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1. Bezpieczeństwo 

Prosimy uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa, ich 
lekceważenie może być niebezpieczne lub nawet nielegalne. 
Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za korzystanie z urządzenia. 
Przestrzegaj nakazów wyłączania urządzeń  
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów 
komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i 
niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu 
sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których 
odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w 
obszarach, w których obowiązują ograniczenia. 
Najważniejsze jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. 
Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy 
miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. 
Zakłócenia 
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na 
zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. 
Profesjonalny serwis 
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany 
personel. 
Baterie, ładowarki i inne akcesoria 
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów 
zatwierdzonych przez producent do użytku z tym urządzeniem. Nie 
podłączaj niekompatybilnych produktów. 
Urządzenie powinno być zawsze suche 
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią 
Chroń słuch 
Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia 
słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy 
głośnik jest włączony. 
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Środowisko Pracy 
Urządzenie jest zgodne z proponowanymi wartościami emisji fal 
radiowych, jeśli jest oddalone od ucha co najmniej 1,5 cm. Jeśli 
telefon jest przechowywany w futerale, etui lub zawieszce, prosimy 
się upewnić, że nie zawierają one elementów metalowych i pomagają 
w oddaleniu telefonu od naszego ciała. Przy użyciu innych akcesoriów 
nie jest zapewnione odpowiednie działanie zgodne z dyrektywami 
promieniowania o częstotliwości radiowej. Jeśli Pani/Pan nie używa 
futerału i nie przykłada telefonu do ucha, prosimy zachować co 
najmniej 2,5 cm pomiędzy urządzeniem a ciałem, zwłaszcza podczas 
transferu danych. 

2. Dane techniczne urządzenia 

• AndroidTM 7,0 Nugat 
• 5,5” wyświetlacz HD IPS z 1280 pikseli 720X 
• 2 MP aparat z przodu 
• 8 MP aparat fotograficzny z tyłu 
• 1,3 GHz Quad Core Processor 
• 1GB RAM + 8GB pamięci ROM 
• Możliwość rozbudowy za pomocą kart microSD do 32 GB 
• Dwa gniazda SIM / 1 karta SIM + 1 karta SD 
• Funkcje multimedialne 
• Wi-Fi 
• Bluetooth 
• 3300 mAh bateria 
• GSM 900 / 1800 MHz 
• WCDMA 900/2100 MHz 

Android is a trademark of Google Inc. 

Właściwości zasilacza: 

• Wejście: (AC), 100-240V~50/60Hz 0.3 A 

• Wyjście: (DC), 5 V – 1.0 A 
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Akumulator i napięcie: Li-ion akumulator, 3300 mAh; 

Wartość SAR: 0.492 W/Kg (Głowa) - 1.453 W/Kg (Ciało) 

3. Umieszczenie karty pamięci i karty SIM 

Te dwa gniazda SIM pozwala na podłączenie do dwóch różnych sieci. 
Wyjąć tackę SIM i włóż kartę SIM (SIM lub + karta SD), jak pokazano 
poniżej: 

 

4. Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Nacisnąć dłużej przycisk włączający – znajdujący się na boku 
urządzenia – w celu włączenia urządzenia. 

Nacisnąć dłużej przycisk włączający, a następnie wybrać spośród Opcji 
możliwość Wyłączenia. 
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5. Przyciski dotykowe urządzenia 

 

Przycisk Znaczenie 

 

Menu: otwiera odpowiednie menu, z dalszymi 
opcjami I operacjami, zawartość zależy od danej 
aplikacji. Dłużej przyciskając otwiera listę 
ostatnich aplikacji.  

 

Ekran: powrót do początkowego ekranu. Długo 
przyciskając otwiera GoogleTM assistens. 

 

Z powrotem: powraca do poprzedniego ekranu, 
który był otwarty.  

6. Obsługa połączeń 

6.1 Rozpoczynanie połączeń 

 Dotknąć ikony  w Głównym menu lub na Początkowym 
ekranie odpowiedni numer.   

