie wyłączona. Aby wyłączyć wyciszenie wybierz Menu> Anuluj wyciszenie.
• Regulacja głośności. Naciśnij i przytrzymaj górny lub dolny brzeg Klawisza nawigacyjnego aby zmienić poziom głośności.
• Kontakty. Wyszukaj kontakt w czasie rozmowy.
• Rejestry połączeń. Sprawdź rejestr w czasie rozmowy.
• Wiadomości. Sprawdź lub napisz wiadomość w czasie rozmowy.

OBSŁUGA MENU
Naciśnij przycisk Menu a następnie Klawiszem nawigacyjnym wybierz sekcję, poruszając się do góry lub w dół. W celu wejścia
w wybraną sekcję, naciśnij Klawisz nawigacyjny lub OK. Aby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk Powrót. Aby powrócić do
pulpitu naciśnij Czerwoną słuchawkę.

kontakty
Zapisywanie kontaktów
• Istnieją trzy sposoby zapisu numerów telefonu:
SPOSÓB 1:
Wprowadź numer telefonu, wybierz Opcje> Dodaj do kontaktów, wybierz czy zamienić z istniejącym kontaktem Dodaj do istniejącego
kontaktu, czy zapisać jako nowy kontakt Dodaj nowy kontakt, następnie wybierz, czy chcesz zapisać kontakt na telefonie, czy na
karcie SIM (opcjonalnie przy zainstalowanej karcie pamięci), wprowadź nazwę, sklasyfikuj do grupy kontaktów, naciśnij Zapisz.
SPOSÓB 2:
Naciśnij Zieloną słuchawkę lub wejdź w Rejestr połączeń, następnie zaznacz numer, który chcesz zapisać.
Wybierz Opcje> Dodaj do kontaktów, wybierz czy zamienić z istniejącym kontaktem Dodaj do istniejącego kontaktu, czy zapisać
jako nowy kontakt Dodaj nowy kontakt, następnie wybierz, czy chcesz zapisać kontakt na telefonie, czy na karcie SIM (opcjonalnie
przy zainstalowanej karcie pamięci), wprowadź nazwę, sklasyfikuj do grupy kontaktów, naciśnij Zapisz.
SPOSÓB 3:
Kontakt możesz też zapisać bezpośrednio do listy kontaktów naciśnij w trybie pulpitu Kontakty> Opcje> Nowy>. Wybierz gdzie
14

zapisać kontakt, wprowadź nazwę, numer i sklasyfikuj kontakt, a następnie Zapisz.
Przeglądanie kontaktów
SPOSÓB 1:
W trybie pulpitu naciśnij klawisz Kontakty, wpisz pierwszą literę kontaktu w pole wyszukiwania lub przewijaj listę klawiszem
nawigacyjnym w górę lub w dół.
SPOSÓB 2:
W trybie pulpitu naciśnij górny brzeg Klawisza nawigacyjnego, wpisz pierwszą literę kontaktu w pole wyszukiwania lub przewijaj
listę Klawiszem nawigacyjnym w górę lub w dół.
SPOSÓB 3:
W trybie pulpitu wybierz: Menu, Klawiszem nawigacyjnym wyszukaj Kontakty wpisz pierwszą literę kontaktu w pole wyszukiwania lub przewijaj listę Klawiszem nawigacyjnym w górę lub w dół.
Usuwanie kontaktów
W celu usunięcia kontaktu z telefonu lub karty SIM wykonaj poniższe kroki:
• W trybie pulpitu wybierz Kontakty aby usunąć pojedynczy kontakt zaznacz go, wejdź w Opcje> Usuń> OK.
• Aby usunąć kilka kontaktów wybierz Kontakty> Opcje> Usuń wybrane. Zaznacz kontakty do usunięcia, po czym wejdź w Opcje> OK.
Kopiowanie kontaktów
Aby skopiować kontakty z karty SIM1 lub SIM2 do telefonu lub z telefonu na karty SIM wykonaj poniższe kroki:
• Import kontaktów: Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Importuj kontakty, wybierz skąd chcesz importować kontakty, następnie
zaznacz, które kontakty chcesz importować, potwierdź klawiszem Menu/Potwierdzenie.
• Eksport kontaktów: Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Eksport kontaktów, zaznacz kontakty do eksportu, następnie Opcje>
OK>, wybierz gdzie chcesz eksportować kontakty potwierdź klawiszem Menu/Potwierdzenie.
