
 

E04 Telefon dla seniora 

 

 

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.  

2 Wprowadzenie                         

 

Użycie menu funkcyjnego 

 

Wyszukiwanie i wybieranie funkcji 

 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wejśd do menu funkcyjnego. 

 W menu a także na poziomie podmenu do zatwierdzania wyboru służy klawisz funkcyjny z lewej 

strony. 

Wychodzenie z menu 

Prawy klawisz funkcyjny służy do cofania się do poprzedniego poziomu menu. Naciśnięcie przycisku 

zasilania powoduje przejście bezpośrednio do głównego ekranu. 

 

2.1 Specyfikacja produktu 

Telefon     Model:    E04 

Napięcie Nominalne   3.7V      

Napięcie Maksymalne  4.2V 

GSM     900/1800 

Bateria     1200mAh 

Procesor     MTK6252 
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2.2 Bateria 

  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. 

“Naciśnij klawisz” oznacza aby nacisnąd palcem przycisk i szybko odsunąd palec, natomiast “naciśnij i 

przytrzymaj przycisk” wskazuje na koniecznośd naciśnięcia palcem przycisku i jego przytrzymanie przez ok. 2 

sekundy. 

 

2.3 Połączenie z siecią komórkową 

 

 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. Przechowuje również książkę telefoniczną i SMS. 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 nie jest uszkodzona, nie można zalogowad 

się w sieci GSM.   

 

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 Wykonywanie połączeń 

 

W stanie gotowości, naciśnij klawisz numeryczny do numeru wejściowego, należy nacisnąd prawy 

klawisz funkcyjny, aby usunąd wejście błąd, długi czas naciskając prawy klawisz funkcyjny, aby usunąd 

wszystkie dane wejściowe, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby zapisad numer telefonu do telefonu lub 

na karcie SIM. Naciśnij przycisk wybierania aby nawiązad połączenie. W trakcie połączenia, można 

nacisnąd klawisz numeryczny aby wprowadzid cyfrę, jeśli trzeba. Dla połączeo międzynarodowych 

należy naciskad "*" aż "+" nie pojawi się na ekranie ("+" zamiast 00). 
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2.5 Odbieranie połaczeń 

 

Aby odebrad połączenie należy nacisnąd przycisk słuchawki znajdujący się nad cyfrą 1. 

3 Menu telefonu                         

 

Do odblokowania telefonu służy przycisk z symbolem kłódki po prawej stronie, celem odblokowania 

telefonu należy przytrzymad przycisk przez około 2 sekundy. 

 

3.1 Dodatki 

Dostępny jest kalkulator pozwalający na wykonywanie podstawowych operacji matematycznych. 

3.2 Spis telefonów 

 

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. W książce telefonicznej można zapisad do 150 rekordów w 

pamięci telefonu.  W menu książki telefonicznej, naciśnij „OK” aby wykonad serię operacji. 

Za pomocą klawiszy nawigacyjnych (srebrne wokół przycisku SOS) Wybieramy pozycję SPIS 

TELEFONÓW następnie klikamy SOS -> DODAJ NOWĄ POZYCJĘ -> wpisujemy nazwę, ręcznie bądź 

poprzez skorzystanie z słownika, słownik aktywujemy poprzez przytrzymanie klawisza * 3 sekundy, 

wyłączamy w ten sam sposób. Po wpisaniu wszystkich danych klikamy ZAPISZ poprzez wciśnięcie 

klawisza SOS, następnie potwierdzamy TAK. 

Po wybraniu pozycji OPCJA, mamy możliwośd między innymi edycji naszych kontaktów, przeniesienia 

bądź wykasowania poszczególnych pozycji. 

3.3 Spis połączeń 

 

Wybierz klawisz SOS, następnie srebrnymi klawiszami nawigacyjnymi przechodzimy do pozycji SPIS 

POŁĄCZEO (domyślnie 3 pozycja od lewej strony), wciskając ponownie klawisz SOS przechodzimy do 

menu: 
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1.Historia połączeo - pokazuje wszystkie połączenia zarówno wybrane jak i odebrane 

2.Ustawienia połączeo, po wybraniu przycisku SOS przechodzimy do menu zaawansowanego , mamy 

w nim możliwośd wybrania między innymi trybu odbierania, 

 

3.4 Multimedia 

W menu multimedia mamy dostęp do kilku przydatnych aplikacji: 

1.ZDJĘCIA – Poprzez wybranie przycisku SOS uruchamiamy Aparat. Telefon komórkowy posiada 

wbudowany aparat pozwalający na uchwycenie i zapisanie zdjęd w pamięci karty micro SD, która jest 

włożona do telefonu. 

