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 Bezpieczeństwo i warunki użytkowania 

Użytkowanie i konserwacja 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i / lub innych obrażeń, proszę przeczytać 

instrukcję przed użyciem tego urządzenia. Należy korzystać z telefonu wedle zaleceń producenta. 

Nie stosować w miejscach, gdzie jest zabronione użytkowanie sprzętu radiowego, w tym m.in. w 

szpitalu, stacji benzynowej, magazynach chemicznych, Itp. 

Jako produkt końcowy, biurkowy telefon komórkowy zawiera zaawansowany moduł GSM, z 

nowoczesnymi funkcjami, który zapewnia bardzo dobre parametry i niezawodną pracę. Łatwa 

instalacja, bardziej praktyczne i wygodne użytkowanie w porównaniu z telefonem przewodowym. 

Wbudowana bateria zwiększa możliwości zastosowania telefonu, który może być użytkowany 

wszędzie tam, gdzie dociera sieć GSM. 

Zmiany lub modyfikacje dokonane w telefonie bez pisemnej zgody MOBICOM pozbawią 

użytkownika prawa do korzystania z urządzenia oraz gwarancji.

Informacje o prawach autorskich 

MOBICOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub 

przypadkowe szkody wynikające z korzystania z tego urządzenia lub materiałów pokrewnych.  

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji technicznej mają charakter doradczy i mogą ulec zmianie. 

MOBICOM Sp. z o. o. może wprowadzić ulepszenia i zmiany w produktach opisanych w niniejszej 

instrukcji bez uprzedzenia. Zmiany będą wprowadzane okresowo do instrukcji w kolejnych 

wydaniach. Podjęto działania w celu zapewnienia, że zawartość tej instrukcji jest poprawna. Jeśli 

znajdziesz błąd, MOBICOM czeka na komentarze do poprawy naszej komunikacji. Prosimy o kontakt z 

nami: email: mobicom@mobicom.pl, telefonicznie pod numerem +48 91 333 000 7 lub osobiście w 

biurze obsługi klienta. Treść instrukcji może ulec zmianie bez uprzedzenia.  

Ten dokument został przygotowany do korzystania z urządzenia przez pracowników i klientów firmy 

MOBICOM Sp. z o.o. i nie może być powielany bez uprzedniej pisemnej zgody MOBICOM Sp. z o.o. 
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Instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga: Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Ten dokument wyjaśni 

Ci potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem telefonu przez dzieci. 

Wszelkie płyny 
Nie narażaj telefonu na działanie wody, deszczu, dużej wilgotności 

powietrza, potu ani wilgoci. 

Kurz i brud 
Nie wolno narażać telefonu na kurz, brud, piasek, żywność, lub inne 

materiały niewłaściwe. 

Skrajne temperatury 
Unikać temperatury poniżej 10 °C lub powyżej 45 °C

Środki czyszczące 
Do czyszczenia telefonu stosować wyłącznie suchą szmatkę. Nie 

używać alkoholu lub innych środków czyszczących. 

Mikrofale
Nie należy suszyć telefonu w kuchence mikrofalowej. 

Upadki
Nie upuszczać telefonu. 

Standardy Bezpieczeństwa 

FWD168HS spełnia standardy bezpieczeństwa, w tym FCC / CE. Zasilacz produktu spełnia normy UL, 

telefon może być używany tylko wewnątrz pomieszczeń, z zasilaczem dostarczonym w opakowaniu. 

Szkody wyrządzone w wyniku stosowania innych zasilaczy nie są objęte gwarancją producenta. 
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Zapewnienia Jakości 

Nasi dystrybutorzy mają umowę, dzięki której użytkownicy mogą żądać wymiany, naprawy lub 

zwrotu uszkodzonego urządzenia w okresie objętym gwarancją. Nasza firma zastrzega sobie prawo 

do zmiany polityki gwarancji bez uprzedniego powiadomienia. 

Zestaw

W skład zestawu wchodzi:  

1) 1x telefon komórkowy model: FWP379HS 

2) 1x słuchawka widełkowa  

3) 1 x sznur spiralny 

4) 1x dedykowany zasilacz sieciowy 

5) 1x dedykowany przewód USB 

6) 1x bateria Liion 

7) 1x podstawka pod telefon 

8) 1x instrukcja obsługi 

9) 1x karta gwarancyjna 

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie. 

