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Wprowadzenie 

MiniVision to telefon komórkowy zaprojektowany specjalnie dla osób niedowidzących, 

słabowidzących lub niewidomych. Dzięki wbudowanej zwykłej klawiaturze i całkowicie 

udźwiękowionemu interfejsowi, MiniVision jest w 100% dostępny i łatwy w użyciu. Interfejs 

użytkownika i funkcje telefonu zostały w pełni udostępnione tak, aby maksymalnie ułatwić naukę 

obsługi samego telefonu i jego użycie w życiu codziennym. Niniejszy podręcznik obsługi został 

zaprojektowany tak, aby pozwolić użytkownikowi zapoznać się krok” po kroku ze wszystkimi 

funkcjami oferowanymi przez MiniVision. Jest to uzupełnienie podręcznika "szybki start", 

pozwalające w pełni wykorzystać możliwości telefonu MiniVision. 

 

Zawartość opakowania 

MiniVision jest dostarczany z: 

- Akumulatorem 

- Ładowarką sieciową USB 220 / 110 Voltów – 5 Voltów 

- Kablem mikro USB 

- Stereofonicznymi słuchawkami z mikrofonem 

- Smyczą 

- Podręcznikiem szybki start 

Lista akcesoriów, konfiguracji lub wersji produktu może się różnić w zależności od kraju. Wygląd 

i właściwości produktu i akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zalecamy stosowanie 

wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów firmy KAPSYS. Używanie niezatwierdzonych akcesoriów może 

prowadzić do problemów z wydajnością, a także wadliwych działań nieobjętych gwarancją. 

 

Opis produktu 

Panel przedni 

Przednia obudowa MiniVision jest podzielona na dwie odrębne części: Na górze znajduje się 2.4-

calowy ekran umożliwiający przeglądanie zawartości telefonu. Jasność ekranu, rozmiar tekstu 

i kontrast można zmienić w sekcji ustawienia telefonu - "Ekran".  Nad ekranem znajduje się głośnik 

używany podczas połączeń telefonicznych.  w dolnej części MiniVision, pod ekranem, znajduje się 

zwykła klawiatura. Klawiatura jest podzielona na dwie części: Pierwszą częścią są panele nawigacyjne 

i kontrolne umożliwiające nawigację w systemie menu, zarządzanie głośnością i uruchamianie 

określonych czynności.  Panele nawigacyjne i kontrolne składają się z następujących części: 

W środkowej części panelu znajduje się przycisk joysticka w kształcie zaokrąglonego prostokąta. 

Każda strona joysticka jest klikalna i umożliwia wykonanie akcji. w pozostałej części dokumentu 
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użyjemy terminów: „góra”, „dół”, „lewo”, „prawo”, aby określić użycie joysticka. Centralna część 

klawisza joysticka oznaczona jako klawisz „OK”, pozwala zatwierdzić wybrany element. 

Opis działań joysticka: 

- „w górę”: wybiera poprzedni element. 

- „w dół”: wybiera następny element. 

- W lewo: zmniejsza głośność. 

- W prawo: zwiększa głośność. 

- „OK”: zatwierdza wybrany element Więcej informacji można znaleźć w części „Rozpoczynamy 

pracę”. 

Uwaga: Długie naciśnięcie klawisza „OK” aktywuje rozpoznawanie głosu. Umożliwia to używanie 

głosu do dyktowania tekstu w polach edycji danych (do korzystania z tej funkcji wymagane jest 

połączenie z Internetem). Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w rozdziale 

"Dyktowanie za pomocą rozpoznawania głosu". 

Po lewej stronie joysticka znajdują się przyciski Menu i odbierz połączenie, odpowiednio jeden nad 

drugim i oddzielone poziomym paskiem. 

- Klawisz menu oznaczony kwadratem, otwiera menu powiązane z bieżącym ekranem, 

wyświetla dodatkowe opcje i ustawienia aplikacji. Zwykle umożliwia to dostęp do ustawień 

funkcji lub dodatkowych opcji, takich jak: zatwierdzanie wyboru, wysyłanie, anulowanie, 

usuwanie, edytowanie itd. 

- Przycisk odbierz połączenie oznaczony trzema pionowymi zielonymi kropkami, odbiera 

połączenie przychodzące lub Aktywuje skrót otwierający aplikację „Telefon”, bezpośrednio 

z dowolnego ekranu. 

- Po prawej stronie joysticka znajdują się klawisze „wstecz” i "odrzuć połączenie", odpowiednio 

jeden nad drugim i oddzielone poziomym paskiem. 

- Klawisz „wstecz”, oznaczony trójkątem umożliwia przejście do poprzedniego ekranu lub 

usunięcie znaku w polu edycyjnym. 

- Krótkie naciśnięcie klawisza "odrzuć połączenie", oznaczonego trzema poziomymi 

czerwonymi kropkami, zawiesza bieżące połączenie, kończy połączenie, pozwala powrócić do 

ekranu początkowego lub umożliwia wyjście z trybu uśpienia. Długie naciśnięcie przycisku 

"odrzuć połączenie", włącza lub wyłącza telefon Minivision. 

- Druga część klawiatury to klawiatura alfanumeryczna, która pozwala wprowadzać dane 

tekstowe do MiniVision. Składa się z 12 klawiszy (4 rzędy po 3 klawisze w każdym): 

 pierwszy rząd klawisze - 1, 2, 3 

 drugi rząd klawisze - 4, 5, 6 

 trzeci rząd klawisze - 7, 8, 9 

 czwarty rząd klawisze - * , 0, #. 

- Na klawiszu z cyfrą 5 znajduje się ergonomiczny wyczuwalny dotykiem znak. Użycie klawiatury 

alfanumerycznej opisano w rozdziale „Pisanie za pomocą zwykłej klawiatury”. 
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Górna krawędź 

Na górnej krawędzi telefonu znajduje się wycięcie umożliwiające założenie paska do noszenia 

telefonu na szyi. Aby to zrobić, po prostu zdejmij tylną pokrywę MiniVision, a następnie przełóż pętlę 

paska przez wycięcie. Po ułożeniu paska załóż tylną pokrywę. 

Prawa krawędź 

Po prawej stronie telefonu dostępne jest gniazdo audio jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek. 

Dolna krawędź 

Po lewej stronie znajduje się mikrofon do rozmów w trakcie połączeń telefonicznych i rozpoznawania 

głosu. Z prawej strony mikrofonu dostępne jest złącze Micro USB do ładowania urządzenia 

MiniVision. Jeszcze dalej po prawej stronie znajduje się wycięcie do zdejmowania tylnej pokrywy 

MiniVision. Tylna pokrywa MiniVision jest w pełni demontowalna i zapewnia dostęp do baterii, 

gniazda karty SIM i karty micro SD. 

Panel tylny 

Na samej górze z tyłu obudowy po lewej stronie znajduje się kamera używana do aplikacji „Detektor 

kolorów”. Po prawej stronie kamery znajduje się główny głośnik do odsłuchiwania audio i mowy 

syntetycznej. 
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Uruchomienie telefonu MiniVision 

Instalacja karty SIM 

MiniVision jest kompatybilny tylko z kartami Nano SIM (format 4FF). Aby zainstalować kartę SIM, 

odwróć telefon, wsuń paznokieć do wycięcia w lewym, dolnym rogu telefonu i podnieś tylną 

pokrywę. Złącze karty SIM i złącze Micro SD są umieszczone obok siebie, pod baterią, na górze płytki 

elektronicznej. Złącze karty SIM znajduje się po lewej stronie, a Złącze karty SD po prawej. Pociągnij 

uchwyt do siebie i podnieś go w celu odblokowania złącza karty SIM. Umieść kartę nano SIM w złączu 

awersem do dołu tak, by ścięty róg znajdował się w prawym, dolnym rogu. Popchnij uchwyt od siebie 

w celu zablokowania złącza karty SIM.  

Uwaga: Można wykonać tę samą procedurę, by umieścić zewnętrzną kartę SD rozszerzającą pamięć 

wewnętrzną telefonu, w gnieździe znajdującym się na prawo od gniazda karty SIM. 

Instalacja baterii 

Zamontuj baterię, umieszczając najpierw jej dolną część, tę ze stykami w prawym, dolnym rogu, 

a następnie lekko ją popchnij, by wpasowała się na swoje miejsce. Na koniec załóż pokrywę telefonu, 

wyrównaj ją dopasowując do otworów i delikatnie naciśnij aż zaskoczy na właściwym miejscu. 

Ładowanie baterii 

Przed pierwszym użyciem zalecamy ładowanie baterii co najmniej przez cztery godziny. Następnie 

można ładować baterię wedle potrzeb. Kablem USB należy połączyć MiniVision z ładowarką, po czym 

podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego i ładować urządzenie. Nagrzewanie się telefonu 

podczas ładowania lub podczas długiego użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Samodzielny czas 

pracy MiniVision zależy od tego, jak często z niego korzystasz. Im dłużej używasz telefonu, tym 

szybciej rozładuje się bateria. Możesz zoptymalizować pobór mocy baterii, dostosowując określone 

ustawienia, takie jak jasność ekranu, opóźnienie trybu uśpienia lub wyłączenie funkcji Bluetooth i Wi-

Fi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Ustawienia”.  

Uwaga: Gdy kabel USB jest podłączony do MiniVision, nie można zamykać ani zdejmować tylnej 

pokrywy. 

 

Włączanie i wyłączanie MiniVision 

Aby włączyć telefon MiniVision, naciśnij i przytrzymaj przycisk "odrzuć połączenie" znajdujący się 

w prawym dolnym rogu panelu nawigacji. Gdy urządzenie zaczyna wibrować, zwolnij przycisk. Jeśli 

urządzenie się nie uruchomi, sprawdź, czy bateria została poprawnie zainstalowana, w razie potrzeby 

ponownie powtórz procedurę instalacji baterii. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

"odrzuć połączenie". Następnie naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wyłączenie telefonu. 

Poczujemy lekkie wibracje zanim urządzenie zostanie całkowicie „wyłączone. 
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Tryb uśpienia 

Gdy aktywny jest ekran główny, krótkie naciśnięcie przycisku odrzuć połączenie spowoduje przejście 

telefonu w tryb uśpienia. MiniVision ogłosi "Tryb uśpienia".  W trybie uśpienia mamy wyłączony 

wyświetlacz i klawiaturę, natomiast funkcje telefonu pozostają aktywne. Zawsze możesz odbierać 

połączenia i wiadomości.  Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij ponownie przycisk odrzuć połączenie, 

aby przejść do trybu pracy i powrócić do ekranu początkowego. MiniVision oznajmi "Ekran 

początkowy".   

Uwaga: domyślnie MiniVision przechodzi w tryb uśpienia automatycznie po minucie bezczynności, 

aby oszczędzać baterię. W takim przypadku krótkie naciśnięcie przycisku "odrzuć połączenie", 

przełączy telefon do stanu, w którym znajdował się przed opuszczeniem trybu pracy.  

Uwaga:  MiniVision posiada funkcję o nazwie "Oznajmiaj po wybudzeniu" (Wake Up Speech). Ta 

funkcja pozwala ogłaszać prekonfigurowane informacje po wyjściu z trybu uśpienia.  Korzystanie z tej 

funkcji opisano w sekcji "Udźwiękowienie" w opcjach Ustawienia telefonu. 

 

Szybkie ustawienia 

Po pierwszym uruchomieniu MiniVision kilka kolejnych okien dialogowych pozwala szybko 

skonfigurować telefon. 

Krok 1: Wybór języka. Aby wybrać język telefonu, wysyłany jest komunikat w każdym języku. Użyj 

klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać język i naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Następnie pojawi się 

okno dialogowe z monitem potwierdzenia wybranego języka. Aby zaakceptować wybrany język, 

wybierz "Tak" i potwierdź przyciskiem „OK”. Aby powrócić do wyboru języka, wybierz "Nie" 

i potwierdź przyciskiem „OK”. 

Krok 2: „włącz” udźwiękowienie. Następne okno dialogowe umożliwia włączenie lub wyłączenie 

udźwiękowienia telefonu. Wybierz "Tak", aby wyłączyć czytnik ekranu (tryb bezwzrokowy") lub "Nie", 

jeśli nie chcesz, aby głosowe informacje zwrotne były wypowiadane (tryb dla niedowidzących). 

Następnie potwierdź swój wybór za pomocą przycisku „OK”. Po zakończeniu tego ostatniego kroku 

MiniVision uruchamia się ponownie i pojawia się okno dialogowe wprowadzania kodu PIN karty SIM. 

 

Odblokowanie karty SIM za pomocą dostarczonego kodu PIN 

Karta SIM jest dostarczana z 4-cyfrowym kodem identyfikacyjnym o nazwie PIN. Ten kod blokuje 

kartę SIM przed ewentualnym nieuczciwym użyciem przez osoby trzecie. Po „włączeniu i ”wyłączeniu 

urządzenia MiniVision żądany jest kod PIN karty SIM. Aby odblokować kartę SIM i uzyskać dostęp do 

wszystkich funkcji MiniVision, wprowadź swój kod PIN za pomocą klawiatury i potwierdź przyciskiem 

„OK”. Po potwierdzeniu PIN, MiniVision uruchamia się otwierając ekran początkowy.  
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Uwaga: jeśli po trzech próbach kod PIN nadal będzie nieprawidłowy, karta SIM zostanie zablokowana, 

i będziesz musiał wprowadzić 8-cyfrowy kod PUK otrzymany od usługodawcy, aby odblokować 

urządzenie MiniVision. 

Uwaga: nadal możesz zadzwonić pod numer alarmowy (patrz dostępność usługodawcy), 

bezpośrednio z ”OK” na dialogowego odblokowania kodu PIN. 
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Pierwsze kroki 

Podstawy interfejsu użytkownika 

- Interfejs MiniVision został opracowany w celu zapewnienia łatwości obsługi: 

- Wszystkie elementy widoczne na ekranie MiniVision są ułożone w formacie listy, aby zapewnić 

użytkownikowi prostą i liniową nawigację. 

- Brak elementów graficznych, wyświetlane są tylko informacje tekstowe. 

- Każda informacja wyświetlana jest w jednym wierszu. 

- Długie teksty przekraczające szerokość ekranu, automatycznie przewijane są w poziomie. 

- Domyślnie tekst na ekranie jest wyświetlany białą czcionką na czarnym tle. 

- Gdy używasz klawiszy „w górę” i „w dół” do poruszania się po systemie menu telefonu, wybrana 

pozycja jest wyświetlana w odwróconym kolorze. 

- Każdy wybrany element jest udźwiękowiony, jeśli w drugim kroku szybkich ustawień włączono 

opcję "Udźwiękowienie", jak to opisano powyżej. 

- Podczas otwierania nowego okna, MiniVision wybiera pierwszy element na liście. 

- Po powrocie do poprzednio otwartego okna, MiniVision powraca do ostatnio wybranego 

elementu. 

- Kiedy przejdziemy na początek lub koniec listy, po oznajmieniu nazwy elementu, usłyszymy 

dodatkowy sygnał dźwiękowy. 

- Jako gwarancja i potwierdzenie wykonania wybranej czynności, na ekranie wyświetla się okno 

dialogowe, albo komunikat w postaci rozwijanego menu (Informacje te również są oznajmiane, 

jeśli wybrana jest opcja "czytnik ekranu"). Aby zamknąć tę wiadomość, po prostu naciśnij dowolny 

klawisz i kontynuuj korzystanie z telefonu. 

 

Poruszanie się po systemie menu MiniVision 

Oto różne klawisze pozwalające nawigować po systemie menu MiniVision: 

- Klawisz „w górę” wybiera poprzedni element z listy.  

- Klawisz „w dół” wybiera następny element z listy.  

- Klawisz „OK” potwierdza wybór i zatwierdza wybrany element. Zatwierdzenie elementu 

zazwyczaj powoduje wyświetlenie nowego ekranu.  

- Klawisz „wstecz" powoduje  cofnięcie się do ostatnio otwartego ekranu, (na przykład w przypadku 

wystąpienia błędu).  

- Klawisz „menu” służy do uzyskiwania dostępu do opcji wyświetlanego ekranu.  

- Przycisk "odrzuć połączenie", powoduje powrót do ekranu głównego. Jeśli jesteś już na ekranie 

głównym, naciśnięcie przycisku "odrzuć połączenie", spowoduje przejście telefonu w tryb 

uśpienia.   

Uwaga: długie naciśnięcie klawisza „w górę” powoduje wybór pierwszego elementu na liście, a długie 

naciśnięcie klawisza „w dół” powoduje wybranie ostatniego elementu na liście. Opis wszystkich 
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funkcji skrótów klawiaturowych znajduje się w rozdziale „Indeks - skróty klawiaturowe panelu 

nawigacji”. 

Regulacja głośności audio MiniVision 

Naciśnięcie klawisza „w lewo” lub „w prawo” otwiera okno ustawień głośności audio MiniVision. 

Możesz zmieniać różne ustawienia poziomów głośności dla następujących kategorii: 

- Ogólna głośność, 15 poziomów głośności dla czytnika ekranu i radia FM. 

- Głośność alarmu, 7 poziomów głośności dźwięków alarmu. 

- Głośność dzwonka, 7 poziomów głośności dzwonków telefonu. 

Po otwarciu panelu ustawień głośności, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać głośność, której 

poziom chcesz zmienić. Domyślnie wybrana jest "Ogólna głośność". Następnie użyj klawisza  

„w lewo”, aby zmniejszyć głośność (ściszyć) lub klawisz w prawo, aby zwiększyć głośność (pogłośnić). 

Ekran regulacji głośności zamyka się automatycznie po 5 sekundach bezczynności. Możesz zamknąć 

ten ekran w dowolnym momencie, naciskając przycisk „OK” lub klawisz „wstecz”. 

Uwaga: Głośność audio telefonii komórkowej jest regulowana niezależnie. Ustawiana jest 

bezpośrednio podczas połączenia telefonicznego za pomocą klawiszy w lewo lub w prawo.  

Uwaga: Poziomowi 0 głośności dzwonka odpowiada tryb "Cichy", (wibracje i dzwonek wyłączony). 

 

Pisanie przy pomocy zwykłej klawiatury 

Kiedy MiniVision oznajmia "Pole edycyjne", oznacza to, że możesz wprowadzić dane alfanumeryczne. 

Klawiatura alfanumeryczna (od 1 do klawisza #) służy do wprowadzania tekstu lub cyfr. Każdy klawisz 

na klawiaturze zapewnia dostęp do kilku znaków. Naciśnięcie tego samego klawisza kolejno i szybko 

przewija znaki. 

- Klawisz 1 służy do wprowadzania cyfry 1 oraz znaków interpunkcyjnych lub znaków specjalnych 

(@, &, +, nawiasów itd.). 

- Klawisze od 2 do 9 służą do wstawiania znaków alfanumerycznych. Na przykład klawisz 2 przewija 

następujące znaki: a, b, c, 2, A, B, C, ponownie do a itd. 

- Klawisz 0 służy do wstawiania spacji lub znaku "+". 

