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Allview S6 Style 
Podręcznik użytkownika 

 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszymi wskazaniami oraz wykonać wszystkie zalecenia. Nie 
stosowanie się do niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub nielegalne. 

WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU 

Kiedy używasz telefonu komórkowego na terenie szpitalu, przestrzegaj obowiązujących tam 

zasad. Jakiekolwiek zakłócenia spowodowane siecią bezprzewodową, mogą wpłynąć negatywnie na 

działanie aparatury medycznej.  

Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, ponieważ mogą pomylić go z zabawką i zrobić sobie krzywdę.  

W żaden sposób nie modyfikuj telefonu na własną rękę. 

Ostrzeżenie! 

Używaj tylko autoryzowanych części zamiennych. W przeciwnym razie możesz spowodować 

uszkodzenie telefonu. Pamiętaj, że gwarancja obejmuje tylko oryginalne części, pochodzące od 

producenta.  

WYŁĄCZ TELEFON NA STACJI BEZNYNOWEJ 

Nie używaj telefonu na stacji benzynowej, w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych. 

KARTY SIM I KARTY SD SĄ PRZENOŚNE  

Chroń dzieci przed dostępem do małych elementów. 

Uwaga: Karta SD może być używana jako karta pamięci; wymagany jest przewód USB.  
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AKUMULATOR 

Nie niszcz akumulatora. Każda ingerencja może być niebezpieczna i wywołać pożar.  Nie narażaj 

akumulatora na bezpośredni kontakt z ogniem! 

Kiedy akumulator nie nadaje się do użytku, umieść go w specjalnym kontenerze.  

Nie otwieraj akumulatora.  

Nie używaj wadliwego akumulatora lub ładowarki.  

UŻYWAJ SPRZĘTU I CZĘŚCI POCHODZĄCYCH WYŁĄCZNIE OD PRODUCENTA 

Korzystaj jedynie z autoryzowanego sprzętu i części, w przeciwnym razie użytkowanie urządzenia może 
być niebezpieczne.  

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU 

Jeżeli musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, zjedź z drogi lub zaparkuj.   

Jeżeli koniecznie musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, użyj zestawu   

głośnomówiącego.   

ZAKŁÓCENIA 
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia, wpływające na wydajność 
urządzenia.  

WYŁĄCZ TELEFON W SAMOLOCIE 

Zakłócenia spowodowane telefonią komórkową mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo lotu .  

Uwaga: Nie odpowiadamy za sytuacje, kiedy telefon jest używany niezgodnie z przeznaczeniem 

opisanym w niniejszym podręczniku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści 

podręcznika, bez podania tego do wiadomości publicznej.  
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POCZĄTEK UŻYTKOWANIA 

 
Montaż akumulatora 

Przed montażem lub wymianą akumulatora upewnij się, że telefon jest wyłączony.  

Instalacja lub zmiana karty SIM 

1. Przed zmianą karty SIM upewnij się, że telefon został wyłączony, a akumulator wyjęty.  

2. Włóż kartę SIM złotymi stykami skierowanymi do dołu. 

 

Ładowanie akumulatora 

1.  Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest poprawnie zamontowany. 

2. Podłącz przewód ładowarki do złącza ładowania telefonu, a następnie podłącz ładowarkę do 

gniazdka sieciowego. 

3. Jeżeli podczas ładowania telefon jest wyłączony, wskaźnik ładowania wyświetla się na ekranie. 

Jeżeli podczas ładowania telefon jest włączony, możesz go używać. Gdy akumulator jest w pełni 

naładowany, wskaźnik ładowania na ekranie jest pełny i jego napełnianie zatrzymuje się. Podczas 

pierwszego użytkowania urządzenia, całkowicie je rozładuj, a następnie naładuj do pełna. Powtórz ten 

proces trzy razy, aby osiągnąć pełną wydajność akumulatora.  

4. Gdy nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, akumulator może mieć bardzo niski poziom 

naładowania. Z tego powodu, podczas ładowania, na początku przez chwilę ekran będzie czarny, a 

dopiero po jakimś czasie wyświetli się wskaźnik ładowania.  

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia telefonu, nie wyciągaj akumulatora podczas ładowania.  
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POŁĄCZENIA 

 
Objaśnienie funkcji 

Odblokowanie klawiatury: Naciśnij przycisk „odblokuj”, następnie „*” na klawiaturze telefonu. Klawiatura 

zostanie odblokowana.  

