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Zawartość pakietu
• Prestigio MultiPhone • Słuchawki

• Akumulator • Kabel USB

• Adapter • Stylowy pokrowiec

• Skrócona instrukcja obsługi
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1 Aparat przedni 8 Głośnik

2 Słuchawka 9 Przycisk regulacji głośności

3 Wyświetlacz dotykowy 10 Przycisk włącznika/
wyłącznika zasilania

4 Przycisk „Ekran główny” 11 Przycisk „Wróć”

5 Przycisk „Menu” 12 Gniazdo słuchawek

6 Port mikro-USB 13 Aparat tylny

7 Czujnik zbliżeniowy oraz 
natężenia światła

Pierwsze kroki
1. Zdjąć pokrywę tylną. 2. Wyjąć akumulator.
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Ładowanie telefonu

Przyłączyć telefon do ładowarki podróżnej kablem 
USB, a ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.

Operacje wykonywane 
opuszkami palców

• Puknięcie • Przytrzymanie • Szybkie 
przesuwanie

• Przesuwanie

• Powiększenie • Zmniejszanie • Przewijanie • Przeciąganie

 

3. Włożyć kartę SIM. 4. Włożyć kartę pamięci.

5. Nałożyć pokrywę tylną. 6.  Włączyć telefon, naciskając 
i przytrzymując przycisk 
przełącznika włączenia/
wyłączenia.

 Urządzenie obsługuje dwie (2) karty SIM wykorzystywane do 

połączeń głosowych oraz przesyłania danych.
Podczas połączenia głosowego lub transferu danych z użyciem jednej 
karty SIM, druga karta jest nieaktywna (nie jest zalogowana w sieci 
operatora komórkowego, czyli nie może odbierać połączeń ani przesyłać 
danych). Po zakończeniu połączenia lub sesji przesyłu danych, obydwie 
karty SIM stają się ponownie aktywne i logują się do sieci operatorów.
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2.   Wybrać jedną z następujących opcji: Galeria, Tapety 
animowane, Tapeta wideo lub Tapety.

3.  Wybrać ikonę i puknąć opcję Ustaw tapetę. Alternatywnie, 
wybrać obraz, wyskalować go przeciągnięciem ramki, a 
następnie puknąć przycisk OK.

Korzystanie z aplikacji
Uruchamianie aplikacji
•  Puknąć ikonę aplikacji na ekranie głównym lub w menu 

głównym, by uruchomić aplikację.

Dane techniczne

Element Specyfikacja

Procesor Wysokowydajny czterordzeniowy procesor 
1,3 GHz

Pamięć RAM 1GB+ROM 4GB eMMC, slot Micro SD 
obsługujący karty o pojemności do 32GB

System 
operacyjny

Android 4.2

Nawiązywanie połączenia telefonicznego
1. Dostępne są następujące metody:

•  Puknięcie ikony  w celu wyświetlenia klawiatury i 

bezpośredniego wpisania numeru.

•  Puknięcie ikony  w celu wyświetlenia listy kontaktów i 

wybranie kontaktu.
2. Puknięcie ikony Połącz.

Ekran główny
Ekran główny jest miejscem dostępu do wszystkich funkcji 
telefonu. Ekran główny może zawierać wiele stron. Ukryte strony 
wyświetlane są szybkim przesuwaniem palca po ekranie w lewo 
lub w prawo.
Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego

Puknąć na ekranie głównym ikonę , by wyświetlić menu, 

dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, a następnie przeciągnąć 
ikonę na podgląd strony ekranu głównego.
Ustawianie tapety
1.  Puknąć na ekranie głównym ikonę , a następnie opcję 

Tapeta.
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Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco 
unowocześniane i ulepszane, wygląd lub 
funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/
lub komponentów sprzętowych może odbiegać od 

opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji 
obsługi”.
Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia 
podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi istotnymi 
uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/EC. Pełna deklaracja 
zgodności jest dostępna na stronie: 
http://www.prestigio.com/compliance.

By uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu, 

należy unikać dłuższej ekspozycji na głośne dźwięki.

Wyświetlacz 5" QHD (960*540) IPS, dotykowy 
pojemnościowy

Aparat 
fotograficzny

Przedni 2 MP FF, tylny 8 MP auto 
ogniskowanie

Pasma UMTS: 900/2100MHz;GSM: 900/1800MHz

Złącza Micro USB 2.0, Micro SD (kompatybilne z 
micro SDHC)

Komunikacja WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 3.0

Akumulator 4000 mAh

Wymiary 144*73.3*10.9 mm (Dł. x Szer. x Wys.)

Waga 192 g

Informacje dotyczące swoistego tempa pochłaniania 
energii 
Najwyższa wartość SAR dla niniejszego modelu PAP5503 DUO 
zarejestrowana podczas testu zgodności z normą wyniosła 0.397 
W/kg (10g) według zaleceń ICNIRP.


