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We offer self-service for our smart terminal device us-
ers. Please visit ZTE official website (at www.zte.com.
cn) for more information on self-service and supported 
product models. Information subject to the website.
For more information, visit www.ztedevices.com and 
download the user manual.

 Product Safety Information

Do not use while re-fuelling.

Do not use hand-held while driving.

This device may produce a bright or flash-
ing light.

For body-worn operation maintain a sepa-
ration of 15 mm.

Do not dispose of it in a fire.

Small parts may cause a choking hazard.

Avoid contact with magnetic media.

This device may produce a loud sound.

To prevent possible hearing damage, do 
not listen at high volume levels for long pe-
riods.

Avoid Extreme Temperatures.

Keep away from pacemakers and other 
personal medical devices.

Avoid any contact with liquid, keep it dry.

Switch off when instructed in hospitals and 
medical facilities.

Do not attempt to disassemble.

Switch off when instructed in aircrafts and 
airports.

Do not rely on this device for emergency 
communications.

Switch off in explosive environments.

Only use approved accessories.

Getting to Know Your Phone

Power Key
• Press and hold to turn on or off Flight mode, enable 

silent mode, vibration mode or sound, or to power 
off.

• Press to switch your phone to Sleep mode.
• Press to wake up your phone.

Home Key
• Touch to return to the Home Screen from any ap-

plication or screen.
• Touch and hold to see recently used applications.

Menu Key
Touch to get the options for the current screen.

Back Key 
Touch to go to the previous screen.

Search Key 
• Touch to search information on the current screen 

or application.
• Touch and hold to use Google voice action.

Volume Keys
Press or hold to turn the volume up or down.

Before Getting Started
1. Remove the back cover.

2. Install the SIM card.

3. Install the microSD card.

NOTE: microSD logo  is a trademark of the SD 

Card Association.
4. Install the battery.

Charging the Battery
When you first get your new phone you’ll need to 
charge the battery.
1. Connect the adapter to the charger jack.

2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully 

charged.

Powering On/Off
Make sure the SIM card is in your phone and the bat-
tery is charged. 
• Press and hold the Power Key to turn on your 

phone.
• To turn it off, press and hold the Power Key to 

open the options menu. Touch Power off and then 
touch OK.

Waking Up Your Phone
Your phone automatically goes into sleep mode when 
it is not in use for some time. The display is turned off 
to save power and the keys are locked to prevent ac-
cidental operations.
You can wake up phone by turning on the display and 
unlocking the keys.
1. Press the Power Key to turn the screen on.

2. Touch and hold  at the center of the screen.

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or pass-
word for your phone, you’ll need to draw the pattern or 
enter the PIN/password to unlock.

Using the Touch Screen
Your phone’s touch screen lets you control actions 
through a variety of touch gestures.
• Touch
 When you want to type using the onscreen key-

board, select items onscreen such as application 
and settings icons, or press onscreen buttons, sim-
ply touch them with your finger.

• Touch and Hold
 To open the available options for an item (for ex-

ample, a message or link in a Web page), touch 
and hold the item.

• Swipe or Slide
 To swipe or slide means to quickly drag your finger 

vertically or horizontally across the screen.
• Drag
 To drag, press and hold your finger with some pres-

sure before you start to move your finger. While 
dragging, do not release your finger until you have 
reached the target position.

• Pinch
 In some apps (such as Maps, Browser, and Gal-

lery), you can zoom in and out by placing two 
fingers on the screen at once and pinching them 
together (to zoom out) or spreading them apart (to 
zoom in).

• Rotate the screen
 For most screens, you can automatically change 

the screen orientation from portrait to landscape by 
turning the phone sideways.