* Przycisk # i * : Funkcje różnią się w zależności od sytuacji:  
-  Podczas wprowadzania wiadomości, naciśnij „*”, aby otworzyć listę dostępnych symboli. 
-  Podczas wprowadzania wiadomości, naciśnij „#”, aby zmienić metodę wprowadzania. 

-  W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj "#", aby przełączyć telefon w tryb cichy. 

-  W trybie czuwania i wybierania, naciśnij i przytrzymaj „*”, aby uzyskać symbol „+” , „P” lub „W” 
Menu główne 

Po naciśnięciu przycisku „Menu”, możesz przejść do menu głównego telefonu. Przemieszczaj 

się po nim, naciskając przyciski nawigacji: „prawo”, „lewo”, „góra”, „dół”. 

Wykonywanie połączeń 

Nawiązywanie połączeń poprzez wybieranie numeru:  

1.    W trybie gotowości: wpisz numer telefonu. Jeśli chcesz edytować numer, naciśnij przyciski “prawo” 
lub “lewo” lub naciśnij “wyczyść”, aby usunąć numer. Przyciśnij i przytrzymaj „wyczyść”, aby usunąć 
wszystkie wpisy.
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2. Naciśnij przycisk słuchawki, aby wykonać połączenie. Możesz zrobić to przy użyciu książki   

telefonicznej: 

Możesz przejść do książki telefonicznej z menu, wybrać lub wpisać literę, aby znaleźć kontakt. Wybierz  

numer i naciśnij przycisk słuchawki, aby zadzwonić.  

Połączenia przychodzące, połączenia nieodebrane: 

1.    W trybie gotowości naciśnij przycisk słuchawki, aby zobaczyć listę połączeń.   

2.    Wybierz numer i naciśnij przycisk słuchawki, 

aby zadzwonić.  

Dzwonienie przy użyciu menu:  

1.   W trybie gotowości, wybierz menu, a następnie Centrum połączeń.  

2.   Wybierz numer spośród połączeń nieodebranych, wybieranych numerów i połączeń 
przychodzących.  

3.   Wybierz numer i naciśnij przycisk słuchawki, aby wykonać połączenie.  

Odbieranie połączeń przychodzących  

Naciśnij przycisk słuchawki, aby odebrać połączenie przychodzące. 

Opcje dzwonienia 
Niektóre z tych funkcji wymagają wykupienia abonamentu u operatora. Podczas rozmowy, Naciśnij-> 
Opcje i wybierz jedną z następujących opcji:  

Wstrzymaj: Wstrzymaj rozmowę.  

Koniec połączenia: Koniec obecnego połączenia. 

Nowe połączenie: Aby nawiązać nowe połączenie.  

Książka telefoniczna: Tak samo jak w przypadku książki telefonicznej w menu funkcji.  

Historia połączeń: Tak samo jak w przypadku historii połączeń w menu funkcji.  

Wiadomości: Aby sprawdzić menu Wiadomości.  

Rejestrator dźwięku: Nagrywanie dźwięku.  
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Kontakty 

Możesz zapisać kontakty w telefonie i na karcie SIM.; uzależnione jest to od pojemności pamięci. Po 

wybraniu kontaktu, możesz wykonać następujące operacje:  

Podgląd:  Wyświetla kontakty.  

Wyślij SMS: Wysyła wiadomość tekstową na wybrany numer.  

Wyślij MMS: Wysyła wiadomość tekstową na wybrany numer.  

Zadzwoń: Dzwoni na wybrany numer. 

Edytuj: Edytuje bieżący kontakt.  

Usuń: Usuwa bieżący kontakt. 

Kopiuj: Kopiuje kontakt z telefonu na kartę SIM i odwrotnie.  

Przenieś: Przenosi kontakty z telefonu na kartę SIM I odwrotnie.   

Wyślij wizytówkę: Możesz przesłać kontakt drugiej osobie. 

Dodaj do czarnej listy: Dodaj wybrany numer na czarną listę.  

Dodaj do białej listy: Dodaj wybrany numer do listy zaufanych 

Oznacz kilka: Możesz zaznaczyć kilka kontaktów. 

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie: Aby utworzyć kopię zapasową lub przywrócić PHB oraz 

vCard.  

Ustawienia kontaktów: Ustawia książkę telefoniczną.
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Centrum połączeń 

W tym menu możesz sprawdzić wszystkie połączenia wykonane, odebrane, nieodebrane oraz możesz 

wykonać następujące operacje:  

Podgląd: Możesz sprawdzić historię połączeń.  