Import/Eksport kontaktów z lub na kartę pamięci microSD
• Import kontaktów: Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Importuj kontakty, wybierz skąd chcesz importować kontakty, następnie
zaznacz, które kontakty chcesz importować, potwierdź klawiszem Menu/Potwierdzenie.
• Eksport kontaktów: Kontakty> Opcje> Import/Eksport> Eksport kontaktów, zaznacz kontakty do eksportu, następnie Opcje>
OK>, wybierz gdzie chcesz eksportować kontakty potwierdź klawiszem Menu/Potwierdzenie.
Stan pamięci
Funkcja ta umożliwia weryfikację stanu pamięci kart SIM oraz telefonu:
• Wybierz: Kontakty> Opcje> Inne> Stan pamięci.
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wiadomości sms i mms
Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS i MMS:
Pisanie i wysyłanie wiadomości
• Pisanie: wejdź w Menu> Wiadomości> Napisz wiadomość> Nowy SMS lub Nowy MMS. Naciśnij Klawisz nawigacyjny i wybierz
odbiorcę wiadomości, następnie Opcję>OK. Przejdź w dół do pisania treści. W celu zmiany metody pisowni (duże, małe litery, cyfry)
naciśnij klawisz „#”. Aby wyświetlić i dodać do wiadomości symbole naciśnij klawisz „ ”.
• Wysyłanie: po wybraniu odbiorcy i wpisaniu tekstu wyślij wiadomość naciskając Klawisz nawigacyjny lub Opcje> Wyślij, następnie
wybierz kartę SIM, z której ma zostać wysłana wiadomość (opcjonalnie przy dwóch kartach SIM).

*

Otwieranie i odpowiadanie na SMS’y
• Gdy na ekranie pojawi się symbol
oznacza to, że w skrzynce znajduje się co najmniej jedna nieodczytana wiadomość. Aby odczytać
wiadomość, należy w trybie pulpitu wejść w: Menu> Wiadomości> Odebrane. Wybierz wiadomość do odczytania i otwórz naciskając
Klawisz nawigacyjny. Symbol otwartej koperty informuje o przeczytanej wiadomości. Symbol nieprzeczytanej wiadomości zniknie z ekranu
po przeczytaniu lub usunięciu wiadomości. Aby odpowiedzieć na odczytaną i otwartą wiadomość wejdź w Opcje> Odpowiedz> SMS lub MMS.
• W celu odpisania na odczytaną, otwartą wiadomość wejdź w: Opcje> Odpowiedz> SMS lub MMS.
• Naciskając Opcje w trakcie odczytywania wiadomości pojawią się poniższe funkcje:
- Usuń: usuń wiadomość.
- Odpowiedz: odpisz nadawcy.
- Prześlij dalej.
- Połączenie: wykonaj połączenie głosowe z nadawcą.
- Przenieś: umieść wiadomość w innym miejscu.
- Kopiuj.
- Dodaj nadawcę.
- Szczegóły.
Skrzynki wiadomości SMS
Skrzynka odbiorcza
• W skrzynce znajdują się wiadomości odebrane, posortowane od najnowszych do najstarszych z możliwością zmiany sortowania
wybierając Opcje> Sortuj.
Skrzynka nadawcza
• W skrzynce znajdują się wiadomości, których nie udało się wysłać. W celu ponownego wysłania wejdź w Opcje> Wyślij ponownie.
Robocze
• W skrzynce znajdują się zapisane wcześniej wiadomości, które można edytować, wysłać lub usunąć. Aby zapisać wiadomość
roboczą stwórz wiadomość, następnie wejdź w Opcje> Zapisz jako wiadomość roboczą.
Wysłane
• W skrzynce znajdują się wszystkie wiadomości wysłane.
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Skrzynka zabezpieczonych wiadomości
• W skrzynce znajdują się zabezpieczone wiadomości, w celu odczytania wiadomości wymagane jest podanie hasła bezpieczeństwa.
Aby dodać wiadomość do skrzynki zablokowanych wiadomości, zaznacz lub otwórz wiadomość, wejdź w: Opcje> Przenieś>
Skrzynka zabezpieczonych wiadomości.
Szablony
• Telefon posiada gotowe szablony wiadomości, które można wysłać bezpośrednio do wybranego odbiorcy. Wybierz odpowiedni
szablon naciśnij Klawisz nawigacyjny wyszukaj odbiorcę, następnie wejdź w Opcje> Wyślij.