Należy zachować paragon, fv jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Własności i Specyfikacja 

Główne cechy: 

> Obsługa sieci komórkowej GSM / UMTS (900/1800/2100MHz) 

> Wsparcie dla wysokiej, jakości usług głosowych 

> Czytelne i intuicyjne MENU w Języku Polskim 

> Prezentacja numeru dzwoniącego numeru (CLiP) 

> Zarządzanie połączeniami: Odbieranie / odrzucanie połączeń / Zakańczanie / Call Transfer / 

Zawieszenie połączenia 

> Historia połączeń / Multikonferencji / trójstronne połączenia 

> Indywidualne dzwonki 

> Obsługa połączeń alarmowych 

> Call Transfer za pośrednictwem przycisków i menu 

> Rejestrator treści rozmów (U Dysk) 

> Zestaw głośnomówiący, obsługa słuchawki nagłownej 

> Książka telefoniczna w telefonie 500, import  

> Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych SMS 

> 100 wiadomości SMS w telefonie 

> Historia 60 nieodebranych, odebranych i nawiązywanych połączeń 

> Skrócone wybieranie numerów tzw. SpeedDial (przyciski numeryczne 29 oraz M1M5) 

> Data i czas na wyświetlaczu i inne 

> Alarm, Kalkulator 

> Bluetooth BT 

> Pamięć wewnętrzna (U Dysk 66MB) 

> Wskaźnik LED (czerwony/zielony) 

> Dwutonowe wieloczęstotliwościowe (DTMF) wtórne 
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> Ustawienia głośności (klawisze dedykowane) 

> FM Radio 

> Gniazdo do obsługi słuchawki zewnętrznej: złącze audio 3,5 mm 

> Antena wewnętrzna 

Wymiary i Środowisko pracy 

Zasilanie:   230 ACV / DCV 50/60Hz 5V 1000mA 

Wymiary:   210x170x45 mm 

Waga:    680g (opakowanie) 

Temperatura pracy:  15 � ~ +45 �

Wilgotność względna:  5% ~ 95% 

Ciśnienie:   86 ~ 106Kpa 

Specyfikacja Technologiczna 

System pracy radiowej:  GSM 900/1800MHz, UMTS  900/2100 MHz 

Odstęp nośnej:    200KHz 

Maksymalna moc wyjściowa:  2W @ 900MHz 

Wejście zakres dynamiki:  62 dB 

Czułość odbioru:  <104 dBm 

Max odchylenie FRE:   土 0.1ppm 

Błąd fazy:    <5 ° RMS 

FRE opcjonalne:  > +9 dBc @ 200KHz 

Napięcie:    100/230V AC 50/60Hz 

Zasilacz:    DC 5V / 1A 

Akumulator:   akumulator 3.7V 1000mAh Liion.  

czas czuwania ~120 godzin*  

czas rozmów ~3 godzin* 

*zależne od parametrów sieci 
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Instalacja i uruchomienie 

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM i baterię. Należy zwrócić baczną uwagę by 

nie uszkodzić karty SIM oraz baterii podczas instalowania. Kartę SIM i baterie należy trzymać z dala 

od dzieci. 

Montaż podstawki kątowej do telefonu 
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Informacje dodatkowe: 

> Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z urządzenia baterię 

> Czas ładowania wynosi więcej niż 8 godzin, gdy bateria jest całkowicie rozładowana.

> Przy całkowitym rozładowaniu baterii telefon wymaga podłączenia zasilania zewnętrznego i 

odczekania dłuższej chwili w celu uzupełnienia buforu baterii.

> W celu maksymalnego wydłużenia żywotności baterii, zaleca się stosowanie pełnego cyklu 

ładowania i rozładowania baterii.

> Używaj tyko dołączonego zasilacza do zestawu. Używanie innego może doprowadzić do 

trwałego uszkodzenia aparatu i baterii lub pogorszeniu, jakości rozmów(brum elektryczny).

Ostrzeżenie:  

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. 

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. 

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK.  

10 krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe  
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Opis zewnętrzny 

Przyciski telefonu 

1 Widełki 12 Dolny przycisk nawigacyjny

2 Lewy przycisk funkcyjny 13 Przyciski numeryczne

3 Wyświetlacz LCD 14 Redial/ostatnie połączenia lista

4 Górny przycisk nawigacyjny 15 Przycisk regulacji głośności

5 Menu / wybór 16 Przycisk trybu głośnomówiącego

6 Prawy przycisk funkcyjny 17 Książka telefoniczna

7 Przycisk włącz/wyłącz telefon/zakończ 18 Przycisk pamięci M1M5

8 Dioda sygnalizacyjna LED 19 Przycisk trybu słuchawki nagłownej

9 Prawy przycisk nawigacyjny 20 Przycisk transferu

10 Przycisk SMS 21 Lewy przycisk nawigacyjny

11 Wyciszenie mikrofonu
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22 Gniazdo słuchawki widełkowej 24 Osłona baterii, gniazda karty Sim, katy SD

23 Gniazdo mikro USB 25 Gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm 

Komora dla baterii, karty SIM, karty SD 
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Wyświetlacz LCD 

Służy do wyświetlania różnego rodzaju informacji z symbolami, znaków i numerów.  