Połącz: Możesz oddzwonić lub zadzwonić na wybrany numer.  

Wyślij SMS: Wyślij SMS na numer wybrany do połączenia, nieodebrany lub odebrany.  

Wyślij MMS: Wyślij MMS na numer wybrany, nieodebrany lub odebrany.  Zapisz w książce 

telefonicznej: Możesz dodać numer do książki telefonicznej lub zastąpić już istniejący. 

Dodaj do czarnej listy: Dodaj wybrany numer na czarną listę.  

Dodaj do białej listy: Dodaj wybrany numer do listy zaufanych 
Edycja: Edytuj numer przed wykonaniem połączenia. 

Usuń: Usuń historię połączeń. 

Oznacz kilka: Możesz zaznaczyć elementy historii połączeń. 

Menedżer plików 

Naciśnij lewy przycisk, aby wejść w  menu, następnie wejdź w Menedżer plków. Dostępne są 

następujące opcje:  

- Otwórz: Możesz zobaczyć pliki w różnych folderach telefonu. 

- Format: Sformatuj katalog.  

- Szczegóły: Wyświetla stan pamięci na karcie pamięci.  

Aparat 

Wbudowany aparat umożliwia robienie zdjęć i kręcenie filmów. Aby wejść w apliakcję aparatu wejdź w 

Menu-> Multimedia -> Aparat. Aby dostosować opcje aparatu kliknij Opcje. Menu opcji zawiera:
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    EV: ustaw wartość EV 

    Przełącz na: Przełącz telefon do albumu fotograficznego lub rejestratora wideo. 

    Tryb przechwytywania: Ustaw tryb fotografowania. 

    Tryb sceny: Ustaw tryb sceny aparatu fotograficznego. 

    Rozmiar obrazu: Ustaw rozmiar obrazu. 

    Samowyzwalacz: Ustaw czas po jakim aparat zrobi zdjęcie. 

    Balans bieli: Regulacja balansu bieli. 

    Efekty: Wybierz rodzaj efektu. 

    Ustawienia zaawansowane: Wybierz, aby wybrać ustawienia zaawansowane.  

Przeglądarka obrazów 

Opcje podglądu obrazu: 

    Podgląd: Możesz wyświetlić zdjęcie. 

    Informacje o obrazie: Możesz wyświetlić informacje o zdjęciu.  

    Wybierz styl: Możesz wybrać tryb do przeglądania zdjęć.  

    Wyślij: Przekształć zdjęcia na różne formaty i wyślij je MMSem lub przez Bluetooth.  

    Użyj jako: Możesz użyć zdjęcia jako tapety. 

    Zmień nazwę: Możesz zmienić nazwę zdjęcia.  

    Usuń: Możesz usunąć wybrane zdjęcie.  

    Sortuj według: Możesz posortować zdjęcia według wybranej cechy.  

    Pamięć: Pozwala ustawić lokalizację zdjęć. 

 

Odtwarzacz audio 

Telefon posiada wbudowany odtwarzacz audio.  
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1. Odtwórz: Kliknij, aby uruchomić odtwarzanie.  

2. Szczegóły: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o pliku.  

3. Odśwież: Możesz odświeżyć listę plików.  

4. Ustawienia: Możesz ustawić parametry dla odtwarzania audio.  

Odtwarzacz wideo 

Odtwarzacz wideo odtwarza wszystkie pliki wideo zapisane w telefonie (na pamięci telefonu lub karcie 

SD). Odtwarzacz wideo daje następujące możliwości: 

1. Odtwórz: Kliknij, aby odtworzyć plik wideo.  

2. Wyślij: Wyślij plik wideo za pomocą Bluetooth lub MMS. 

3. Zmień nazwę: Zmiana nazwy pliku wideo.  

4. Usuń: Kliknij, aby usunąć wideo.  

5. Sortuj według: Możesz posortować filmy według wybranej cechy.  

6. Pamięć: Pozwala ustawić lokalizację plików wideo. 

Dyktafon 

Możesz nagrywać dźwięk / głos w telefonie. Wystarczy wybrać dyktafon, przejść do opcji i nacisnąć 
przycisk "Nowy zapis". Wybierz „Zatrzymaj”, aby go zapisać. Wybierz ”Pauza”, aby wstrzymać 
nagrywanie i "Kontynuuj", aby wznowić nagrywanie. 
Radio FM  

    Lista kanałów: Lista wszystkich aktualnych kanałów. Możesz wpisać listę kanałów, edytować i 

wyświetlić listę. 