2.GALERIA ZDJĘD – Jest miejscem na przechowywanie plików ze zdjęciami. W tym miejscu możemy 

przeglądad i usuwad swoje zdjęcia. 

3.ODTWARZACZ WIDEO - nagrywanie krótkich filmów. Naciśnięcie centralnego klawisza SOS 

powoduje uruchomienie kamery i funkcji nagrywania filmów. 

4.ODTWARZACZ WIDEO - Telefon posiada funkcję odtwarzania filmów w formatach: 3GP,MP4,AVI. 

5.ODTWARZACZ AUDIO - Telefon posiada funkcję odtwarzania muzyki w następujących formatach: 

MIDI, WAV, MP3, AMR and AAC. 

6.NAGRYWARKA DZWIĘKÓW - Naciśnij “OK” aby wejśd do podmenu i wybrad nagrywanie dźwięku. 

Aby wybrad nagrywanie dźwięku, naciśnij „opcje” aby wykonad jedną z następujących akcji: 

Nagrywanie, Odtwórz, Zmieo nazwę, Usuo, Usuo wszystkie, Ustawienia i przewijanie w przód.  

7.RADIO FM - Naciśnij “OK” aby wejśd do podmenu i wybrad nagrywanie dźwięku. Aby wybrad 

nagrywanie dźwięku, naciśnij „opcje” aby wykonad jedną z następujących akcji: Nagrywanie, Odtwórz, 

Zmieo nazwę, Usuo, Usuo wszystkie, Ustawienia i przewijanie w przód. Włączenie i wyłączenie radia 

następuje poprzez wciśnięcie przycisku SOS. 

8.MENADŻER PLIKÓW - Zapewnia możliwośd przeglądania plików dostępnych na karcie pamięci. 
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3.5 Wiadomości 

Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych. Poprzez dwukrotne wciśnięcie klawisza SOS 

rozpoczynamy pisanie wiadomości. 

1.WRITE MESSAGE -> 2. Test Message i wciskamy przycisk SOS. Celem przesłania również wybieramy 

przycisk SOS, wpisujemy nr. telefonu pozycja „Enter numer” bądź za pomocą klawiszy nawigacyjnych 

wybieramy odbiorcę z książki telefonicznej „Add from Phonebook” 

2. INBOX  (skrzynka odbiorcza)  jest miejscem w którym odczytujemy nasze wiadomości. 

3.DRAFTS  (skrzynka robocza) przechowuje nie wysłane napisane wiadomości. 

4.OUTBOX (skrzynka nadawca) jest miejscem w którym zapisane są wiadomości wysłane. 

5.SENT MESSAGES – wiadomości zapisane, nie wysłane. 

6.DELETE MESSAGES – usuwanie wiadomości 

1. Kasowanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej. 

2. Kasowanie wiadomości ze skrzynki roboczej. 

3. Kasowanie wiadomości ze skrzynki nadawczej. 

4. Kasowanie wiadomości ze skrzynki zapisanych i nie wysłanych 

5. Kasowanie wszystkich wiadomości. 

7.BROADCAST MESSAGES - przesyłanie wiadomości „dalej” 

 

3.6 Rozrywka & gry 

Telefon posiada grę „puzzle” w celach rozrywkowych. 

3.7 Narzędzia 

 

1.NUMERY SOS - miejsce przypisania numerów do ważnych znajomych 

2.BLUETOOTH - Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu 

pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, jest to funkcja telefonu pozwalająca na 

wykorzystanie łączności bezprzewodowej do przesyłania plików lub podłączenia zestawu 

słuchawkowego 
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3.KALENDARZ 

4.ALARM - budzik 

5.LATARKA 

3.8 Usługi sieciowe 

Usługa internetowa, umożliwia dostęp do sieci Internet 

3.9 Ustawienia 

 

1.USTAWIENIA DUAL SIM - ustawienia dla kart SIM 

Aktywuj Dual SIM: Aktywowanie trybu dual SIM, taka by obie karty były aktywne 

SIM 1 aktywna: Aktywna jest tylko karta SIM 1 

SIM 2 aktywna: Aktywna jest tylko karta SIM 2 

2.USTAWIENIA TELEFONU - podstawowe ustawienia urządzenia, takie jak czas, godzina, język, skróty 

klawiszowe itp.  

