
 

CTKCLASSIC 

 

Instrukcja obsługi 

1 Informacje ogólne                     

 

1.1 Wprowadzenie 

  Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia 

bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem 

telefonu. 

  Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. 
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1.2 Bezpieczeństwo 

  

 Dla bezpieczeostwa użytkownika i właściwego użytkowania telefonu przeczytaj poniższą instrukcję 

przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.  

 Należy wyłączyd telefon przed wyjściem baterii 

 Chroo telefon i jego akcesoria przed kontaktem z wilgocią 

 Nie trzymaj telefonu blisko ognia, bezpośrednio na słoocu lub w zbyt wysokiej bądź niskiej 

temperaturze 

 Podczas użytkowania i ładowania telefon może byd gorący 

 Nie pozostawiaj telefonu zbyt długo bez baterii lub zasilania, może to spowodowad utratę 

danych 

 Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów baterii 

 Nie wymieniaj własnoręcznie części do telefonu, korzystaj tylko z dołączonej baterii 

 Chroo telefon przed upadkiem 

2 Informacje ogólne                        

 

2.1 Specyfikacja produktu 

 

Telefon    Model:    CTKCLASSIC 

GSM     900/1800MHZ 

Bateria     1400mAh 

Procesor     SPRD 6531D 

Ekran    Kolorowy 2,4’ 

Typ     Klasyczny 

Akcesoria    Bateria, ładowarka, instrukcja obsługi, słuchawki 
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2.2 Pierwsze uruchomienie 

 

Zdejmij tylną pokrywę telefonu podważając ją w lewym dolnym rogu przy pomocy dedykowanego 

wycięcia w obudowie, włóż baterię i zamknij pokrywę telefonu. Po wyciągnięciu z pudełka bateria powinna 

byd naładowana w ok. 50%. Przy pierwszych trzech procesach ładowania zaleca się rozładowanie baterii do 

kooca i jej ponowne naładowanie, tak aby osiągnąd maksymalną efektywnośd baterii. Po załadowaniu 

akumulatora włącz telefon przytrzymując przycisk z słuchawką około 3 sekundy.  

Bateria:  

Nie istnieje z góry określona wartośd czasowa, przez którą musisz ładowad baterię, możesz korzystad 

również z urządzenia podczas ładowania. Pierwsze ładowania powinny trwad około 10 godzin. Gdy bateria 

jest w pełni rozładowana ikona ładowania może pojawid się po 2-3 minutach. Ładowanie baterii może 

trwad od 2-5 godzin. 

2.3 Karta SIM 

 

Aby nawiązad połączenie z siecią GSM należy wcześniej włożyd do telefonu działającą kartę SIM. 

Wszystkie informacje o połączeniach sieciowych i rekordy połączeo są przechowywane w obszarze 

metalowym karty SIM. W celu uniknięcia utraty danych z karty SIM, należy umieścid kartę SIM z dala od 

miejsca energii elektrycznej lub magnetyzmu i nie dotykad metalowego obszaru karty SIM. Gdy karta SIM 

jest uszkodzona, nie można zalogowad się w sieci GSM wówczas należy zgłosid ten fakt do swojego 

operatora. 

Urządzenie obsługuje do dwóch kart SIM. 

Uwaga: Należy wyłączad telefon przed wyjęciem karty SIM. Nie należy wkładad ani wyjmowad karty 

SIM, gdy telefon jest włączony, w przeciwnym razie karta SIM może zostad uszkodzona. 

2.4 Karta pamięci 

 

Urządzenie korzysta z zewnętrznych kart pamięci (microSD). Po wyjęciu baterii, w prawym górny rogu 

jest slot na kartę, wsuo do niego kartę, możemy wykorzystad ją do przechowywania dodatkowych danych 

np. zdjęd. Kartę należy wkładad odpowiednią stroną zgodnie z oznaczeniem w obudowie telefonu. 
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2.5 Wykonywanie połączeń 

 

Aby wykonad połączenie należy wybrad numer korzystając z klawiatury numerycznej, bądź zapisanych 

wcześniej kontaktów z książki telefonicznej a następnie wcisnąd przycisk słuchawki,  celem 

zakooczenia połączenia wybierz przycisk słuchawki.  

Aby odebrad połączenie należy wybrad przycisk słuchawki, aby zakooczyd wybierz  

przycisk słuchawki.  

 

3 Menu telefonu                         

 

Aby przejśd do MENU telefonu należy wybrad lewy klawisz funkcyjny. Poruszamy się po menu korzystając z 

przycisków nawigacyjnych , lewo, prawo, dół, góra.  

Menu w telefonie zostało podzielone na 12 pod kategorii, zaczynając od lewego górnego rogu są to: 

 KONTAKTY:  to inaczej książka telefoniczna umożliwia zapisanie nam kontaktów znajomych, 

poprzez wprowadzenie nazwy (imienia) i numeru telefonu kontaktowego. Książka 

telefoniczna pozwala na zapisanie w telefonie imion, nazwisk i numerów telefonów. 

Mamy możliwośd posortowania naszych kontaktów dodatkowo na grupy. 

