
 

E06 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.  

 W przypadku użytkowników z chorobami serca, należy zwrócid szczególną uwagę na głośnośd 

połączenia przychodzącego 

 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 

2 Informacje ogólne                        

 

2.1 Specyfikacja produktu 

Telefon     Model:    E06 

GSM     850/900/1800/1900MHZ 

Bateria     Li-ion 600mAh 

Procesor     MTK6280M 

Ekran    Kolorowy 1,77’ 

Typ     Klasyczny 

Akcesoria    Bateria, ładowarka, instrukcja obsługi 

 

 

 



3 

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 czerwony przycisk z słuchawką około 3 sekund. Po krótkim 

czasie bezczynności klawiatura telefonu zostanie zablokowana celem uniknięcia przypadkowego 

przyciskania przycisków, aby ją odblokowad naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk słuchawki przez około 3 

sekundy – pojawi się komunikat „klawiatura odblokowana”. 

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

również z urządzenia podczas ładowania. 

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, przesuo w lewo 

pokrywę karty i podnieś ją. Umieśd kartę pamięci w uchwycie, załóż pokrywę i przesuo ją lekko w prawo. 

Kartę pamięci możemy wykorzystad do przechowywania dodatkowych danych np. zdjęd. 
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2.5 Dodatki i skróty 

LATARKA -  telefon ma wbudowaną latarkę aby z niej skorzystad przyciśnij i przytrzymaj 

około 2 sekundy przycisk znajdujący się na prawej bocznej ściance telefonu. Przycisk jednocześnie 

odpowiada za głośnośd, w górę i w dół regulujemy poziom głośności. Należy używad regulacji podczas 

rozmowy. 

SOS – przycisk umiejscowiony jest z tyłu telefonu z symbolem SOS , po krótkim przytrzymaniu (około 2 

sekundy) telefon wydaje dźwięki sygnału alarmowego. Aby wyłączyd alarm wybierz przycisk z czerwoną 

słuchawką . 

Przycisk  przytrzymując 2-3 sekundy możemy aktywowad lub wyłączyd tryb cichy w telefonie , 

aktywny tryb oznacza wyłączony dzwonek przychodzący, nie aktywny telefon jest ma włączony dzwonek. 

 

2.6 Wykonywanie połączeń 

 

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

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

zakooczenia połączenia wybierz czerwony przycisk słuchawki.  

Aby odebrad połączenie należy wybrad zielony przycisk słuchawki, aby zakooczyd wybierz czerwony 

przycisk słuchawki.  
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3 Menu telefonu                         

 

Aby przejśd do MENU telefonu należy wybrad zielony przycisk słuchawki:  wybierając klawisz 

nawigacyjny w górę lub w dól przechodzimy do kolejnych pod menu  

 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. 

 WIADOMOŚCI - Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych. 

 REJESTR POŁACZEO - to rejestr wykonywanych przez nas połączeo. Historia połączeo - 

pokazuje wszystkie połączenia zarówno wybrane jak i odebrane. 

 MULTIMEDIA - folder zdjęcia jest miejscem na przechowywanie plików ze zdjęciami. W tym 

miejscu możemy przeglądad i usuwad swoje zdjęcia. Do dyspozycji mamy również 

odtwarzacze audio i wideo, nagrywanie dźwięku czyli dyktafon jak również wbudowane Radio 

FM. 

 NARZĘDZIA – tu znajdziemy między innymi alarm, menadżer plików oraz kalendarz i 

kalkulator do prostych obliczeo matematycznych. 

 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. 

Celem zresetowania wszystkich ustawieo i wykasowania wszelkich danych należy skorzystad z 

opcji nr. 6 PRZYWRACANIE USTAWIEO – po wybraniu tej opcji (hasło 0000) zostają 

wykasowane wszelkie dane z telefonu. 

W profilach telefonu mamy możliwośd skorzystania z następujących konfiguracji 

Dzwonek 

Wibracja 

Wibracja i później dzwonek 

Wibracja i dzwonek 

 

 

 


