
P525
Instrukcja szybkiego 
uruchomienia



�

Sprawdź, czy w opakowaniu z P525 znajdują się następujące elementy: 

• Urządzenie ASUS P525 
• Bateria 
• Adapter prądu zmiennego 
• Kabel USB 
• Słuchawki 
• Piórko 
• Torba ochronna 
• Dysk CD Getting Started 
• Podręcznik użytkownika 
• Instrukcja szybkiego uruchomienia 

UWAGA:  
Jeśli okaże się, że którekolwiek z wymienionych powyżej elementów są uszkodzone lub ich brakuje należy skontaktować się 
z dostawcą.

OSTRZEŻENIE:  
• W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy stosować wyłącznie baterie prawidłowego typu. Sprawdź część “Instalacja karty  
  SIM i baterii” w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
• Nie należy próbować rozbierać zestaw baterii. . 
• Zużyte baterie należy usuwać w prawidłowy sposób. Informacje dotyczące prawidłowego usuwania baterii można uzyskać  
 u lokalnych władz.

Zawartość opakowania
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Elementy w części górnej
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Poznanie budowy P525
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Komponenty:
1. Piórko

2. Gniazdo Mini-SD

3. Port podczerwieni (IR)

4. Przycisk aparatu

5. Komenda głosowa/przycisk   
 Nagrywaj
6. Kontroler głośności
7. Przycisk Reset

8. Odbiornik słuchawek dousznych
9. Dioda LED powiadomienia

10. Ekran dotykowy LCD

11. Lewy przycisk funkcyjny

12. Przycisk połączenia
13. Przycisk Start

14. Przycisk przełącznika tryb/  
 zadanie
15. 5-kierunkowy Joystick

16. Keypad alfanumeryczny

17. Prawy przycisk funkcyjny

18. Przycisk Koniec

19. Przycisk OK lub Zamknij

20. Przycisk Usuń
21. Lampa błyskowa aparatu
22. Obiektyw aparatu

23. Głośnik
24. Wnęka na baterię
25. Przycisk zasilania

26. Przycisk Hold (Zatrzymanie)

27. Mikrofon

28. Złącze Mini-USB
29. Gniazdo słuchawek dousznych
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Opis komponentów urządzenia 

Nr Element Opis

1 Piórko Piórko służy do pisania, rysowania lub wybierania elementów na ekranie 
dotykowym.

2 Gniazdo Mini-SD Umożliwia wkładanie karty Mini-SD do przechowywania danych.

3 Port podczerwieni 
(IR)

Umożliwia przesyłanie wiązki danych do drugiego urządzenia wyposażonego 
w port podczerwieni.

4 Przycisk Aparat/
Migawka

Naciśnięcie uruchamia aparat. W trybie aparatu, naciśnięcie do połowy uruchomia 
funkcję auto-focus (automatyczna ostrość), naciśnięcie do końca powoduje 
wykonanie zdjęcia. W trybie video, naciśnięcie do końca umożliwia rozpoczęcie 
nagrywania video, a ponowne naciśnięcie zatrzymanie.

5 Komenda głosowa/
Przycisk Nagrywaj

Naciśnij, aby uruchomić komendę głosową. Komenda głosowa umożliwia 
wypowiadanie komend do urządzenia. W celu nagrania głosu można także 
nacisnąć i przytrzymać ten przycisk lub stuknąć ikonę aplikacji.

6 Kontroler głośności Naciśnij przyciski strzałek w celu regulacji głośności.

7 Przycisk Reset Używając piórka, naciśnij przycisk reset w celu wykonania miękkiego resetu 
urządzenia.

8 Odbiornik słuchawek 
dousznych

Umożliwia słuchanie nadchodzących/wychodzących połączeń.

9 Dioda LED 
powiadamiania

Wielokolorowa dioda LED informuje o następujących sytuacjach: 
• Zielone światło - Pełne naładowanie telefonu. 
• Migające zielone światło - Wykryto sieć. 
• Czerwone światło  - Ładowanie telefonu.n 
• Migające czerwone światło - Powiadomienie o zdarzeniu. 
• Migające niebieskie światło - Włączenie Bluetooth® lub sieci WLAN(IEEE 
802.11b).