- Klawisz * (gwiazdka) przełącza klawiaturę do trybu "normalna", "Shift" lub "numeryczna". 

- Klawisz # (hash), otwiera okno wyboru symboli, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych. 

Po otwarciu okna użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać żądany znak z listy i potwierdź 

przyciskiem „OK”. Naciśnij klawisz # po raz drugi, aby otworzyć ekran wyboru emotikon. Użyj 

klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby przewinąć listę dostępnych emotikon i zatwierdź przyciskiem 

„OK”, aby wstawić go do pola edycji.  Pełna lista przypisanych znaków dla klawiatury 

alfanumerycznej jest dostępna w tabeli „Indeks - klawisze panelu nawigacyjnego”. Po 

wprowadzeniu tekstu można użyć klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby powtórzyć cały 

wprowadzony tekst. Następnie naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wprowadzone dane.  
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Uwaga: długie naciśnięcie klawiszy od 0 do 9 w polu edycyjnym umożliwia bezpośrednie 

wprowadzenie cyfry bez przewijania po literach. Na przykład: aby wpisać cyfrę 2 w polu edycji, 

możesz wykonać 4 krótkie naciśnięcia klawisza 2 (a, b, c, 2), lub nacisnąć i przytrzymać klawisz 2. 

 

Dyktowanie z rozpoznawaniem głosu 

MiniVision posiada funkcję rozpoznawania mowy, która umożliwia wprowadzanie tekstu w polu 

edycji za pomocą dyktowania głosem. Ta usługa wymaga połączenia z Internetem (Wi-Fi za 

pośrednictwem routera lub sieci 3G / 4G, która wymaga karty SIM z subskrypcją danych).  Jeśli nie 

jesteś podłączony do sieci z subskrypcją danych lub wskaźnik transmisji danych jest zbyt mały, usługa 

nie będzie działać, a MiniVision poinformuje Cię o tym komunikatem na ekranie "Brak połączenia 

transmisji danych. Do uzyskania dostępu do sieci potrzebujesz 3G lub Wi-Fi ".  Aby użyć 

rozpoznawania głosu, naciśnij i przytrzymaj klawisz „OK” w polu edycji, aż usłyszysz sygnał 

dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału wyraźnie wypowiedz tekst. Rozpoznawanie głosu zostaje 

zatrzymane, gdy tylko przestaniesz mówić (lub jeśli zrobisz dłuższą przerwę). Po chwili rozpoznany 

tekst zostanie wstawiony do pola edycji i odczytany. Jeśli chcesz dokonać korekty, możesz również 

edytować tekst za pomocą klawiatury, tak jak to opisano wcześniej. Poniżej kilka zaleceń dotyczących 

korzystania z funkcji rozpoznawania mowy: 

- Poczekaj na koniec sygnału dźwiękowego, aby rozpocząć dyktowanie tekstu. 

- Ciche otoczenie poprawi wynik rozpoznawania mowy. 

- Możesz używać dyktowanie głosem w polu edycyjnym tyle razy, ile zechcesz, a rozpoznane 

i wstawiane teksty będą ze sobą łączone. 

- Możesz dodać znaki interpunkcyjne do dyktowanego głosem tekstu, (",", "?", "!", Itd.), które 

należy wtedy wypowiedzieć wyraźnie na głos. Wymów pożądaną interpunkcję. Na przykład: "Czy 

chcesz w niedzielę zjeść obiad w domu ze znakiem zapytania". 

- Rozpoznawanie mowy wykorzystuje kontekst zdania. Zatem będzie bardziej trafne w przypadku 

długich zdań niż w przypadku nielicznych grup słów. 

 

Usuwanie tekstu 

W polu edycji krótkie naciśnięcie przycisku „wstecz” spowoduje skasowanie ostatnio 

wprowadzonego znaku. Aby usunąć cały wprowadzony tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz „wstecz”. 

 

Modyfikowanie tekstu 

W polu edycji możesz użyć klawiszy „w lewo” lub „w prawo”, aby przesunąć kursor i usunąć lub dodać 

znak, słowo lub frazę.  

- Klawisz „w lewo” przesuwa kursor w lewo w polu edycji.  

- Klawisz „w prawo” przesuwa kursor w prawo w polu edycji.  
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Uwaga: Nie można zmienić głośności dźwięku MiniVision podczas edycji tekstu, ponieważ klawisze 

w Lewo i w Prawo są przypisane do ruchu kursora. 

 

Menu pola Edycji 

Gdy na ekranie wyświetli się pole edycji, możesz nacisnąć przycisk „menu”, aby uzyskać dostęp do 

następujących opcji: 

- Zapisz: zapisuje zmiany wprowadzone w polu edycji. 

- Odrzuć: anuluje zmiany wprowadzone w polu edycji. 

- Usuń wszystko: usuń cały tekst w polu edycji. 

- Kopiuj wszystko: skopiuj cały tekst pola edycji do schowka. 

- Wytnij wszystko: skopiuj, a następnie usuń cały tekst z pola edycji i skopiuj go do schowka. 

- Wklej wszystko: wkleja zawartość schowka do pola edycji. 

 

Skróty klawiaturowe dla pola edycji 

Gdy na ekranie wyświetli się tekstowe pole edycyjne, wtedy możesz użyć skrótów klawiaturowych do 

nawigacji kursorem, zaznaczania, kopiowania, wycinania lub wklejania tekstu. Aby to zrobić, 

jednocześnie naciśnij klawisz gwiazdki i inny klawisz na klawiaturze, aby uruchomić określone akcje. 

Oto lista dostępnych akcji: 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz * i krótko naciśnij klawisz strzałka w Lewo: zaznacza znak po lewej 

stronie kursora. (Można użyć wiele razy, aby zaznaczyć część tekstu, np. aby zaznaczyć całe słowo 

lub frazę). 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz * i krótko naciśnij klawisz w prawo: zaznacza znak po prawej stronie 

kursora. (Można użyć wiele razy, aby zaznaczyć część tekstu, np. aby zaznaczyć całe słowo lub 

frazę). 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz * i krótko naciśnij klawisz 0: zaznacza cały tekst w polu edycji. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz * a następnie krótko naciśnij klawisz 3: wycina zaznaczony tekst 

i kopiuje go do schowka. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz * i krótko naciśnij klawisz 6: kopiuje zaznaczony tekst i zapisuje go 

w schowku. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz * a następnie krótko naciśnij klawisz 9: wkleja tekst ze schowka. 

 

Skróty klawiaturowe funkcji ułatwień  dostępności 

Skróty klawiaturowe umożliwiają otwieranie menu ułatwień dostępności, takich jak zarządzanie 

szybkością mowy syntetycznej, powtarzanie lub wypowiadanie ostatniego elementu oznajmianego 

przez MiniVision. MiniVision obsługuje skróty ułatwień dostępności za pomocą klawiatury działającej 
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na wszystkich ekranach. Aby użyć skrótu ułatwień dostępności, naciśnij jednocześnie klawisz # i inny 

klawisz na klawiaturze.  

Oto lista dostępnych skrótów: 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz # i krótko naciśnij klawisz 0: otwiera ustawienia telefonu. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz #, a następnie krótko naciśnij klawisz 1: oznajmia status telefonu 

(czas, poziom baterii, Stan Wi-Fi, status Bluetooth, stan sieci). 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz # i krótko naciśnij klawisz 2: odczytuje wszystkie elementy listy, 

jeden po drugim, od góry strony. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz #, a następnie krótko naciśnij klawisz 4: zmniejsza szybkość głosu 

syntezatora mowy. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz # i krótko naciśnij klawisz 5: zwiększa szybkość głosu syntezatora  

mowy. 

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz #, a następnie krótko naciśnij klawisz 7: powtórzenie ostatniego 

elementu oznajmianego przez MiniVision. 

Naciśnij i przytrzymaj klawisz # i krótko naciśnij klawisz 8: wypowiada ostatni element oznajmiany 

przez MiniVision (znak po znaku). 
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Ekran początkowy i lista aplikacji 

Ekran początkowy 

Ekran początkowy to główny ekran MiniVision. Ten ekran pozwala szybko odczytać czas, liczbę 

nieprzeczytanych wiadomości i liczbę nieodebranych połączeń w telefonie. Naciśnięcie klawisza 

"odrzuć połączenie„ powoduje powrót do ekranu początkowego, gdy telefon jest wyłączony. Możesz 

wrócić do ekranu początkowego w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji. Jest to szczególnie 

przydatne, gdy zagubisz się w otwartym menu telefonu.  

Uwaga: Gdy wyświetlany jest ekran początkowy, możesz wybrać numer telefonu lub użyć szybkiego 

wybierania (długie naciśnięcie klawisza numerycznego na klawiaturze, aby szybko zadzwonić do 

przypisanego kontaktu). Te dwie funkcje zostały szczegółowo opisane w sekcji "Telefon". Aby wyjść 

z ekranu początkowego i uzyskać dostęp do listy aplikacji, naciśnij jeden z następujących trzech 

klawiszy: „w górę”, „w dół” lub „OK”. 

 

Lista aplikacji 

Po wyjściu z ekranu początkowego, jak opisano wcześniej, zobaczysz listę aplikacji, czyli listę funkcji 

telefonu. MiniVision posiada 10 aplikacji: 

- Telefon. 

- Kontakty. 

- Wiadomości. 

- Alarm. 

- Kalendarz. 

- Radio FM. 

- Detektor kolorów. 

- Kalkulator. 

- SOS. 

- Ustawienia. 

Każda aplikacja została szczegółowo objaśniona w kolejnych sekcjach.  Aby otworzyć aplikację, użyj 

klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać aplikację, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby 

uruchomić aplikację. Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk „wstecz”. Może być konieczne użycie 

klawisza „wstecz” więcej niż jeden raz, jeśli otworzyłeś kilka ekranów tej samej aplikacji.  Możesz 

również zamknąć aplikację bez zapisywania bieżących zmian, powracając do ekranu głównego, 

naciskając klawisz "odrzuć połączenie".  

Uwaga:  Lista aplikacji zainstalowanych domyślnie w MiniVision może się różnić w zależności od 

kraju, usługodawcy i konfiguracji produktu. 
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Telefon 

Aplikacja Telefon umożliwia nawiązywanie połączeń, przeglądanie poczty e-mail i historii połączeń. 

Dostęp do aplikacji Telefon można uzyskać w dowolnym momencie, naciskając klawisz "odbierz 

połączenie". 

 

Odbieranie połączenia przychodzącego 

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz odbierz połączenie, aby odebrać połączenie przychodzące. 

Klawisz "odbierz połączenie" znajduje się po lewej stronie panelu nawigacji, poniżej klawisza Menu. 

Symbolizują go trzy pionowe zielone kropki.  Domyślnie włączone jest ustawienie "odbierz połączenie 

za pomocą klawiszy 0-9", które umożliwia odebranie połączenia przychodzącego przez naciśnięcie 

dowolnego klawisza alfanumerycznego na klawiaturze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się 

z sekcją „Klawiatura” w ustawieniach MiniVision.  

Uwaga: Gdy telefon dzwoni, możesz wyciszyć telefon i usłyszeć identyfikator dzwoniącego(imię 

i nazwisko), naciskając klawisz w lewo lub w prawo. Aby powtórzyć identyfikator dzwoniącego, 

naciśnij klawisz „w górę”. 

 

Kończenie połączenia 

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz "odrzuć połączenie" znajdujący się po prawej stronie 

panelu nawigacyjnego, pod przyciskiem „wstecz”. Symbolizują go trzy poziome czerwone kropki. 

 

Odrzucanie połączenia przychodzącego 

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz "odrzuć połączenie". 

 

Nawiązywanie połączenia telefonicznego. 

Na ekranie początkowym użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać jedną z następujących 

czterech opcji: 

- Wybierz kontakt: umożliwia wybranie kontaktu z książki telefonicznej. Użyj klawiszy „w górę” lub 

„w dół”, aby wybrać kontakt z listy i rozpocząć połączenie, naciskając klawisz „OK”.  

Uwaga: podobnie jak w aplikacjach Kontakt i Wiadomości, możesz użyć klawiatury alfanumerycznej, 

aby znaleźć kontakt. Lista nazw jest filtrowana podczas pisania. Filtr jest wykonywany na początku 

imienia i nazwiska. Możesz przeglądać listę filtrowanych kontaktów w dowolnym momencie, 

używając klawiszy „w górę” lub „w dół”. Aby usunąć znak z filtra, naciśnij klawisz „wstecz”. Po 

znalezieniu kontaktu naciśnij klawisz „OK”, aby zainicjować połączenie. 
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- Wybierz numer: umożliwia wprowadzenie kolejnych cyfr numeru telefonu. Po wyświetleniu 

„OK”na edycji wpisz swój numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie potwierdź wpis 

i rozpocznij połączenie, naciskając klawisze „OK” lub "odbierz połączenie". 

Uwaga: Możesz również wybrać numer telefonu bezpośrednio na ekranie początkowym lub na 

stronie głównej aplikacji Telefon. Aby to zrobić, użyj klawisze na klawiaturze numerycznej, aby wybrać 

kolejne cyfry numeru, a następnie potwierdź swój wpis i rozpocznij połączenie, naciskając przycisk 

„OK” lub klawisz "odbierz połączenie". 

- Historia połączeń: umożliwia oddzwonienie do wskazanego kontaktu lub numeru telefonu 

zapisanego w historii połączeń. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać numer, który 

chcesz przywołać, i naciśnij klawisz „OK”, aby otworzyć ekran opcji. Użyj ponownie klawiszy „w 

górę” lub „w dół”, aby wybrać "Zadzwoń" i zatwierdź przyciskiem „OK”. 

- Poczta głosowa: pozwala zadzwonić na automatyczną sekretarkę, aby odsłuchać wiadomości 

poczty głosowej. 

 

Opcje dostępne podczas połączenia 

Podczas połączenia możesz nacisnąć klawisz Menu, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: 

- „włącz” głośnik: przełącza dźwięk komunikacji w głośniku MiniVision (tryb głośnomówiący). Aby 

wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij ponownie przycisk Menu, wybierz „wyłącz” głośnik" 

i potwierdź przyciskiem „OK”. 

- Wycisz: wycisza mikrofon MiniVision, aby rozmówca Cię nie słyszał. 

- Dodaj połączenie: wstrzymuje rozmowę i wywołuje drugi kontakt. Użyj klawiszy „w górę” lub „w 

dół”, aby wybrać drugi kontakt z listy, a następnie naciśnij klawisz „OK”, aby rozpocząć nowe 

połączenie.  Aby zmienić rozmówcę podczas podwójnego połączenia, naciśnij Menu, następnie 

użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Zamiana połączeń" i potwierdź klawiszem „OK”. 

Uwaga:  podczas podwójnego połączenia klawisz "odrzuć połączenie" kończy bieżące połączenie 

i przełącza się na wstrzymane połączenie.  Aby wprowadzić połączenia w trybie konferencji, naciśnij 

Menu, następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Konferencja" i zatwierdź 

przyciskiem „OK”. 

Uwaga:  Podczas połączenia konferencyjnego klawisz "odrzuć połączenie" kończy oba połączenia. 

Historia połączeń 

Historia połączeń umożliwia wyświetlanie wszystkich połączeń wykonanych, odebranych 

i nieodebranych z / do MiniVision. Liczba nieodebranych połączeń jest podana na ekranie głównym, 

a także na liście aplikacji po wybraniu "Telefon". Opcja "Wybudź i powiedz", pozwala również ogłosić 

liczbę nieodebranych połączeń odebranych po wyjściu z trybu uśpienia. Aby uzyskać więcej 

informacji, zapoznaj się z sekcją «Udźwiękowienie» w ustawieniach MiniVision. Uwaga:  

powiadomienia o nieodebranych połączeniach znikną po sprawdzeniu historii połączeń. 

Na głównym ekranie aplikacji Telefon, użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Historia 

połączeń" i potwierdź klawiszem „OK”. Połączenia wykonane, odebrane i nieodebrane są 
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wymienione od najnowszych do najstarszych. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby 

wybrać kontakt lub numer połączenia z listy, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby uzyskać dostęp 

do następujących opcji: 

- Połącz: aby oddzwonić do wybranego kontaktu lub numeru. 

- Szczegóły: umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia. Dostępne są następujące opcje: 

 Nazwa: podaje nazwę kontaktu, który do Ciebie dzwonił lub do kogo zadzwoniłeś (dostępne 

tylko, jeśli numer telefonu jest zapisany w kontaktach). 

 Data: pozwala poznać datę połączenia. 

 Czas trwania: pozwala sprawdzić czas trwania połączenia. 

 Status: umożliwia określenie rodzaju połączenia (połączenie wychodzące, przychodzące, 

nieodebrane). 

 Numer telefonu: umożliwia poznanie numeru telefonu kontaktu. 

- Usuń: usuń połączenie z historii. 

- Utwórz kontakt: umożliwia utworzenie kontaktu dla nieznanego numeru w historii. Pojawi się 

ekran tworzenia nowego kontaktu ze wstępnie wypełnionym polem "Numer telefonu". Postępuj 

zgodnie z procedurą "Utwórz kontakt", aby sfinalizować tworzenie nowego kontaktu.   

Uwaga: Aby usunąć wszystkie numery z historii połączeń, naciśnij Menu dla "Historia połączeń", 

a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Usuń wszystko" i potwierdź przyciskiem 

„OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" za pomocą klawiszy „w górę” lub „w 

dół” i naciśnij klawisz „OK”, aby potwierdzić usunięcie całej historii. 

 

Ustawienia 

Na głównym ekranie aplikacji Telefon naciśnij przycisk Menu, aby uzyskać dostęp do opcji aplikacji 

Telefon, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Ustawienia" i zatwierdź 

przyciskiem „OK”. Dostępne są następujące ustawienia: 

- Wibracja: umożliwia „włączenie wibracji, gdy telefon dzwoni podczas połączenia przychodzącego. 

Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Naciśnij klawisz „OK”, aby go aktywować. 

- Dzwonek telefonu: umożliwia ustawienie ogólnego dzwonka telefonu. Naciśnij „OK”, aby zmienić 

dzwonek. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na liście, aby wybrać dzwonek, zostanie on 

automatycznie odtworzony w ciągu kilku sekund. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wybór 

i powrócić do ekranu ustawień. 

- Numer poczty głosowej: umożliwia ustawienie numeru telefonu poczty głosowej. Naciśnij „OK”, 

aby wejść do pola edycji i wpisz numer. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, aby zapisać. Będziesz 

wtedy mógł zadzwonić do automatycznej sekretarki bezpośrednio za pomocą funkcji „szybkie 

wybieranie”, wciskając klawisz z cyfrą 1. 

- Przekazywanie połączeń: pozwala ustawić automatyczne przekazywanie połączeń. Domyślnie 

przekazywanie połączeń nie jest włączone. Naciśnij przycisk „OK”, aby uzyskać dostęp do 

następujących opcji: 
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 Zawsze przekazuj: umożliwia przekazywanie połączeń na inny numer. Naciśnij klawisz 

„OK”, aby uzyskać dostęp do tej konfiguracji. Dostępne są dwie opcje: 

 Status: pozwala sprawdzić status przekazywania połączeń („włącz” / „wyłącz”). 