Informacje w stanie gotowości na rysunku i tabelce: 

Ikona Opis

1  Poziom sygnału  

2 – Data 

3 – Menu

4  Poziom naładowania baterii 

5 – Czas 

Kontakty 6  Kontakty 

Tryb zestawu słuchawkowego 

Tryb głośnomówiący 

Wyciszenie mikrofonu aktywne 

Nieprzeczytana wiadomość 
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Personalizacja urządzenia 

Możesz dostosować urządzenie do swoich potrzeb poprzez ustawienie czasu, daty, kontrastu 

wyświetlacza oraz dzwonka połączenia, tapety czy dodanie nowych wpisów na listę kontaktów.  

Ustawienie telefonu 

Menu > Ustawienia  

Tutaj możemy dokonać zmiany: 

> Ustawienia połączeń: przekazywanie połączeń, oczekujące, zakazane, inne

> Ustawienia telefonu: godzina i data, język, skróty klawiszy, automatyczne wł./wył, zarządzenie 

energią, przywracanie ustawień fabrycznych

> Wyświetlacz: kontrast, czas podświetlania wyświetlacz, auto blokada klawiszy

> Bezpieczeństwo: PIN, blokada telefonu, modyfikacja hasła telefonu, zablokuj ekran

> Profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Wewnątrz, Głośny

> Połączenia: wyszukiwanie sieci automatyczne, ręczne

> Proste wybieranie: dla przycisków numerycznych 29 i M1M5

> Admin: inne funkcje dedykowane (opcjonalnie)

Zmiany ustawień dokonujemy za pomocą klawiszy nawigacyjnych oraz potwierdzenia klawiszem 

funkcyjnym Ok 

Ustawienie zegara (data i czas) pobierane automatycznie z sieci operatora 

1. Klawiszem funkcyjnym wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Godzina i data

2. Używając formatu GG (godzina) :MM (minuta) ustaw aktualny czas

3. Zatwierdź operację klawiszem funkcyjnym Ok

4. Używając formatu DD(dzień) .MM (miesiąc) .YYYY (rok) ustaw aktualną datę

5. Zatwierdź operację klawiszem funkcyjnym Ok

Możesz także zmienić formaty wyświetlanej daty i czasu. Zmiany można dokonać w Menu > 

Ustawienia > Ustawienia zegara: 

> Format daty

> Format czasu

Profile dźwięku 

Menu > Ustawienia > Profil> (przy zdefiniowanym profilu wybieramy Opcje klawiszem funkcyjnym 

lewym a następnie wyszukujemy z listy pozycje nr 4 Ustawienia potwierdzamy OK 

Tutaj dokonujemy modyfikacji ustawień dzwonków, melodii i głośności: 

> Połączeń

> Wiadomości

> Klawiatury
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Ustawienia bezpieczeństwa 

Menu > Ustawienia > Ustawienia bezpieczeństwa 

Tutaj możesz zmienić lub wyłączyć kod pin, kod telefonu oraz określić prywatność(dostęp) do: 

> PIN, PIN2, Ochrona prywatności, Blokada telefonu

> Modyfikuj hasło telefonu

> Zablokuj ekran 

Aktywacja opcji prywatne pozwala włączyć żądanie kodu aparatu (domyślnie 0000) przed wejście do 

w/w pozycji. 

Ustawienia fabryczne 

Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu>Przywracanie ust. fabrycznych 

Funkcja pozwala przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Wymaga potwierdzenia kodem aparatu 

(domyślnie 1234)  

Korzystanie z podstawowych funkcji 

Założeniem urządzenia jest używanie go, jako telefonu. Można nawiązywać połączenia głosowe, 

przekierowywać je do kogoś innego lub prowadzić telekonferencje. Maksymalnie można prowadzić 

jedną rozmowę (połączenie) lub połączenie telekonferencyjne. 

Nawiązywanie połączeń głosowych 

Połączenie można nawiązywać na kilka sposobów: 

> Wprowadzając numer i naciskając klawisz Redial lub podnieś słuchawkę z widełek 

> Wybierając kontakt z książki adresowej i naciskając klawisz Redial lub podnieś słuchawkę 

z widełek 

Podczas rozmowy można uruchomić tryb głośnomówiący (klawisz głośnik) oraz wyłączyć mikrofon 

(klawisz mikrofon). 

Odbieranie połączeń: 

Gdy telefon sygnalizuje o przychodzącej rozmowie naciśnij  lub podnieś słuchawkę z widełek 

Można wyciszyć dzwonek jednorazowo klawiszem funkcyjnym . 