10 Dotykowy ekran LCD Ten 2,8-calowy, obsługujący 65536-kolorów, dotykowy ekran  TFT LCD 
(transreflective) o rozdzielczości 240 x 320, umożliwia pisanie, rysowanie lub 
wykonywanie wyborów poprzez wykorzystanie piórka.

11 Lewy przycisk 
funkcyjny

Wykonuje komendy oznaczone nad przyciskiem.

12 Przycisk połączenia Naciśnij, aby odebrać nadchodzące połączenie lub wykonać połączenie.

13 Przycisk Start Uruchamia menu start Windows Mobile®.
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Opis komponentów urządzenia 

Nr. Element Opis

14 Przycisk przełącznika 
tryb/zadanie

Umożliwia przełączanie aplikacji i zadań.

15 5-kierunkowy Joystick Ten 5-kierunkowy joystick jest wykorzystywany do poruszania się w 
obrębie menu. Naciśniecie na środku, uruchamia aplikację lub w trybie 
aparatu, powoduje wykonanie zdjęcia.

16 Keypad numeryczny Umożliwia łatwe wybieranie podczas wykonywania połączenia 
telefonicznego.

17 Prawy przycisk funkcyjny Wykonuje zadanie oznaczone nad przyciskiem.

18 Przycisk Koniec Naciśnięcie tego przycisku powoduje zakończenie połączenia.

19 Przycisk OK lub Zamknij Naciśnięcie potwierdza komendę lub powoduje zamknięcie/
zakończenie otwartej aplikacji.

20 Przycisk Usuń Naciśnięcie usuwa znak lub numer z lewej strony.

21 Lampa błyskowa aparatu Umożliwia wykonanie zdjęć obrazów w ciemnym otoczeniu.

22 Obiektyw aparatu Ten 2-megapikselowy aparat posiada obiektyw z funkcją AF (Auto-Focus 
[Automatyczna ostrość]) i lampę błyskową.

23 Głośnik Umożliwia słuchanie audio i nadchodzących połączeń telefonicznych.

24 Wnęka na baterię Miejsce na baterię zasilającą urządzenie.

25 Przycisk zasilania Pojedyncze naciśnięcie ustawia tryb zawieszenia lub wybudza 
urządzenie z trybu uśpienia.
Naciśnij i przytrzymaj w celu WŁĄCZENIA lub WYŁĄCZENIA 
zasilania.

26 Przycisk Hold 
(Zatrzymanie)

Naciśnij w celu wyłączenia wszystkich przycisków włącznie z ekranem 
dotykowym LCD.

27 Mikrofon Wykorzystywany do odpowiedzi na połączenia telefoniczne, wypowiadania 
komend głosowych i nagrywania dźwięków lub głosu.

28 Złącze Mini-USB Złącze to służy do synchronizacji danych lub ładowania baterii.

29 Port słuchawek dousznych Port, do którego podłączane są słuchawki.
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Przed wykonaniem połączenia telefonicznego z wykorzystaniem P525, wymagana jest instalacja 
karty SIM (Subscriber Identity Module [Moduł identyfikacji abonenta]). Karta SIM zawiera numer 
telefoniczny abonenta, szczegółowe informacje dotyczące abonenta, książkę telefoniczną oraz 
dodatkową pamięć telefonu. 

Instalacja karty SIM i baterii
1.  Odłącz pokrywę wnęki na baterię i wyjmij baterię.
2.  Wstaw kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną do dołu, a stroną z naciętym 

rogiem w kierunku górnego, lewego narożnika gniazda.
3.  Włóż baterię do wnęki stroną z miedzianymi stykami w kierunku miedzianego przewodnika 

we wnęce urządzenia.
4.  Załóż pokrywę wnęki na baterię.

OSTRZEŻENIE: 
Należy używać wyłącznie baterii kwalifikowanych przez firmę ASUS.