 Przekaż na numer: ustawia numer, na który przekazywane są połączenia. Naciśnij 

„OK”, aby wejść do pola edycji i wstaw numer. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, 

aby zapisać numer. 

 Przekazuj, gdy zajęte: umożliwia przekierowanie połączeń na inny numer, gdy już 

prowadzisz rozmowę. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do tej konfiguracji. 

Dostępne są dwie opcje: 

 Status: pozwala sprawdzić status przekazywania połączeń („włącz” / „wyłącz”). 

 Przekaż na numer: ustawia numer, na który przekazywane są połączenia. Naciśnij 

„OK”, aby wejść do pola edycji i wstaw numer. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, 

aby zapisać numer. 

 Przekazuj, gdy nie ma odpowiedzi: umożliwia przekierowanie połączeń na inny numer, gdy 

nie odbierasz połączenia. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do tej konfiguracji. 

Dostępne są dwie opcje: 

 Status: pozwala sprawdzić status przekazywania połączeń („włącz” / „wyłącz”). 

 Przekaż na numer: ustawia numer, na który przekazywane są połączenia. Naciśnij 

„OK”, aby wejść do pola edycji i wstaw numer. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, 

aby zapisać numer. 

 Przekaż dalej, gdy nieosiągalny: umożliwia przekierowanie połączeń na inny numer, gdy 

telefon jest niedostępny. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do tej konfiguracji. 

Dostępne są dwie opcje: 

 Status: pozwala sprawdzić status przekazywania połączeń („włącz” / „wyłącz”). 

 Przekaż na numer: ustawia numer, na który przekazywane są połączenia. Naciśnij 

„OK”, aby wejść do pola edycji i wstaw numer. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, 

aby zapisać numer. 

- ID dzwoniącego: umożliwia przesyłanie numeru telefonu, gdy dzwonisz do kogoś. Dostępne są 

trzy opcje: "Użyj domyślnej sieci", "ukryj numer", "pokaż numer". Domyślnie wybrane jest "Użyj 

domyślnej sieci". Naciśnij przycisk „OK”, aby edytować. Następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w 

dół”, aby wybrać inną opcję i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

- Połączenie oczekujące: umożliwia odtwarzanie sygnału dźwiękowego w trakcie rozmowy 

i odebrania drugiego połączenia. Domyślnie ta opcja jest włączona. Naciśnij klawisz „OK”, aby go 

„wyłącz”yć. 

 

Szybkie wybieranie 

Szybkie wybieranie umożliwia powiązanie ulubionych kontaktów z klawiszami numerycznymi 

szybkiego dostępu na klawiaturze. Po nawiązaniu kontaktu naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany 

klawisz, aby rozpocząć połączenie z ekranu głównego.  Aby skonfigurować szybkie wybieranie, 

naciśnij Menu na głównym ekranie aplikacji telefonu, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, 
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aby wybrać "Szybkie wybieranie" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się lista numerów szybkiego 

wybierania.  Klawisz z cyfrą 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej i jest skonfigurowany za 

pomocą opcji "Poczta głosowa" dostępnej w "Ustawieniach" aplikacji Telefon. Użyj klawiszy „w górę” 

lub „w dół”, aby wybrać klawisze z cyframi od 2 do 9 i naciśnij klawisz „OK”, aby wyszukać kontakt, 

który chcesz powiązać. Gdy pojawi się lista kontaktów, użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, 

aby wybrać kontakt z listy i potwierdź skojarzenie, naciskając klawisz „OK”. 

Uwaga:  możesz bezpośrednio powiązać numer telefonu z kontaktem na ekranie głównym. Po długim 

naciśnięciu niepowiązanego klawisza numerycznego pojawi się ekran potwierdzenia powiązania. 

Wybierz "Tak" za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” i potwierdź przyciskiem „OK”, aby utworzyć 

numer szybkiego wybierania. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać kontakt z listy 

i potwierdź skojarzenie, naciskając klawisz „OK”. 
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Kontakty 

Aplikacja Kontakty działa jak książka telefoniczna, w której pogrupowane są wszystkie twoje 

kontakty. Główny ekran umożliwia przeglądanie wszystkich kontaktów zapisanych w MiniVision. 

Kontakty są sortowane w kolejności alfabetycznej. Każdy utworzony kontakt ma następujący format: 

imię kontaktu, imię i nazwisko, numer telefonu, typ. 

 

Importowanie kontaktów 

Aby uniknąć problemów ze zgodnością, domyślnie żadne kontakty nie są wyświetlane w MiniVision. 

Jeśli chcesz, możesz zaimportować swoje kontakty z karty SIM lub z pliku VCF.  Aby to zrobić, naciśnij 

klawisz Menu z poziomu ekranu głównego aplikacji Kontakty, aby otworzyć okno  opcji. Użyj klawiszy 

„w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Importuj" i potwierdź przyciskiem „OK”. Zostanie wyświetlony 

ekran z następującymi dwiema opcjami: 

- Importuj z karty SIM: umożliwia skopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci 

wewnętrznej urządzenia MiniVision. Pojawi się okno potwierdzenia importu. Wybierz "Tak" 

i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić import kontaktów z karty SIM. 

- Importuj z pliku VCF: kopiuje wszystkie kontakty zawarte w pliku VCF do wewnętrznej pamięci 

MiniVision. Plik VCF (lub Vcard) jest standardowym formatem pliku używanym do 

przechowywania informacji o kontaktach. Możliwe jest zapisywanie list kontaktów w formacie 

VCF z większości programów do zarządzania kontaktami zainstalowanych na komputerze lub 

telefonie. Aby użyć tej funkcji, musisz najpierw skopiować plik VCF zawierający twoje kontakty do 

wewnętrznej pamięci MiniVision za pomocą komputera. Aby to zrobić, podłącz MiniVision do 

komputera za pomocą kabla USB. MiniVision jest rozpoznawany jako zewnętrzny nośnik pamięci. 

Otwórz folder "MiniVision", a następnie katalog "Wewnętrzna karta pamięci", aby uzyskać dostęp 

do pamięci telefonu. Skopiuj plik VCF do katalogu głównego tego folderu. Po skopiowaniu pliku 

do pamięci wewnętrznej MiniVision naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić import z pliku VCF. 

Pojawi się okno wyboru pliku. Wybierz nazwę pliku VCF za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” 

i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić import z tego pliku. Pojawi się okno potwierdzenia 

importu. Wybierz "Tak" i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić import kontaktów.  

Uwaga:  Podczas procesu importowania na ekranie wyświetlany jest procentowy postęp importu. Po 

zakończeniu procesu importowania MiniVision informuje o liczbie zaimportowanych kontaktów. 

Uwaga:  MiniVision obsługuje tylko jeden numer telefonu dla danego kontaktu. Zaimportowane 

kontakty mające kilka numerów telefonów zostaną zduplikowane do jednego numeru i wyróżnione 

rodzajem numeru (komórka, praca, dom, inne). 
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Utwórz kontakt 

Na głównym ekranie aplikacji Kontakty naciśnij Menu i wybierz "Nowy kontakt" za pomocą klawiszy 

„w górę” lub „w dół” i potwierdź przyciskiem „OK”. Zostanie wyświetlony ekran tworzenia kontaktu 

z następującymi polami do wypełnienia: 

- Imię: pozwala wpisać imię kontaktu. Naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do pola edycji i wpisać 

tekst. Naciśnij ponownie klawisz „OK”, aby zapisać imię i powrócić do ekranu tworzenia kontaktu. 

- Nazwisko: pozwala podać nazwisko osoby kontaktu. Naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do pola 

edycji i wstawić tekst. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, aby zapisać nazwisko i powrócić do 

ekranu tworzenia kontaktu. 

- Numer: pozwala wpisać numer telefonu kontaktu. Naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do pola edycji 

i wstaw numer. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, aby zapisać numer telefonu i powrócić do 

ekranu tworzenia kontaktu. 

Uwaga: MiniVision obsługuje tylko jeden numer telefonu dla danego kontaktu. Jeśli Twój kontakt ma 

dwa numery telefonów, musisz utworzyć drugi kontakt, wypełniając to samo "Imię" i "Nazwisko", 

a następnie zmienić tylko pola "numer" i "Typ". 

- Rodzaj: umożliwia wprowadzenie typu numeru telefonu kontaktu. Dostępne są cztery typy: 

"Telefon komórkowy", "Praca", "Dom", "Inny". Domyślnie wybrana jest opcja "Telefon 

komórkowy". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmodyfikować, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub 

„w dół”, aby wybrać inny typ i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

• Notatka: dodaje notatkę do kontaktu. Naciśnij klawisz „OK”, aby przejść do pola edycji i wstawić 

tekst. Naciśnij ponownie klawisz „OK”, aby zapisać notatkę i powrócić do ekranu tworzenia 

kontaktu. 

- Dzwonek: umożliwia ustawienie niestandardowego dzwonka dla kontaktu. Naciśnij przycisk „OK”, 

aby zmienić dźwięk dzwonka. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na liście, aby wybrać swój 

dzwonek, wybrany dzwonek zostanie odtworzony automatycznie. Potwierdź swój wybór za 

pomocą przycisku „OK”. Dzwonek zostanie zapisany, a okno tworzenia kontaktu zostanie 

wyświetlony ponownie. 

Uwaga: możesz dodawać własne dzwonki w MiniVision. Aby to zrobić, podłącz MiniVision do 

komputera za pomocą kabla USB. MiniVision jest rozpoznawany jako zewnętrzny nośnik pamięci. 

Otwórz folder "MiniVision", a następnie "Wewnętrzna karta pamięci", aby uzyskać dostęp do pamięci 

telefonu. Skopiuj swoje dzwonki MP3 do folderu "Dzwonki". Twoje dzwonki będą wtedy dostępne na 

liście dzwonków i będą identyfikowane nazwą pliku MP3.  Po wypełnieniu pozostałych pól kontaktu 

naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć okno opcji. Następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby 

wybrać "Zapisz" i zatwierdź przyciskiem „OK”.   

Uwaga: Naciśnięcie klawisza „wstecz” zapisuje również kontakt, jeśli przynajmniej jedno 

z powyższych pól zostało wypełnione. 

Uwaga:  kontakty są zawsze zapisywane w pamięci wewnętrznej MiniVision. 



MiniVision – Instrukcja obsługi 
  

 

 27 

Modyfikowanie kontaktu 

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Kontakty użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 

kontakt, który chcesz edytować, i potwierdź przyciskiem „OK”. Kontakt otwiera się w trybie edycji, 

a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać pole, które chcesz zmodyfikować: "Imię", 

"Nazwisko", "Numer", "Typ", "Notatka", "Alarm". Następnie postępuj zgodnie z tą samą procedurą, 

jak 

w przypadku "Utwórz kontakt". Po edycji naciśnij Menu, aby otworzyć opcje ekranu. Następnie użyj 

klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Zapisz" i zatwierdź przyciskiem „OK”. 

Uwaga: Naciśnięcie klawisza „wstecz” pozwala także zapisać kontakt, jeśli przynajmniej jedno z pól 

zostało zmodyfikowane. Aby anulować zmiany wprowadzone w kontaktach, naciśnij Menu, aby 

otworzyć opcje ekranu, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Anuluj". 

Potwierdź anulowanie za pomocą przycisku „OK”. 

 

Usuwanie kontaktu 

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Kontakty użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 

kontakt, który chcesz usunąć, i potwierdź przyciskiem „OK”. Kontakt otwiera się w trybie edycji. 

Naciśnij Menu, aby otworzyć opcje ekranu, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby 

wybrać "Usuń" i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz 

"Tak" i potwierdź przyciskiem „OK” usunięcie. w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź 

przyciskiem „OK”, aby anulować usunięcie. 

 

Usuwanie wszystkich kontaktów 

Aby usunąć wszystkie kontakty, naciśnij Menu na ekranie głównym aplikacji Kontakty, a następnie 

wybierz "Usuń wszystko" za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” i potwierdź przyciskiem „OK”. 

Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby 

potwierdzić usunięcie wszystkich kontaktów. w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź 

przyciskiem „OK”, aby anulować usunięcie. 

 

Wyszukiwanie kontaktu 

Na głównym ekranie aplikacji Kontakty użyj klawiatury alfanumerycznej, aby wpisać nazwę kontaktu. 

Lista nazw jest filtrowana podczas pisania. Filtr jest wykonywany na początku imienia i nazwiska. 

Możesz przeglądać listę filtrowanych kontaktów w dowolnym momencie, używając klawiszy „w górę” 

lub „w dół”. Aby usunąć znak z filtra, naciśnij klawisz „wstecz”. Po znalezieniu kontaktu naciśnij 

klawisz „OK”, aby wyświetlić szczegóły kontaktu. 
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Dzwonienie do kontaktu 

Aby nawiązać połączenie z kontaktem, zaleca się skorzystanie z aplikacji «Telefon». Możesz jednak 

zadzwonić do kontaktu z aplikacji Kontakty. z głównego ekranu aplikacji Kontakty użyj klawiszy „w 

górę” lub „w dół”, aby wybrać kontakt, z którym chcesz się połączyć, i potwierdź przyciskiem „OK”. 

Kontakt otwiera się w trybie edycji. Naciśnij Menu, aby otworzyć opcje ekranu, a następnie użyj 

klawiszy 

„w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Połącz" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby zainicjować połączenie. 

Użyj klawisza "odrzuć połączenie", aby zakończyć połączenie i wrócić do aplikacji "Kontakty". 

 

Wyślij wiadomość tekstową do kontaktu 

Aby wysłać wiadomość tekstową do kontaktu, zaleca się użycie aplikacji «Wiadomości». Możesz 

jednak wysłać wiadomość tekstową do kontaktu z aplikacji "Kontakty". Na głównym ekranie aplikacji 

Kontakty użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać kontakt, do którego chcesz wysłać 

wiadomość, i potwierdź przyciskiem „OK”. Kontakt otwiera się w trybie edycji. Naciśnij Menu, aby 

otworzyć opcje ekranu, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Wyślij 

wiadomość tekstową" i potwierdź przyciskiem „OK”. Zostaniesz przekierowany do aplikacji 

Wiadomości z miejscem docelowym wypełnionym Twoim numerem kontaktowym. Wprowadź swój 

tekst i naciśnij „OK”, aby potwierdzić wysłanie wiadomości tekstowej i wrócić do aplikacji "Kontakty". 

 

Udostępnij kontakt używając wiadomości tekstowej 

 Na głównym ekranie aplikacji Kontakty użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać kontakt, który 

chcesz udostępnić, i potwierdź przyciskiem „OK”. Kontakt otwiera się w trybie edycji. Naciśnij Menu, 

aby otworzyć opcje ekranu, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Wyślij 

kontakt za pomocą wiadomości tekstowej" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Ekran kontaktów otworzy 

się ponownie, wybierz za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” osobę, której chcesz udostępnić ten 

kontakt, a następnie potwierdź przyciskiem „OK”. Zostaniesz przekierowany do aplikacji 

"Wiadomości" z treścią nowego wstępnie wypełnionego SMS-a z danymi kontaktowymi. Naciśnij 

„OK”, aby potwierdzić wysłanie wiadomości tekstowej i powrócić do aplikacji Kontakty. 

 

Eksportuj kontakty 

Z poziomu głównego ekranu aplikacji Kontakty naciśnij Menu i wybierz za pomocą klawiszy „w górę” 

/ „w dół” "Eksportuj do pliku VCF", a następnie potwierdź przyciskiem „OK”. Kopia twoich kontaktów 

jest teraz dostępna w wewnętrznej pamięci MiniVision. Plik VCF o nazwie 00X.VCF (gdzie X to liczba 

plików, których kopie zapasowe już utworzono) może być przechowywany na komputerze. 
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Wiadomości 

Aplikacja Wiadomości umożliwia wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych (SMS). 

MiniVision nie odbiera wiadomości MMS (wiadomości z tekstem zbyt długim lub zawierające 

elementy multimedialne: obrazy, wideo itp.). Główny ekran aplikacji wiadomości pozwala przeglądać 

wszystkie wiadomości odebrane i wysłane do MiniVision. Dostępne są dwa rodzaje wyświetlania: 

- Tryb dyskusji: umożliwia grupowanie wiadomości tekstowych wysyłanych i odbieranych jako 

Dyskusję. Oznacza to, że wszystkie wiadomości odebrane i wysłane do kontaktu są zgrupowane 

w jednym folderze o nazwie Dyskusja. Po otwarciu dyskusji masz dostęp do historii swojej 

korespondencji. 

- Tryb chronologiczny: grupuj wiadomości tekstowe według kategorii. Oznacza to, że wszystkie 

odebrane i wysłane wiadomości są pogrupowane w określone foldery: odebrane wiadomości, 

wysłane wiadomości, niewysłane wiadomości i wersje robocze. Po otwarciu folderu widoczne są 

tylko wiadomości określonego rodzaju w kolejności chronologicznej, tj. odebrane wiadomości 

w folderze.  

Skrzynka odbiorcza. Domyślnie włączony jest tryb dyskusji. Aby zmienić tryb wyświetlania 

wiadomości tekstowych, naciśnij Menu, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 

"Ustawienia" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Gdy otworzy się ekran ustawień, ponownie użyj klawiszy 

„w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Tryb wyświetlania komunikatów" i zatwierdź przyciskiem „OK”. 

Użyj klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Dyskusja" lub "Chronologicznie" i potwierdź 

klawiszem „OK”. w pozostałej części dokumentu działanie aplikacji Wiadomości zostanie wyjaśnione 

dla trybu dyskusji, a następnie dla trybu chronologicznego. 

 

Zarządzanie wiadomościami w trybie dyskusji 

W trybie dyskusji główny ekran wiadomości wyświetla wiadomości SMS odebrane i wysłane przez 

kontakt. Gdy wyślesz SMS po raz pierwszy, MiniVision automatycznie utworzy dyskusję, w której 

będą pogrupowane wszystkie wymiany, które będziesz prowadził z tym kontaktem. w ten sam 

sposób, gdy korespondent przesyła ci wiadomość po raz pierwszy, tworzona jest nowa dyskusja. Gdy 

odpowiadasz na wiadomość od korespondenta, twoja wiadomość jest zapisywana w dyskusji 

powiązanej z tym kontaktem. Domyślnie żadna dyskusja nie jest tworzona. Nazwa dyskusji to nazwa 

kontaktu, jeśli nadawca wiadomości nie jest zarejestrowany w kontaktach, dyskusja zostanie 

nazwana zgodnie z numerem telefonu. Dyskusje są uporządkowane chronologicznie, ostatnia na 

górze listy. 

 

Wysyłanie nowej wiadomości. 

