
 

CTKMINI 

 

Instrukcja obsługi 

 

 

 

1 Ogólne informacje                   

1.1 Wprowadzenie 

 

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

telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z 

telefonu. 

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

powiadomienia 
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1.2 Montaż baterii i karty SIM. 
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1.3 Obsługa i funkcje telefonu 
 

Odblokowanie telefonu i rozpoczęcie pracy 

 

Aby odblokowad lub zablokowad telefon należy w krótkim odstępie czasu nacisnąd lewy przycisk menu 

i gwiazdkę.  

MENU TELEFONU: 

Wybranie MENU następuje poprzez wciśnięcie środkowego przycisku znajdującego się w centralnej 

części nad klawiaturą numeryczną. Nawigacja i poruszanie się po menu telefonu następuje przy 

wykorzystaniu kursorów nawigacyjnych znajdujących się na środku telefonu nad przyciskami 

numerycznymi. 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych pozycji w menu, zaczynając od ikony w lewym górnym rogu. 

1. Terminarz - jest to prosta aplikacja w której możemy ustawid Alarm, sprawdzid aktualną datę 

poprzez wbudowany kalendarz oraz wykonad krótkie notatki : opcja „Lista Spraw” 

 

2. Spis Telefonów - inaczej książka telefoniczna zawierająca numery telefonów znajomych osób, 

po wcześniejszym dodaniu ich do pamięci urządzenia. 

 

3. Audio Player – jest to odtwarzacz plików muzycznych. 

 

4. Usługi sieciowe – Usługi dodatkowe dostarczane przez sied komórkową, umożliwiają 

włączenie bądź wyłączenie Roamingu – (mechanizm w bezprzewodowych sieciach 

telekomunikacyjnych (np. komórkowych lub Wi-Fi), umożliwiający korzystanie z usług obcych 

sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci 

operatora) 

 

5. Multimedia - zawiera 3 podkategorie 

Image Viewer - udostępnia wybranie nam miejsca przechowywania danych do wyboru 

telefon lub karta pamięci / jeśli jest dostępna i umieszczona w telefonie. 

Odtwarzacz wideo - odtwarzacz plików wideo 

Radio FM - umożliwia korzystanie z radia FM po podłączeniu zestawu słuchawkowego , do 

obsługi używamy przycisków nawigacyjnych, odpowiadają one między innymi za 

wyszukiwanie poszczególnych stacji. Radio FM można również uruchomid klawiszem skrótu – 

górny klawisz nawigacyjny 
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Menadżer plików - pokazuje dostępną pamięd telefonu oraz karty pamięci, umożliwia 

przeglądanie plików dostępnych w pamięci wewnętrznej i karcie pamięci. 

6. Dodatki - dodatkowe aplikacje 

Bluetooth - służy do bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi    

urządzeniami elektronicznymi 

 Flashlight - latarka 

 Kalkulator – kalkulator służący do prostych obliczeo matematycznych 

7. Profile użytkowników – dostępne do wyboru są profile użytkowników w 5 możliwych opcjach 

 

8. Wiadomości – umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS: 

 

*(1) – Wpisz wiadomośd - wybieramy celem utworzenia nowej wiadomości 

*(2) – Skrzynka - miejsce odbioru wiadomości tekstowych 

*(3) – Skrzynka nadawcza - pokazuje wiadomości wysłane 

*(4) – Template – gotowe szablony wiadomośd 

*(5) – Mesage settings – ustawienia wiadomości, takie jak np. miejsce przechowywania 

wiadomości, status potwierdzenia dostarczenia itp. 

9.  Spis 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. 

 

10.  Ustawienia: 

 

*(1) Opcje telefonu – ustawienia podstawowe, takie jak czas, data, język, ustawienia 

prostego wybierania, tekst powitalny itp. 

*(2) Ustawienia karty SIM -  SIM1 i SIM2 

*(3) Usługi sieciowe – wybór dostępnej sieci i zakresu 

*(4) Zabezpieczenia – podmenu umożliwiające zabezpieczenie telefonu, blokada telfonu , 

hasło 
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*(5) Ustawienia połączeo – ustawienia ponownego wybierania, wyświetlania czasu 

połączeo, w tym funkcja Magic Sound – modulator głosu, funkcja umożliwiająca modulacje 

głosu rozmówcy, domyślenia WYŁĄCZONA. 

 

*(6) Przywród ustawienia fabryczne – przywraca telefon do pierwotnych ustawieo 

fabrycznych, hasło 1234 

 11. Skróty - skróty do najważniejszych funkcji telefonu. 

1.4 Podstawowe funkcje telefonu:  

 

Wykonywanie połączeń 

W stanie gotowości wybierz na klawiaturze numerycznej numer telefonu  a następnie naciśnij 

przycisk Dzwoo SIM1 lub SIM2, w zależności od tego, z której karty SIM chcesz zadzwonid. Jeśli numer 

telefonu jest zapisany w książce telefonicznej naciśnij prawy przycisk wyboru a następnie wybierz „Spis 

telefonów” aby wybrad numer.  

Odbieranie połączeń 

 

Aby odebrad połączenie przychodzące naciśnij lewy przycisk wyboru, aby wyciszyd: prawy przycisk 

wyboru. Aby odrzucid połączenie naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz. Przycisk odbioru znajduje się w lewej 

dolnej części górnej klawiatury z symbolem słuchawki z cyfra1 , przycisk rozłączenia połączenia / 

zakooczenia rozmowy analogicznie po prawej stronie przycisk słuchawki z symbolem kółka w dolnej 

części  

Pisanie SMS-ów 

 

Aby napisad SMS należy nacisnąd lewy przycisk wyboru a następnie wybrad w menu: Wiadomości 

lub skorzystad ze skrótu i nacisnąd dolną częśd klawisza nawigacyjnego. Po napisaniu wiadomości 

należy wybrad: Opcje – nr karty SIM, z której chcemy wysład SMS a następnie „Wyślij”.  
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Rozwiązywanie problemów            

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, przeczytaj poniższe problemy i rozwiązania. Jeśli nadal nie można 

rozwiązad problemu, należy skontaktowad się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta. 

 

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. 