Przygotowanie urządzenia

Ładowanie baterii 
Zestaw baterii po dostarczeniu jest częściowy naładowany. Przed pierwszym użyciem, baterię 
należy ładować przez co najmniej 4 godziny. 
Ładowanie baterii:

1.  Podłącz wtykę adaptera prądu zmiennego 
do złącza mini- USB w dolnej części 
urządzenia.

2.  Podłącz wtykę zasilania prądem zmiennym 
do uziemionego gniazda ściennego lub do 
listwy zasilającej. Zmiana koloru wskaźnika 
LED na bursztynowy, informuje o ładowaniu 
telefonu.
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Zasilanie urządzenia
Po naładowaniu baterii, można rozpocząć używanie urządzenia.
Włączenie zasilania urządzenia:

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA urządzenia.
2.  Wykonaj kolejne, wyświetlane na ekranie instrukcje w celu wykonania ustawień 

urządzenia wykorzystującego system operacyjny Windows Mobile.

Ekran Dzisiaj
Na ekranie Dzisiaj wyświetlane są użyteczne informacje. 

Stuknij, aby otworzyć menu Start

Stuknij, aby ustawić datę, czas i 
alarm.

Wyświetla dostawcę bieżącej sieci i 
stan połączenia.

Stuknij, aby ustawić informacje i 
użytkowniku

Stuknij, aby otworzyć wiadomości

Stuknij, aby ustawić zadania

Stuknij, aby ustawić profil

Stuknij, aby przeczytać lub utworzyć 
terminarz

Stuknij w celu wyświetlenia historii 
połączeń

Wskazuje stan baterii
Stuknij, aby wyregulować 
głośność
Wyświetla stan sygnału
Stuknij, aby obejrzeć stan 
połączeń

Stuknij w celu zmiany ustawień 
sieci WLAN (IEEE 802.11b)

Stuknij, aby wyświetlić takie 
informacje jak procesor 
systemu, ustawienia USB, 
jasność LCD, stan baterii, 
pamięci i karty MiniSD

Stuknij w celu uruchomienia 
funkcji Contacts list (Lista 
kontaktów)

Stuknij w celu zmiany ustawień 
Bluetooth

Stuknij, aby zablokować, 
odblokować lub zmienić 
ustawienia My Secrets (Moje 
poufne informacje) (Wyświetl. 
jedynie po włączeniu funkcji 
My Secrets [Moje poufne 
informacje])
Stuknij, aby zmienić orientację 
ekranu

Wyświetla stan poł. Bluetooth®.

Pasek stanu
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Ikona stanu ASUS
Ikona stanu ASUS umożliwia łatwe sprawdzenie i wyświetlenie bieżącego stanu następujących 
komponentów urządzenia: Procesor, USB, Jasność LCD, stan naładowania baterii, pamięć, 
karta MiniSD i pamięć masowa.
W celu sprawdzenia stanu tych komponentów, stuknij ikonę Stan ASUS  na ekranie Dzisiaj.

Procesor: Umożliwia ustawienie trybu 
procesora. Ustawienie Automatic Mode (Tryb 
automatyczny), powoduje automatyczną zmianę 
szybkości procesora, zgodnie z obciążeniem 
procesora.

USB: Umożliwia ustawienie trybu połączenia 
USB.

Jasność (Brightness): Stuknij, aby wyregulować 
jasność LCD na zasilaniu bateryjnym lub na 
zasilaniu zewnętrznym.

Zasilanie (Power): Wyświetla pozostałą 
ilość energii baterii i umożliwia ustawienie 
zaawansowanych funkcji oszczędzania energii.

Pamięć (Memory): Wyświetla informację o 
łącznej, wykorzystanej i wolnej pojemności 
pamięci.

Pamięć na karcie pamięci (Storage card 
memory): Wyświetla informację o łącznej, 
wykorzystanej i wolnej pojemności pamięci na 
karcie pamięci. 
Karta MiniSD (MiniSD card): Stuknij w celu 
wyświetlenia zawartości zainstalowanej karty 
miniSD.