Poczta głosowa
Jest to usługa operatora, która pozwala na pozostawienie wiadomości głosowej w razie braku możliwości połączenia. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, skontaktuj się z operatorem sieci. W celu zmiany numeru skrzynki głosowej wybierz: Menu> Wiadomości>
Poczta głosowa> Edytuj, wpisz prawidłowy numer telefonu, następnie potwierdź OK.
W celu połączenia się z pocztą głosową naciśnij i przytrzymaj klawisz „1”. Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.
Ustawienia wiadomości SMS i MMS
W celu zmiany ustawień wejdź w Wiadomości> Opcje>Ustawienia.
Ustawienia SMS:
• Centrum wiadomości SIM1/SIM2: funkcja pośrednictwa pomiędzy abonentami. Numer SMSC odpowiedzialny za prawidłowe wysyłanie wiadomości SMS wpisany jest automatycznie.
• Okres wiadomości: pozwala ustawić czas w którym w razie nieobecności adresata, wiadomość będzie w trakcie doręczenia. Po
upływie czasu, wiadomość zostanie usunięta z sieci operatora.
• Raporty doręczeń: pozwala ustawić SMS zwrotny potwierdzający doręczenie wiadomości do nadawcy.
• Zapisuj wysłane: pozwala ustawić funkcję zapisywania wysłanych wiadomości.
• Ustawienia przechowywania: pozwala ustawić zapis wiadomości na telefonie lub karcie SIM.
Ustawienia MMS:
• Konto MMS SIM1/SIM2: pozwala zmienić zaawansowane ustawienia sieci konta MMS.
• Opcje odbierania: pozwala ustawić funkcje automatycznego odbierania MMS, reklam, raportu przychodzących.
• Opcje wysyłania: pozwala ustawić okres ważności wiadomości MMS, priorytet, raport dostarczenia, wiadomość anonimowa
• Ustawienia przechowywania: pozwala ustawić zapis wiadomości na telefonie lub karcie SIM.
• Odtwarzanie dźwięku.
• Przywróć domyślne: pozwala przywrócić ustawienia domyślne.
Ustawienia Wap push:
• Zaakceptuj push: funkcja umożliwia odbieranie wiadomości typu Wap push, w których umieszczony jest link do adresu.
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REJESTRY POŁĄCZEŃ
Wejdź w: Menu> Rejestry połączeń, następnie wybierz kategorię połączeń:
• Wszystkie: wszelkie połączenia nieodebrane, wybierane, odebrane, odrzucone.
• Nieodebrane: wszystkie połączenie nieodebrane, jeżeli połączenie zostało nieodebrane, na ekranie wyświetli się symbol słuchawki.
• Wybierane.
• Odebrane.
• Odrzucone.
• Usuń wszystkie: możliwość usunięcia wszystkich połączeń z rejestru.
• Licznik Połączeń: możliwość zweryfikowania czasu połączeń.
Każde połączenie w rejestrze opisane jest datą oraz godziną. Wejdź w Opcje> w celu usunięcia, połączenia, wysłania wiadomości, dodania
do kontaktów lub czarnej listy.

Połączenie alarmowe SOS
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS, uruchomi się procedura alarmowa:
• Telefon wyda sygnał alarmowy.
• Wyśle SMS’a i wykona połączenie z numerami alarmowymi, jeden po drugim.
• Jeśli jeden z numerów odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę alarmową.
Uwaga! Jeżeli w trakcie wykonywania połączenia włączy się poczta głosowa , telefon uzna to za połączenie i zakończy
procedurę alarmową. JEŻELI NUMERY ALARMOWE NIE ZOSTANĄ WCZEŚNIEJ ZAPISANE, TELEFON NIE WYKONA POŁĄCZENIA.
Przycisk SOS Wł./Wył.
• Włącz lub wyłącz funkcję przycisku alarmowego SOS.
SMS alarmowy
• Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję wysyłania SMS’a alarmowego w trakcie procedury alarmowej.
Numery alarmowe
• Możesz dodać pięć numerów alarmowych. Wejdź w Opcje> aby edytować, usunąć lub importować kontakt.
Treść SMS’a
• Możesz edytować treść SMS’a alarmowego, który zostanie wysłany na numery alarmowe w trakcie procedury alarmowej. Edytuj
tekst i zaakceptuj Klawiszem nawigacyjnym.