Zakończenie połączenia 

Aby zakończyć połączenie naciśnij  lub odłóż słuchawkę na widełki.  
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Rejestr połączeń 

Menu  > Rejestr połączeń 

W tym miejscu znajdują się informacje o połączeniach wychodzących, odebranych i nieodebranych. 

Dodatkowymi opcjami jest czas trwania połączeń (ostatnia rozmowa, odebrane, wybierane i 

wszystkie) oraz usuwanie rejestrów połączeń. 

Książka telefoniczna 

Menu  > Kontakty 

Tutaj możemy zarządzać listą kontaktów. Do dyspozycji mamy opcje: 

> Lista wszystkich 

> Znajdź

> Nowy

> Grupa (dodaje istniejący kontakt do grupy, ustala jej nazwę i indywidualny dzwonek)

> Import (należy wskazać miejsce skąd pobrać dane)

> Kopiuj wszystkie (pozwala przekopiować kontakty z/do SIM)

> Przenieś wszystkie (pozwala przenieść kontakty z/do SIM)

> Usuń wszystkie (usuwa kontakty)

> Użyta pamięć (pokazuje statystyki użytej pamięci)

W książce telefonicznej możemy także wyszukiwać kontakty wpisując literę/y nazwy kontaktu 

 ( przycisk # definiuje rodzaj wielkości znaku) 

Wiadomości SMS  

Menu  > Wiadomość 

Tutaj możemy zarządzać wiadomościami SMS i ich ustawieniami. Do dyspozycji mamy opcje: 

> Napisz wiadomość

> Skrzynka odbiorcza

> Skrzynka nadawcza

> Wiadomości robocze

> Wysłane

> Szablony

> Ustawienia 

> Pamięć
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Tworzenie nowej wiadomości 

Menu  > Wiadomości > Nowa 

Za pomocą klawisza # możemy zmieniać kolejno (ABC, abc, Abc, 123) rodzaj wprowadzanego tekstu. 

Pod Lewym klawiszem funkcyjnym mamy do dyspozycji: 

> Wyślij

> Wstaw szablon

> Dodaj informacje kontaktowe (w tekst sms)

> Zapisz, jako wiadomość robocza 

> Wyjście

Ustawienia wiadomości 

Menu  > Wiadomości > Ustawienia  

Tutaj możemy zarządzać ustawieniami wiadomościami SMS. Do dyspozycji mamy opcje: 

> Centrum wiadomości (numer centrum wiadomości – informacje u operatora)

> Wiadomość okres ważności (Czas ważności wiadomości)

> Raport stanu (informacja o dotarciu wiadomości do odbiorcy)

> Zapisuj wysłane wiadomości (monituj użytkownika, zapisz, nie zapisuj)

> Wiadomość głosowa (poczta głosowa)

> Preferencje przechowywania (gdzie mają być zapisywane wiadomości – SIM lub Telefon)

Ustawienia Połączeń 

Menu  > Ustawienia > Ustawienia połączeń 

Tutaj możemy zarządzać ustawieniami połączeń. Do dyspozycji mamy opcje: 

> Przekierowania (przekierowanie połączeń)

> Rozmowa oczekująca (wyłącza/wyłącza)

> Połączenia zakazane (Wychodzące, przychodzące, przychodzące w roamingu, rozmowy 

międzynarodowe, zmień hasło)

> Inne (Przypomnienie o minutach połączenia, automatyczne ponowienie, odpowiedź SMSem)

SIM Toolkit 

Menu  > SIM Toolkit 

Tutaj mamy do dyspozycji aplikacje (opcje specjalne) przypisane do karty sim. Informacji o menu 

należy szukać u operatora gdyż w każdym przypadku może być indywidualna. Pozycja w menu może 

mieć inną nazwę w zależności od operatora. 
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Bluetooth 

Menu > Bluetooth 

Technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami 

elektronicznymi, takimi jak słuchawka, klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i 

wieloma innymi. 

Tutaj możemy zarządzać ustawieniami połączeń. Do dyspozycji mamy opcje: 

> Bluetooth (aktywacja / deaktywacja)

> Widoczność Bluetooth (aktywacja / deaktywacja)

> Dodaj nowe urządzenie

> Ustawienie plików wspólnych

> Nazywam Bluetooth (własna nazwa)

> Pomoc

Radio FM 

Menu > Radio FM 

Z tej opcji możemy słuchać ulubionej stacji radiowej. 

Aby uaktywnić radio wymagane jest podłączenie zestawu słuchawkowego. 

Tutaj możemy zarządzać ustawieniami połączeń. Do dyspozycji mamy opcje: 

> Automatyczne wyszukiwanie (88 & 108 MHz)

> Lista kanałów

> Zapisz

> Wyszukiwanie

> Głośnik zewnętrzny (wł./wył)

> Grać w tle

> Pomoc

Sterowanie (głośność, zmiana stacji radiowej) może odbywać się za pomocą przycisków funkcyjnych.  