 WIADOMOŚD:  Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych. Wiadomości są 

pogrupowanie w odpowiednich folderach, skrzynka odbiorcza, nadawcza itp. Mamy tez 

możliwośd skorzystania z gotowych szablonów wiadomości  

 REJESTRY POŁACZEO:  to rejestr wykonywanych przez nas połączeo. Historia połączeo - 

pokazuje wszystkie połączenia zarówno wybrane jak i odebrane. Mamy możliwośd 

przeglądnięcia całej historii z rozróżnieniem na rodzaj danego połączenia. 
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 MULTIMEDIA:  w tym menu mamy możliwośd przeglądania zdjęd, o ile są dostępne. Do 

dyspozycji mamy również odtwarzacz wideo, nagrywanie dźwięku czyli dyktafon jak również 

wbudowane Radio FM – po podłączeniu zestawu słuchawkowego. 

 KAMERA:  to wbudowana kamera w telefonie, za jej pomocą możemy nagrywad krótkie 

filmy wideo. 

 AUDIO:  to wbudowany odtwarzacz plików audio. 

 INTERNET:  jest to przeglądarka internetowa za pomocą której możemy połączyd się z siecia 

Internet / wszelkie informacje o połączeniu oraz obowiązujących stawkach sa dostępne u 

operatora danej sieci. W pozycji zakładki mamy dodane kilka najczęściej odwiedzanych 

serwisów, w historii możemy przeglądad poprzednio odwiedzane witryny. 

 FACEBOOK:  jest to skrót do portalu Facebook. 

 NARZĘDZIA:  dostępne mamy tutaj 7 aplikacji a w tym: 

1. Kalendarz 

2. Alarm 

3. Czas na świecie 

4. Bluetooth 

5. Latarka 

6. Gry 

 LISTA PLIKÓW:  wyświetla dostępne pliki zapisane w pamięci telefonu. 

 PROFILE:  Dostępne jest 7 trybów pracy telefonu, najpopularniejsze to: cichy i wibracja – 

dzwonek aparatu jest wyłączony włączone są natomiast wibracje aparatu.   

 USTAWIENIA:  to miejsce do konfiguracji naszego telefonu, ustawiamy tutaj profile, język, 

czas i datę. Dostępny jest także moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodową komunikację 

krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, jest to funkcja telefonu 

pozwalająca na wykorzystanie łączności bezprzewodowej do przesyłania plików. 

USTAWIENIA TELEFONU: w ustawieniach telefonu można zmienid datę i godzinę, język, skróty 

klawisza nawigacyjnego, automatyczne włączanie / wyłączanie, zarządzanie energią  oraz 

przywracanie ustawieo fabrycznych hasło : 1234. 

WYŚWIETLACZ:  w ustawieniach wyświetlacza można zmienid efekt animacji, tapetę, 

elementy wyświetlania (ekran główny), kontrast, czas podświetlania i czas podświetlania 

klawiszy.  

BEZPIECZEOSTWO:  kod PIN służy zabezpieczeniu karty przed niepożądanym użyciem. Kod 

PIN powinien byd podany przez operatora przy zakupie karty SIM. Po 3 krotnym błędnym 

wpisaniu kodu PIN karta zostanie zablokowana i konieczne będzie wprowadzenie kodu PUK 

dostarczonego wraz z kartą od operatora. Blokada telefonu – przy włączeniu tej opcji 

każdorazowo będzie trzeba podad domyślny kod 1234. 
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Ochrona prywatności - Przy aktywowaniu będzie zabezpieczała dodatkowo kodem rejestr 

połączeo oraz wiadomości. 

Auto blokada klawiatury - Po wybraniu tej funkcji klawiatura będzie automatycznie 

blokowana po upływie określonego czasu. Aby ręcznie zablokowad klawiaturę naciśnij lewy 

górny klawisz  a następnie gwiazdkę . Aby odblokowad 

klawiaturę naciśnij lewy górny klawisz a następnie gwiazdkę. 

Zablokuj ekran - Po wybraniu tej funkcji podczas podświetlenia ekranu wciśnij klawisz 

włączania / wyłączania aby automatycznie zablokowad klawiaturę. 

Guardlock - Po aktywacji tej funkcji telefon automatycznie wyśle wiadomośd o kradzieży 

telefony na podany numer, kiedy karta SIM zostanie wymieniona. 

USTAWIENIA POŁACZEO:  

Dual-SIM - Telefon obsługuje 2 karty SIM. Możesz wybrad tryb gotowości dla 1 lub 2 kart SIM.   

Przekazywanie połączeo - Przychodzące połączenie może byd przekazane na inny numer 

telefonu. 

Połączenie oczekujące - Po aktywacji tej funkcji telefon będzie informował, że jest kolejne 

połączenie przychodzące, umożliwi zachowanie bieżącego połączenia i odebranie nowego.   

Połączenia zakazane - Można zablokowad wskazane połączenia przychodzące i wychodzące. 

Ukryj ID - Funkcja ukrywa lub pokazuje numer telefonu innym użytkownikom podczas 

dzwonienia. 

Inne – Umożliwia skorzystanie z innych dodatkowych funkcji. 

POŁACZENIA: Umożliwia tryb wyboru sieci ustawienia roamningu oraz GPRS  

 

 