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MULTIMEDIA
Aparat fotograficzny
• Telefon posiada funkcje robienia zdjęć i nagrywania wideo. Aby włączyć funkcję aparatu fotograficznego wybierz: Menu> Multimedia> Aparat fotograficzny. Po włączeniu aparatu na ekranie pojawi się obraz. Aparat posiada cyfrowy zoom, naciśnij Klawisz
nawigacyjny „w górę” aby przybliżyć obraz, „w dół” aby oddalić obraz.
• Aby wykonać zdjęcie naciśnij Klawisz nawigacyjny.
• Opcje Aparatu fotograficznego.
- Przeglądarka zdjęć: pozwala na obejrzenie wykonanych zdjęć.
- Tryb kamery: zmiana na tryb kamery wideo.
- Efekt zmian: pozwala na wybranie efektu/barwy zdjęcia.
- Kontrast.
- Jasność.
- Balans bieli.
- Ustawienia: pozwala na ustawienie rozmiaru zdjęcia, jakości zdjęcia, częstotliwości odświeżania, dźwięku migawki, automatycznego zapisu, miejsca przechowywania, zdjęć seryjnych.
Kamera
• Aby włączyć funkcje kamery wybierz Menu> Multimedia> Kamera. Po włączeniu kamery na ekranie pojawi się obraz.
• Aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie naciśnij Klawisz nawigacyjny.
• Opcje kamery
- Wideo z katalogu: otwórz i odtwórz wideo z karty pamięci.
- Tryb aparatu: zmiana na tryb aparatu fotograficznego.
- Efekt zmian: pozwala na wybranie efektu/barwy wideo.
- Kontrast.
- Jasność.
- Ustawienia: pozwala na ustawienie rozmiaru wideo, częstotliwości odświeżania, zapisu audio, format wideo, miejsca przechowywania.
Odtwarzacz audio
• Możesz odtworzyć pliki audio zapisane na karcie pamięci microSD. Wyszukaj pliku audio do odtworzenia wybierając Menu>
Multimedia> Odtwarzacz audio> Opcje> Lista utworów. Utwórz listę utworów do odtworzenia lub wybierz istniejącą naciskając
Klawisz nawigacyjny.
• Steruj odtwarzaczem za pomocą poniższych przycisków:
- Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie – Klawisz nawigacyjny.
- Poprzedni i kolejny utwór - lewy i prawy brzeg Klawisza nawigacyjnego.
- Aby wyjść – przycisk Powrót.
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- Aby zmienić opcje odtwarzania wybierz Opcje.
Odtwarzacz wideo
• Możesz odtworzyć pliki wideo zapisane na karcie pamięci microSD. Wyszukaj plik wideo do odtworzenia wybierając Menu>
Multimedia> Odtwarzacz wideo> Opcje> Otwórz. Wybierz plik naciskając Klawisz nawigacyjny.
• Steruj odtwarzaczem za pomocą poniższych przycisków:
- Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie: Klawisz nawigacyjny.
- Poprzednie i kolejne wideo: lewy i prawy brzeg Klawisza nawigacyjnego.
- Wyjście: przycisk Powrót.
- Aby zmienić opcje odtwarzania wybierz Opcje.
Dyktafon
• Pozwala nagrywać dźwięk otoczenia po czym go odtworzyć. Aby uruchomić nagrywanie wybierz: Menu> Multimedia> Dyktafon>
Opcje> Rozpocznij nagrywanie lub Klawisz nawigacyjny.
• Steruj dyktafonem za pomocą poniższych przycisków:
- Uruchomić i zatrzymać nagrywanie: Klawisz nawigacyjny.
- Wyłączyć nagrywanie i wyjść: przycisk Stop> Powrót.
- Odtwarzanie nagrania : Klawisz nawigacyjny lub Opcje> Lista nagrań.
Radio FM
• Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Z radia można korzystać bez zestawu słuchawkowego, jednak odbiór niektórych
stacji może być niemożliwy.
UWAGA! Jakość odbioru stacji radiowych uzależniony jest od aktualnej lokalizacji. Wpływ na odbiór stacji ma
wiele czynników zewnętrznych, dlatego nie jest to podstawą do reklamacji produktu.
• Aby włączyć radio wybierz: Menu> Multimedia> Radio FM.