Ustawienia: Umożliwia wybranie elementów do 
wyświetlenia w tym menu podręcznym stanu 
ASUS.
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Ikona panela wprowadzania

Klawiatura

Wprowadzanie informacji

Wykorzystanie panela 
wprowadzania
Panel wprowadzania umożliwia wybór 
różnych metod wprowadzania dostępnych w 
urządzeniu, takich jak: Klawiatura, T9.
Stuknij ikonę panela wprowadzania w celu 
wyświetlenia menu skrótów i wyboru metody 
wprowadzania.

Metody panela wprowadzania
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Wprowadzanie T9

UWAGA: 
• Szczegółowe informacje dotyczące panela wprowadzania znajdują się w podręczniku użytkownika.

WSKAZÓWKA: 
• W celu przełączenia pomiędzy “Symbole”, “123”, Abc” 
oraz “T9 angielski” podczas używania wprowadzania T9 
należy dłużej nacisnąć przycisk  w celu wyświetlenia 
menu skrótów, a następnie joystickiem dokonać wyboru. 
• Podczas edycji dokumentu, gdy T9 nie jest wybraną 
metodą wprowadzania, długie naciśnięcie przycisku 

 umożliwia przełączenie do ASUS T9.
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Wysyłanie wiadomości
Po połączeniu z siecią, urządzenie umożliwia wysyłanie i odbiór wiadomości email, SMS, MMS i 
MSN. Poniżej znajduje się opis komponowania i wysyłania wiadomości.
Komponowanie i wysyłanie wiadomości

1. Stuknij Start, a Obsługa wiadomości.
2. Stuknij Menu > Przejdź do, a następnie wybierz 

konto: 
• Wiadomości SMS 
• Poczta Outlook 
• MMS 

3. Stuknij Nowe.
4. Wprowadź adres e-mail lub numer telefoniczny 

jednego lub więcej odbiorców, oddzielając je 
średnikiem. W celu uruchomienia pozycji Lista 
kontaktów, stuknij Do.

5.  Wprowadź wiadomość.

Wiadomości
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Przed synchronizacją urządzenia z serwerem Exchange Server, należy zainstalować w komputerze 
Microsoft® ActiveSync™ poprzez użycie dostarczonego w pakiecie dysku CD P525 Getting Started. 
Activesync™ to oprogramowanie do synchronizacji P525 z komputerem Windows®. P525 jest 
dostarczany z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem ActiveSync™. W celu synchronizacji 
urządzenia z serwerem Exchange Server:

Synchronizacja z serwerem Exchange Server 

1.  W menu ActiveSync, stuknij Menu > 
Dodaj źródło serwera.

2.  W polu Adres serwera, wprowadź 
nazwę uruchomionego serwera 
Exchange Server, a następnie stuknij 
Dalej.

3.  Wprowadź nazwę, hasło i domenę, 
a następnie stuknij Dalej.

4.  Stuknij okna opcji w celu wyboru danych 
do synchronizacji z serwerem Exchange 
Server. W celu zmiany dostępnych 
ustawień synchronizacji, wybierz element 
danych i następnie stuknij Ustawienia. 
Po zakończeniu stuknij Zakończ.

5.  Rozpocznij proces synchronizacji.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące zmiany 
harmonogramu synchronizacji znajdują się w podręczniku 
użytkownika.
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    Urządzenie można dostosować do własnych potrzeb.

Stuknij w celu ustawienia informacji o użytkowniku

W celu dostosowania menu Start:
1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładka Osobiste.
2.  Stuknij ikonę Menu.
3.  Zaznacz elementy, które mają być wyświetlane w menu.
4.  Po zakończeniu stuknij OK.

Wprowadzanie informacji o właścicielu

Aktualizacja informacji o właścicielu:
1.  Stuknij Start > Ustawienia > Osobiste, a następnie 

stuknij ikonę Informacje o właścicielu lub stuknij ikonę 
 na ekranie Dzisiaj.

2.  Wprowadź informację.
3.  Po zakończeniu stuknij OK.

Personalizacja urządzenia

Stuknij w celu ustawienia informacji o użytkowniku
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Ustawienie dźwięku telefonu (typ dzwonka, 
sygnał dzwonka i dźwięk keypada)

W celu ustawienia dźwięków telefonu:
1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładka 

Osobiste.
2.  Stuknij ikonę Telefon.
3.  Na ekranie Telefon, stuknij okno Typ dzwonka 

w celu wyboru wymaganego typu dzwonka.
 Stuknij okno Dźwięk dzwonka w celu wyboru 

wymaganego typu dzwonka. 
Stuknij okno Klaw. num. w celu wyboru 
dźwięku keypada.