Na głównym ekranie aplikacji Wiadomości naciśnij Menu i za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” 

wybierz "Nowa wiadomość", i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran wyboru kontaktu. 
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Proponowane są dwie opcje: 

- Kontakty: umożliwia wybór kontaktu z książki telefonicznej. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, 

aby wybrać kontakt z listy, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić. 

Uwaga: Podobnie jak w aplikacjach Kontakty i Telefon, możesz użyć klawiatury alfanumerycznej, aby 

znaleźć kontakt. Lista nazw jest filtrowana podczas pisania. Filtr jest wykonywany na początku imienia 

i nazwiska. Możesz przeglądać listę filtrowanych kontaktów w dowolnym momencie, używając 

klawiszy „w górę” lub „w dół”. Aby usunąć znak z filtra, naciśnij klawisz „wstecz”. Po znalezieniu 

kontaktu naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wybór. 

- Wybierz numer: umożliwia wprowadzenie numeru telefonu jako kolejne cyfry. Pojawi się pole 

edycji, wpisz swój numer za pomocą klawiatury numerycznej i potwierdź swój wpis, naciskając 

klawisz „OK”. Po wybraniu korespondenta pojawi się ekran do wprowadzenia wiadomości. 

Wprowadź tekst za pomocą klawiatury lub rozpoznawania głosu w polu edycji i potwierdź, 

naciskając klawisz „OK”. MiniVision powraca na główny ekran aplikacji wiadomości do Dyskusji, 

którą właśnie stworzyłeś. Dyskusja zajmuje pierwsze miejsce na liście, ponieważ jest najbardziej 

aktualna. 

 

Wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców 

Aby wysłać tę samą wiadomość do wielu odbiorców, postępuj zgodnie z procedurą wysyłania 

wiadomości (patrz opis powyżej). Po wyświetleniu pola edycji do wprowadzenia tekstu naciśnij 

przycisk Menu, aby otworzyć opcje. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Dodaj odbiorcę" 

i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran wyboru kontaktu. Jak opisano wcześniej, wybierz 

kontakt lub wpisz numer bezpośrednio z klawiatury. Ponownie pojawi się pole edycji, w którym 

można wstawić tekst. Powtórz tę procedurę, aby dodać kolejny kontakt lub wprowadź treść 

wiadomości za pomocą klawiatury, albo podyktuj treść korzystając z funkcji rozpoznawania mowy. 

Potwierdź wysyłanie, naciskając przycisk „OK”. Po potwierdzeniu, MiniVision powraca do głównego 

ekranu aplikacji Wiadomości i tworzy dyskusję dla każdego nowego odbiorcy. 

 

Przekazywanie wiadomości 

Możesz przekazać wiadomość z jednej dyskusji do drugiej dyskusji z innym kontaktem. Użyj klawiszy 

„w górę” lub „w dół” na ekranie głównym Wiadomości, aby wybrać dyskusję zawierającą wiadomość, 

którą chcesz przekazać, a następnie naciśnij klawisz „OK”. Zostanie wyświetlona historia wiadomości, 

użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie 

naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do opcji związanych z tą wiadomością. Użyj ponownie 

klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Przekaż" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran 

wyboru kontaktu. Podobnie jak przy wysyłaniu nowej wiadomości, wybierz kontakt, do którego 

chcesz przekazać wiadomość, lub wybierz numer bezpośrednio z klawiatury. Po wybraniu kontaktu 

pojawi się pole edycji zawierające przekazaną wiadomość. Potwierdź przekazanie wiadomości, 
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naciskając przycisk „OK”.  Uwaga: możesz edytować przekazywany tekst lub dodać tekst przed 

wysłaniem wiadomości. 

 

Odczytywanie nowych wiadomości 

Liczba nowych wiadomości odebranych w MiniVision jest wskazywana na ekranie głównym i na liście 

aplikacji po wybraniu "Wiadomości". Opcja "Oznajmiaj po wybudzeniu" pozwala również oznajmiać 

liczbę nowych wiadomości otrzymanych po wyjściu z trybu uśpienia. Aby uzyskać więcej informacji, 

zapoznaj się z sekcją „Udźwiękowienie” w menu "Ustawienia". w aplikacji Wiadomości użyj klawiszy 

„w górę” lub „w dół” na głównym ekranie aplikacji, aby wybrać dyskusję zawierającą nową 

wiadomość. 

Po wybraniu dyskusji zawierającej nowe wiadomości oznajmiane są informacje o nieprzeczytanych 

i o liczbie otrzymanych nowych wiadomości. Naciśnij klawisz „OK”, aby otworzyć dyskusję 

i wyświetlić historię otrzymanych i wysłanych wiadomości. Historia wiadomości jest również 

sortowana w porządku chronologicznym, więc pierwszą pozycją na liście jest ostatnia otrzymana lub 

wysłana wiadomość. 

Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby poruszać się po historii. Otrzymane i wysłane wiadomości 

mają następujący format: status, (wiadomość wysłana, przeczytana lub nieprzeczytana wiadomość), 

data, godzina i treść wiadomości.  

Uwaga: Powiadomienia o nowych wiadomościach znikają po wybraniu wiadomości (status 

otrzymanej wiadomości zmienia się z "Nieprzeczytane" na "Przeczytana"). 

 

Odpowiadanie na wiadomość 

Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na głównym ekranie Wiadomości, aby wybrać dyskusję, na którą 

chcesz odpowiedzieć i potwierdź przyciskiem „OK”. Po wyświetleniu historii wiadomości MiniVision 

wybiera ostatnią otrzymaną lub wysłaną wiadomość. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do 

opcji związanych z tym komunikatem. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 

"Odpowiedz" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się nowe pole edycji. Wprowadź tekst za pomocą 

klawiatury lub rozpoznawania głosu i potwierdź wysyłanie, naciskając klawisz „OK”. Następnie 

MiniVision wraca do głównego ekranu aplikacji Wiadomości w ramach omawianej dyskusji. 

Wiadomość jest teraz pierwsza na liście, jako najnowsza. 

 

Usuwanie wiadomości z dyskusji 

Użyj klawisza „w górę” lub „w dół” na ekranie głównym Wiadomości, aby wybrać dyskusję, z której 

chcesz usunąć wiadomość i potwierdź przyciskiem „OK”. Wyświetla się historia wiadomości, 

a MiniVision wybiera ostatnią otrzymaną lub wysłaną wiadomość. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, 

aby wybrać wiadomość, którą chcesz usunąć, i naciśnij klawisz Menu, aby uzyskać dostęp do opcji 

związanych z tą wiadomością. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Usuń" 
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i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i zatwierdź 

przyciskiem „OK”, aby potwierdzić usunięcie wybranej wiadomości. w przeciwnym razie wybierz 

"Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby anulować usunięcie. MiniVision wraca do okna historii 

dyskusji. 

 

Usuwanie dyskusji 

Użyj klawisza „w górę” lub „w dół” na głównym ekranie Wiadomości, aby wybrać dyskusję, którą 

chcesz usunąć i potwierdź klawiszem „OK”. Naciśnij Menu, aby uzyskać dostęp do opcji dyskusji. Użyj 

ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Usuń dyskusję" i zatwierdź przyciskiem „OK”. 

Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby 

potwierdzić usunięcie dyskusji. Po potwierdzeniu działania MiniVision wraca do historii dyskusji. 

w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby anulować usunięcie. 

 

Usuń wszystkie dyskusje 

Aby usunąć wszystkie dyskusje, naciśnij Menu na głównym ekranie aplikacji Wiadomości i wybierz 

"Usuń wszystko" za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się 

ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić 

usunięcie wszystkich dyskusji. w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby 

anulować usunięcie. 

 

Utwórz kontakt dla nieznanego numeru 

Jeśli otrzymasz wiadomość od nieznanego numeru, możesz dodać ją bezpośrednio do swoich 

kontaktów za pomocą aplikacji Wiadomości. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na głównym ekranie 

Wiadomości, aby wybrać dyskusję z nieznanym numerem. Wyświetla się historia wiadomości, 

a MiniVision wybiera ostatnią otrzymaną lub wysłaną wiadomość. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać 

dostęp do opcji związanych z tym komunikatem. Użyj ponownie klawisz „w górę” lub „w dół”, aby 

wybrać "Dodaj do kontaktu" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Zostanie wyświetlony ekran tworzenia 

nowego kontaktu z wypełnionym polem "Numer". Postępuj zgodnie z procedurą "Utwórz kontakt", 

aby sfinalizować tworzenie nowego kontaktu. 

 

Dzwonienie do kontaktu 

Zaleca się skorzystanie z aplikacji «Telefon» w celu nawiązania połączenia z kontaktem. Możesz 

jednak wykonywać połączenia także z aplikacji Wiadomości. Na głównym ekranie aplikacji 

Wiadomości użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać dyskusję z kontaktem, z którym chcesz 

się połączyć. Wyświetla się historia wiadomości, a MiniVision wybiera ostatnią otrzymaną lub 

wysłaną wiadomość. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do opcji związanych z tym 
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komunikatem. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Zadzwoń" i potwierdź 

przyciskiem „OK”, aby zainicjować połączenie. 

 

Ustawienia 

Aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Wiadomości, naciśnij Menu, następnie użyj klawiszy „w 

górę” lub „w dół”, aby wybrać "Ustawienia" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Zostanie wyświetlony 

ekran ustawień. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać jedną z następujących 

opcji: 

- Struktura wiadomości: pozwala ustawić wyświetlanie w trybie dyskusji lub w trybie 

chronologicznym. Domyślnie włączony jest tryb dyskusji. Zobacz aplikacja wprowadzenie 

«Wiadomości». 

- Raport dostarczenia: umożliwia zmianę statusu "Wysłano wiadomość" na "Wiadomość 

dostarczona", gdy druga strona otrzymała wiadomość. Domyślnie "Raport o dostarczeniu" jest 

wyłączny. Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć raport. 

- Powiadomienie: ustawia tryb powiadomienia na nadejście nowej wiadomości. Dostępne są dwie 

opcje: 

 Tryb: umożliwia ustawienie trybu powiadomienia na nadejście nowej wiadomości. Dostępne 

są cztery tryby: " brak", "wibracje", "dźwięk", "dźwięk i wibracje". Domyślnie wybrana jest 

opcja "Dźwięk". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić tryb, a następnie użyj klawiszy „w górę” 

lub „w dół”, aby wybrać inną metodę i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

 Dźwięk: umożliwia ustawienie dźwięku alarmu po nadejściu nowej wiadomości. Domyślnie 

wybrany jest dźwięk "Adara". Naciśnij „OK”, aby zmienić dźwięk powiadomienia. Użyj klawiszy 

„w górę” lub „w dół” na liście. Wybrany dźwięk jest odtwarzany automatycznie przez kilka 

sekund. Potwierdź swój wybór za pomocą przycisku „OK”. Dźwięk zostanie zapisany, a ekran 

powiadomienia zostanie wyświetlony ponownie.  

Uwaga: możesz dodawać własne dźwięki powiadomień dla nowych wiadomości w MiniVision. Aby to 

zrobić, podłącz MiniVision do komputera za pomocą kabla USB. MiniVision jest rozpoznawany jako 

pamięć zewnętrzna. Otwórz folder "MiniVision", a następnie wybierz "Wewnętrzna karta pamięci". 

Skopiuj swoje dźwięki w formacie MP3 do folderu "Powiadomienia". Twoje nowe dźwięki 

powiadamiania o nowej wiadomości zostaną dodane do listy dźwięków i zostaną oznaczone tytułem 

pliku MP3. 

 

Zarządzanie wiadomościami w trybie chronologicznym 

W trybie chronologicznym wiadomości są sortowane w czterech folderach: 

- Skrzynka odbiorcza: ten folder zawiera wiadomości wysłane przez Twoich korespondentów. 

- Wysłane: ten folder zawiera wiadomości, które wysłałeś do swoich korespondentów. 
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- Skrzynka nadawcza: ten folder zawiera wiadomości, których nie można wysłać (na przykład 

niedostępna sieć). 

- Szkic: ten folder zawiera wiadomości wpisane, ale nie wysłane. Domyślnie główny ekran 

Wiadomości wyświetla tylko odebrane wiadomości. Aby zmienić wyświetlaną kategorię, naciśnij 

Menu i dokonaj wyboru za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół”, a następnie potwierdź 

przyciskiem „OK”. w każdej kategorii wiadomości są sortowane w kolejności chronologicznej, 

najnowsze u góry listy. Każda wiadomość ma następujący format: Status (wysłana wiadomość, 

przeczytana wiadomość, nieprzeczytana wiadomość, kopia robocza wiadomości lub wysłana 

wiadomość), Nazwa kontaktu (lub Numer telefonu, jeśli nieznany), Data, godzina i Treść 

wiadomości. 

 

Wysyłanie nowej wiadomości 

Na ekranie głównym aplikacji Wiadomości i dowolnej kategorii naciśnij Menu, a następnie za pomocą 

klawiszy „w górę” lub „w dół” wybierz "Nowa wiadomość", i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się 

ekran wyboru kontaktu. Proponowane są dwie opcje: 

- Kontakt: umożliwia wybranie kontaktu z książki telefonicznej. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, 

aby wybrać kontakt z listy, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić. 

Uwaga: Podobnie jak w aplikacjach Kontakty i Telefon, możesz użyć klawiatury alfanumerycznej, aby 

znaleźć kontakt. Lista nazw jest filtrowana podczas pisania. Filtr jest wykonywany na początku imienia 

i nazwiska. Możesz przeglądać listę filtrowanych kontaktów w dowolnym momencie, używając 

klawiszy „w górę” lub „w dół”. Aby usunąć znak z filtra, naciśnij klawisz „wstecz”. Po znalezieniu 

kontaktu naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wybór. 

- Wybierz numer: umożliwia wprowadzenie numeru telefonu jako kolejne cyfry. Pojawi się pole 

edycji, wpisz swój numer za pomocą klawiatury numerycznej i potwierdź swój wpis, naciskając 

klawisz „OK”. Po wybraniu korespondenta otworzy się okno edycyjne z prośbą o wprowadzenie 

wiadomości. Wprowadź tekst za pomocą klawiatury lub rozpoznawania głosu w polu edycji 

i potwierdź wysyłanie, naciskając klawisz „OK”. Po wysłaniu wiadomości MiniVision powraca do 

głównego ekranu aplikacji Wiadomości wyświetlającej folder "Skrzynka odbiorcza". 

 

Wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców 

Aby wysłać tę samą wiadomość do wielu odbiorców, postępuj zgodnie z procedurą wysyłania 

wiadomości (patrz opis powyżej). Po wyświetleniu pola edycji do wprowadzenia tekstu naciśnij 

przycisk Menu, aby otworzyć opcje. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Dodaj odbiorcę" 

i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran wyboru kontaktu. Jak opisano wcześniej, wybierz 

kontakt lub wpisz numer bezpośrednio z klawiatury. Ponownie pojawi się pole edycji, w którym 

można wstawić tekst . Powtórz tę procedurę, aby dodać kolejny kontakt lub wprowadź tekst (za 

pomocą klawiatury lub rozpoznawania głosu). Potwierdź wysyłanie, naciskając przycisk „OK”. Po 
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wysłaniu wiadomości MiniVision powraca do głównego ekranu aplikacji Wiadomości wyświetlającej 

folder "Skrzynka odbiorcza". 

 

Przekazywanie wiadomości 

Możesz przekazać wiadomość do jednego z kontaktów. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na ekranie 

głównym Wiadomości, aby wybrać folder zawierający wiadomość, którą chcesz przekazać, 

a następnie naciśnij klawisz „OK”. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać wiadomość, którą 

chcesz przekazać, a następnie naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do opcji związanych z tą 

wiadomością. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Przekaż" i zatwierdź 

przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran wyboru kontaktu. Podobnie jak przy wysyłaniu nowej wiadomości, 

wybierz kontakt, do którego chcesz przekazać wiadomość, lub wybierz numer bezpośrednio. Po 

wybraniu kontaktu pojawi się pole edycji zawierające przekazaną wiadomość. Potwierdź przekazanie 

wiadomości, naciskając przycisk „OK”. 

Po wysłaniu wiadomości MiniVision powraca do głównego ekranu aplikacji Wiadomości 

wyświetlającej folder "Skrzynka odbiorcza".  

Uwaga: możesz edytować przekazywany tekst lub dodać tekst przed wysłaniem wiadomości. 

 

Odczytywanie nowych wiadomości 

Liczba odebranych nowych wiadomości w MiniVision jest wyświetlana na ekranie głównym i na liście 

aplikacji po wybraniu z tej listy "Wiadomości". 

Ustawienie opcji "Ogłaszaj po wybudzeniu", pozwala również oznajmiać liczbę odebranych nowych 

wiadomości po wyjściu telefonu z trybu uśpienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją 

«Udźwiękowienie» w menu "Ustawienia". Domyślnie lista nowych wiadomości jest wyświetlana po 

otwarciu aplikacji Wiadomości. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby poruszać się po historii 

i wybierać nieprzeczytane wiadomości. Nowe wiadomości są sortowane w porządku 

chronologicznym, dlatego najnowsza znajduje się na górze listy.  

Uwaga: powiadomienia o nowych wiadomościach znikają po wybraniu wiadomości (status 

otrzymanej wiadomości zmienia się z "Nieprzeczytane" na "Przeczytana"). 

 

Odpowiedz na wiadomość 

Użyj klawisza „w górę” lub „w dół” na ekranie głównym aplikacji Wiadomości, aby wybrać wiadomość, 

na którą chcesz odpowiedzieć i potwierdź przyciskiem „OK”. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w 

dół” i wybierz "Odpowiedz" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się nowe pole edycji. Wprowadź 

tekst za pomocą klawiatury zwykłej lub rozpoznawania głosu i potwierdź wysyłanie, naciskając 
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klawisz „OK”. Po wysłaniu wiadomości MiniVision wraca do głównego ekranu aplikacji Wiadomości 

wyświetlającej wiadomości z folderu "Skrzynka odbiorcza". 

 

Usuwanie wiadomości 

Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” dla dowolnego folderu i wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, 

i potwierdź przyciskiem „OK”. Ponownie użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na liście opcji, aby wybrać 

"Usuń", a następnie potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz 

"Tak" i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić usunięcie wybranej wiadomości. w przeciwnym 

razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby anulować operację. w obu przypadkach 

MiniVision powraca do głównego ekranu aplikacji Wiadomości wyświetlającej folder "Skrzynka 

odbiorcza". 

 

Usuń wszystkie wiadomości 

Aby usunąć wszystkie wiadomości, naciśnij Menu na głównym ekranie aplikacji Wiadomości i wybierz 

"Usuń wszystko" za pomocą klawiszy „w górę” lub „w dół” i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się 

ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić 

usunięcie wszystkich wiadomości. w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, 

aby anulować operację. 