• Steruj radiem za pomocą poniższych klawiszy:
- Uruchomić i zatrzymać odtwarzanie: Klawisz nawigacyjny.
- Ręczne wyszukiwanie stacji: Klawisz nawigacyjny: „w górę” i „w dół”.
- Przełączanie zapisanych stacji: Klawisz nawigacyjny: „w lewo” i „w prawo”.
- Wyszukiwanie automatyczne: Opcje> Wyszukiwanie automatyczne.
- Zapisywanie znalezionej stacji: Opcje> Zapisz.
- Edycja listy zapisanych stacji: Opcje> Lista stacji> Opcje> Edytuj.
- Wyjście: Wyjdź.
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Galeria zdjęć
• Przeglądaj i zarządzaj zapisanymi zdjęciami. Aby otworzyć galerię zdjęć wybierz: Menu> Multimedia> Galeria zdjęć> Moje
zdjęcia. Opcje zdjęć:
- Ustaw jako tapetę: zdjęcie będzie widoczne na pulpicie.
- Usuń.
- Udostępnij: prześlij zdjęcie za pomocą MMS lub Bluetooth.
- Zaznacz.
- Zmień nazwę.
- Pokaz slajdów.
- Szczegóły zdjęcia.
• Aby zmienić ustawienia pokazu slajdów zaznacz Moje zdjęcia> Opcje> Ustawienia/Ustawienia slajdów.

NARZĘDZIA
Bluetooth
• W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth, który służy do bezprzewodowego łączenia się z innymi urządzeniami wyposażonymi
w funkcję łączności Bluetooth.
• Aby włączyć łączność Bluetooth wybierz: Menu> Narzędzia> Bluetooth.
• Widoczność Bluetooth – włączając tą funkcję pozwalamy aby inne urządzenia widziały nasze urządzenie na liście dostępnych
urządzeń Bluetooth.
• Powiązane urządzenia – lista powiązanych dotychczas urządzeń za pomocą Bluetooth.
• Aby dodać nowe urządzenie wybierz: Powiązane urządzenia> Dodaj nowe urządzenie> poczekaj na wyszukanie wszystkich
dostępnych urządzeń, następnie wybierz: Sparuj> OK. Na wyświetlaczu pojawi się kod, który należy potwierdzić na urządzeniu, z
którym chcemy się połączyć.
• Nazwa urządzenia – umożliwia weryfikację aktualnej nazwy urządzenia i jej edycji.
• Przechowywanie – umożliwia ustalenie miejsca przechowywania pobranych plików: na karcie pamięci lub telefonie.
Kalendarz
• W kalendarzu można sprawdzić aktualną datę lub dowolne daty i dni. Aby otworzyć kalendarz wybierz Menu> Narzędzia> Kalendarz.
• Do każdej daty w kalendarzu można dodać zadanie: telefon automatycznie przypomni alarmem o zadaniu w ustalonym dniu. Aby
dodać zadanie zaznacz i wybierz datę w kalendarzu za pomocą Klawisza nawigacyjnego. Wpisz temat zadania, ustal godzinę
alarmu, wybierz dzwonek alarmu i Zapisz.
Przypomnienie nastąpi w wybranym dniu i o wybranej godzinie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat a telefon wyda
sygnał dźwiękowy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.
Kalkulator
• Aby włączyć kalkulator wybierz: Menu> Narzędzia> Kalkulator. Możliwe działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie,
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mnożenie i dzielenie.
• Wprowadź liczbę używając klawiszy numerycznych 0-9, następnie za pomocą Klawisza nawigacyjnego wybierz działanie:
- „w górę”: dodawanie
- „w dół”: odejmowanie
- „w lewo”: mnożenie
- „w prawo”: dzielenie
Aby zobaczyć wynik naciśnij Klawisz nawigacyjny (=).
Alarm
• Funkcja pozwala na ustawienie trzech niezależnych alarmów. Aby ustawić alarm wybierz: Menu> Narzędzia> Alarm. Aby włączyć
lub wyłączyć alarm naciśnij Wł./Wył. Aby edytować ustawienia alarmu, wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Klawisz nawigacyjny,
następnie ustaw:
- Wiadomość: ustawienie informacji wyświetlanej w trakcie uruchomienia alarmu.
- Godzina: ustawienie czasu włączenia alarmu.
- Dzwonek: ustawienie dzwonka alarmu. Możesz ustawić jeden z zapisanych dzwonków, stworzyć nowy lub ustawić włączenie
Radia FM.