4.  Po zakończeniu stuknij OK.

Ustawienie tematu

W celu ustawienia tematu:
1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładka Osobiste 

> Dzisiaj.
2.  Wybierz temat z listy. 
 Stuknij okno opcji Użyj tengo obrazu jako 

tła, aby wykorzystać ten obraz jako tło ekranu 
urządzenia.

3.  Po zakończeniu stuknij OK.
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Ustawienie daty i czasu
Ekran Zegar i alarmy można uruchomić bezpośrednio z ekranu Dzisiaj. 
W celu edycji daty i czasu:

1.  Stuknij ikonę zegara  na ekranie Dzisiaj.
2.  Wybierz prawidłową strefę czasową i zmień datę oraz 

czas.

UWAGA: 
Podczas synchronizacji, data i czas urządzenia są 
aktualizowane z datą i czasem komputera.

Ustawienie profilu
W celu zmiany profilu urządzenia:

1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładka 
Osobiste, a następnie stuknij ikonę 
Profil.

2.  Wyreguluj bieżące ustawienia Dźwięki i 
powiadomienia.
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Gdy używana jest karta SIM z innego urządzenia, można łatwo 
skopiować kontakty z karty SIM do urządzenia P525 i na odwrót.
W celu skopiowania kontaktów z karty SIM do urządzenia:

1.  Stuknij Start > Programy > SIM Manager.
2.  Stuknij Menu > Kopiuj do kontaktów.
3.  Wybierz z listy kontakt, do którego mają zostać 

skopiowane informacje.
W celu skopiowania kontaktów z urządzenia na kartę SIM:

1.  Stuknij Start > Programy > SIM Manager.
2.  Stuknij Menu > Kopiuj kontakty na kartę SIM.
3.  Wybierz z listy kontakt, do którego mają zostać 

skopiowane informacje. 

 
W celu skopiowania SMS z karty SIM do urządzenia:

1.  Stuknij Start > Programy > SIM Manager.
2.  Stuknij Menu > SMS.
3.  Na ekranie SMS, stuknij Menu > Copy to Kopiuj do 

wiadomości tekstowej.
4.  Stuknij OK w komunikacie potwierdzenia.
5.  Stuknij OK w celu powrotu na ekran SIM Manager.

Użycie programu SIM Manager

Kopiowanie SMS z karty SIM do urządzenia 

Kopiowanie kontaktów na kartę lub z karty SIM 
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Funkcje bezprzewodowe

WAŻNE: 
•  Gdy z siecią WLAN równolegle używane jest GPRS, priorytet ma ostatni sygnał. Nie zaleca się stosowania w tym  
 samym czasie WLAN i GPRS. 
• Nie zaleca się stosowania w tym samym czasie WLAN i funkcji Bluetooth. Ponieważ obydwie funkcje wykorzystują  
 ten sam kanał bezprzewodowy, mogą wystąpić zakłócenia transmisji danych.  
• Nie można w tym samym czasie używać połączeń WLAN i USB.  
• Gdy naładowanie baterii spadnie poniżej 20%, urządzenie wyświetli komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem o   
 kontynuację używania WiFi. Stuknij “Tak”, aby kontynuować używanie lub “Nie” w celu rozłączenia. Aby   
uniknąć utraty danych, zaleca się jak najszybsze podłączenie adaptera zasilania.

Używanie Bluetooth™
W celu uaktywnienia (WŁĄCZENIE) Bluetooth w urządzeniu:

1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładkę Połączenia, a następnie stuknij ikonę 
Bluetooth. 

2.  Na ekranie Bluetooth, stuknij zakładkę Ogólne.
3.  Stuknij przycisk Włącz. Status Bluetooth jest wyświetlany nad przyciskami Włącz/

Wyłącz.

