
 

 

COMPAS CTK3DS 

Instrukcja obsługi 

 

 

 

1.1 Wprowadzenie 

Dziękujemy za zakup telefonu Compas CTK3DS. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z 

telefonu, zaleca się przeczytad ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji bez uprzedniego 

powiadomienia 
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1.2 Opis telefonu 

 

Przycisk nawigacyjny                     Przycisk POWER 

2. Wiadomości 

 

2.1.1 Specyfikacja urządzenia 

 

Telefon komórkowy  Model: CTK3DS 

Typ       klasyczny 

Częstotliwośd GSM   900/1800 

Napięcie nominalne   3.7V      

Napięcie maksymalne  4.2V 

Bateria     1200mAh 

Procesor     SPRD SC6610 

 

2.1.2 Bateria 

 

Początkowy stan naładowania baterii to około 50% pojemności. Zaleca się przy pierwszych trzech 

cyklach ładowania, uzupełnid akumulator do 100% za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki. 

 

 

Lewy przycisk 

funkcyjny 

Klawisze numeryczne 

Przyciski multimedialne 

Prawy przycisk 

funkcyjny 
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2.1.3 Karty SIM 

 

Należy włożyd aktywną kartę SIM do gniazda karty SIM przed rozpoczęciem korzystania z telefonu. 

W celu uniknięcia uszkodzenia karty SIM należy trzymad ją z dala od miejsca elektryczności i nie 

dotykad metalowej powierzchni karty. Gdy karta SIM jest uszkodzona, nie można zalogowad się do 

sieci GSM. W razie uszkodzenia karty SIM należy skontaktowad się z operatorem danej sieci. 

Telefon uruchamiamy po przytrzymaniu przycisku POWER. 

Ostrzeżenie: Nie należy wkładad ani wyjmowad karty SIM, gdy telefon jest zasilany, w przeciwnym 

razie Karta SIM może zostad uszkodzona. 

 

2.1.4 Wykonywanie połączeń 

 

Po wybraniu numeru należy wybrad zielony przycisk, odpowiada on funkcji „połącz”. 

Aby zapisad numer telefonu do pamięci telefonu lub na karcie SIM wybierz lewy przycisk funkcyjny a 

następnie stosowną opcję zapisu. Dla połączeo międzynarodowych należy nacisnąd "*" Prefiks 

telefonu "+" pojawia się na ekranie ("+" zamiast 00). 

 

2.1.5 Odbieranie połączeń 

 

Odbieranie połączenia przychodzącego następuje poprzez wybranie zielonego przycisku znajdującego 

się pod lewym przyciskiem funkcyjnym. Zakooczenie połączenia następuję po wciśnięciu przycisku 

POWER koloru czerwonego. 

2.1.6 Blokowanie klawiatury 

 

Aby zablokowad klawiaturę należy będąc na ekranie głównym telefonu nacisnąd gwiazdkę *, następnie 

nacisnąd prawy przycisk funkcyjny. Natomiast odblokowanie klawiatury następuje po wciśnięciu 

prawego przycisku funkcyjnego i przycisku z symbolem hasz #. 

Jeżeli ekran urządzenia jest nie wzbudzony wpierw należy wcisnąd czerwony przycisku znajdujący się 

pod prawym klawiszem funkcyjnym a następnie powyższą sekwencję, czyli prawy przycisk funkcyjny a 

następnie hasz #. 
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Istnieje również możliwośd szybkiego zablokowania klawiatury poprzez wciśnięcie przycisk POWER 

będąc na ekranie głównym. Jeżeli jesteśmy w innym miejscu poprzez kilkukrotne wciśnięcie przycisku 

POWER 

3. Menu telefonu 

 

Celem wejścia do menu należy wybrad okrągły przycisk znajdujący się w centralnej części klawiatury 

pomiędzy przyciskami funkcyjnymi. Powrót do ekranu głównego następuje poprzez wybranie 

czerwonego przycisku POWER. 

Poniżej znajduje się opis wszelkich pozycji w menu, zaczynając od ikony w lewym górnym rogu: 

KONTAKTY: inaczej książka telefoniczna zawierająca numery telefonów znajomych osób, po 

wcześniejszym dodaniu ich do pamięci urządzenia. Za pomocą przycisków funkcyjnych dodajemy nowe 

pozycje. Za pomocą przycisku nawigacyjnego kierunek lewo lub prawo wybieramy miejsce zapisu oraz 

aktualnie dostępną kartę SIM. 

WIADOMOŚĆ: umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Wiadomości są 

grupowane w oddzielnych skrzynkach, takich jak skrzynka nadawcza i odbiorcza. Przyciskając lewy 

przycisk funkcyjny mamy możliwośd ustawienia dodatkowych opcji. 