- Tryb powtarzania.
Czas na świecie
• Funkcja pozwala na weryfikacje czasu w konkretnych miastach z listy. Aby dodać lub usunąć miasto z listy wybierz: Menu>
Narzędzia> Czas na świecie> Opcje> Dodaj miasto. Wybierz miasto i dodaj do listy Klawiszem nawigacyjnym.
Latarka
• Aby włączyć lub wyłączyć latarkę wybierz: Menu> Narzędzia> Latarka> Wł./Wył. Aby zatwierdzić użyj Klawisza nawigacyjnego.
SIMextra
• Funkcja udostępnia usługi sieciowe operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z operatorem
sieci. Każdy operator inaczej obsługuje tę funkcję. Należy upewnić się, czy oferta operatora będzie prawidłowo działać na tym telefonie.

ustawienia
Ustawienia telefonu
Godzina i data
• Aby ustawić godzinę i datę wybierz: Menu> Ustawienia> Ustawienia telefonu> Godzina i data. Za pomocą Klawisza nawigacyjnego wybierz:
- Ustaw godzinę: za pomocą klawiszy numerycznych, wpisz ręcznie aktualną godzinę.
- Ustaw datę: za pomocą klawiszy numerycznych, wpisz aktualną datę.
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- Format czasu: wybierz jeden z dwóch formatów 12 lub 24 godzinny.
- Typ wyświetlania: wybierz format wyświetlania daty i godziny na pulpicie.
- Ustawienia aktualizacji: wybierz automatyczną lub ręczną aktualizację.
Ustaw język
• Aby zmienić język menu oraz język pisowni wybierz Menu> Ustawienia> Ustawienia telefonu> Ustaw język> Język menu lub
Język pisowni. Wybierz język i zaakceptuj Klawiszem nawigacyjnym.
Ustawienia skrótów klawiszy
• Funkcja pozwala na ustawienie szybkiego dostępu do funkcji menu za pomocą Klawisza nawigacyjnego (ustawienia domyślne):
- „W górę”: Kontakty
- „W dół”: Aparat fotograficzny
- „W lewo”: Napisz SMS
- „W prawo”: Profile
• W celu zmiany ustawień wybierz: Menu> Ustawienia> Ustawienia telefonu> Ustawienia skrótów klawiszy. Zaznacz klawisz
którego funkcję chcesz zmienić i naciśnij Klawisz nawigacyjny. Wybierz jedną funkcję z listy i potwierdź OK.
Automatyczne wł./wył. telefonu
• Funkcja pozwala na ustawienie godzin, w których telefon włączy/wyłączy się automatycznie. Zaznacz Wł. lub Wył. telefonu, następnie
naciśnij Klawisz nawigacyjny. Ustal godzinę i tryb powtarzania.
Przywracanie ustawień fabrycznych
• Funkcja przywraca ustawienia do standardowych ustawień, sprzed pierwszego uruchomienia. Domyślne hasło to „0000”.
Wyświetlacz
• Ustawienia wyświetlacza:
- Efekt animacji: ustawienie animacji przy włączaniu i wyłączaniu telefonu.
- Ustawienia tapety: ustawienie tapety na pulpicie.
- Ustawienia wyświetlania: możliwość zmiany wyświetlania informacji na pulpicie.
- Kontrast: regulacja kontrastu wyświetlacza za pomocą Klawisza nawigacyjnego „w lewo” lub „w prawo”.
- Podświetlenie ekranu: ustawienie czasu podświetlenia ekranu w stanie spoczynku.
- Podświetlenie klawiszy: ustawienie czasu podświetlenia klawiszy w stanie spoczynku.
- Automatyczna blokada klawiszy: ustawienie czasu zablokowania klawiszy w stanie spoczynku.
Bezpieczeństwo
• Ustawienia dotyczą wszelkiego typu bezpieczeństwa telefonu i danych użytkownika:
- PIN: umożliwia włączenie i wyłączenie blokady karty SIM za pomocą kodu PIN oraz umożliwia zmianę kodu PIN.
- PIN2: umożliwia włączenie i wyłączenie blokady kart SIM za pomocą kodu PIN2 oraz umożliwia zmianę kodu PIN.
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- Blokada telefonu: umożliwia zablokowanie telefonu za pomocą hasła.