Używanie sieci WLAN (IEEE 80 .11b)
Uaktywnienie sieci WLAN w urządzeniu:

1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładka Połączenia, a następnie stuknij ikonę Menedżer 
Wi-Fi. 

2.  Na ekranie Menedżer Wi-Fi, stuknij Menu, a Włącz sieć Wi-Fi. 
Wi-Fi można także WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ na ekranie Dzisiaj. 

1. Stuknij ikonę Wi-Fi lub  na pasku stanu.
2. W oknie pomocniczym, stuknij Włącz sieć Wi-Fi.
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Używanie słuchawek Bluetooth
Ustawienia słuchawek mono

Bluetooth można także WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ na ekranie Dzisiaj. W tym celu:
1.  Odszukaj ikonę Bluetooth  w dolnym, prawym rogu ekranu Dzisiaj.
2.  Stuknij  w celu wyświetlenia menu skrótów, a następnie stuknij WŁĄCZ System 

Bluetooth. 
 Po wyłączeniu Bluetooth, ikona Bluetooth zmieni się na .

1.  Upewnij się, że w urządzeniu włączone jest Bluetooth.
2.  Stuknij  na ekranie Dzisiaj, a następnie w menu skrótów 

Menedźer Bluetooth.
3.  W oknie Menedźer Bluetooth, stuknij Nowe.
4.  W oknie Connection Kreator połączeń, stuknij ustawienia Konf.

urz.głoś./zes. sułchaw, a następnie stuknij Dalej.
5.  Sprawdź, czy słuchawki są ustawione na tryb parowania i czy 

są gotowe do odbioru nadchodzącego połączenia, a następnie 
stuknij Dalej.

6.  Stuknij nazwę słuchawek Bluetooth, a następnie stuknij Dalej.

UWAGI: 
Jeśli nie powiedzie się nawiązanie połączenia pomiędzy urządzeniem, a słuchawkami Bluetooth, naciśnij 
ikonę urządzenia, a następnie wybierz “Re-connection (Ponowne połączenie)”, nie jest potrzebne ponowne 
parowanie urządzeń.

7.  W polu Hasło (Passkey), wprowadź alfanumeryczne hasło dla słuchawek, a następnie 
stuknij OK. Hasło znajduje się w dokumentacji dostarczonej ze słuchawkami.

8.  Stuknij Zakończ. Można już rozpocząć używanie słuchawek.  

UWAGI: 
Instrukcje ustawień urządzenia Bluetooth opisane się w tej części, mogą być inne dla innych urządzeń Bluetooth. Jeśli 
instrukcje w tym podręczniku różnią się od dokumentacji dostarczonej z posiadanym urządzeniem Bluetooth, należy 
zastosować się do tych ostatnich.
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Ustawienia słuchawek stereo
P525 obsługuje A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [Zaawansowany profil dystrybucji 
audio]), wykorzystywany przez słuchawki stereo Bluetooth. Sprawdź, czy słuchawki stereo 
obsługują A2DP. 

2.  Na ekranie Menedźer Bluetooth, stuknij Nowe, a następnie 
wybierz Konfuguracja High Quality Audio.

3.  Sprawdź, czy słuchawki stereo znajdują się w trybie parowania 
i czy są gotowe do odbioru nadchodzącego połączenia, a 
następnie stuknij Dalej.

4. Stuknij nazwę słuchawek stereo, a następnie stuknij Dalej.
 • Aby utworzyć skrót, stuknij okno opcji Utwórz skrót dla tego 

połączenia, a następnie wprowadź nazwę połączenia. 
• Aby stosować zabezpieczenie połączeń, stuknij okno opcji Użyj 
bezpiecznego, połączenia.

5.  Stuknij Zakończ w celu zainicjowania połączenia. 

1.  Stuknij  na ekranie Dzisiaj, a następnie w menu skrótów stuknij Menedźer 
Bluetooth.

WAŻNE: 
W celu odpowiedzi na połączenie telefoniczne z użyciem słuchawek stereo, 
upewnij się, że w tym samym czasie ustawione jest połączenie mono i stereo.