    Wprow. ręczne: Wpisz ręcznie nazwę kanału.  

    Wyszukaj autom.: Automatyczne wyszukiwanie i tworzenie listy kanałów. 

    Ustawienia: Możesz ustawić parametry radia.  

    Nagraj: Nagrywanie bieżącego programu. 
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    Lista plików: Możesz wyświetlić listę nagranych plików. 

 

WIADOMOŚCI 
Telefon obsługuje kilka sposobów przesyłania wiadomości. Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, 
edytować wiadomości SMS/MMS.  

Aplikacja Wiadomości zawiera następujące opcje:  

  Napisz wiadomość: Po wybraniu tej opcji, możesz napisać wiadomość.  

  Konwersacje: Wszystkie otrzymane i wysłane wiadomości pogrupowane są na rozmowy.  

  Robocze: Możesz zapisać wiadomość, którą edytowałeś.  

  Wiadomości sieciowe: wiadomości od usługodawców itp. 

  Szablony: Możesz skorzystać z 10 szablonów, gotowych do wysłania.  

  Ustawienia wiad.: Możesz skorzystać z ustawień wysyłania i odbierania wiadomości.  

WYSZUKIWARKA 

W menu przeglądarki dostępne są następujące opcje: 

a.    Strona główna: Rozpocznij połączenie z wybranym adresem URL.  

b.    Zakładki: Możesz edytować zakładki. 

 c.     Szukaj lub wpisz URL: Wprowadź adres strony. 
 d.    Ostatnio wyszukiwane: Przeglądaj zapisane adresy URL.  
e.    Ustawienia: Możesz ustawić parametry przeglądarki WAP. W celu uzyskania dokładnych 

informacji na temat parametrów, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci.  



 
 

12 
 

Bluetooth 

W menu Bluetooth dostępne są następujące opcje:  

1. Zasilanie: wł/wył 

2. Widoczność: Włączona/Wyłączona 

3. Moje urządzenie: Zapytanie o nowe, powiązane urządzenie.  

4. Wyszukaj urządzenie audio: Wyszukiwanie urządzeń audio.  

5. Moja nazwa: Możesz zmienić nazwę urządzenia Bluetooth.  

6. Zaawansowane: Skonfiguruj ustawienia Bluetooth.  

 KALENDARZ 

Możesz skorzystać z kalendarza, aby na bieżąco śledzić wszystkie terminy. Po wejściu do menu 

funkcji kalendarza możesz wybrać rok, miesiąc i dzień za pomocą przycisków kierunkowych.  

    Podgląd: Możesz wyświetlić i ustawić harmonogram dnia.  

    Pokaż wszystko: Możesz zobaczyć harmonogram całego dnia.  

    Dodaj wydarzenie: Możesz dodać kilka wydarzeń do konkretnej daty.  

    Usuń wydarzenie: Możesz usunąć wszystkie / zaległe / konkretne wydarzenia. 

    Idź do daty: Aby wprowadzić datę, wejdź do kalendarza, a następnie przesuń kursor w określonym 
terminie. 

    Przejdź do dzisiaj: Przechodzi do aktualnej daty.  

    Widok tygodnia: Możesz wyświetlić zdarzenia kalendarza tydzień po tygodniu.  

    Początek tygodnia: Można wybrać niedzielę lub poniedziałek. 

Alarm 

Możesz ustawić alarm tak, aby dzwonił o wybranej godzinie w wybrane dni. Istnieje pięć domyślnych   

alarmów. Możesz je ustawić w różnym czasie, w określonych dniach tygodnia.  

Aby ustawić alarm :  
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1. Naciśnij przycisk Edytuj, aby wejść do menu ustawień.  

2. Wybierz opcję edycji używając przycisków „góra” i „dół” 

o Włącz/Wyłącz: Wybierz odpowiednią opcję za pomocą lewego i prawego klawisza kierunkowego. 

o Czas alarmu: Wpisz czas alarmu.  

o Powtórz: Naciśnij klawisze nawigacyjne, aby wybrać typ alarmu.  

o Dźwięk alarmu: Możesz wybrać dźwięk alarmu.  

o Typ alertu: Możesz wybrać wibracje, dzwonek, wibracje i dzwonek.  

Ustawienia 

W zakładce Ustawienia możesz zmienić różne funkcje telefonu. W Ustawieniach dostępna jest 

poniższa lista funkcji:  

Ustawienia telefonu 

Następujące opcje:  

Godzina i data: Możesz ustawić czas i datę telefonu.  

