
 

CTKOFFROAD 

 

 

Instrukcja obsługi 

1 Informacje ogólne                     

 

1.1 Wprowadzenie 

  Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. 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 Pierwsze uruchomienie                      
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2.1 Specyfikacja urządzenia 

 

Telefon komórkowy  Model: CTKOFFROAD 

Typ      klasyczny dodatkowo wzmocniony dual SIM 

Częstotliwośd GSM   900/1800 

Bateria     1700mAh 

Procesor     MTK6250 

Aparat     0,3 MP 

 

2.2 Opis klawiszy funkcyjnych 
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3 Menu telefonu                         

 

Aby rozpocząd pracę z telefonem należy odblokowad klawiaturę poprzez wciśnięcie klawisza „enter” a 

następnie wciśnięcie klawisza z gwiazdką *. Analogicznie w ten sam sposób blokujemy klawiaturę.  

 

3.1 Menu funkcyjne 

Po wybraniu klawisza „enter” mamy dostęp do menu telefonu. Menu jest podzielone na 9 grup, 

zaczynając lewej górnej strony a są to : 

1. Rejestr połączeo                                     

2. Kontakty 

3. Menedżer pików 

4. Terminarz  

5. Wiadomości 

6. Multimedia 

7. Usługi sieciowe 

8. Kamera 

9. Ustawienia 

3.2 Rejestr połączeń 

Dostępne są dwie podkategorie: 

1.Historia połączeo: mamy możliwośd sprawdzenie wybranych i nieodebranych numerów oraz 

przeglądania listy połączeo przychodzących odebranych. Poprzez opcję ”usuo historię połączeo” 

możemy kasowad dowolną listę z trzech dostępnych grup. 
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2.Ustawienia dzwonienia: w tej grupie możemy definiowad funkcje jak „ponowne wybieranie numeru”, 

ustalad powiadomienia oraz zmienid sposób odbierania połączeo ustawiając opcje odbioru każdym z 

klawiszy lub tez automatycznie.  

3.3 Kontakty 

To inaczej książka telefoniczna zawierająca numery telefonów znajomych osób, po wcześniejszym 

dodaniu ich do pamięci urządzenia. Aby nawiązad połączenie z siecią GSM należy wcześniej włożyd do 

telefonu działającą kartę SIM a następnie wybrad numer telefonu z dostępnych kontaktów lub 

wpisując go ręcznie z klawiatury numerycznej. 

 

3.4 Menedżer plików 

Dostępny po włożeniu do telefonu karty pamięci., zapewnia możliwośd przeglądania plików 

dostępnych na karcie pamięci. 

 

3.5 Terminarz 

Składa się z 4 dodatkowych podkategorii: 

1. Kalendarz:  jest to zwykły kalendarz służący do sprawdzania aktualnej daty. 

2. Alarm:  funkcja budzika w telefonie 

3. Światowy zegar:  po wcześniejszych ustawieniach mamy możliwośd sprawdzenia czasu w 

innych rejonach świata. 

4. Kalkulator:  służący do podstawowych obliczeo matematycznych. 

 

3.6 Wiadomości 

Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, dostępne po włożeniu karty SIM. W tej grupie 

mamy możliwośd wysyłania i odbierania wiadomości. Mamy także katalogi w których odpowiedni 

znajdziemy wiadomości odebrane, wysłane jak również kopie robocze aktualnie tworzonych 

wiadomości. W ustawieniach sprawdzimy aktualnie zapełnioną pamięd, sposób przechowywania 

wiadomości oraz wyświetlania. Dostępne w tym dziale są również opcje dla wiadomości obrazkowych 

MMS. 

 

 

 



6 

3.7 Multimedia  

W multimediach mamy możliwośd przeglądania (o ile są dostępne) zdjęd bądź plików wideo. Poprzez 

opcję „nagrywarka wideo” mamy możliwośd samemu tworzyd krótkie filmy oraz nagrywad dźwięk. 

Funkcja „Radio FM” pozwala nam na słuchanie radia po wcześniejszym podłączeniu słuchawek. 

 

3.8 Usługi sieciowe  

WAP – możliwośd konfiguracji dostępu do sieci Internet. Wszelkie dane w zależności od operatora są 

dostępne u dostawcy paostwa usług.  Celem otrzymania danych potrzebnych do konfiguracji – 

skontaktuj się z swoim operatorem GSM. 

 

3.9 Kamera 

Telefon ma wbudowany aparat oraz kamerę, poprzez wybranie tej opcji mamy możliwośd robienia 

zdjęd bądź nagrywania krótkich filmów. 

4 Ustawienia                             

 

W tej zakładce możemy w pełni zarządzao naszym telefonem. Poprzez wybranie odpowiedniej opcji 

przechodzimy do zarządzania. Menu ustawienia zawiera następujące możliwości konfiguracji: 

 

4.1 Dual SIM Settings 

Telefon wyposażony jest w dwa gniazda SIM, co umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM. Możemy 

definiowad tutaj która karta ma byd aktywna w danym momencie 

 

4.2. Profile 

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

Wybranie konkretnego profilu spowoduje ustawienie telefonu zgodnie z żądaną opcją np. wyciszy bądź 

powiększy głośnośd, bądź też całkowicie wyłączy dzwonek na czas aktywności profilu. Wybieraj profile 

zgodnie z własnymi preferencjami. 
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4.3 Opcje telefonu  

1. Czas i data: miejsce w którym ustawiamy aktualny czas i datę 

2.Planowane włącz/wyłącza: tu możemy ustawid czas w którym chcemy aby nasze tel. został 

wyłączony. 

3.Język: możliwośd wyboru języka dla telefonu, dostępny języki angielski i polski. 

4.Wyświetl właściwości: ustawiamy tutaj tapetę oraz możliwośd wyświetlania godziny na ekranie 

głównym. 

5.Tryb samolotowy: należy uruchomid podczas podróży samolotem 

6.Ustawienia różne: możliwośd zmiany jasności ekranu i czasowego trybu podświetlenia  

 

4.4 Ustawienia sieci  

Ustawiamy tutaj tryb w jakim telefon ma się łączyd z siecią, poprzez tryb wyboru dostępnych sieci w 

danym momencie lub tez tryb automatycznego łączenia. 

4.5 Ustawienie zabezpieczeń  

W tym podmenu możemy ustalid bądź zmienid już istniejący kod PIN, ponadto w celach 

bezpieczeostwa możemy ustalid również dodatkowe hasło, zmienid czas blokady telefonu oraz 

wprowadzid inne zabezpieczenia. 

4.6 Łączność  

Funkcja Bluetooth - służy do bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi 

urządzeniami elektronicznymi. Mamy możliwośd przesyłania plików jak również dostęp do ustawieo 

takich jak widocznośd urządzenia oraz wyszukiwanie innych dostępnych urządzeo. 

4.7 Przywróć ustawienia fabryczne 

Przywraca telefon do pierwotnych ustawieo fabrycznych, hasło 0000 
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