 

Utwórz kontakt dla nieznanego numeru 

Jeśli otrzymasz wiadomość od nieznanego numeru, możesz dodać ją bezpośrednio do swoich 

kontaktów za pomocą aplikacji Wiadomości. Użyj klawiszy „w górę” lub „w dół” na głównym ekranie 

Wiadomości, aby wybrać dyskusję z nieznanym numerem. Wyświetla się historia wiadomości, 

a MiniVision wybiera ostatnią otrzymaną lub wysłaną wiadomość. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać 

dostęp do opcji związanych z tym komunikatem. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby 

wybrać "Dodaj do kontaktu" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Zostanie wyświetlony ekran tworzenia 

nowego kontaktu z wypełnionym polem "Numer". Postępuj zgodnie z procedurą "Utwórz kontakt", 

aby sfinalizować tworzenie nowego kontaktu. 

 

Dzwonienie do kontaktu 

Zaleca się skorzystanie z aplikacji «Telefon» w celu nawiązania połączenia z wybranym kontaktem. 

Możesz jednak wykonywać połączenia także z aplikacji Wiadomości. Na głównym ekranie aplikacji 

Wiadomości użyj klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać wiadomość od kontaktu, z którym chcesz 

się połączyć. Naciśnij klawisz „OK”, aby uzyskać dostęp do opcji związanych z tym komunikatem. Użyj 

ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać "Zadzwoń" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby 

zainicjować połączenie. 
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Ustawienia 

Aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Wiadomości, naciśnij Menu, następnie użyj klawiszy „w 

górę” lub „w dół”, aby wybrać "Ustawienia" i zatwierdź przyciskiem „OK”. Zostanie wyświetlony 

ekran ustawień. Użyj ponownie klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby wybrać jedną z następujących 

opcji: 

- Struktura wiadomości: pozwala ustawić wyświetlacz w trybie dyskusji lub w trybie 

chronologicznym. Domyślnie włączony jest tryb dyskusji. Zobacz aplikacja wprowadzenie 

”Wiadomości”. 

- Raport doręczenia: umożliwia zmianę statusu "Wiadomość wysłana" na "Wiadomość 

dostarczona", gdy druga strona otrzymała wiadomość. Domyślnie "Raport o dostarczeniu" jest 

wyłączony. Naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć raport. 

- Powiadomienie: ustawia tryb powiadomienia na nadejście nowej wiadomości. Dostępne są dwie 

opcje: 

 Tryb: umożliwia ustawienie trybu powiadomienia na nadejście nowej wiadomości. Dostępne 

są cztery metody. "brak", "wibracje", "Dźwięk", "Dźwięk i Wibracje". Domyślnie wybrana jest 

opcja "Dźwięk". Naciśnij przycisk „OK”, aby edytować, a następnie użyj klawiszy „w górę” lub 

„w dół”, aby wybrać inną metodę i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”.  

 Dźwięk: umożliwia ustawienie dźwięku alarmu po nadejściu nowej wiadomości. Domyślnie 

wybrany jest dźwięk "Adara". Naciśnij „OK”, aby zmienić dźwięk powiadomienia. Użyj klawiszy 

„w górę” lub „w dół” na liście. Wybrany dźwięk jest odtwarzany automatycznie przez kilka 

sekund. Potwierdź swój wybór za pomocą przycisku „OK”. Dźwięk zostanie zapisany, a ekran 

powiadomienia zostanie wyświetlony ponownie.  

Uwaga: możesz dodawać własne dźwięki powiadomień dla nowych wiadomości w MiniVision. Aby to 

zrobić, podłącz MiniVision do komputera za pomocą kabla USB. MiniVision jest rozpoznawany jako 

pamięć zewnętrzna. Otwórz folder "MiniVision", a następnie wybierz "Wewnętrzny nośnik pamięci". 

Skopiuj swoje dźwięki w formacie MP3 do folderu "Powiadomienia". Twoje nowe dźwięki 

powiadamiania o nowej wiadomości zostaną dodane do listy dźwięków i zostaną oznaczone tytułem 

pliku MP3. 
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Alarm 

Aplikacja Alarm umożliwia zarządzanie różnymi alarmami i przypomnieniami. Główny ekran aplikacji 

Alarm pozwala wyświetlić wszystkie alarmy utworzone w MiniVision. Alarmy są sortowane 

w porządku chronologicznym. Każdy utworzony alarm ma następujący format: Czas alarmu, Stan 

alarmu (włączony / wyłączony), Powtórzenie alarmu, jeśli jest aktywny (wybierz dni tygodnia, 

w których alarm ma dzwonić). Domyślnie ustawione są dwa alarmy: 8:30 - wyłączone - poniedziałek, 

wtorek, środa, czwartek, piątek. 9:30 - wyłączone - sobota, niedziela. Możesz edytować lub usunąć 

te alarmy lub tworzyć nowe. 

 

Dodawanie alarmu 

Na ekranie głównym aplikacji Alarm naciśnij przycisk Menu i za pomocą przycisku „w górę” lub „w 

dół” wybierz opcję "Dodaj alarm", i zatwierdź wybór przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran tworzenia 

alarmu. Wypełnij następujące pola: 

Status włączony / wyłączony: umożliwia sprawdzenie statusu alarmu, niezależnie od tego, czy jest 

aktywowany. Domyślnie podczas tworzenia alarmu jest on włączony. Wybierz „OK”, aby zmienić 

status i wyłączyć alarm. 

- Czas: umożliwia ustawienie czasu alarmu. Domyślnie alarm jest wstępnie ustawiony na bieżącą 

godzinę, zaokrągloną do 5 minut. Naciśnij „OK”, aby zmienić godzinę. Pierwszym krokiem jest 

wybór godzin, za pomocą przycisków „w górę” i „w dół” wybierz czas na liście i potwierdź swój 

wybór przyciskiem „OK”. Drugim krokiem jest wybór minut, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby 

wybrać minuty z listy i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. Czas zostanie zapisany, a ekran 

tworzenia alarmu zostanie wyświetlony ponownie. 

- Dzwonek: umożliwia ustawienie dźwięku alarmu. Domyślnie wybrany jest dzwon "Cez". Naciśnij 

„OK”, aby zmienić dźwięk dzwonka. Użyj klawiszy „w górę” i „w dół” na liście, aby wybrać swój 

dzwonek, zostanie on automatycznie odtworzony po kilku sekundach. Potwierdź swój wybór za 

pomocą przycisku „OK”. Dzwonek zostanie zapisany, a ekran tworzenia alarmu zostanie 

wyświetlony ponownie. 

Uwaga: możesz dodawać własne dźwięki alarmu w MiniVision. Aby to zrobić, podłącz MiniVision do 

komputera za pomocą kabla USB. MiniVision jest rozpoznawany jako zewnętrzny nośnik pamięci. 

Otwórz folder "MiniVision", a następnie "Wewnętrzna karta pamięci", aby uzyskać dostęp do pamięci 

telefonu. Skopiuj swoje dzwonki MP3 do folderu "Alarmy". Dźwięki alarmu będą wtedy dostępne na 

liście dzwonków i będą identyfikowane według nazwy pliku MP3. 

- Powtórz: umożliwia zdefiniowanie powtarzalności alarmu w ciągu tygodnia. Domyślnie nie jest 

aktywowany żaden schemat, oznacza to, że alarm zadzwoni tylko raz o ustawionej godzinie. 

Możesz jednak ustawić "Powtórz" alarm, aby dzwonił każdego dnia tygodnia lub tylko w niektóre 

dni. Naciśnij „OK”, aby zmienić powtarzanie. Wyświetli się ekran z dniami tygodnia. Użyj 

przycisków „w górę” i „w dół” na liście, aby wybrać dzień alarmu, a następnie potwierdź 
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przyciskiem „OK”, aby aktywować powtarzanie. Możesz powtórzyć procedurę dla pozostałych dni 

tygodnia. Po włączeniu opcji "Powtórz" naciśnij przycisk „wstecz”, aby powrócić do ekranu 

tworzenia alarmu. Po wypełnieniu pozostałych pól alarmu naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć 

ekran opcji. Następnie użyj przycisków „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Zapisz" i zatwierdź 

przyciskiem „OK”. Teraz pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, po jakim czasie planujesz 

kolejny alarm.   

Uwaga: naciśnięcie klawisza „wstecz” powoduje zapisanie alarmu, jeśli wypełnione jest przynajmniej 

jedno z pól. 

 

Zatrzymaj alarm 

Gdy zadzwoni alarm, pojawi się ekran z następującymi opcjami: 

- Czas: umożliwia sprawdzenie godziny dzwonienia alarmu 

- Stop: wyłączenie alarmu 

- Drzemka: zezwala na chwilowe wyłączenie alarmu i ponowne dzwonienie po 10 minutach. Użyj 

przycisków „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Stop" lub "Drzemka", a następnie potwierdź akcję, 

naciskając „OK”. Naciśnięcie przycisku „wstecz” powoduje również zatrzymanie alarmu.  

Uwaga: MiniVision musi być włączony lub w trybie uśpienia, aby alarm zadzwonił o wybranej 

godzinie. Jeśli telefon zostanie wyłączony, alarm nie zadzwoni. 

 

Edycja alarmu 

Na ekranie głównym aplikacji Alarm użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać alarm, który chcesz 

zmienić i potwierdź przyciskiem „OK”. Alarm zostanie otwarty w trybie edycji, a następnie użyj 

klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać pole, które chcesz zmienić: Stan, Czas, Dzwonek i / lub 

Powtórz. Wykonaj tę samą procedurę, jak w przypadku procedury "Dodaj alarm".  Po edycji naciśnij 

Menu, aby otworzyć ekran opcji. Następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Zapisz" 

i zatwierdź przyciskiem „OK”. 

Uwaga: naciśnięcie klawisza „wstecz” powoduje także zapisanie alarmu, jeśli przynajmniej jedno z pól 

zostało zmodyfikowane. Aby anulować zmiany wprowadzone w alarmie, naciśnij Menu, aby otworzyć 

ekran opcji, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Odrzuć". Potwierdź anulowanie 

za pomocą przycisku „OK”. 

 

Włączanie lub wyłączanie alarmu 

Na ekranie głównym aplikacji Alarm użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać alarm, który chcesz 

włączyć lub wyłączyć i potwierdź przyciskiem „OK”. Alarm otwiera się w trybie edycji, następnie użyj 
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klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać pole włączone / wyłączone i naciśnij klawisz „OK”, aby 

zmienić status. Naciśnij przycisk „wstecz”, aby zapisać zmianę statusu. 

Usuwanie alarmu 

Na ekranie głównym aplikacji Alarm użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać alarm, który chcesz 

usunąć i potwierdź przyciskiem „OK”. Alarm otwiera się w trybie edycji. Naciśnij Menu, aby otworzyć 

ekran opcji, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Usuń" i potwierdź przyciskiem 

„OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby 

potwierdzić usunięcie. w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby 

anulować usunięcie. 

 

Usuń wszystkie alarmy 

Aby usunąć wszystkie alarmy, naciśnij Menu na głównym ekranie aplikacji Alarm i za pomocą klawiszy 

„w górę” i „w dół” wybierz "Usuń wszystko", i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran 

potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i zatwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić usunięcie 

wszystkich alarmów.W przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby anulować 

usunięcie. 
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Kalendarz 

Aplikacja Kalendarz pozwala zarządzać różnymi spotkaniami i wydarzeniami. Główny ekran 

kalendarza umożliwia przeglądanie wszystkich zdarzeń utworzonych w MiniVision. Wydarzenia są 

sortowane w porządku chronologicznym. Każde utworzone wydarzenie ma następujący format: 

Nazwa wydarzenia, Data wydarzenia, Czas wydarzenia. Domyślnie żadne zdarzenie nie jest tworzone. 

 

Dodaj wydarzenie. 

Na głównym ekranie aplikacji Kalendarz, naciśnij Menu i za pomocą klawiszy „w górę” i „w dół” 

wybierz "Nowe wydarzenie" i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran tworzenia zdarzeń. 

Wypełnij następujące pola: 

- Tytuł: umożliwia nadanie tytułu wydarzeniu. Domyślnie "Tytuł" nie jest wypełniony. Naciśnij 

klawisz „OK”, aby wejść do pola edycji i wprowadź tekst. Naciśnij klawisz „OK”, aby potwierdzić 

tytuł i powrócić do formularza tworzenia zdarzenia. 

- Data: umożliwia zdefiniowanie daty zdarzenia. Domyślnie data jest ustawiana jako bieżąca data. 

Naciśnij „OK”, aby zmienić datę. Pierwszym krokiem jest wybór roku, użyj klawiszy „w górę” i „w 

dół”, aby wybrać rok” z listy, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. Drugim 

krokiem jest wybór miesiąca, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać miesiąc z listy, 

a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. Ostatnim krokiem jest wybór dnia, użyj 

klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać dzień z listy, a następnie potwierdź swój wybór 

przyciskiem „OK”. Bieżąca data zostanie zapisana, a ekran tworzenia wydarzenia zostanie 

ponownie wyświetlony. 

- Czas: pozwala określić czas zdarzenia. Domyślnie czas wydarzenia jest wstępnie ustawiony na 

bieżącą godzinę w zaokrągleniu do 5 minut. Naciśnij „OK”, aby zmienić godzinę. Pierwszym 

krokiem jest wybór godzin, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać czas na liście i potwierdź 

swój wybór przyciskiem „OK”. Drugim krokiem jest wybór minut, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, 

aby wybrać minuty z listy i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. Czas zostanie zapisany, 

a ekran tworzenia wydarzenia zostanie ponownie wyświetlony. 

- Cykl: umożliwia zdefiniowanie okresu powtarzania się zdarzenia. Domyślnie wybrane jest 

jednokrotnie. Oznacza to, że wydarzenie zadzwoni tylko raz w dniu zdarzenia o ustalonej 

godzinie. Można jednak zdefiniować cykl, aby zdarzenie powtarzało się codziennie, co tydzień, co 

miesiąc itd. Naciśnij „OK”, aby zmienić cykl. Dostępnych jest sześć opcji: Raz, Co godzinę, 

Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc, Co roku. Użyj klawiszy „w górę” i „w dół” na liście, aby wybrać 

żądany cykl i potwierdź klawiszem „OK”. Schemat zostanie zapisany, a ekran tworzenia 

wydarzenia zostanie ponownie wyświetlony. 

- Przypomnienie: pozwala określić, kiedy powinno nastąpić wywołanie przypomnienia zdarzenia. 

Dostępnych jest siedem przypomnień: "Na czas", "5 minut przed", "10 minut przed", "30 minut 

przed", "1 godzina przed", "Dzień przed", "2 dni przed" ". Domyślnie wybrana jest opcja "Na czas". 
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Naciśnij przycisk „OK”, aby edytować, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać 

inną wartość przypomnienia i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

- Dzwonek: umożliwia ustawienie dzwonka zdarzenia. Naciśnij „OK”, aby zmienić dzwonek. Użyj 

klawiszy „w górę” i „w dół” na liście, aby wybrać dzwonek, który będzie odtwarzany 

automatycznie przez kilka sekund. Potwierdź swój wybór za pomocą przycisku „OK”. Dzwonek 

zostanie zapisany, a ekran tworzenia wydarzenia zostanie ponownie wyświetlony. 

Uwaga: możesz dodawać własne dzwonki zdarzeń w MiniVision. Aby to zrobić, podłącz MiniVision do 

komputera za pomocą kabla USB. MiniVision jest rozpoznawany jako zewnętrzny nośnik pamięci. 

Otwórz folder "MiniVision", a następnie "Wewnętrzny nośnik pamięci", aby uzyskać dostęp do 

pamięci telefonu. Skopiuj dzwonki zdarzeń w formacie MP3 do folderu "Dzwonki". Twoje dzwonki 

będą wtedy dostępne na liście dzwonków i będą identyfikowane według nazwy pliku MP3.  Po 

wprowadzeniu danych do pól ustawień zdarzenia naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć ekran opcji. 

Następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Zapisz" i zatwierdź przyciskiem „OK”.  

Uwaga: Naciśnięcie klawisza „wstecz” zapisuje także zdarzenie, jeśli wypełnione jest przynajmniej 

jedno z pól. 

 

Zatrzymaj alarm zdarzenia 

Po uruchomieniu alarmu dla zdarzenia pojawia się ekran z następującymi opcjami: 

- Tytuł: pozwala odczytać nazwę zdarzenia 

- Stop: pozwala zatrzymać alarm zdarzenia 

- Drzemka: umożliwia zatrzymanie alarmu zdarzenia i zadzwonienie ponownie za 10 minut. 

Użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Stop" lub "Drzemka", a następnie potwierdź akcję, 

naciskając klawisz „OK”. Naciśnięcie przycisku „wstecz” powoduje również zatrzymanie alarmu 

zdarzenia. 

Uwaga: MiniVision musi być włączony lub znajdować się w trybie uśpienia, aby alarm zdarzenia 

zadzwonił o wybranej godzinie. Jeśli telefon zostanie wyłączony, alarm zdarzenia nie zadzwoni. 

 

Edycja wydarzenia 

Na ekranie głównym aplikacji Kalendarz użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać zdarzenie, które 

chcesz zmienić, i potwierdź przyciskiem „OK”. Zdarzenie otworzy się w trybie edycji, a następnie użyj 

klawiszy „w górę” i „w dół”, aby z dostępnej listy opcji wybrać pole, które chcesz zmienić: tytuł, data, 

godzina, powtarzanie, przypomnienie, dzwonek.  Wykonaj tę samą procedurę, jak w przypadku 

"Dodaj wydarzenie". Po edycji naciśnij Menu, aby otworzyć ekran opcji. Następnie użyj klawiszy „w 

górę” i „w dół”, aby wybrać "Zapisz" i potwierdź przyciskiem „OK”.  

Uwaga: naciśnięcie klawisza „wstecz” zapisuje także zdarzenie, jeśli przynajmniej jedno z pól zostało 

zmodyfikowane. Aby anulować zmiany wprowadzone do wydarzenia, naciśnij Menu, aby otworzyć 
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ekran opcji, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Anuluj". Potwierdź anulowanie 

za pomocą przycisku „OK”. 

Usuwanie wydarzenia 

Na ekranie głównym aplikacji Kalendarz użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać zdarzenie, które 

chcesz usunąć i potwierdź przyciskiem „OK”. Wydarzenie otworzy się w trybie edycji. Naciśnij Menu, 

aby otworzyć ekran opcji, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Usuń zdarzenie" 

i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak" i potwierdź 

przyciskiem „OK”, aby potwierdzić usunięcie. w przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź 

przyciskiem „OK”, aby anulować usunięcie. 

 

Usuń wszystkie zdarzenia 

Aby usunąć wszystkie zdarzenia, naciśnij Menu na ekranie głównym i za pomocą klawiszy „w górę” i 

„w dół” wybierz "Usuń wszystko" i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran potwierdzenia 

usunięcia. Wybierz "Tak" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby potwierdzić usunięcie wszystkich 

zdarzeń. 

W przeciwnym razie wybierz "Nie" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby anulować usunięcie. 