- Zmień hasło blokady telefonu: umożliwia zmianę hasła blokady telefonu.
- Ochrona prywatności: funkcja pozwala na zabezpieczenie hasłem dostępu do konkretnych funkcji telefonu np. rejestru
połączeń, czy wiadomości.
- Wygaszaj ekran czerwoną słuchawką: funkcja wygasza i blokuje ekran jednocześnie.
- Czarna lista: funkcja pozwala na zablokowanie połączeń przychodzących i wiadomości wybranego numeru telefonu.
Domyślne hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa to “0000”.
Ustawienia połączeń
Ustawienia SIM
• Ustawienia dotyczą kart SIM. Aby zmienić tryb odpowiedzi lub nazwy kart SIM wybierz: Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń>
Ustawienia SIM:
- Odpowiedź przez ten sam SIM: opcja dotyczy ustawień odpowiedzi na połączenia przychodzące, SMS’y oraz MMS’y z tej samej
karty SIM, na którą połączenia i wiadomości zostały odebrane.
- Ustaw nazwę SIM: ustawienie służy do zmiany nazw kart SIM.
Przekazywanie połączeń
• Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Wybierz Menu> Ustawienia>
Ustawienia połączeń> Przekazywanie połączeń, następnie wybierz kartę SIM (opcjonalnie dla dwóch kart SIM), zaakceptuj OK
i wybierz jeden z warunków przekazywania połączeń, następnie włącz, wyłącz lub sprawdź status ustawienia funkcji i wybierz
przekierowanie do poczty głosowej lub na konkretny numer telefonu.
Połączenia oczekujące
• Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Jeżeli oczekiwanie na połączenie
jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany
sygnał drugiego połączenia w słuchawce. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego. Wybierz
Menu> Wstrzymaj i odbierz. Aby powrócić do pierwotnego połączenia lub zmienić wybierz Menu>Zmień połączenie. Możliwe
jest również ustawienie konwersacji pierwszego połączenia z oczekującym, wybierz Menu>Scal połączenia. W trakcie konwersacji
możesz również dodać do niej kolejne połączenie, wybierając Menu>Dodaj nowe połączenie. Aby sprawdzić lub anulować jedno
z połączeń, wybierz Menu>Członkowie konferencji>Zakończ. Aby zakończyć wszystkie połączenia wybierz, Menu>Zakończ
wszystkie połączenia. W celu odebrania połączenia oczekującego, naciśnij Menu>Rozłącz i odbierz oczekujące.
Blokada połączeń
• Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Funkcja ta umożliwia zablokowanie różnego rodzaju połączeń.
• Wybierz: Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń> Blokada połączeń, następnie wybierz kartę SIM (opcjonalnie dla dwóch kart
SIM) i zaakceptuj OK. Następnie wybierz rodzaj połączeń, które mają być blokowane, włącz, wyłącz lub sprawdź status ustawienia
funkcji. Potwierdzenie ustawienia funkcji wymaga podania hasła „0000”.
Ukrywanie numeru
• Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Funkcja umożliwia ukrycie
własnego numeru telefonu podczas połączenia wychodzącego. U odbiorcy połączenia będzie wyświetlać się informacja „Nieznany”,
„Numer zastrzeżony” lub „Numer prywatny”.
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• Wybierz: Menu> Ustawienia> Ustawienia połączeń> Ukrywanie numeru, następnie wybierz kartę SIM (opcjonalnie dla dwóch
kart SIM), i zaakceptuj OK, wybierz opcję Ukryj numer.
Inne
• Dodatkowe opcje dotyczące połączeń:
- Sygnał czasu połączenia: funkcja umożliwia ustawienie sygnału w głośniku informującego o czasie trwania połączenia.
- Automatyczne ponowne wybieranie: włączenie tej funkcji spowoduje automatyczne ponawianie próby połączenia z wybranym
numerem w przypadku nieodebrania połączenia.
- Wibracje przy połączeniu: ustawienie funkcji wibracji telefonu w trakcie odebrania połączenia.
- Automatyczny SMS po odrzuceniu: ustawienie funkcji wysłania SMS’a po odrzuceniu połączenia wychodzącego.
- Automatyczne nagrywanie rozmów: ustawienie funkcji spowoduje automatyczne nagrywanie i zapisywanie połączeń głosowych w plikach audio (wymagana karta pamięci).