Rejestrator treści rozmowy 

Menu > Rejestrator 

Rejestrator umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych w czasie jej trwania i jest zapisywana na 

pamięć U Dysk lub kartę SD. 

Opcje umożliwiają konfiguracje funkcji rejestratora: gdzie zapisywać/przechowywać pliki, rodzaje 

formatu pliku. 
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Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie 

Ta sekcja zawiera ważne informacje na temat bezpiecznego i sprawnego działania urządzenia telefon. 

Przeczytać przed rozpoczęciem używania urządzenia. 

Narażenie na częstotliwości (RF)  

Urządzenie Telefon zawiera nadajnik i odbiornik. Gdy jest włączony, odbiera i nadaje sygnały o 

częstotliwościach radiowych. Podczas komunikowania się z urządzeniem, telefon, system obsługi 

połączenie kontroluje moc, z którą urządzenie wysyła sygnał. Urządzenie zostało zaprojektowane 

zgodnie z wymogami prawnymi w kraju produkcji. 

Uwagi dotyczące obsługi 

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie odziaływania fal radiowych i jest używane 

zgodnie z zaleceniami. 

Użytkowanie urządzenia 

Nawiązując lub odbierając połączenie telefoniczne, należy traktować urządzenie, tak jak to byłby 

telefon stacjonarny. Jeśli nosisz urządzenie przy sobie, zawsze umieszczaj telefon w zatwierdzonym 

przez MOBICOM uchwycie, klipie, kaburze lub uprzęży. Jeśli nie korzystasz z etui zatwierdzonego lub 

dostarczonego przez MOBICOM, trzymaj terminal i antenę, co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ciała. Jeśli 

używa się dowolnych funkcji transmisji danych w urządzeniu, należy zachować odległość urządzenia i 

jego antenę, co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ciała. Korzystanie z akcesoriów, które nie są dostarczane 

przez MOBICOM może spowodować, że telefon przekroczy wytyczne normy w zakresie pracy. 

Zakłócenia elektromagnetyczne 

Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia RF energii ze źródeł zewnętrznych, 

jeśli właściwie zaprojektowane lub w inny sposób skonfigurowane do kompatybilności 

elektromagnetycznej. W niektórych sytuacjach telefon może zakłócać pracę innych urządzeń np. TV 

lub radioodbiorników. Należy wówczas umieścić telefon w odległości min. 3m od urządzenia. 

Przestrzeganie zaleceń, aby uniknąć zakłóceń 

Wyłącz urządzenie w miejscu, w którym tablice informacyjne zakazują używania telefonów 

komórkowych. Miejsca te to m.in. szpitale i placówki opieki zdrowotnej, które są wrażliwe na 

działanie zewnętrznych fal radiowych, samoloty  należy wyłączyć urządzenie mobilne, gdy zleci to 

pracownik linii lotniczych. Jeśli telefon oferuje funkcję trybu samolotu lub podobną skonsultuj się z 

personelem linii lotniczych na temat używania urządzenia podczas lotu. 

Stymulatory 

Jeśli masz rozrusznik serca, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia. 

Osoby z rozrusznikami serca powinny przestrzegać następujących zaleceń: 

 ZAWSZE trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 20 cm (8 cali) od stymulatora, kiedy 

jest włączone 

 NIE nosić terminalu w kieszeni na piersi. 
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 Wyłącz telefon natychmiast, jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia. 

Aparaty słuchowe 

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. Jeśli 

wystąpią takie zakłócenia należy skonsultować się z usługodawcą. 

Inne urządzenia medyczne 

W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia medycznego należy skonsultować się z 

lekarzem lub producentem urządzenia, aby sprawdzić, czy jest ono odpowiednio ekranowane od fal 

radiowych. 

Środki ostrożności podczas jazdy samochodem 

Sprawdź ustawy i przepisy dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych w kraju, w którym 

przebywasz. Należy ich bezwzględnie przestrzegać. Podczas korzystania z terminalu podczas jazdy, 

należy: 

 skupić całą uwagę na kierowaniu i drodze. Korzystanie z telefonu komórkowego może rozpraszać 

uwagę. Przerwać połączenie, jeśli nie możesz skoncentrować się na jeździe. 

 Używać zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący, jeśli jest dostępny. 

 Należy zjechać z drogi i zaparkować pojazd przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia, jeśli 

wymagają tego warunki jazdy. 