 Dotknąć ikony  w Głównym menu lub na Początkowym 
ekranie w celu wybierania numeru z partnerów, grup lub 
ulubionych.  

 Siłę głosu można regulować przy pomocy przycisku Siły głosu w 
dół / w górę, który znajduje się na boku urządzenia.  

 Na telefonie można wybrać Spis połączeń i Partnerzy.  

 W trakcie połączenia, dotknąć ikonę  w celu zakończenia 
rozmowy. 
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6.2 Połączenia przychodzące 
W przypadku połączeń przychodzących można wybierać spośród 
następujących możliwości: 

▪ Przeciągnąć ikonę telefonu  w prawo w celu przyjęcia 
połączenia.  

▪ Przeciągnąć ikonę telefonu w lewo  w celu odrzucenia 
połączenia. 

▪ Przeciągnąć ikonę telefonu  w górę w celu odrzucenia w 
SMS-e. 

6.3 Połączenia alarmowe 

Połączenia alarmowe mogą być rozpoczynane również bez karty SIM. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z 
operatorem. 

7. Początkowy ekran 

Kiedy zalogujesz się na urządzeniu, otwiera się początkowy ekran. Jest 
to wyjściowy punkt do osiągnięcia wszystkich aplikacji na urządzeniu. 
Kliknij – na znajdującą się na dole ekranu – ikonę Głównego menu w 
celu obejrzenia wszystkich zainstalowanych 
aplikacji.  

Naciśnij i przytrzymaj przyciśnięty pusty 
obszar w celu zmiany tła na początkowym 
ekranie.  

7.1 Pasek powiadomień 

Na pasku powiadomień widoczny jest czas, 
siła sygnału i naładowanie baterii. 
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Ikony powiadomień      Ikony sygnalizujące stan 

 

 

Znaczenie ikon sygnalizujących stan: 

Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie 

 
Siła sygnału 

 

Ustawienie 
budzika 

 

Połączenie 
nieodebrane  

Aktywny kontakt 
Wi-Fi  

 
USB jest aktywne 

 

Bluetooth jest 
aktywny 

 
Podłączenie 
słuchawek  

Naładowanie 
baterii 

 
Nowa wiadomość 

 

Aktywny tryb 
samolotowy 

 

7.2 Ekran aplikacji 

Naciśnij ikonę Uruchamiającą  w celu 
wejścia do Głównego menu. Stąd 
dostępne są wszystkie zainstalowane 
aplikacje i widgety. 

W celu uruchomienia należy dotknąć 
aplikacji. 
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Dodanie aplikacji do Początkowego ekranu:  

należy dotknąć ikonę aplikacji i przytrzymać, aż nie zacznie wibrować i 
nie otworzy się Początkowy ekran. 
Przeciągnąć ikonę na odpowiednie miejsce, 
a następnie zdjąć palec z ekranu.  

Wystawienie widgetów: 

W celu osiągnięcia widgetów należy 
nacisnąć nacisnąć przycisk menu 
Początkowy ekran, a następnie dotknąć 
ikonę widget na dole ekranu. Nacisnąć i 
przytrzymać wybrany widget, aż nie zacznie 
wibrować i nie otworzy się Początkowy 
ekran. Umieść, a następnie zdejmij palec z 
ekranu.  

 

8. Karty SIM  

Menu / Ustawienia / karty SIM, aby wybrać preferowany menu SIM 
za: 

• Dane Mobile - Link 

• Połączenia 

• SMS 

W tym menu można również wyłączyć kartę. 

9. Pielęgnacja i konserwacja 
9.1 Informacje dotyczące akumulatora 

 Urządzenie posiada akumulator ponownego ładowania. 

 Jeśli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła 
zasilania. Przeładowanie skraca żywotność baterii. W żadnym 
wypadku nie zostawiać telefonu podpiętego do ładowarki dłużej 
niż jeden tydzień.  
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 Temperatura wpływa na wydajność akumulatora.  

 Akumulator może wymagać chłodzenia lub ogrzania przed 
ładowaniem. Jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 0°C 
lub wyższa niż 45 °C, nie ładować akumulatora!  

