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Smartphone

KM0432
KM0433

OWNER’S MANUAL

Owner’s manual

Read owner’s manual carefully before using your
smartphone.

Safety alert and cautions
Road safety comes first
Do not use a hand-held phone while driving. Use
hands-free fittings when calls are unavoidable
while driving. In some countries, dialing or
receiving calls while driving is illegal!

Switch off before entering risky areas
Strictly observe the relevant laws, codes, and
regulations on the use of mobile phones in risky
areas. Turn off your mobile phone before entering
a place susceptible to explosion, such as an oil
station, oil tank, chemical plant or a place where a
blasting process is under way.
Observe all special regulations
Follow any special regulations in force in any
area such as hospitals and always switch off your
phone whenever it is forbidden to use it or, when
it may cause interference or danger. Properly use
your mobile phone near medical apparatuses,
such as pacemakers, hearing aids and some
other electronic medical devices, as it may cause
interference to such apparatuses.
Interference
The conversation quality of any mobile phone
may be affected by radio interference. An antenna
is built inside the mobile phone. Do not touch
the antenna area during a conversation, as the
conversation quality may deteriorate.
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Switch off in aircraft
Wireless devices can cause interference in
aircraft. Please make sure that your mobile phone
is powered off (or switch to flight mode) during
flight.

Owner’s manual

Qualified service
Only qualified personnel may install or repair
phone equipment. Installing or repairing the
mobile phone on your own may bring great
danger and violates the warranty rules.
Accessories and batteries
Use only approved accessories and batteries.
Use sensibly
Use only in a normal and proper manner.
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Emergency calls
Ensure the phone is switched on and in service,
enter the emergency number, e.g. 112, then press
the Dial key. Give your location and state your
situation briefly. Do not end the call until told to
do so.

4

Owner’s manual
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1. Headphone input 3.5 mm
2. microUSB port
3. Front speaker
4. Front camera
5. Menu
6. Home
7. Previous
8. Volume button
9. Power button
10. Mic
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11. Rear camera
12. Flash
13. Rear speaker

GETTING STARTED
STEP 1: Open the back cover.
STEP 2: Insert the SIM cards and memory card
as indicated (with the chip/pins facing (SIM1)
downwards/(SIM2) upwards/(SD) downwards).
STEP 3: Install the battery. Make sure to align the
battery connectors on the battery with the pins in
the battery compartment.
STEP 4: Close the back cover.
ALWAYS turn off the smartphone before removing
battery!
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CHARGING
Charge the smartphone using the provided USB
cable. Connect the cable to microUSB port on the
device. Other end of the cable plug into provided
charger or compatible USB port.
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For battery level refer to battery symbol on the
status bar:
Low battery
Charging
Fully charged
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TURN ON
Turn on: Press and hold the power button until
the screen goes on.
Turn off: Press and hold the power button for about
2 seconds, then choose appropriate (Power off).

LANGUAGE
Once the phone is ON you can personalize it to
your needs. To change language press Menu
, go
icon on the main screen, open Settings
to Language AND INPUT, enter Language and
select appropriate.

LEARN MORE
For more information on this device and its full
owner’s manual visit: www.krugermatz.com.
Specifications are subject to change without prior notice.
“The Lechpol company declares that product KM0432/
KM0433 is consistent with the essential requirements
and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The
proper declaration for download from www.lechpol.eu”
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Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact
either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where
and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their
supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
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Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z
treścią instrukcji obsługi.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów
Zabronione jest używanie telefonu (w tradycyjny
sposób) podczas prowadzenia pojazdów.
Jeżeli jest to konieczne, należy użyć zestawu
głośnomówiącego.
Prowadzenie
rozmowy
podczas kierowania pojazdem zmniejsza uwagę
kierowcy i w efekcie może doprowadzić do kolizji
drogowej.
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Telefon w samolocie
W trakcie lotu telefon powinien być wyłączony lub
przełączony w tryb offline. Wszelkie urządzenia
bezprzewodowe (takie jak telefon) mogą być
źródłem zakłóceń dla systemów sterowania
samolotem.
Niebezpieczne miejsca
Należy wyłączyć telefon we wszystkich miejscach,
gdzie jego używanie jest zabronione lub niesie
ryzyko niebezpieczeństwa. Należy bezwzględnie
przestrzegać wszelkich zakazów używania
telefonu w takich miejscach.
Wpływ na urządzenia medyczne
Używanie telefonu w pobliżu urządzeń
medycznych może zakłócić ich pracę. Należy
zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania
z telefonu komórkowego w pobliżu aparatów
medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Akcesoria i bateria
Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii
dołączonych do zestawu lub zalecanych przez
producenta.
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Zakłócenia
Na jakość rozmowy telefonicznej mogą wpływać
wszelkie zakłócenia radiowe. Telefon posiada
wbudowaną antenę. Należy unikać dotykania
tego miejsca podczas rozmowy.
Serwis
Naprawy
telefonu
należy
powierzyć
wykwalifikowanemu serwisowi. Wszelkie próby
samodzielnego naprawiania telefonu niosą za
sobą ryzyko całkowitego uszkodzenia urządzenia
i utraty gwarancji.