 

Znajdź wydarzenie 

Na ekranie głównym aplikacji Kalendarz użyj klawiatury alfanumerycznej, aby wprowadzić nazwę 

wydarzenia. Lista zdarzeń jest filtrowana podczas pisania. Możesz przeglądać listę filtrowanych 

zdarzeń w dowolnym momencie, używając klawiszy „w górę” i „w dół”. Aby usunąć znak z filtra, 

naciśnij klawisz „wstecz”. Po znalezieniu zdarzenia naciśnij klawisz „OK”, aby wyświetlić szczegóły 

wydarzenia. 
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Radio FM 

Aplikacja Radio FM umożliwia słuchanie stacji radiowych dostępnych na danym obszarze. 

 

Słuchanie radia 

Aby słuchać radia FM, podłącz słuchawki do złącza po prawej stronie MiniVision. Będą one używane 

jako antena do przechwytywania sygnału radiowego FM w twojej lokalizacji. 

- Klawisz „OK” służy do wstrzymywania lub wznawiania odtwarzania radia. 

- Klawisz „w górę” wybiera następną częstotliwość (skokowo co 0,1 Mhz). Klawisz „w dół” wybiera 

poprzednią częstotliwość (skokowo co 0,1 Mhz). 

Uwaga: długie naciśnięcie przycisku „w górę” automatycznie wybiera następną stację. Długie 

naciśnięcie klawisza „w dół” automatycznie wybiera poprzednią stację. 

 

Dodawanie stacji radiowych do ulubionych 

Podczas słuchania radia FM można nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków numerycznych na 

klawiaturze (od 1 do 9), aby dodać słuchaną stację radiową do ulubionych. Następnie krótkie 

naciśnięcie jednego z klawiszy numerycznych umożliwia szybki powrót do jednej z już zapisanych 

ulubionych stacji. Klawisz Menu służy do wyświetlania ekranu ulubionych stacji zarejestrowanych 

w MiniVision. Użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby przewinąć listę i naciśnij „OK”, aby rozpocząć 

odtwarzanie. 
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Rozpoznawanie kolorów 

Aplikacja detektor kolorów umożliwia korzystanie z urządzenia MiniVision w celu rozpoznawania 

i wykrywania kolorów. Po uruchomieniu aplikacji dostępne są trzy opcje: 

 

Oznajmianie kolorów 

Ta funkcja umożliwia użycie kamery MiniVision do ogłaszania koloru obiektu, na który skierujesz 

MiniVision. Oznajmianie koloru jest powtarzane co sekundę lub gdy zmienia się kolor. 

Aby zoptymalizować wynik wykrywania, zaleca się ustawienie telefonu w odległości 5-10 cm od celu 

w odpowiednio oświetlonym otoczeniu.  Lista kolorów wykrywanych przez MiniVision to: Czerwony, 

Pomarańczowy, Żółty, Żółto-zielony, Zielony, Szmaragdowy, Turkusowy, Niebieski, granatowy, 

Fioletowy, Fuksja, Różowy, Biały, Szary, Czarny.  Wynik wykrywania koloru zależy od jasności 

otoczenia. Kolor nie zostanie prawidłowo rozpoznany i ogłoszony, jeśli obiekt jest słabo oświetlony 

lub zbyt jasny. Informacje o jasności będą czasem dodawane po samym kolorze: blady, jasny, ciemny, 

bardzo ciemny. Ponadto niektóre kolory są trudne do analizy. Jest tak w przypadku następujących 

trzech kolorów: 

- Biały: jeśli telefon jest ustawiony w stronę bardzo jasnego obiektu, zostanie ogłoszony jako biały, 

ale najczęściej białe obiekty będą rozpoznawane jako bladoszary, jasnoszare, lub jasnożółty 

w zależności od jasności otoczenia. 

- Czarny: w ten sam sposób, jeśli kamera zostanie umieszczona w kontakcie z obiektem lub jeśli 

znajdujesz się w pomieszczeniu bez światła, obiekt zostanie rozpoznany jako czarny. w zależności 

od jasności otoczenia, czarne obiekty będą zazwyczaj oznajmiane jako ciemnoszare lub 

ciemnoniebieskie. 

- Brązowy: ten kolor jest mieszaniną trzech podstawowych kolorów (czerwony, zielony, niebieski), 

więc ten odcień jest często wykrywany jako ciemnopomarańczowy lub ciemnoczerwony. 

 

Znajdź kolor 

Ta funkcja umożliwia korzystanie z kamery w celu znalezienia koloru. Pozwala to szybko znaleźć 

obiekt, jeśli znasz jego kolor. Za pomocą klawiszy „w górę” i „w dół” z listy dostępnych kolorów 

wybierz kolor, który chcesz wyszukać. Naciśnij przycisk „OK”, aby wskazać kolor, który chcesz znaleźć. 

Następnie przeskanuj swoje otoczenie za pomocą kamery MiniVision w żądanym kierunku. Po 

wykryciu wybranego koloru  emitowany jest ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Możesz zmienić sposób 

ostrzeżenia, wybierając trzecią z opcji dostępnych na oknie aplikacji, czyli "Alert po wykryciu koloru". 

 

Alert po wykryciu koloru 

Zmień typ powiadomienia, gdy używasz funkcji "Znajdź kolor". Dostępne są trzy opcje: 
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- Dźwięk: po wykryciu koloru emitowany jest sygnał dźwiękowy. 

- Wibracje: wibracja jest uruchamiana po wykryciu koloru. 

- Dźwięk i wibracje: po wykryciu koloru odtwarzany jest sygnał dźwiękowy i wibracja. 
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Kalkulator 

Aplikacja Kalkulator umożliwia wykonywanie prostych operacji arytmetycznych za pomocą 

klawiatury MiniVision. 

 

Wykonaj obliczenia 

Aby wykonać obliczenia, użyj różnych klawiszy na klawiaturze numerycznej, aby wprowadzić cyfry 

i symbole działań w polu edycji. 

- Klawisze od 0 do 9 służą do wprowadzania cyfr do obliczeń. 

- Klawisz * służy do wprowadzenia symbolu działania arytmetycznego z następującej listy: plus, 

minus, mnożenie, dzielenie, kropka, przecinek. 

- Klawisz # i klawisz „OK”, aby zatwierdzić operację. 

- Klawisz „wstecz” usuwa ostatnią cyfrę lub znak działania wprowadzony w polu edycyjnym. 

- Klawisz Menu służy do wyświetlania nowego ekranu zawierającego funkcję "Usuń", pozwalającą 

wyczyścić pole edycyjne.  

Uwaga: Po zatwierdzeniu operacji można użyć klawiszy „w górę” lub „w dół”, aby powtórzyć wynik 

operacji. Możesz również wykonać nowe obliczenie na podstawie poprzednio otrzymanego wyniku, 

wstawiając nowy znak działania z następującą po nim liczbą. 
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Aplikacja S.O.S 

MiniVision jest wyposażony w funkcję S o S, która umożliwia nawiązywanie połączeń lub wysyłanie 

komunikatów alarmowych do dziesięciu predefiniowanych kontaktów. 

Uwaga: Firma KAPSYS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub 

pośrednie uszkodzenie związane z awarią funkcji S o S, która jest spowodowana technicznym 

problemem produktu lub niedostępnością sieci komórkowej. 

 

Włączanie lub wyłączanie funkcji S o S 

Za pomocą aplikacji S o S możesz zaplanować "automatyczne" wysyłanie alertu w formie połączenia 

telefonicznego lub wiadomości tekstowej lub obu naraz do jednej lub kilku wybranych osób. Aby 

rozpocząć procedurę, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierz połączenie przez 5 sekund. Aby zatrzymać 

procedurę, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierz połączenie przez 5 sekund. 

Uwaga: po włączeniu procedury S o S pojawia się ekran ostrzegawczy. 

 

Ustawienia funkcji S.O.S 

Przed użyciem funkcji S.O.S należy zdefiniować ustawienia aplikacji: 

- Przycisk S.O.S: aktywuje lub dezaktywuje rozpoczynanie procedury SOS za pomocą klawisza 

"odbierz połączenie". Domyślnie przycisk  S.O.S jest wyłączony. 

- Opóźnienie aktywacji: dostosowuje czas opóźnienia pomiędzy naciśnięciem przycisku 

uruchomienia procedury, a chwilą właściwego rozpoczęcia procedury alarmowej S.O.S. Dostępne 

są dwa czasy opóźnienia: 3 lub 5 sekund. Domyślnie wybrane jest "5 sekund". Naciśnij przycisk 

„OK”, aby zmienić wartość opóźnienia, następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać 

inne opóźnienie i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

- Odtwórz alarm: „włącz” odtwarzanie głośnego dźwięku alarmu po aktywacji procedury S.O.S. 

Domyślnie "Odtwarzaj dźwięk alarmu" nie jest aktywny. 

- Ustaw numery telefonów: pozwala określić numery telefonów osób, do których chcesz zadzwonić 

lub wysłać wiadomość tekstową, w nagłych wypadkach. Możesz ustawić do 10 numerów 

alarmowych. Numery alarmowe są ponumerowane od 1 do 10. Po uruchomieniu procedury S.O.S 

pierwszy numer telefonu z listy jest używany do wywoływania i / lub wysyłania wstępnie 

zdefiniowanej wiadomości tekstowej, a następnie do drugiego numeru telefonu, trzeciego 

numeru telefonu itd., Aż do 10. numeru telefonu. Domyślnie żaden numer telefonu nie jest 

wypełniony. Użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby poruszać się po liście i naciśnij klawisz „OK”, 

aby przypisać numer telefonu do pozycji na liście. Proponowane są dwie opcje: 

 Lista kontaktów: umożliwia wybór kontaktu z listy kontaktów. Użyj klawiszy „w górę” i „w 

dół”, aby wybrać kontakt i potwierdź przyciskiem „OK”. Wyświetlana jest Lista numerów, 

a kontakt zostaje przypisany do poprzednio wybranej pozycji. 
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 Ustaw numer telefonu: umożliwia ręczne wprowadzenie numeru telefonu. Wprowadź numer 

telefonu w polu edycji i potwierdź rejestrację przyciskiem „OK”. Lista numerów jest 

wyświetlana wraz z numerem telefonu poprawnie przypisanym do poprzednio wybranej 

pozycji. 

- Połączenie telefoniczne: umożliwia połączenia telefoniczne z numerami alarmowymi po 

uruchomieniu procedury S.O.S. Nastąpi próba nawiązywania kontaktów telefonicznych 

z osobami, jedna po drugiej w kolejności określonej na liście "Ustaw numery telefonów", aż do 

momentu odebrania połączenia. Domyślnie "Połączenie telefoniczne" nie jest aktywne. Po 

włączeniu tej funkcji wyświetla się opcja "Opóźnienie odpowiedzi". 

- Opóźnienie odpowiedzi: pozwala ustawić opóźnienie przed przejściem do następnego numeru, 

jeśli bieżące połączenie nie zostało odebrane. Dostępne są trzy opóźnienia: "15 sekund", "30 

sekund", "45 sekund". Domyślnie wybrane jest "30 sekund". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić 

ustawienie, następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać inne opóźnienie i potwierdź 

swój wybór przyciskiem „OK”. 

- Wyślij wiadomość: umożliwia zaplanowanie wysyłania wiadomości tekstowej po aktywowaniu 

procedury S.O.S .Wszystkie kontakty znajdujące się na liście "Ustaw numery telefonów", 

otrzymają tekstową wiadomość o zagrożeniu. Domyślnie "Wyślij wiadomość" nie jest 

aktywowana. Po włączeniu tej funkcji wyświetlana jest opcja "Tekst wiadomości". 

.o Tekst wiadomości: pozwala zredagować wiadomość tekst „Komunikat o zagrożeniu". Naciśnij 

przycisk „OK”, aby edytować tekst w polu edycyjnym. Naciśnij ponownie przycisk „OK”, aby 

zapisać zmiany. 
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Ustawienia 

Ta aplikacja umożliwia włączanie i wyłączanie niektórych funkcji lub zmianę ustawień telefonu. 

MiniVision ma kilka predefiniowanych ustawień, które można edytować, takich jak czas, język, 

wyświetlanie itp. Ustawienia te są sortowane według kategorii: 

 

Wyświetlanie 

Ta kategoria grupuje ustawienia związane z używaniem ekranu: 

Jasność 

Dostosowuje poziom jasności ekranu. Dostępnych jest pięć poziomów: "bardzo niski", "niski", 

"średni", "wysoki", "maksymalny". Domyślnie wybrana jest "Średnia". Naciśnij przycisk „OK”, aby 

zmodyfikować, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać inny poziom i potwierdź swój 

wybór przyciskiem „OK”. 

Uwaga: jasność ekranu ma wpływ na zużycie baterii. Im wyższa jasność, tym większe zużycie. 

Opóźnienie trybu uśpienia 

Umożliwia ustawienie czasu, po którym ekran przechodzi w tryb uśpienia. Dostępnych jest siedem 

opóźnień: "15 sekund", "30 sekund", "1 minuta", "2 minuty", "5 minut", "10 minut", "30 minut". 

Domyślnie wybrana jest "1 minuta". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić, następnie użyj klawiszy „w 

górę” i „w dół”, aby wybrać inne opóźnienie i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Uwaga: opóźnienie trybu uśpienia ma wpływ na zużycie baterii. Im dłużej wyświetlacz pozostaje 

włączony, tym wyższe zużycie energii. 

Rozmiar czcionki 

Umożliwia dostosowanie rozmiaru tekstu wyświetlanego na ekranie. Dostępne są cztery wielkości 

czcionki: "Mały" (5 linii wyświetlanych na ekranie), "Średni" (4 linie wyświetlane na ekranie), "Duży" 

(3 linie wyświetlane na ekranie), "Bardzo duży" (wyświetlane są dwie linie na ekranie. Domyślnie 

wybrana jest "Średnia". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w 

dół”, aby wybrać inny rozmiar czcionki i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Kolor tekstu i tła 

Pozwala zdefiniować kontrast tekstu wyświetlanego na ekranie. Dostępnych jest sześć kontrastów: 

"Biały na czarnym", "Czarny na białym", "Niebieski na żółtym", "Żółty na niebieskim", "Żółty na 

czarnym", "Czarny na żółtym". Domyślnie wybrana jest opcja "Biały na czarnym". Naciśnij przycisk 

„OK”, aby zmodyfikować, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać inny kontrast 

i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Szybkość przewijania tekstu 

Tekst wychodzący poza szerokość ekranu jest automatycznie przewijany w poziomie po określonym 

czasie po zaznaczeniu. Ten parametr służy do ustawiania szybkości przewijania tekstu. Dostępnych 

jest pięć prędkości: "Bardzo wolny", "Wolny", "Normalny", "Szybki", "Bardzo szybki". Domyślnie 
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wybrany jest "Normalny". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w 

dół”, aby wybrać inną prędkość przewijania i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Opóźnienie przewijania tekstu 

Umożliwia ustawienie czasu, po którym zaznaczony tekst zacznie przewijać się poziomo na ekranie. 

Dostępnych jest sześć czasów opóźnienia: "0,25 sekundy", "0,5 sekundy", "1 sekunda", "2 sekundy", 

"3 sekundy", "4 sekundy". Domyślnie wybrana jest "1 sekunda". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić, 

następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać inne opóźnienie i potwierdź swój wybór 

przyciskiem „OK”. 

Kurtyna (Ciemny ekran) 

Ta funkcja dedykowana niewidomym użytkownikom pozwala przełączyć się do trybu kurtyny (ciemny 

ekran), i ukryć informacje wyświetlane na ekranie. Oszczędza to baterię i chroni Twoją prywatność. 

Domyślnie "Kurtyna" jest wyłączona. Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić. Potwierdź zaciemnienie 

ekranu, wybierając "Tak" za pomocą klawiszy „w górę” i „w dół” i zatwierdź przyciskiem „OK”.  

Uwaga: Ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy aktywowana jest funkcja "czytnika ekranu" (patrz 

poniżej). 

 

Udźwiękowienie 

Ta kategoria grupuje ustawienia związane z udźwiękowieniem MiniVision: 

Czytnik ekranu 

Włącza lub wyłącza udźwiękowienie ekranu. Domyślnie włączony jest "Czytnik ekranu". Oznacza to, 

że każdy element ekranu wybrany za pomocą klawiszy „w górę” i „w dół” będzie udźwiękowiony. Jeśli 

wyłączysz tę funkcję, czytnik ekranu MiniVision przestanie działać, a także utracisz dostęp do innych 

ustawień udźwiękowienia. 

Głosy Premium 

Umożliwia pobieranie głosów Premium o lepszej jakości. Wymagane jest połączenie internetowe. 

- Pobierz głos Premium: wybierz "Głos Premium" i potwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się ekran 

potwierdzenia. Wybierz "Tak", aby kontynuować proces pobierania i potwierdź przyciskiem „OK”. 

Pojawi się nowy ekran z wyborem rodzaju języka. Wybierz "Male", aby pobrać męski głos lub 

"Female", aby pobrać żeński głos i potwierdź przyciskiem „OK”, aby rozpocząć pobieranie nowego 

głosu. 

Po zakończeniu pobierania pojawi się ekran instalacji. Wybierz „OK” na ekranie i potwierdź 

przyciskiem „OK”, aby zainstalować głos w MiniVision.  

Uwaga: udźwiękowienie jest nieaktywne podczas procesu instalacji. Telefon jest gotowy do użycia 

po włączeniu udźwiękowienia. 
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Uwaga: Domyślnie MiniVision pobiera głos Premium odpowiadający bieżącemu językowi systemu. 

Rodzaje proponowanych głosów mogą się różnić w zależności od języka używanego systemu. 

MiniVision obsługuje tylko jeden głos Premium. w związku z tym odinstaluj żeński głos, jeśli chcesz 

użyć męskiego głosu i odwrotnie. 

- Usuń głos Premium: wybierz "Głosy Premium" i potwierdź przyciskiem „OK”. Jeśli głos jest już 

zainstalowany, pojawi się ekran potwierdzenia usunięcia. Wybierz "Tak", aby usunąć 

i odinstalować głos i zatwierdź przyciskiem „OK”.  

Uwaga: udźwiękowienie jest nieaktywne podczas procesu usuwania głosu. Telefon jest gotowy do 

użycia po włączeniu udźwiękowienia. 

Szybkość mowy 

Pozwala dostosować szybkość głosu syntezatora mowy. Dostępnych jest pięć prędkości: "Bardzo 

wolny", "Wolny", "Normalny", "Szybki", "Bardzo szybki". Domyślnie wybrany jest "Normalny". 

Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić, a następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać inną 

prędkość i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Uwaga: Możesz również łatwo zmienić szybkość mowy z dowolnego ekranu, używając skrótów 

klawiaturowych # + 4 i # + 5, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć szybkość głosu. 

