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Quick Start Guide

❶Release the 
battery cover
Unlock and take 
off the back cover, 
then open the 
seal cover.

❷Insert SD card 
and SIM card 
into the phone as 
indicated (contacts 
face down).

❸Insert the battery 
correctly then press the 
seal cover tightly. Finally, 
fix the back cover and lock.
Fully charge the battery 
before first use.
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① Speaker
② Front camera
③ Proximity / light 

sensor
④ Power key

⑤ Home key
⑥ Menu
⑦ Microphone
⑧ Back key

⑨ Main camera
⑩ Sub microphone
⑪ Torch
⑫ Loudspeaker

Product description
Front Back

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

(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.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, 
Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

Getting started Specifications are subject to change without prior 
notice.

“The Lechpol company declares that product KM0418 
is consistent with the essential requirements and other 
relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper 
declaration for download from www.lechpol.eu”

Full owner's manual available at 
www.krugermatz.com



❶Odkręć śrubki 
mocujące, aby 
zdjąć klapkę baterii, 
a następnie zdejmij 
pokrywę baterii.

❷Umieść kartę 
SIM stykami do 
dołu oraz kartę 
pamięci (zgodnie 
z ilustracją obok).

❸Umieść baterię zgodnie 
z oznaczeniami a następnie 
szczelnie zamknij pokrywę 
baterii. 
Zamknij klapkę baterii i 
dokręć śrubki.
Naładuj baterię w pełni 
przed pierwszym użyciem.
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①Głośnik
② Przednia kamera
③ Czujnik 

zbliżeniowy / 
światła

④ Przycisk zasilania

⑤ Przycisk powrotu 
do ekranu 
głównego

⑥ Przycisk Menu
⑦ Mikrofon
⑧ Przycisk Wstecz

⑨ Tylna kamera
⑩ Drugi mikrofon
⑪ Latarka
⑫ Głośnik

Opis produktu
Przód Tył

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

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.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew 
Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Pierwsze kroki Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez 
powiadomienia.

„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie 
KM0418 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
oraz innymi stosownymi postanowieniami 
dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do 
pobrania na stronie www.lechpol.eu”

KM0418

Skrócona instrukcja obsługi Pełna instrukcja obsługi do pobrania na stronie 
www.krugermatz.com