Dodatkowe ostrzeżenia 

Stosuj się do wszystkich znaków podczas korzystania z telefonów w miejscach publicznych, takich jak 

placówki służby zdrowia na terenie robót strzelniczych i zagrożonych wybuchem. 

Poduszki powietrzne 

Nie umieszczaj telefonu w strefie wybuchu poduszki powietrznej.  

Warunki Fizykochemiczne grożące eksplozją 

W obszarach zagrożonych wybuchem wyłącz urządzenie, nie odłączaj ani nie podłączaj baterii lub jej 

nie ładuj. W takich miejscach, iskry mogą spowodować eksplozję lub pożar. 

Produkty uszkodzone 

Jeśli telefon lub bateria wpadnie do wody, zostanie naruszona obudowa lub urządzenie znajdzie się w 

strefie niskiego ciśnienia, nie używaj go i zgłoś się do Autoryzowanym Centrum Serwisu MOBICOM. 

Nie należy osuszać urządzenia za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka 

mikrofalowa. 

Zadławienia  

Telefon lub przeznaczone do niego akcesoria mogą zawierać odłączane części, które mogą stanowić 

zagrożenie zadławienia dla małych dzieci. Trzymaj telefon i akcesoria zdala od małych dzieci. 
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Części szklane 

Szkło może pęknąć, jeżeli produkt spadnie na twardą powierzchnię lub podczas mocnego uderzenia. 

W przypadku pęknięcia szkła, nie wolno dotykać lub podejmować prób usunięcia go z urządzenia. 

Przestań używać telefonu aż do wymiany szkła w autoryzowanym centrum serwisowym.

Napady epilepsji 

Niektórzy ludzie mogą być podatni na ataki epilepsji lub zamroczenia, pod wpływem migotania 

światła, np. podczas grania w gry wideo. Objawy mogą wystąpić nawet, jeśli dana osoba nigdy 

wcześniej nie miała podobnych dolegliwości. 

Jeśli masz objawy drgawek lub utraty przytomności, lub jeśli masz w rodzinie takie przypadki, 

skonsultuj się z lekarzem przed użyciem terminalu lub wyłącz w nim funkcje migotania światła, (jeśli 

jest dostępna). 

Należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z 

następujących objawów: drgawki, oczu lub mięśni, utrata świadomości, mimowolne ruchy. Należy 

robić zawsze 15 minutowe przerwy po godzinie użytkowania lub przestać użytkować terminal, jeśli 

jesteś bardzo zmęczony. 

Powtarzające się ruchy 

Gdy w sposób powtarzalny wykonuje się jednostajne ruchy takie jak naciskanie klawiszy lub 

wprowadzanie znaków palcami, można odczuć dyskomfort w dłoni, ramionach, barkach, szyi lub 

innej części ciała. Jeśli odczuwasz dyskomfort w trakcie lub po zakończeniu użytkowania, należy 

przestać korzystać z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. 
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Bateria i ładowanie 

Bądź ostrożny przy obchodzeniu się z naładowaną baterią, szczególnie w momencie wkładania jej do 

kieszeni, torebki lub innego pojemnika z metalowymi przedmiotami. Jeśli biżuteria, klucze, łańcuszki 

lub inne materiały przewodzące prąd spowodują zwarcie z zaciskami akumulatora, może 

spowodować to niebezpieczeństwo, a nawet eksplozję i poważne szkody. 

Używaj tylko baterii i ładowarek dostarczonych przez MOBICOM. 

Uwaga: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy wrzucać baterii do ognia. 

Bateria, ładowarka lub telefon mogą być oznakowane symbolami, których w następujący sposób: 

Symbol Opis

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w następujący sposób. 

Nie wyrzucaj baterii lub urządzenia do ognia. 

Twoja bateria lub telefon komórkowy może wymagać utylizacji zgodnie z lokalnymi 

przepisami. 

Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji. 

Nie wyrzucaj baterii lub urządzenia do kosza. 

Nie pozwól, aby bateria, ładowarka lub telefon zostały narażone na działanie wilgoci. 

Słuchanie na cały regulator muzyki lub głosu przez słuchawki może spowodować 

uszkodzenie słuchu. 

Ładowarka biurkowa 

W przypadku używania w ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć 

przewód do gniazda ładowarki biurkowej a z drugiej strony do ładowarki sieciowej, a 

następnie podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej 230V.  

Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej 

stykami do dołu. 
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Ładowanie akumulatora 

Uwaga! Należy  używać  akumulatora  zawartego w  komplecie.  Używanie  innego  akumulatora może 

uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. 

Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta. 

Aby naładować telefon: 

1. Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się na dole stacji dokującej lub telefonu. 

2. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Na wyświetlaczu pojawi się  informacja o ładowaniu. 

Symbol baterii pokazuje stan naładowania akumulatora. 

