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Nano SIM
Micro SIM

Standard SIM

SIM1

SIM2





Quad core
1.3GHz

RAM 1GB +
8GB eMMC

2MP FF + 
8MP AF

Wi-Fi (802.11 b/g/n)
3G, Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS

1950mAh

147*73*8.5mm
(H*W*D)

160 g

5” QHD IPS
960*540

Micro SDHC
/SDXC ≤ 32GB

WCDMA: 900/2100MHz
GSM: 850/900/1800
/1900MHz

Android™ 4.4 (KitKat®)



Skrócona instrukcja obsługi 
Prestigio MultiPhone  

PL

Gratulujemy zakupu urządzenia Prestigio. 
Zapraszamy na stronę www.prestigio.com/support w 
celu pobrania pełnej instrukcji  obsługi. 

Telefonowanie
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wciśnij 

przycisk .

2. Wybierz opcję , by otworzyć klawiaturę telefonu.
3. Wprowadź numer telefonu i dotknij ikonki .

Ekran główny
Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji telefonu. 
Ekran główny może składać się z wielu zakładek. Aby przejść do 
innych zakładek, przesuń ekran w lewo lub w prawo.

Dodawanie ikonki aplikacji do ekranu głównego

Na ekranie głównym, dotknij ikonki , by przejść do menu w 

postaci listy. Następnie dotknij i przytrzymaj ikonki danej aplikacji 
i przeciągnij ją na odpowiednią zakładkę ekranu głównego.

Korzystanie z aplikacji
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy dotknij ikonki 
danej aplikacji, by ją otworzyć. Wszystkie aplikacje zainstalowane 
w telefonie można znaleźć w menu w postaci listy.

Korzystanie z widgetów
1. Na ekranie głównym dotknij ikonki .
2. Wybierz opcję ,by otworzyć listę widgetów.
3. Aby poruszać się po panelu widgetów, przesuwaj ekran w lewo 

lub w prawo.
4. Dotknij i przytrzymaj ikonki danego widgetu, by dodać go do 

ekranu głównego.
Szybkie ustawienia
Zakładka szybkich ustawień pozwala na włączanie i wyłączanie 
trybu samolotowego, Wi-Fi, Bluetooth oraz innych funkcji 
telefonu. Z jej poziomu dostępne są także skróty umożliwiające 
wybór trybu pracy telefonu, jak również ustawienie poziom 
jasności i orientacji ekranu.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy, przesuń 

palcem z góry do dołu ekranu.
2. Dotknij ikonki , by otworzyć listę szybkich ustawień. 
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Ponieważ firma Prestigio nieustannie dąży do 

doskonalenia swych produktów, oprogramowanie 
oraz wygląd Państwa urządzenia mogą różnić się 

nieznacznie od opisu przedstawionego w niniejszej skróconej 
instrukcji obsługi.
Prestigio oświadcza, że niniejsze urządzenie spełnia podstawowe 
wymagania i jest zgodne z innymi mającymi zastosowanie 
regulacjami określonymi w dyrektywie UE 1999/5/WE. Pełna 
wersja deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem: 
www.prestigio.com/certificates.

Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu, należy unikać 

długotrwałego słuchania muzyki przy wysokim 
poziomie głośności.

W celu otrzymania informacji o SAR (współczynnik absorpcji 
promieniowania) przejdź na stronę:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_5504_DUO.

Karta SIM
Urządzenie wykorzystuje standardowe karty SIM i microSIM.

Używanie niekompatybilnych bądź docinanych ręcznie 
kart SIM oraz ich adapterów może doprowadzić do 
uszkodzenia karty lub telefonu, oraz może 
spowodować skasowanie zapisanych na karcie danych.
Zarysowanie lub zgięcie karty SIM może spowodować 
utratę kontaktów i informacji. Zachowaj ostrożność 
przy wkładaniu lub wyjmowaniu kart SIM.

Korzystanie z dwóch kart SIM
Telefon może obsługiwać jednocześnie dwie karty 
SIM stosowane do nawiązywania połączeń i 
przesyłania danych. Podczas połączenia lub transferu 

danych z użyciem jednej karty SIM, druga karta jest nieaktywna 
(nie jest zalogowana w sieci operatora). Oznacza to, że taka 
nieaktywna karta nie może odbierać połączeń ani przesyłać 
danych. Po zakończeniu połączenia lub przesyłu danych, obydwie 
karty SIM staną się aktywne i będą widoczne na liście 
zarejestrowanych sieci.