Telefon alarmowy
W przypadku sytuacji alarmowej należy
zadzwonić pod numer alarmowy (np. 112). Po
nawiązaniu połączenia, należy określić sytuację i
podać swoją lokalizację.
Uwaga:
Podobnie jak wszystkie inne telefony komórkowe,
telefon może nie obsługiwać wszystkich funkcji
opisanych w niniejszej instrukcji obsługi z
powodu ustawień sieciowych lub transmisji
radiowej operatora. Niektóre sieci mogą nawet
nie obsługiwać połączeń alarmowych 112. Z
tego względu nie należy polegać wyłącznie na
komunikacji za pomocą telefonu komórkowego
w krytycznych sytuacjach. W razie wątpliwości
należy skonsultować się z lokalnym operatorem.
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Używanie
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
szkody powstałe wskutek używania telefonu w
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi

OPIS

1

2

3

4

6

7

8

PL

9

5
10

1. Wejście słuchawkowe 3,5 mm
2. Port microUSB
3. Przedni głośnik
4. Przednia kamera
5. Przycisk Menu
6. Przycisk Home
7. Poprzedni
8. Przyciski głośności
9. Przycisk zasilania
10. Mikrofon
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11. Tylna kamera
12. Flash
13. Tylny głośnik

PIERWSZE KROKI
KROK 1: Otwórz tylną klapkę obudowy.
KROK 2: Umieść karty SIM i kartę pamięci w
sposób przedstawiony na ilustracji (styki kart
powinny być skierowane: (SIM1) ku dołowi/
(SIM2) ku górze/(SD) ku dołowi).
KROK 3: Umieść baterię. Upewnij się, że bateria
została umieszczona poprawnie (styki baterii
dotykają styki gniazda baterii).
KROK 4: Zamknij tylną klapkę baterii.
ZAWSZE wyłączaj telefon przed wyjęciem baterii!
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ŁADOWANIE
Telefon należy ładować za pomocą kabla USB
załączonego w zestawie. Podłącz wtyk microUSB
do portu w telefonie. Drugi koniec kabla
podłącz do załączonej ładowarki sieciowej lub
kompatybilnego portu USB.
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Ikona baterii na pasku stanu wskazuje poziom
naładowania:
Niski poziom baterii
Ładowanie
Bateria w pełni naładowana

WŁĄCZ
Włącz: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
aż zaświeci się ekran.
Wyłącz: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez około 2 sekundy, a następnie naciśnij Wyłącz.

Aby zmienić język, naciśnij ikonę Menu
na
ekranie głównym, przejdź w Ustawienia (Settings)
, wejdź w zakładkę Język I WPROWADZANIE
(Language and input), wybierz JĘZYK (Language) i
zaznacz wybrany język.

WIĘCEJ
Więcej informacji na temat tego urządzenia oraz
pełna instrukcja obsługi dostępne są na stronie:
www.krugermatz.com.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie
KM0432/KM0433 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami
dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania
na stronie www.lechpol.eu”
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JĘZYK
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Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie
okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny
recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać
razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
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www.krugermatz.com
is a registered trademark