3.NETWORK SETTINGS - Ustawienia internetowe. 

4.USER PROFILES - ustawienia profili telefonu. Telefon posiada 5 profili użytkownika do wyboru wraz z 

możliwością ich edycji. Są to: Ogólny, Na zewnątrz, Spotkanie, Wyciszony a także Mój styl. 

5.BEZPIECZEOSTWO - ustawienia zabezpieczeo telefonu np. nr. PIN, blokada itp. 

6.POŁACZENIA - Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu 

pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, jest to funkcja telefonu pozwalająca na 

wykorzystanie łączności bezprzewodowej do przesyłania plików lub podłączenia zestawu 

słuchawkowego 

7.PRZYWRÓD USTAWIENA FABRYCZNE – przywraca telefon do pierwotnych ustawieo fabrycznych 

KOD 1122 
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4 Rozwiązywanie problemów                        

Jeżeli telefon nie działa prawidłowo, przeczytaj następujące problemy i ich rozwiązania. Jeżeli wciąż 

nie pomogło to w rozwiązaniu problemu, należy skonsultowad się ze sprzedawcą w sklepie lub centrum 

serwisowym. 

Problem Powód Rozwiązanie 

 

 

 

 

Słaby zasięg 

Używanie telefonu w terenie zabudowanym, 

między wysokimi budynkami lub w piwnicy, 

gdzie fale radiowe nie docierają. 

Należy unikad. 

Używanie telefonu podczas przeładowania sieci 

telefonicznej. 

Należy unikad. 

Ma to związek z rozmieszczeniem anten 

nadawczych przez operatora sieci. 

Zwród się do operatora o 

udostępnienie mapy 

zasięgu. 

Echo lub zakłócenia Słaby zasięg sieci. Zawieś połączenie i 

połącz ponownie lub 

poszukaj innej lokalizacji. 
Pokrycie terenu, na którym się znajdujesz, przez 

operatora. 

Błąd karty SIM 
Karta SIM jest uszkodzona. 

Skontaktuj się z 

operatorem. 

Karta SIM jest niepoprawnie zainstalowana. 

Upewnij się, czy 

poprawnie włożona jest 

karta SIM. 

Metalowe złącza karty SIM są zabrudzone. 
Przetrzyj szmatką kartę 

SIM. 

Telefon nie może się 

połączyd z siecią. 

Karta SIM jest nieaktywna. 
Skontaktuj się z 

operatorem. 

Brak pokrycia zasięgiem sieci GSM 

Skonsultuj się z 

operatorem, poproś o 

mapę pokrycia zasięgiem. 

Słaby sygnał 

Zmieo lokalizację na taką, 

gdzie sygnał jest 

silniejszy. 
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Telefon nie może 

wykonad połączenia. 

Blokowanie połączeo jest aktywne. 
Wyłącz blokowanie 

połączeo. 

Usługa ustalonego wybierania jest aktywna. 
Wyłącz ustalone 

wybieranie. 

Nieprawidłowy kod 

PIN 
Wprowadź niepoprawny kod PIN 3 razy z rzędu 

Skontaktuj się z 

operatorem. 

Telefon się nie ładuje. 

Ładowarka jest uszkodzona. Użyj innej ładowarki. 

Temperatura otoczenia jest poniżej -10°C lub 

powyżej 55°C. 

Zmieo otoczenie na inne. 

Uszkodzone gniazdo sieci elektrycznej. 
Sprawdź, czy w gniazdku 

jest prąd. 

Nie można dodad 

kontaktów do książki 

telefonicznej. 
Książka telefoniczna jest pełna. 

Usuo zbędne wpisy z 

książki telefonicznej. 

Niektóre usługi nie 

mogą się aktywowad. 

Operator sieci nie udostępnia danej usługi, lub 

też nie posiadasz na nią subskrypcji. 

Skontaktuj się z 

operatorem. 

 