3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, telefon automatycznie przestanie się ładować. 

Informacja FCC dla użytkowników 

MOBICOM  nie wyraża  zgody  na  jakiekolwiek  zmiany  lub modyfikacje  niniejszego  urządzenia  przez 

użytkownika.  Jakiekolwiek  zmiany  lub  modyfikacje  mogą  spowodować  utratę  przez  użytkownika 

prawa do korzystania z urządzenia i warunków gwarancji. 

To  urządzenie  jest  zgodne  z  częścią  15  przepisów  FCC.  Korzystanie  z  urządzenia  podlega 

następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) 

urządzenie  musi  przyjmować  wszelkie  odbierane  zakłócenia,  w  tym  zakłócenia,  które  mogą 

powodować niepożądane działanie. 

Jeśli  telefon  lub  akcesoria  posiada  złącze USB,  lub w  inny  sposób uznać  za  urządzenie peryferyjne 

komputera,  dzięki  któremu można  podłączyć  do  komputera  w  celu  przesyłania  danych,  to  należy 

uznać, klasy B i następujące oświadczenie dotyczy: 

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z 

częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia  te mają na celu  zapewnienie wystarczającej ochrony przed 

szkodliwymi zakłóceniami w  instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować 

energię częstotliwości radiowych  i  jeśli nie  jest zainstalowane  i używane zgodnie z  instrukcją, może 

powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie 

wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego 

lub  telewizyjnego,  co  można  sprawdzić  przez  włączenie  i  wyłączenie  urządzenia,  użytkownik 

powinien spróbować skorygować zakłócenia, przez jedną lub więcej z następujących środków: 

 Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej. 

 Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. 

 Podłączyć sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 

odbiornik. 

 Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym. 
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Konserwacja 

• Nie należy umieszczać urządzenia w bezpośrednim długotrwałym świetle słonecznym 

• Należy unikać bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur 

• Nie umieszczaj telefonu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych 

• Nie należy czyścić urządzenia za pomocą płynów lub aerozoli 

• Telefon należy użytkować na płaskiej i czystej powierzchni 

Rozwiązywanie problemów 

Problem Rozwiązanie 

Telefon nie włącza się 

Upewnij  się  czy  jest  podłączony  dedykowany  zasilacz  do  telefonu  i 

źródła  zasilania  zewnętrznego.  Jeżeli  jest  to  odłącz  baterię  i  spróbuj 

uruchomić  telefon ponownie.  Jeżeli  telefon włączył się  to po minucie 

możesz podłączyć baterię. 

Brak zasięgu 
Upewnij się czy jest aktywna karta SIM i miejsce, w którym przebywasz 

jest pokryte zasięgiem danego operatora. 

Brak dźwięku dzwonka Sprawdź ustawienie głośności dzwonka połączeń.

Niewidoczne znaki na 

wyświetlaczu 

Sprawdź kontrast wyświetlacza w ustawieniach telefonu.

Nie można nawiązać 

połączenia 

Należy  sprawdzić  czy  wybierany  numer  jest  poprawny.  Wybierając 

numer  innego  kraju  należy  zawsze  dodać  odpowiedni  prefiks  (np. 

Niemcy  0049  lub  +49)  Jeżeli  użytkownik  posiada  kartę  typu  prepaid 

(zasilenia kartą),  należy  sprawdzić,  czy dostępne  są  środki na koncie, 

by wykonać połączenie. 

Karta SIM jest włożona, 

możliwe tylko 

wykonywanie połączeń 

alarmowych (112) 

Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.

Jak można zwiększyć 

zasięg? 

Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, 

bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli. 

Klawisze nie działają  Włączona jest blokada klawiatury, należy odblokować klawiaturę

Co to jest centrum 

wiadomości SMS? 

Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości 

tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu 

telefonu można go zmienić i wprowadzić inny. 
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KARTA GWARANCYJNA
Mobicom Sp. z o.o.
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WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarantem jest firma Mobicom Sp. z o.o. 

2. Termin  gwarancji  określony  został  poniżej,  jest 

liczony od daty zakupu. 

3. Akcesoria  takie  jak  baterie,  ładowarka  podlegają       

6 miesięcznej gwarancji 

4. Naprawy  sprzętu  w  okresie  gwarancyjnym 

wykonywane  są  przez Mobicom  Sp.  z  o.o.  lub  inne 

upoważnione  przez  gwaranta  autoryzowane  punkty 

serwisowe. 

5. W  przypadku  stwierdzenia  w  okresie  ważności 

gwarancji  wady  lub  uszkodzenia  sprzętu  należy 

skontaktować  się  z  działem  serwisowym  tel. 