Oznajmiaj po wybudzeniu 

Ta funkcja pozwala ogłaszać określone informacje po włączeniu ekranu MiniVision. Po wyjściu z trybu 

uśpienia można oznajmić maksymalnie wartości sześć parametrów: aktualny czas, aktualna data, 

poziom naładowania baterii, stan sieci Wi-Fi, liczba nieodebranych połączeń i liczba nowych 

wiadomości. Domyślnie wybrane są tylko "Aktualny czas" i "Poziom naładowania baterii". Naciśnij 

przycisk „OK”, aby edytować. Następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać informacje, 

które chcesz ogłosić po wybudzeniu, i naciśnij przycisk „OK”, aby go aktywować. Naciśnij przycisk 

„wstecz”, aby potwierdzić wprowadzone zmiany. 

Echo klawiatury 

Pozwala określić, w jaki sposób będzie oznajmiany tekst wprowadzony w polach edycyjnych. 

Dostępne są cztery możliwe ustawienia echa klawiatury: 

- „wyłączone” (znaki nie są wypowiadane podczas wpisywania tekstu),"znaki" (każdy znak jest 

wypowiadany), 

- "wyrazy" (tylko cały wyraz jest wypowiadany po wciśnięciu klawisza spacji), 

- "znaki i wyrazy" (każdy znak jest wypowiadany, a wyraz jest wypowiadany po wciśnięciu klawisza 

spacji). 

- Domyślnie wybrane jest "Echo znaki". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić, a następnie użyj 

klawiszy 

„w górę” i „w dół”, aby wybrać inne echo klawiatury i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 
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Określ pozycję na liście 

Umożliwia oznajmianie pozycji wybranego elementu na liście. Na przykład, jeśli wybierzesz drugi 

element na liście z dziesięcioma pozycjami, MiniVision oznajmi dodatkowo "2 z 10", po 

wcześniejszym odczytaniu nazwy tego elementu. Domyślnie „Określ pozycję na liście" jest wyłączone. 

Powtarzanie haseł 

Umożliwia wypowiadanie haseł po podłączeniu słuchawek. Domyślnie włączona jest opcja 

"Wymuszaj hasła". Naciśnij klawisz „OK”, aby wyłączyć opcję. 

 

Bluetooth 

Ta kategoria umożliwia włączanie i zarządzanie połączeniami za pomocą akcesoriów i urządzeń 

Bluetooth. Domyślnie Bluetooth jest wyłączony w MiniVision, więc początkowo dostępna jest tylko 

jedna opcja: 

Włącz / wyłącz "Bluetooth" 

Pozwala włączyć lub wyłączyć Bluetooth urządzenia. Naciśnij klawisz „OK”, aby włączyć Bluetooth 

i uzyskać dostęp do następujących dodatkowych opcji: 

Sparowane urządzenia 

Pozwala zarządzać ustawieniami urządzeń Bluetooth już podłączonych do MiniVision. Wybierz już 

podłączone urządzenie Bluetooth z listy i naciśnij przycisk „OK”, aby wyświetlić dodatkowe opcje 

związane z tym urządzeniem. Następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać jedną 

z następujących dwóch opcji: 

- Brak połączenia / Połączono: umożliwia poznanie stanu urządzenia Bluetooth (podłączonego 

lub niepodłączonego) 

- Anuluj sparowanie: rozłącza połączenie Bluetooth między urządzeniem a MiniVision. 

Skanuj urządzenia 

Otwiera ekran wyszukiwania dostępnych w pobliżu urządzeń Bluetooth. Wybierz za pomocą klawiszy 

„w górę” i „w dół” z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować, i naciśnij klawisz „OK”, aby się 

z nim połączyć. Jeśli pojawi się monit o podanie hasła, spróbuj 0000 lub 1234 i potwierdź przyciskiem 

„OK” (są to najczęściej używane hasła). Jeśli to nie zadziała, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną 

do urządzenia, aby uzyskać kod do sparowania.  

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie Bluetooth nie pojawia się na liście, upewnij się, że jest w trybie 

"Połączenie Bluetooth". Możesz wymusić nowe wyszukiwanie za pomocą klawisza „wstecz”, aby 

wrócić i ponownie wybrać "Skanuj urządzenia". 

Zmień nazwę 

Umożliwia zmianę nazwy Bluetooth urządzenia MiniVision w celu łatwiejszej identyfikacji, gdy chcesz 

podłączyć go do innego urządzenia Bluetooth. Domyślnie Bluetooth telefonu nazywa się 
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"MiniVision". Naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do pola edycji i edytować nazwę. Naciśnij ponownie 

przycisk „OK”, aby potwierdzić zmiany.  

Uwaga: Aby zmniejszyć zużycie baterii, „wyłącz” połączenie Bluetooth, gdy go nie używasz. 

Wi-Fi 

Ta kategoria pozwala aktywować Wi-Fi w MiniVision za pośrednictwem opcji internetowych. 

Za pomocą Wi-Fi można dokonywać aktualizacji oprogramowania, korzystać z funkcji rozpoznawania 

głosu lub pobierać głosy Premium. Domyślnie Wi-Fi jest wyłączone w MiniVision, więc dostępna jest 

tylko jedna opcja, umożliwiająca aktywację lub dezaktywację Wi-Fi w urządzeniu. Naciśnij klawisz 

„OK”, aby aktywować Wi-Fi i uzyskać dostęp do następujących dodatkowych opcji: 

Status 

Umożliwia poznanie nazwy routera Wi-Fi, z którym aktualnie się łączysz. Jeśli nie masz połączenia 

z żadnym routerem Wi-Fi, MiniVision przekaże Ci następujące informacje: "Brak połączenia Wi-Fi". 

Znane sieci 

Umożliwia zarządzanie routerami Wi-Fi, z którymi już się łączyłeś. Wybierz jeden z zapisanych 

routerów Wi-Fi z listy i naciśnij klawisz „OK”, aby wyświetlić dodatkowe opcje związane z tą siecią. 

Następnie użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać jedną z następujących dwóch opcji: 

- Połącz/Rozłącz: umożliwia połączenie z zapamiętaną siecią lub odłączenie od bieżącego routera 

WiFi. 

- Zapomnij: usuwa router Wi-Fi z listy dostępnych sieci. 

Skanuj sieci 

Otwiera okno wyszukiwania dostępnych sieci Wi-Fi w danej lokalizacji. Wybierz za pomocą klawiszy 

„w górę” i „w dół” z listy router Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć, a następnie naciśnij przycisk „OK”, 

aby aktywować połączenie. 

Do połączenia z bezpiecznym routerem Wi-Fi wymagane jest hasło. Wprowadź hasło routera Wi-Fi 

w polu edycyjnym i potwierdź przyciskiem „OK”. Po zakończeniu procedury MiniVision poinformuje 

Cię o stanie połączenia Wi-Fi i powróci do listy ustawień.  

Uwaga:  jeśli połączenie Wi-Fi nie działa, oznacza to, że wprowadzone hasło prawdopodobnie nie jest 

poprawne. Sprawdź hasło, zwłaszcza jeśli w haśle rozróżniana jest wielkość liter. w przypadku błędu, 

powróć do "Znanych sieci", aby zapomnieć o tej sieci, a następnie spróbuj ponownie w opcji "Skanuj 

sieci".  

Uwaga:  Aby zmniejszyć zużycie baterii, „wyłącz” połączenie WiFi, gdy go nie używasz. 
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Sieć 

Ta kategoria służy do zarządzania ustawieniami sieci MiniVision: 

Tryb samolotowy 

Umożliwia wyłączenie wszystkich źródeł transmisji radiowej urządzenia (Wi-Fi, Bluetooth i połączenie 

z siecią komórkową). Domyślnie "Tryb samolotowy" jest wyłączony. 

Dane mobilne 

Umożliwia aktywację lub dezaktywację korzystania z danych internetowych w abonamencie 

telefonicznym. Domyślnie włączona jest opcja "Dane mobilne". Jeśli wyłączysz tę opcję, aktualizacje 

oprogramowania, pliki do pobrania Premium i rozpoznawanie mowy będą wykonywane tylko przez 

WiFi. 

Roaming danych 

Pozwala aktywować lub dezaktywować korzystanie z danych internetowych abonamentu 

telefonicznego podczas pobytu za granicą. Domyślnie włączony jest "Roaming danych". 

Uwaga: Czasem konieczne jest aktywowanie roamingu danych u niektórych dostawców usług, aby 

mieć dostęp do Internetu nawet w swoim kraju. 

 

Zabezpieczenia 

Ta kategoria pozwala zarządzać ustawieniami zabezpieczeń MiniVision, takimi jak zmiana kodu PIN 

lub dodanie ekranu blokady telefonu: 

Blokada karty SIM 

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do MiniVision włożono kartę SIM. Pozwala wyłączyć kod PIN 

karty SIM lub ją zmodyfikować. Dostępne są dwie opcje: 

- Zablokuj kartę SIM: pozwala określić, czy karta SIM jest zablokowana, czy nie. Jeśli wyłączysz opcję 

"Zablokuj kartę SIM", po uruchomieniu telefonu nie będziesz już musiał wprowadzać kodu PIN. 

- Zmień kod PIN karty SIM: umożliwia zmianę domyślnego kodu PIN karty SIM. Wprowadź stary 

kod PIN za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdź przyciskiem „OK”. Pojawi się nowe pole 

edycji, wprowadź nowy kod PIN i potwierdź przyciskiem „OK”. Na koniec wprowadź ponownie 

nowy kod PIN i zatwierdź go za pomocą przycisku „OK”, aby potwierdzić zmianę. 

Blokada telefonu 

Dodaje dodatkowy ekran blokady, gdy telefon wychodzi z trybu uśpienia. Możesz wybrać jedną 

z następujących trzech opcji: 

- Bez blokowania: nie pozwala na blokowanie ekranu. Domyślnie wybrane jest "Bez blokowania". 

- Blokowanie za pomocą kodu: umożliwia ustawienie 4-cyfrowego kodu blokady. Wprowadź swój 

kod w polu wprowadzania i zatwierdź przyciskiem „OK”. Wprowadź kod po raz drugi i zatwierdź 

przyciskiem „OK”, aby potwierdzić kod blokady. Gdy telefon wychodzi z trybu uśpienia, będziesz 
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musiał wprowadzić swój osobisty kod, a następnie zatwierdzić go przyciskiem „OK”, aby uzyskać 

dostęp do zawartości telefonu. 

- Blokowanie za pomocą klawiatury: dodać ekran blokady klawiatury. Gdy telefon wychodzi z trybu 

uśpienia, musisz nacisnąć i przytrzymać klawisz gwiazdki, aby uzyskać dostęp do zawartości 

telefonu. 

 

Język 

Ta kategoria określa język interfejsu telefonu MiniVision i syntezatora mowy: Użyj przycisku „w górę” 

i ”w dół”, aby poruszać się po liście i potwierdź przyciskiem „OK”, aby zmienić język systemu. 

 

Klawiatura 

Ta kategoria pozwala zarządzać ustawieniami klawiatury MiniVision: 

Wibracja zwrotna 

Umożliwia uaktywnienie zwrotnej wibracji po naciśnięciu klawisza na klawiaturze systemowej w celu 

potwierdzenia, że czynność została rozpoznana. Domyślnie "Wibracja" jest „wyłączona. 

Dźwięk zwrotny 

Umożliwia odtwarzanie sygnału dźwiękowego po naciśnięciu klawisza na klawiaturze w celu 

potwierdzenia, że czynność została rozpoznana. Domyślnie włączona jest funkcja "Dźwięk zwrotny". 

Wibracje po wprowadzeniu znaku 

Zezwalaj na wibracje, gdy znak jest wpisany w polu edycyjnym. Domyślnie opcja "Wibracje 

po wprowadzeniu znaku" jest wyłączona. 

Dźwięk po wprowadzeniu znaku 

Umożliwia odtwarzanie sygnału dźwiękowego, gdy znak jest wpisany w polu edycji. Domyślnie 

włączone jest "Dźwięk po wprowadzeniu znaku". 

Opóźnienie sprawdzania wpisywanych znaków 

Pozwala zdefiniować opóźnienie, po którym sprawdzany jest znak wpisany w polu edycyjnym. 

Dostępnych jest pięć wartości: "0,3 sekundy", "0,5 sekundy", "1 sekunda", "2 sekundy", "3 sekundy". 

Domyślnie wybrana jest "1 sekunda". Naciśnij przycisk „OK”, aby zmienić wartość, następnie użyj 

klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać inne opóźnienie i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Odbieranie za pomocą klawiszy 0 - 9 

Umożliwia odebranie połączenia za pomocą dowolnego klawisza na klawiaturze numerycznej 

(przydatne dla osób z zaburzeniami czucia lub trudnościami z identyfikacją klawisza "odbierz 

połączenie"). Domyślnie to ustawienie jest włączone. 
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Data i czas 

Ta kategoria pozwala ustawić datę i godzinę MiniVision, jeśli nie aktualizują się automatycznie: 

Automatyczna data i godzina 

Użyj czasu sieciowego, aby automatycznie ustawić datę i godzinę MiniVision. Domyślnie włączona 

jest "Automatyczna data i godzina". Naciśnij klawisz „OK”, aby wyłączyć opcję i uzyskać dostęp do 

następujących ustawień: 

Ustaw datę 

Umożliwia ręczne ustawienie daty telefonu. Pierwszym krokiem jest wybór roku, użyj klawiszy „w 

górę” i „w dół”, aby wybrać rok” bieżący i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. Drugim krokiem 

jest wybór miesiąca, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać bieżący miesiąc i potwierdź swój 

wybór przyciskiem „OK”. Ostatnim krokiem jest wybór dnia, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby 

wybrać bieżący dzień, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Ustaw czas 

Umożliwia ręczne ustawienie czasu w telefonie. Pierwszym krokiem jest wybór godziny, użyj klawiszy 

„w górę” i „w dół”, aby wybrać aktualną godzinę, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem 

„OK”. Drugim krokiem jest wybór minut, użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać prawidłową 

wartość i potwierdź swój wybór przyciskiem „OK”. 

Użyj formatu 24-godzinnego 

Pozwala ustawić format wyświetlania czasu w trybie 24 godzin zamiast 12 godzin (AM / PM). To 

ustawienie jest automatycznie dopasowane zgodnie z językiem MiniVision, ale można je zmienić 

ręcznie. 

Informacje o telefonie 

Ta kategoria umożliwia poznanie stanu telefonu i aktualizację wersji oprogramowania MiniVision: 

Aktualizacje systemu 

Umożliwia aktualizację wersji oprogramowania MiniVision za pośrednictwem połączenia 

internetowego. Zaleca się skorzystanie z połączenia Wi-Fi do pobierania aktualizacji, aby 

zoptymalizować czas pobierania i zaoszczędzić plan taryfowy karty SIM. KAPSYS oferuje bezpłatne 

aktualizacje oprogramowania, które ulepszają działanie telefonu. Nie wahaj się regularnie sprawdzać 

tę opcję, aby korzystać z najnowszych aktualizacji. Usłyszysz informację "Posiadasz aktualną wersję 

oprogramowania", jeśli MiniVision ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania. Gdy 

aktualizacja jest dostępna, wyświetlany jest ekran pobierania. Użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby 

wybrać "Pobierz" i potwierdź przyciskiem „OK”, aby rozpocząć pobieranie. Postęp pobierania jest 

oznajmiany i wyświetlany na ekranie. Jeśli ekran przejdzie w tryb uśpienia, naciśnij klawisz "odrzuć 

połączenie", aby wznowić pracę urządzenia i powrócić do ekranu pobierania. Po zakończeniu 

pobierania pojawi się ekran instalacji. Użyj klawiszy „w górę” i „w dół”, aby wybrać "Zainstaluj" 

i potwierdź przyciskiem „OK”, aby zainstalować aktualizację. Po zakończeniu pobierania aktualizacji 

oprogramowania, MiniVision wyłącza się, a następnie uruchamia się ponownie po kilku minutach. 

Poczekaj, aż włączy się udźwiękowienie, abyś ponownie mógł użyć swój telefon. 
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Uwaga: pobieranie aktualizacji oprogramowania może zająć trochę czasu w zależności od połączenia 

internetowego. Jeśli wystąpi błąd podczas pobierania, uruchom ponownie aktualizację. 

Status 

Odczytuje status telefonu: 

- Status baterii: pozwala poznać aktualny poziom naładowania baterii. 

- Numer seryjny: podaje numer seryjny produktu. 

- IMEI: podaje numer identyfikacyjny IMEI twojego sprzętu (International Mobile Equipment 

Identity). 

- Adres Bluetooth: podaje adres Bluetooth twojego produktu. 

- Adres MAC Wi-Fi: podaje adres MAC Wi-Fi Twojego produktu. 

- Status karty SIM: określa dodatkowy status wysyłany przez kartę SIM: 

 Sieć: pozwala określić nazwę firmy telekomunikacyjnej. 

 Siła sygnału: pozwala odczytać natężenie sygnału GSM (brak sygnału, słaby sygnał, średni 

sygnał, dobry sygnał, doskonały sygnał). 

 Sieć komórkowa: pozwala poznać rodzaj obecnej sieci komórkowej (2G, 3G, 4G). 

 Roaming: pozwala sprawdzić, czy karta SIM korzysta z roamingu danych (tak lub nie). 

 Mój numer telefonu: pozwala poznać numer telefonu karty SIM. 

- Numer modelu: pozwala poznać nazwę modelu telefonu. 

- Wersja przygotowana przez klienta: pozwala poznać numer aktualnej wersji zainstalowanego 

ręcznie oprogramowania MiniVision. 
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Dane techniczne 

Gabaryty 

- Wymiary: 124 x 51 x 13 mm / 5 x 2 x 0,5 cala. 

- Waga: 100 g. 

- Wyświetlacz: 2.4 "/ QVGA (240 x 320 pikseli). 

 

Sprzęt 

- Procesor: podwójny Core Cortex-A7, do 1.0GHz. 

- Platforma: Qualcomm Snapdragon 250. 

- Pamięć wewnętrzna: RAM 512MB, Flash 4GB. 

- Pamięć zewnętrzna: karta SD, do 32 GB. 

- Łączność komórkowa: 4G / 3G / 2G. 

- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi i Bluetooth 4.1. 

- Format karty SIM: pojedynczy Nano SIM. 

- Złącza: gniazdo audio jack 3,5 mm, Micro USB. 

- Pobór mocy: 

 Bateria: 1400 mAh Li-ion 

 Czas czuwania: 300 godz.  

 Czas rozmów: 7 godz. 

- SAR: 1,21 w / kg normalny intensywne użytkowanie / 1,30 w / kg. 

- Flash LED i kamera: 2 Mpiksele. 

- Funkcje dzwonków i wibracji. 
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Rozwiązywanie problemów 

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta, radzimy zapoznać się z następującymi 

zaleceniami: 

- Aby zoptymalizować działanie telefonu, od czasu do czasu należy wyłączyć telefon. 

- Aby zapewnić optymalną pracę, zaleca się pełne naładowanie baterii i przeprowadzenie kontroli. 

 

Mój telefon się nie włącza / mam czarny ekran 

- Naciśnij klawisz "odrzuć połączenie", aż wyświetlacz się włączy. 

- Sprawdź poziom naładowania baterii. 

- Sprawdź styki baterii, wyjmij i ponownie zainstaluj baterię i ”włącz” ponownie telefon. 