 Prosimy używać akumulator zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie 
doprowadzać do zwarcia pomiędzy biegunami akumulatora.  

 Nie używać uszkodzonego akumulatora.  

 Jeśli urządzenie będzie używane w ekstremalnych 
temperaturach, akumulator nie będzie działał poprawnie oraz 
jego żywotność się skróci.  

 NIE wyrzucać baterii do ognia, należy postępować zgodnie z 
lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych 
akumulatorów. 

9.2 Konserwacja urządzenia 

• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Opady, para i 
wszystkie inne płyny mogą powodować korozję w obwodach 
elektrycznych urządzenia. Jeśli urządzenie mimo wszystko 
zawilgotnieje, należy wyjąć z niego baterię. Nie wkładać jej na miejsce, 
dopóki urządzenie zupełnie nie wyschnie.  
• Nie przechowywać urządzenia w zakurzonym miejscu, ponieważ 
ruchome części zamienne i akcesoria elektryczne mogą się uszkodzić. 
• Nie przechowywać urządzenia w gorącym miejscu. Wysoka 
temperatura może skrócić żywotność urządzenia elektrycznego, może 
uszkodzić baterię i rozpuścić plastikowe części.  
• Nie przechowywać urządzenia w zbyt chłodnym miejscu. Kiedy 
urządzenie powróci do normalnej temperatury, para powstająca w 
jego wnętrzu może uszkodzić obwody elektryczne.  
• Urządzenie otwierać tylko w sposób podany w instrukcji 
użytkowania.  
• Nie upuszczać, nie wstrząsać urządzeniem, ponieważ drobne części 
zamienne mogą się połamać. 
• Nie używać do czyszczenia urządzenia mocnych chemikaliów i 
rozpuszczalników.  
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• Nie malować urządzenia. Farba może zapchać ruchome części 
zamienne i może hamować odowiednie działanie.   
• Należy używać tylko części zamienne zatwierdzone przez 
producenta, nieodpowiednie części zamienne mogą uszkodzić 
urządzenie, a ponadto powodują utratę gwarancji. Jeśli urządzenie 
nie działa odpowiednio, należy skontaktować się z odpowiednim 
serwisem podanym w gwarancji.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym korzystaniem z niego. 

10. Recycling urządzenia 
Logo po lewej stronie oznacza, że danego produktu nie 
należy wyrzucać do śmieci gospodarstwa domowego. 
Tego typu urządzenia należy oddać do miejsca zbiórki 
niebezpiecznych odpadów (odpady elektryczne).  

11. Deklaracja zgodności 
Urządzenie oznaczone numerem modelu Blaupunkt SL plus 02 
odpowiada zasadniczym wymaganiom oraz odpowiednim przepisom 
dyrektyw RoHs o numerze 2014/53/EU oraz 2011/65/EU.  

GSM850: 824MHz-894MHz; Maksymalna wydajność: 33 ± 2dBm 

GSM900: 880MHz, 960MHz R maksymalnej mocy: 33 ± 2dBm 

GSM1800: 1710MHz-1880MHz, maksymalna moc: 30 ± 2dBm 

GSM1900: 1850MHz-1990MHz, maksymalna moc: 30 ± 2dBm 

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz, moc maksymalna: 23 ± 2.7dBm 

WCDMA B8: 880MHz, 960MHz, maksymalna moc: 23 ± 2.7dBm 

WIFI: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP moc: 20 dBm 

Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz; moc EIRP: 10dBm 

GPS: 1575,42 ± 1.023MHz 

FM: 87,5 MHz do 108MHz
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Aby zobaczyć Deklarację Zgodności, prosimy o kontakt na następujący 
adres email: info@blaupunkt-mobile.eu. 

 

 

 

Importowany: HTM Mobile Kft.  

1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary 

 

Szczegółową instrukcję można zobaczyć na naszej stronie internetowej: 
www.htmmobile.hu  

 

Google Android, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi 
firmy Google Inc. 

mailto:info@blaupunkt-mobile.eu
http://www.htmmobile.hu/