913330007  lub  email  serwis@mobicom.pl  w  celu 

omówienia/weryfikacji  usterki  lub  go  dostarczyć  na 

adres:      x

Mobicom Sp. z o.o., Asnyka 9C, 71526 Szczecin

lub  innego  wskazanego  przez  Gwaranta 

autoryzowanego punktu. 

6. Usterka  zostanie  bezpłatnie  usunięta w  terminie  14 

dni  roboczych (z przyczyn niezależnych od gwaranta 

czas ten może ulec wydłużeniu)  i odesłana na adres 

wskazany przez zgłaszającego usterkę. 

7. W  celu  złożenia  reklamacji  na  podstawie  niniejszej 

Gwarancji,  należy  przekazać  urządzenie  do 

Autoryzowanego  Punktu  Serwisowego  w 

opakowaniu  oraz  wolnego  od  zabrudzeń.  W 

przypadku  niekompletnego  opakowania,  ryzyko 

uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący. 

Warunkiem  przyjęcia  urządzenia  do  naprawy 

gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego: 

a. czytelnie  i  poprawnie  wypełnionej  karty 

gwarancyjnej  (bez  skreśleń  i  przeróbek,  z  podpisem 

przedawcy, nazwą i adresem sprzedawcy) 

b. dowodu  zakupu  (oryginał  faktury  lub  paragon 

fiskalny) 

c. reklamowanego wyrobu z nienaruszonymi plombami 

producenta 

8. Punkt serwisowy może odmówić wykonania naprawy 

gwarancyjnej  w  przypadku  stwierdzenia 

niezgodności  danych w  dokumentach  i  na  sprzęcie, 

naruszenia  plomb,  zmiany  oprogramowania  przez 

osoby  nieupoważnione  lub  niedostosowaniu  się  do 

warunków gwarancji. 

9. W  przypadku  trzykrotnej  naprawy  urządzenia  lub 

wady fabrycznej produkt jest wymieniany na nowy. 

10. Gwarancja nie obejmuje sprzętu: 

a. użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi 

b. normalnego zużycia produktu oraz akcesoriów 

c. uszkodzonego  przez  czynniki  zewnętrzne 

(uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, 

zjawiska  atmosferyczne,  oraz  inne  przyczyny,  które 

nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową) 

d. zmienionego  lub  użytkownego  niezgodnie  z 

przeznaczeniem 

e. uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania 

lub nieprawidłowej instalacji 

11. Zakresem  gwarancji  nie  są  objęte  czynności 

wymienione  w  instrukcji  obsługi  oraz  należące  do 

podstawowej  obsługi  eksploatacyjnej  np. 

zainstalowanie sprzętu. 

12. W  przypadku  nieuzasadnionej  reklamacji  (po 

stwierdzeniu  prawidłowego  działania  sprzętu  przez 

sprzedawcę  lub  punkt  serwisowy)  klient  pokrywa 

koszty  sprawdzenia  sprzętu  oraz  koszty  transportu 

urządzenia do i od punktu serwisowego. 

13. Producent  nie  gwarantuje,  iż  urządzenie  spełni 

wszystkie oczekiwania użytkownika. 

14. Gwarant  nie  będzie  ponosił  odpowiedzialności  za 

terminowość usług gwarancyjnych,  jeżeli działalność 

ich  zakłócona  zostanie  nieprzewidzialnymi 

okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu. 

15. Gwarant  nie  będzie  ponosił  odpowiedzialności  za 

utratę  danych  na  urządzeniu  podczas  naprawy 

gwarancyjnej,  pogwarancyjnej  lub  w  wyniku 

nieprawidłowego użytkowania sprzętu. 

16. Poza niniejszą drukowaną gwarancją nie ma żadnych 

innych jawnych gwarancji, pisemnych lub ustnych. 

17. W  przypadku  zagubienia  lub  zniszczenia  karty 

gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane. 

18. Produkty  przeznaczone  do  montażu  podlegają 

gwarancji  tylko  i  wyłącznie  pod  warunkiem 

zamontowania  ich  przez  specjalistyczne  serwisy  lub 

zakłady usługowe. 

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa. 
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Nazwa 

Produktu 
Telefon komórkowy GSM / 3G 

Model  mobicom FWP379HS 

IMEI:  
Data 

Sprzedaży 

S/N: 
Okres 

Gwarancji 

Dystrybutor  Producent 
Mobicom Sp. z o.o. 

ul. Asnyka 9C 

71526 Szczecin 

Otrzymałem sprzęt sprawny, zaplombowany potwierdzam przyjęcie warunków gwarancji: 

….……………………………………………………. 

(czytelny podpis klienta i data)     . 

LP 
Data 

zgłoszenia 

Data 

naprawy 
Opis 

Podpis 

serwisanta 
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