Planowe włącz/wyłącz. zasilania: Ustaw godzinę o której telefon się wyłączy. 

Język: Możesz wybrać język telefonu.  

Pref. metoda wprow.: Możesz ustawić język klawiatury. 

Rozmiar czcionki: Możesz ustawić wielkość czcionki.  

Skróty: Możesz ustawić swoje skróty. 

Typ domyślnego szyfrowania: Wybierz 

rodzaj kodowania.  

Wyświetlacz: Możesz ustawić tapetę, wygaszacz, blokadę ekranu, strony przejścia.
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Tryb lotu: Możesz ustawić tryb samolotowy. 

Ustawienia UART: Możesz wybrać  UART 1 lub UART 2. 

Inne ustawienia: Ustaw podświetlenie wyświetlacza LCD. 

Ustawienia sieci 

Konfiguracja sieci daje użytkownikowi możliwość wyboru pożądanej sieci i dodanie nowej sieci na 
liście sieci. Konfiguracja sieci daje ma następujące opcje: 

Ustawienia sieci SIM1/SIM2: 

1. Wybór sieci (automatyczny) 

2. Preferencje: wyświetla wszystkie identyfikatory sieciowe (w zależności od używanej karty SIM)  

Transfer GPRS:  

Dwie opcje: preferowane dane i preferowane połączenia.  

Ustawienia zabezpieczeń 

W tych ustawieniach można zmieniać zabezpieczenia SIM 1 i SIM 2.  

Ustawienia zabezpieczeńSIM1/2  

o PIN: Kod PIN chroni przed nielegalnym użytkowaniem telefonu.  

o Zmień PIN: Możesz zmienić kod PIN.  

o Zmień PIN2: Możesz zmienić kod PIN2.  

Zabezpieczenie telefonu: Pozwala zablokować / odblokować telefon za pomocą hasła. 

Łączność 

Wybierz sieć telefoniczną.  

Ustawienia powiadomień 

Możesz ustawić powiadomienie o wiadomości, dziennik połączeń i pobieranie plików.
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Ustawienia Dual SIM 

Ta zakładka zawiera ustawienia połączeń SIM1 i SIM2, ustawienia połączeń i zaawansowane 
ustawienia. 

Przywróć ustawienia 

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu z prośbą o wprowadzenie hasła, aby przywrócić telefon do 
ustawień fabrycznych. Domyślne hasło to "1122". 

OSTRZEŻENIA I UWAGI 
Ostrzeżenia dot. użytkowania 

 WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT bezpiecznej i wydajnej pracy. Przeczytaj przed użyciem  

telefonu. Dla bezpiecznego i efektywnego działania telefonu, należy przestrzegać następujących  

zaleceń: 

W otoczeniu materiałów wybuchowych: Wyłącz telefon, gdy znajdujesz się w obszarze zagrożonym 
wybuchem, takim jak stacje tankowania gazu lub benzyny, pod pokładem łodzi, magazyny paliw lub 
substancji chemicznych, obszary w pobliżu elektrycznych spłonek i obszary, w których znajdują się 
substancje chemiczne lub cząstki (takie jak proszki metali, ziaren, i pyłu) w powietrzu. 
Ochrona słuchu: Ten telefon jest w stanie wygenerować głośne dźwięki, które mogą uszkodzić słuch. 
Podczas korzystania z funkcji głośnika, zaleca się umieszczenie telefonu w bezpiecznej odległości od 
ucha. 
Inne urządzenia multimedialne, medyczne: W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia 
medycznego, skonsultuj się z producentem urządzenia w celu określenia, czy jest właściwie 
zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.  
Wyłącz telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą 
używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych. 
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Bezpieczeństwo użytkowania telefonu: Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za sposób korzystania z 

telefonu i za wszelkie konsekwencje wynikające z jego wykorzystania.  

Należy zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z telefonu jest zabronione. Korzystanie z telefonu 

podlega przepisom bezpieczeństwa mającym na celu ochronę użytkowników i ich otoczenia.  

Telefonu należy używać ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu. 

Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na bezpośredni kontakt z ogniem. Nie narażaj telefonu i jego 

akcesoriów na działanie cieczy, wilgoci lub wysokiej wilgotności.  

Nie rzucaj telefonem.  

Nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czyszczących lub aerozoli do czyszczenia urządzenia 

lub jego akcesoriów.  