Profile
• Funkcja ta służy do ustawienia głośności telefonu. Do wyboru jest pięć profili:
- Normalny: sygnał dźwiękowy + wibracje.
- Cichy: bez sygnału dźwiękowego i wibracji.
- Wibracje.
- Wewnętrzny: sygnał dźwiękowy bez wibracji + dźwięk klawiszy.
- Zewnętrzny: sygnał dźwiękowy + wibracje + dźwięk klawiszy.
• Ustawienia profili: W celu zarządzania ustawieniami profili, wejdź w Menu>Ustawienia>Profile>Opcje>Ustawienia:
- Zmień nazwę.
- Ustawienia dzwonka.
- Regulacja głośności.
- Typ dzwonka.
- Inne dźwięki powiadomień.
• Aby szybko wyciszyć telefon należy: w trybie pulpitu nacisnąć przycisk „#” i przytrzymać przez 2 sekundy. Naciśnij przycisk „#”
i przytrzymaj przez dwie sekundy aby powrócić do wcześniejszych ustawień.
Szybkie wybieranie
• Funkcja daje możliwość szybkiego wykonywania połączeń za pomocą klawiszy numerycznych 2-9. Naciśnij i przytrzymaj klawisz
numeryczny, aby wykonać połączenie. Wybierz: Ustawienia> Szybkie wybieranie, następnie wybierz klawisz numeryczny do
edycji, wybierz Opcje>Edytuj. Wpisz lub wybierz z kontaktów numer i zaakceptuj OK.
Wibracje klawiszy
• Funkcja służy do włączenia lub wyłączenia wibracji klawiszy w trakcie ich naciskania.
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Ustawienia trybu gotowości
• Funkcja służy do ustawienia trybu gotowości:
- kart SIM1 lub SIM2,
- ustawienia trybu samolotowego,
- ustawienie funkcji wyboru trybu po włączaniu telefonu.

moje pliki
• Funkcja służy do zarządzania i przeglądania katalogami i plikami zapisanych na telefonie i karcie pamięci (wymaga prawidłowej
instalacji karty pamięci w telefonie).
• Aby przejść do funkcji wybierz Menu> Moje pliki> Opcje:
- Nowy folder: stwórz folder, w którym możesz zapisywać skategoryzowane pliki.
- Wyślij: wyślij plik za pomocą MMS lub Bluetooth.
- Usuń.
- Szczegóły: sprawdź szczegóły katalogu: nazwę, datę i godzinę zapisu, rozmiar, lokalizację.
- Edytuj: zmień nazwę katalogu lub skopiuj.
- Szukaj: wyszukaj katalogu.
- Sortuj: ustaw sortowanie według preferencji.
- Zaznacz.
- Stan pamięci: sprawdź szczegóły pamięci lub sformatuj.

pODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA
• Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą przewodu microUSB. Dzięki temu można zarządzać plikami znajdującymi
się na karcie microSD zainstalowanej w telefonie oraz dodawać nowe pliki.
• Aby podłączyć telefon do komputera:
- włóż wtyczkę microUSB do gniazda telefonu,
- włóż wtyczkę USB przewodu do gniazda w komputerze,
- wybierz jeden z trzech trybów USB:
Ładowanie (ładowanie telefonu),
Udisk (zawartość karty pamięci pojawi się na komputerze).
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CERTYFIKACJA SAR
Telefon spełnia międzynarodowe wytyczne i wymagania Unii Europejskiej dotyczące wystawienia na działanie fal radiowych. Niniejsze
urządzenie bezprzewodowe jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczało
międzynarodowych limitów wystawienia na działanie fal radiowych określonych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne zostały
opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i określają margines bezpieczeństwa. W wytycznych wykorzystywana jest
jednostka pomiarowa znana jako współczynnik absorpcji swoistej, inaczej SAR. W przypadku tego modelu telefonu najwyższa zmierzona
wartość SAR równa jest 1.778 W/kg dla kończyn oraz 1.040 W/kg dla głowy.
Norma SAR przyjęta w Europie wynosi 2,0 W/kg w uśrednieniu na 10 gramów tkanki. Najwyższy osiągalny poziom SAR przy korzystaniu
z tego urządzenia spełnia tę normę.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI:
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon GSM jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem: http://www.artdom.net.pl/deklaracja/GFE301/

Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.
Możesz pomóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego
lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać
wydłużony do 30 dni.
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4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której
produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu
oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
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