 

Czytelność ekranu jest niezadowalająca 

- Wyczyść ekran. 

- Dostosuj poziom jasności ekranu do otoczenia. 

 

Mój telefon sam się wyłącza 

- Naciśnij klawisz "odrzuć połączenie", aby wybudzić telefon. 

- Sprawdź poziom naładowania baterii. 

 

Mój telefon ma słabą baterię 

- Sprawdź, czy dopilnowałeś pełnego czasu ładowania (minimum 4 godziny). 

- Aby zmniejszyć zużycie baterii, „wyłącz” Wi-Fi i Bluetooth, jeśli ich nie używasz. Możesz także 

zmniejszyć jasność ekranu. 

 

Mój telefon nie ładuje się prawidłowo 

- Sprawdź, czy bateria nie jest całkowicie rozładowana. 

- Sprawdź, czy ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0 ° C, 40 ° C). 

- Sprawdź włożoną baterię; należy włożyć ją przed podłączeniem ładowarki. 

- Upewnij się, że używasz ładowarki i baterii dostarczonej przez KAPSYS. 

- Sprawdź kompatybilność gniazdek sieciowych w danym kraju. 

 

Mój telefon nie łączy się z siecią 

- Sprawdź, czy Twój telefon działa gdzie indziej. 

- Sprawdź zasięg sieci u swojego operatora. 
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- Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony. 

- Sprawdź ważność karty SIM u operatora. 

- Spróbuj później, ponieważ sieć może być przeciążona. 

- Usuń i ponownie zainstaluj kartę SIM. 

 

Błąd karty SIM / Brak dostępnej funkcji telefonu 

- Sprawdź, czy karta SIM jest włożona prawidłowo. 

- Sprawdź, czy chip karty SIM nie jest uszkodzony ani porysowany. 

 

Nie mogę wykonać połączenia telefonicznego 

- Sprawdź, czy wybrałeś poprawny numer. 

- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź kody kraju / regionu. 

- Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci, że nie jest przeciążony lub niedostępny. 

- Będąc zagranicą skontaktuj się z usługodawcą, aby zasubskrybować połączenia zagraniczne. 

- Sprawdź, czy tryb samolotowy jest wyłączony. 

 

Nie mogę odbierać połączeń telefonicznych 

- Upewnij się, że telefon jest włączony i podłączony do sieci (przeciążona sieć jest niedostępna). 

- Sprawdź, czy tryb samolotowy jest wyłączony. 

 

Jakość dźwięku połączeń nie jest optymalna 

- Podczas połączenia można regulować głośność połączenia za pomocą klawiszy w lewo i w prawo. 

- Kontroluj poziom sygnału GSM za pomocą skrótu klawisz # + 1. 

 

Żaden numer nie został wybrany, gdy wybiorę numer z mojej listy kontaktów 

- Sprawdź, czy numer został prawidłowo zarejestrowany. 

- Sprawdź, czy wybrałeś prefiks kraju podczas dzwonienia za granicę. 

 

Moi korespondenci nie mogą zostawiać wiadomości w mojej skrzynce pocztowej 

- Sprawdź dostępność tej usługi u swojego usługodawcy. 

 

Nie mogę uzyskać dostępu do mojej poczty głosowej 

- Sprawdź, czy numer poczty głosowej twojego operatora został prawidłowo wprowadzony. 

- Spróbuj później, ponieważ sieć może być przeciążona. 
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Zablokowana karta SIM 

- Trzy razy wprowadziłeś nieprawidłowy kod PIN, skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać kod 

odblokowujący PUK. 
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Informacje o tym dokumencie 

Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. KAPSYS 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek 

osoby lub jakiegokolwiek podmiotu. Firma Kapsys nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności 

za błędy techniczne, redakcyjne lub pominięcia w niniejszym dokumencie, ani w sytuacji szkody 

przypadkowej, ani pośredniej, ani też szkody wynikłej z eksploatacji produktu lub korzystania z tego 

dokumentu. KAPSYS dokłada wszelkich starań, by stale ulepszać produkowane urządzenie oraz jakość 

i wydajność jego funkcji. w związku z tym firma Kapsys zaprasza na stronę internetową 

(www.kapsys.com), w celu uzyskania najnowszej aktualizacji dotyczącej użytkowania i działania 

urządzenia MiniVision. 

 

Zgodność z RoHS 

Urządzenie to jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 / UE z dnia 

8 czerwca 2011 r., wraz ze zmianami, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji 

niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). 

 

Oznakowanie CE 

Produkt ten jest zgodny z wymogami dotyczącymi oznakowania CE produktów przeznaczonych do 

użytku w domach mieszkalnych, instalacji w placówkach komercyjnych oraz w przemyśle lekkim 

i spełnia wymagania dyrektywy R & TTE (1999 /5/ WE). Więcej informacji na temat oznakowania CE 

można znaleźć na stronie internetowej www.kapsys.com. 

 

Dyrektywa WEEE 

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem 

z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą europejską 2002 / 96 / WE 

w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), produkt elektryczny nie może 

być w żadnych okolicznościach wyrzucany do nieposortowanych odpadów komunalnych. Produkt ten 

należy zutylizować, zwracając go do punktu sprzedaży lub do lokalnych punktów selektywnej zbiórki 

odpadów w celu jego recyclingu. 

Ostrzeżenie: Ustawiona na wysokim poziomie głośność słuchawek może spowodować trwałe 

uszkodzenie narządu słuchu. 

  

http://www.kapsys.com/
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Informacje prawne i gwarancja 

Bezpieczne używanie i rekomendacje 

- Prosimy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem MiniVision i jego akcesoriami, chronić je przed 

upuszczeniem i uderzeniami. 

- Prosimy nie demontować urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. 

- Do czyszczenia Prosimy używać tylko miękkich materiałów. Nie używać chemikaliów, 

detergentów lub produktów ściernych. 

- Urządzenie to nie jest wodoodporne. Należy je chronić przed wilgocią i zachlapaniem cieczami. 

- Prosimy nigdy nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i unikać jego przechowywania 

w miejscach gorących, wilgotnych lub narażonych na działanie korozji. 

- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu miejsc narażonych na działanie pola magnetycznego. 

- Nie korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest uszkodzony lub pęknięty, ponieważ może to 

spowodować skaleczenia. 

- Nie należy korzystać z urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. 

- Nie ładować urządzenia w temperaturach poniżej 0 ° C (32 ° F) lub powyżej 45 ° C (113 ° F). 

- Nie korzystać z urządzenia w placówkach opieki zdrowotnej. Przed skorzystaniem z telefonu 

w pobliżu sprzętu medycznego, o zgodę prosimy zapytać personel. 

- Prosimy nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur. 

 Zakres temperatury roboczej wynosi od -10°C (14°F) do +55°C (131°F). 

 Temperatura krótkotrwałego przechowywania wynosi od -20°C (-4°F) do +60°C (140°F). 

 Temperatura długotrwałego przechowywania wynosi od -10°C (-10.00℃) do +25°C (77°F). 

- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową. w celu wydłużenia czasu pracy baterii 

należy zawsze wykonywać pełne ładowanie. 

- Długotrwałe korzystanie z urządzenia może skutkować jego nagrzewaniem się. 

- W celu zachowania optymalnej wydajności urządzenia zalecane jest jego okresowe wyłączanie 

i wyjmowanie baterii. 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Urządzenie należy przechowywać z dala od małych dzieci. Ochrona słuchu Prosimy unikać 

długotrwałej pracy z wysokim poziomem głośności podczas korzystania ze słuchawek, głośników lub 

odbiornika. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca mogą zasięgnąć porady lekarza lub 

producenta rozrusznika serca w zakresie jego kompatybilności z urządzeniem bezprzewodowym. 

Jeśli urządzenia transmitujące fale radiowe nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą zakłócać 

bezpieczne i skuteczne korzystanie z niektórych urządzeń medycznych. 
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Gwarancja 

W przypadku awarii urządzenia prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancji nie udziela się 

na urządzenie, niezależnie od napotkanej usterki, w następujących przypadkach: 

- Normalnego zużycia urządzenia oraz zmniejszenia pojemności baterii. 

- Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, wystawienia na działanie wilgoci lub 

cieczy, a także na działanie źródeł ciepła. 

- Pęknięć lub uszkodzeń urządzenia powstałych w wyniku ewidentnego upadku. 

- Nieprzestrzegania zasad ostrożności, wypadków, zaniedbań, niewłaściwego użytkowania lub 

użytkowania niezgodnego z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, lub komercyjnego 

wykorzystania urządzenia. 

- Zwarcia baterii lub użycia baterii w innym urządzeniu niż MiniVision. 

- Używania akcesoriów lub złączy innych niż dostarczone przez producenta. 

- Uszkodzeń wynikających z próby naprawy dokonanej przez podmiot inny niż producent lub 

autoryzowany punkt naprawy. Zalecane jest wykonanie przynajmniej jednej kopii zapasowej 

danych zapisanych w pamięci urządzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę 

danych z powodu awarii, naprawy lub wymiany urządzenia. Jakiekolwiek awarie związane 

z usługami sieciowymi lub z systemem komórkowym nie podlegają gwarancji. Aby uzyskać 

pomoc, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorem sieci telefonicznej lub dostawcą 

usług internetowych. 

 

Informacje na temat poziomu absorpcji energii 

MiniVision jest wyposażony w nadajnik / odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane 

i wyprodukowane zgodnie z zalecanymi przez Unię Europejską progami ekspozycji na częstotliwości 

radiowe (RF). 

Urządzenie to spełnia wymagania UE (1999 / 519 / WE) dotyczące ograniczenia narażenia ogółu 

społeczeństwa na działanie pola elektromagnetycznego. Jednostką miary limitu zalecanego przez 

Radę Europejską dla telefonów komórkowych jest „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Limit SAR 

uśredniony dla 10 g tkanki ciała wynosi 2,0 w / kg. Urządzenie to spełnia wymagania 

Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz norm 

europejskich EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566 dla mobilnych urządzeń radiowych. 

w odniesieniu do akcesoriów noszonych na sobie telefon ten został przetestowany do korzystania 

z akcesoriami, które nie zawierają metalu i których słuchawka jest umieszczana w odległości co 

najmniej 1,5 cm od ciała. Korzystanie z innych akcesoriów może nie zapewniać zgodności z normą 

ekspozycji na fale radiowe. Jeśli nie korzysta się z akcesorium do noszenia na sobie i nie trzyma się 

telefonu przy uchu, w przypadku, gdy telefon jest włączony należy umieścić go w odległości co 

najmniej 1,5 cm od ciała. Podczas użytkowania urządzenia rzeczywisty poziom SAR jest zazwyczaj 

znacznie niższy niż wartość maksymalna. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym niższa moc 

wyjściowa telefonu komórkowego. w celu zredukowania ekspozycji na energię fal radiowych należy 
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korzystać z zestawu głośnomówiącego lub innej podobnej opcji, pozwalającej trzymać urządzenie 

z dala od głowy i ciała. Poniżej wymieniono najwyższe wartości SAR: 

- Głowa: 0,65 w / kg (uśrednione dla ponad 10 g tkanki ciała) 

- Korpus: 1,30 w / kg (uśrednione dla ponad 10 g tkanki ciała) 

Obsługa klienta 

W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt z serwisem firmy ALTIX: 

- tel. (41) 343 80 00 

- e-mail: serwis@altix.pl 

Obsługa klientów KAPSYS: 

- 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins Sophia Antipolis, Francja. Antipolis, 

France. 

- Można także odwiedzić stronę internetową: www.kapsys.com. 

 

Znaki towarowe 

Firmy i marki produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w innych podręcznikach 

użytkownika KAPSYS, są znakami towarowymi, zarejestrowanymi lub nie i stanowią własność 

odpowiednich właścicieli, jak opisano poniżej: Nazwy Kapsys, marki i loga firmy są zarejestrowanymi 

znakami towarowymi Kapsys SAS. Nazwy, marki i loga bluetooth są zarejestrowanymi znakami 

towarowymi Bluetooth SIG Inc. Nuance jest zarejestrowanym znakiem towarowym Nuance 

Corporation Inc. Wszystkie nazwy marek i produktów są nazwami handlowymi odpowiednich firm 

lub ich zarejestrowanymi nazwami. 

  

mailto:serwis@altix.pl
file://///DyskAltix/Altix/Marketing/Sklep%20internetowy/Podręczniki,%20instrukcje/Do%20sformatowania/zrobione/kapsys%20minivision/www.kapsys.com
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Indeks - klawisze panelu nawigacyjnego 

Poniższa lista opisuje różne funkcje panelu nawigacyjnego klawiatury: 

Klawisz Działanie 

Krótkie naciśnięcie "odbierz połączenie". odbiera połączenie przychodzące, gdy zadzwoni 
telefon. 
Otwiera aplikację telefon. 
 

Długie naciśnięcie „odbierz połączenie”. Rozpoczyna działanie aplikacji "SOS". 
 

Krótkie naciśnięcie „odrzuć połączenie”. Powrót do ekranu głównego. 
Po wyświetleniu ekranu głównego , przejście do, lub 
wyjście z trybu uśpienia. 
Zawiesza bieżące połączenie. 
Odrzuca połączenie przychodzące. 

Długie naciśnięcie „odrzuć połączenie”. Włącza lub wyłącza telefon MiniVision. 

Krótkie naciśnięcie klawisza „w górę”. Przejście do poprzedniego elementu. 

Krótkie naciśnięcie klawisza „w dół”. Przejście do następnego elementu. 

Długie naciśnięcie klawisza „w górę”. Przejście do pierwszego elementu na liście. 

Długie naciśnięcie klawisza „w dół”. Przejście do ostatniego elementu na liście 

Krótkie naciśnięcie klawisza „w lewo”.  Zmniejsza głośność syntezy mowy. 
Przesuwa kursor w lewo w polu edycyjnym. 

Krótkie naciśnięcie klawisza „w prawo”.  
 

Zwiększa głośność syntezy mowy. 
Przesuwa kursor w prawo w polu edycyjnym. 

Krótkie naciśnięcie klawisza „OK”. Aktywuje lub zatwierdza wybrany element. 

Długie naciśnięcie klawisza „OK”. Włącza rozpoznawanie mowy w polu edycyjnym (tryb 
dyktowania głosem). 

Krótkie naciśnięcie klawisza „wstecz”. 
 

Powrót do poprzedniego ekranu. 
Usuwa ostatni znak w polu edycyjnym. 

Długie naciśnięcie klawisza „wstecz”. Usuwa całą zawartość pola edycyjnego. 

Krótkie naciśnięcie klawisza „menu”. Otwiera opcje bieżącego ekranu. 
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Indeks - alfanumeryczne klawisze klawiatury 

Poniższa lista pokazuje działanie klawiatury alfanumerycznej w polach edycyjnych. 

Klawisz Działanie 

Krótkie naciśnięcie 1. 
 

Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń): 
1 ; " . ? ! @ - _ , ' \ " " ( ) / : ; + & % * = < > € £ $ ¥ n \ [ ] 
{ } \ ~ § " 

Krótkie naciśnięcie 2. 
 

Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń): 
a b c 2 a B C 

Krótkie naciśnięcie 3. 
 

Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
d e f 3 D E F 

Krótkie naciśnięcie 4. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
g h i 4 G H I 

Krótkie naciśnięcie 5. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
j k l 5 J K L 

Krótkie naciśnięcie 6. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
m n o 6 M N O 

Krótkie naciśnięcie 7. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
p q r s 7 P Q R S 

Krótkie naciśnięcie 8. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
t u v 8 T U V 

Krótkie naciśnięcie 9. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń):  
w x y z 9 w X Y Z 

Krótkie naciśnięcie 0. Wstawia jeden z następujących znaków (przewiń): 
SPACJA , 0, nowa linia. 

Krótkie naciśnięcie klawisza *. Przełącza tryb klawiatury (przewiń):  
Normalny, Shift, Numeryczny. 

Krótkie pojedyncze naciśnięcie klawisza #. otwiera listę znaków specjalnych: 
; " . , ; : ! ? @ & | > < = - + * / \ # ( ) { } [ ] % " " ' ~ $ € £ 
§ _ "; 

Krótkie naciśnięcie klawisza # po raz 
drugi. 

otwiera listę emotikon: 
Radosna twarz, smutna twarz, wystraszona twarz, 
twarz bez wyrazu, rozczarowana twarz, buźka, 
płacząca twarz, twarz w kształcie serca, mrugająca 
oczami twarz. 
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Indeks - skróty ułatwień dostępu. 

Poniższa lista pokazuje różne skróty klawiaturowe funkcji dostępności , osiągalnych z dowolnego 

ekranu: 

Skrót klawiszowy Działanie 

Klawisz # + 1. Podaj stan telefonu: czas, poziom naładowania baterii, 
stan Wi-Fi, status Bluetooth, stan sieci. 

Klawisz # + 2. Przeczytaj wszystkie elementy z listy, jeden po drugim, 
od góry strony. 

Klawisz # + 3. Nie przydzielono. 

Klawisz # + 4. Zmniejsz szybkość syntezatora mowy. 

Klawisz # + 5. Zwiększ szybkość syntezatora mowy. 

Klawisz # + 6. Nie przydzielono. 

Klawisz # + 7. Powtórz ostatni element oznajmiany przez MiniVision. 

Klawisz # + 8. Przeliteruj ostatni element oznajmiany przez 
MiniVision (znak po znaku). 

Klawisz # + 9. Nie przydzielono. 

Klawisz # + 0. Otwórz ustawienia telefonu. 

Klawisz # + klawisz „w górę”. Nie przydzielono. 

Klawisz # + klawisz  „w dół”. Nie przydzielono. 

Klawisz # + klawisz w lewo. Nie przydzielono. 

Klawisz # + klawisz w prawo. Nie przydzielono. 
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Indeks - skróty do Edycji tekstu w polach edycyjnych. 

Poniższa lista pokazuje różne skróty dostępne w polach edycji do wprowadzania tekstu: 

Skrót klawiszowy Działanie 

* + 1. Nie przydzielono. 

* + 2. Nie przydzielono. 

* + 3. Wytnij zaznaczony tekst. 

* + 4. Nie przydzielono. 

* + 5. Nie przydzielono. 

* + 6. Skopiuj zaznaczony tekst. 

* + 7. Nie przydzielono. 

* + 8. Nie przydzielono. 

* + 9. Wklej zaznaczony tekst. 

* + 0. Nie przydzielono. 

* + klawisz „w górę”. Nie przydzielono. 

* + klawisz „w dół”. Nie przydzielono. 

* + klawisz „w lewo”. Zaznacz znak po lewej stronie kursora. 
Można użyć wiele razy do zaznaczenia fragmentu 
tekstu, aby na przykład zaznaczyć całe słowo lub frazę). 

 + klawisz „w prawo”. Zaznacza znak po prawej stronie kursora. 
(Można użyć wiele razy do zaznaczenia fragmentu 
tekstu, aby na przykład zaznaczyć całe słowo lub frazę). 

 