Nie należy rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów; może to zrobić tylko autoryzowany serwis. Nie 

narażaj telefonu i jego akcesoriów na działanie wysokich temperatur, minimum 0 i maksimum 45 °C. 

Akumulator: Telefon posiada wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. Należy pamiętać, że korzystanie 

z niektórych aplikacji danych może spowodować duże wykorzystanie akumulatora oraz może wymagać 

jego częstego ładowania.  

Produkt wadliwy lub uszkodzony: Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Tylko 

wykwalifikowany personel może naprawiać telefon i jego akcesoria. Jeśli telefon lub jego akcesoria 

zostały zanurzone w wodzie, przedziurawione lub upadły z dużej wysokości, nie używaj ich, dopóki nie 

zostaną sprawdzone w autoryzowanym serwisie.
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SPECYFIKACJE 
 

  Ogólne Sieć 900/1800 MHz (SIM1, SIM2) 

 Wymiary 128,2 x 52,7 x 7,6 mm 

 Waga 99 g 

Wyświetlacz Typ TFT 

 Rozmiar 2,6" QVGA 

 Rozdzielczość 240x320 px 

 Ilość kolorów 262k 

Cechy 

cc 
Języki Polski, Rumuński, Angielski, Węgierski, Serbski 

 Pamięć Flash 16MB 

 Pamięć zewnętrzna Karta MicroSD, możliwość rozbudowy do 32GB 

 Radio FM Tak 

 Zestaw głośnomówiący Tak 

 MMS Tak 

 Kolor Czarny, biały, złoty 

Dźwięk i Wideo Głośnik Tak 

 Nagrywanie audio Tak 

 Odtwarzanie plików audio Tak 

 Renderowanie wideo Tak 

 Typ alarmu Wibracje, dzwonek 
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Aparat    Rozdzielczość  
 Nagrywanie wideo Tak 

Dane GPRS Tak, klasa 12 
 EDGE Tak, 12 
 Bluetooth Tak, V2.0 
 USB Tak, microUSB v2.0 

Internet Wyszukiwarka Tak ,WAP 2.0 
Bateria Pojemność Li-ion 700 mAh 

 Czas dzwonienia 220 min 
 Tryb czuwania 130 h 
 Typ ładowarki DC 5V, 500mA 

Zawartość 
opakowania 

telefon, instrukcja obsługi, słuchawki, kabel do transmisji danych, ładowarka, karta 
gwarancyjna 
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Deklaracja zgodności Nr.1286 

SC VISUAL FAN SRL, importer z siedzibą w miejscowości Brasov,  

ul. Brazilor 61, 500313, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Brasov nr. J08/818/2002, CUI 14724950, 

zapewnia, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z art.4 HG nr. 1.022/2002 dotyczącym 

statutu produktów i usług, które mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony 

środowiska, że: 

      Telefon S6 Style marki ALLVIEW oraz akcesoria dostarczone wraz z produktem: ładowarka sieciowa 

220V, słuchawki oraz akumulator nie zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska 

oraz są zgodne z: 

- Dyrektywą 2011/65/EU dotyczącą ograniczenia stosowania określonych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym.  

- Dyrektywą 2004/108/CE, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej; 

- Dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/32/CEE, zmodyfikowaną przez Dyrektywę 93/68/CEE(HG 

457/2003) oraz testy EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 55020:2007, EN 610000-3-2:2006, EN 61000-3-

3:1995+A1:2001+A2:2005; 

- Dyrektywę dotyczącą urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/CE (HG 88/303). 

- Wymogi bezpieczeństwa dyrektywy Unii Europejskiej 2001/95/EC oraz standardów EN 

60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/A12:2011, EN62209-1(2006), EN62311(2008) poziomu decybeli 

emitowanych przez sprzedawane urządzenia. 
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Produkt opisany na górze niniejszej deklaracji i wszystkie jego akcesoria spełniają wymogi następujących 

norm: 

- Zdrowia EN 50360, EN 50361; 

- Bezpieczeństwa EN 6095-1; 

- EMC EN 301 489-1-7/17; 

- Widma częstotliwości radiowych EN 301511 EN 300328; 

 Przeprowadzone testy wykazały, że próbki są zgodne z powyższą specyfikacją. Dokumentacja jest 

przechowywana w VISUAL FAN LTD - Brasov, ul. Brazilor 61, 

Dostępna jest również na stronie internetowej: http://allviewmobile.com 

 

 

 

CE: 0560                    Dyrektor 

SAR: 0,73W/kg            Cotuna Gheorghe 

 

 

 
 

 