UWAGA: 
Aby stosować komendy głosowe podczas używania słuchawek, naciśnij przycisk 
odpowiedzi na słuchawkach, a następnie wykonaj podane instrukcje.
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Używanie GPS Bluetooth
W celu konfiguracji GPS Bluetooth:

4.  Sprawdź, czy urządzenie GPS znajduje się w trybie 
parowania i czy jest gotowe do odbioru nadchodzącego 
połączenia, a następnie stuknij Dalej.

5.  W oknie Kreator połączeń, stuknij Przeglądaj urządzenie 
Bluetooth, a następnie stuknij Dalej.

6.  Stuknij nazwę urządzenia GPS Bluetooth, a następnie stuknij 
Dalej.

7.  Wybierz Podrzędne SPP (SPP Slave) na liście Wybór usługi 
(Service Selection), a następnie stuknij Dalej.

8.  Stuknij Zakończ.
9.  Stuknij i przytrzymaj ikonę skrótów w celu wyświetlenia menu 

skrótów, a następnie stuknij Połącz.
10.  W polu Hasło (Passkey), wprowadź alfanumeryczne hasło 

dla słuchawek, a następnie stuknij OK. Dane te można 
odszukać w dokumentacji dostarczonej ze słuchawkami.

1.  Upewnij się, że w urządzeniu włączone jest Bluetooth.

2.  Stuknij  na ekranie Dzisiaj, a następnie w menu skrótów stuknij Menedźer 
Bluetooth.

3.  W oknie Menedźer Bluetooth, stuknij Nowe.
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Używanie programu GPRS Tool
Program GPRS Tool umożliwia wygodny wybór i łączenie z dostawcą usługi GPRS.
W celu połączenia poprzez GPRS Tool:

1.  Stuknij Start > Ustawienia > zakładka 
Połączenia, a następnie stuknij ikonę 
Ustawienie sieci. 

 Można także stuknąć  na pasku 
stanu, a następnie stuknąć Ustawienia 
z menu podręcznego.

2. Na ekranie Ustawienie sieci, wybierz 
z listy dostawcę GPRS.

UWAGA: 
W tym samym czasie nie można używać połączeń 
GPRS i USB.
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Odłączenie GPRS
W celu odłączenia GPRS:

1.  Stuknij  na pasku stanu.
2.  W meny pomocniczym, stuknij 

Rozłącz.
 Można także odłączyć GPRS 

poprzez naciśnięcie na klawiaturze 
.

3. Stuknij  w celu zakończenia. 

Połączenie GPRS
W celu nawiązania połączenia GPRS:

1.  Uruchom dowolną aplikację łączącą 
się z Internetem (np. Internet 
Explorer). Urządzenie automatycznie 
połączy z domyślnym połączeniem 
GPRS. Zostanie wyświetlone menu 
podręczne pokazujące status 
połączenia

2. Po połączeniu, można rozpocząć 
przeglądanie Internetu. Jeśli 
stosowany jest program Internet 
Explorer, wyświetlana jest domyślna 
strona.

Wyświetlenie okna 
pomocniczego

UWAGA: 
• Jeśli program ActiveSync jest ustawiony na 
automatyczną synchronizację z serwerem 
Exchange Server, synchronizacja zostanie 
wykonana po ponownym połączeniu. 
• Połączenie GPRS zostanie automatycznie 
ponownie nawiązane po każdorazowym 
uruchomieniu aplikacji, która wymaga połączenia 
GPRS (np. Internet Explorer, Pocket MSN).
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Informacje kontaktowe
ASUSTeK COMPUTER INC. (Tajwan) 
Hotline:  0800-093-456 (połączenia bezpłatne wyłącznie z Tajwanu) 
Faks: 886-2-2895-9254 
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 
WWW: http://tw.asus.com 

ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku) 
Hotline: 886-2-2894-3447 
Faks: 886-2-2890-7698 
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 
WWW: http://www.asus.com 

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy/Austria)  
Hotline: MB/Others: +49-2102-9599-0 
Komputery Notebook: +49-2102-9599-10 
Faks: +49-2102-9599-11 
E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm 
WWW: http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Chiny) 
Telefon: +86-10-82667575 
E-Mail: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.