REJESTRY POŁĄCZEO: umożliwia wyszukiwanie zrealizowanych połączeo, jak również dodawanie 

nowych pozycji, kopiowanie, kasowanie oraz grupowanie numerów telefonicznych. oraz wiele innych 

opcji : Sprawdzimy tutaj między innymi czas trwania połączeo, listę wybranych i nieodebranych 

połączeo itp. Możemy także skorzystad z dodatkowych opcji takich jak koszty połączeo itp. 

USTAWIENIA: to miejsce w którym możemy dostosowad telefon do własnych potrzeb. Do wyboru 

mamy 6 podkategorii którymi możemy zarządzad: 

1. Ustawienia połączeo: ustawiamy tutaj wszelkiego rodzaju przekierowania, funkcje 

pokazywania lub nie naszego numeru (usługa zależna od danego operatora), wybór 

dostępnych sieci oraz tryb samolotowy uaktywniany w czasie podróży lotniczych. 

 

2. Ustawienia telefonu: główne ustawienia urządzenia, konfiguracja daty i godziny, język 

telefonu, możliwośd sprawdzenia stanu bateria oraz przywracanie telefonu do ustawieo 

fabrycznych KOD: 1234. 

 

3. Ustawienia wyświetlacza: ustawienia wyświetlacza telefonu takie jak kontrast, długośd 

podświetlenia wybór dostępnych tapet na ekran. 
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4. Ustawienia zabezpieczeo: ustawienia kodów PIN i PIN2, blokada klawiatury, ochrona 

prywatności 

 

5. Telefon udostępnia 5 rodzajów trybu telefonu, aby wybrad lub zmienid. Są to tryby: Normalny, 

cichy, meeting, kryty, odkryty. 

 

6. Zarządzanie połączeniami: umożliwia konfigurację wyboru połączeo poprzez określenie 

wybranej karty SIM lub SIM2. 

 

MULTIMEDIA: telefon posiada dodatkowe aplikacje, takie jak: 

 Aparat: wbudowany aparat fotograficzny 

 Kamera: twój telefon posiada funkcję kamery. Wybierz Opcje, aby wykonad następne 

czynności 

 Odtwarzacz audio: telefon posiada wbudowany odtwarzacz obsługujący następujące 

formaty: MIDI, WAV, MP3, AMR i AAC 

 Odtwarzacz wideo: telefon posiada wbudowany odtwarzacz obsługujący następujące 

formaty: 3GP,MP4,AVI. 

 Radio FM: telefon umożliwia korzystanie z radia FM po podłączeniu zestawu słuchawkowego 

 Galeria zdjęd: miejsce na przechowywanie plików ze zdjęciami 

 

ZASTOSOWANIE: wbudowana gra rozrywkowa 

NARZĘDZIA: dodatkowe narzędzie, najczęściej używane to prosty kalkulator, alarm oraz moduł 

bluetooth - służy do bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami 

elektronicznymi 

Mamy dostępne następujące opcje: 

Organizator 

Alarm 

Latarka 

Zadania 

Bluetooth 

Kalkulator 

 

INTERNET: możliwośd przeglądania sieci Internet, po skonfigurowaniu telefonu i aktywowaniu 

odpowiedniej usługi u danego operatora sieci komórkowej. 
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LISTA PLIKÓW: możliwośd przeglądania plików na karcie pamięci (jeśli karta jest zamontowana w 

telefonie i dostępna) 

3. Rozwiązywanie problemów 

 

Problem Powód Rozwiązanie 

Echo lub szum Słaby zasięg Rozłącz połączenie i wybierz numer 

ponownie lub zmieo położenie. 
Zakłócenia sieci 

Błąd karty SIM Karta SIM jest uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem. 

Karta SIM jest źle włożona. Włóż poprawnie kartę SIM. 

Metalowe styki karty SIM są zabrudzone. 
Przetrzyj styki karty SIM czystą 

szmatką. 

Telefon nie łączy 

się z siecią. 

Karta SIM jest nieaktywna. Skontaktuj się z operatorem. 

Poza zasięgiem sieci GSM. 
Skonsultowad się z operatorem sieci 

w sprawie obszarów usług. 

Słaby sygnał 
Przemieśd się w miejsce, gdzie sygnał 

jest lepszy. 

Telefon nie 

wykonuje 

połączeo. 

Blokowanie połączeo jest aktywne. Wyłącz blokowanie połączeo. 

Funkcja wybierania ustalonego jest 

aktywna. 

Wyłącz tą funkcję. 

Telefon się nie 

ładuje. 

Bateria lub ładowarka jest uszkodzona. Wymieo ładowarkę lub baterię. 

Temperatura otoczenia jest poza 

przedziałem -10°C do 55°C. 

Zmieo otoczenie. 

Nie działające gniazdko. 
Sprawdź gniazdko lub podłącz 

ładowarkę do innego kontaktu. 

Niektóre funkcje 

nie działają. 

Usługa jest wyłączona przez operatora lub 

nieaktywowana przez użytkownika. 

Skontaktuj się z operatorem. 
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