EC DECLARATION OF CONFOR-
MITY

It is hereby declared that following designated product: 

Product Type: WCDMA/GSM (GPRS) Dual-Mode 
Digital Mobile Phone

Model No: BLADE III

Complies with the essential protection requirements of 
the Radio and Telecommunication Terminal Equipment 
Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electro-
magnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).
This declaration applies to all specimens manufactured 
identical to the samples submitted for testing/evalua-
tion.
Assessment of compliance of the product with the 
requirements relating to the Radio and Telecommu-
nication Terminal Equipment Directive (EC Directive 
1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified 
Body No.1588), based on the following standards:

Safety EN 60950-1:2006/A12:2011

EMC

EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; 
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; 
EN 301 489-24 V1.5.1; 
EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;

Radio
EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; 
EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; 
EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;

Health
EN 50360:2001; EN 62311: 2008
EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; 
EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufac-
turer: 

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial 
Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu Feng        Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 28th February 2013 

Place & date                      Legally valid signature 

This equipment may be 
operated in:
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ZTE Blade III
Skrócona instrukcja

obsługi

 

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna z części niniejszej publikacji nie może być 
wykorzystywana we f ragmentach, kopiowana, 
tłumaczona bądź stosowana w jakiejkolwiek formie lub 
za pośrednictwem jakichkolwiek narzędzi elektronic-
znych albo mechanicznych, włącznie z kopiowaniem 
oraz zapisywaniem na mikrofilmie, bez uprzedniej 
pisemnej zgody ZTE Corporation.

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do dokony-
wania poprawek błędów w druku bądź aktualizacji 
specyfikacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powi-
adomienia.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony inter-
netowej ZTE (www.zte.com.cn). Pełna wersja instrukcji 
obsługi jest dostępna na stronie operatora lub produ-
centa telefonu.  

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa produktu

Nie używać podczas tankowania paliwa.

Nie należy korzystać z urządzenia podczas 
jazdy samochodem.

To urządzenie może emitować jasne lub 
błyskające światło.

Urządzenie powinno znajdować się w 
odległości co najmniej 15 mm od ciała 
użytkownika.

Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.

Niewielkie części stwarzają ryzyko zakrz-
tuszenia.

Unikać kontaktu z nośnikami magnetyc-
znymi.

To urządzenie może emitować głośne 
dźwięki.

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu 
słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas przy 
wysokich poziomach głośności.

Unikać ekstremalnych temperatur.

Trzymać z dala od rozruszników serca i in-
nych osobistych urządzeń medycznych.

Unikać kontaktu z płynami, urządzenie pow-
inno pozostawać suche.

Na leży wy łączyć u rządzen ie , j eże l i 
wymagają tego przepisy szpitalne lub in-
nych placówek medycznych.

Nie podejmować prób demontażu.

Jeżeli jest to wymagane, należy wyłączyć 
urządzenie na pokładzie samolotu i na lotni-
sku.

Nie należy polegać na tym urządzeniu w 
sytuacjach awaryjnych.

Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu 
materiałów wybuchowych.

Należy korzystać wyłącznie z zatwierd-
zonych akcesoriów.

Informacje o telefonie

Klawisz zasilania
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć wyciszenie, 

wibrację, tryb samolot lub wyłączyć telefon.
• Naciśnij, aby przełączyć telefon w tryb uśpienia
• Naciśnij ponownie, by wyłączyć tryb uśpienia.

Klawisz ekranu głównego (Home)
• Dotknij, by z dowolnej aplikacji lub ekranu wrócić 

do ekranu głównego.
• Przytrzymaj, aby wyświetlić ostatnio używane ap-

likacje.

Klawisz Menu
Dotknij, by wyświetlić opcje dostępne dla bieżącego 
ekranu.

Klawisz Wstecz
Dotknij, by powrócić do poprzedniego ekranu.

Klawisz wyszukiwania
• Dotknij, aby otworzyć okno wyszukiwania
• Dotknij i przytrzymaj aby uruchomić Google voice.

Klawisz głośności
Naciśnij lub przytrzymaj dowolny koniec przycisku, aby 
podnieś lub obniżyć poziom głośności.

Zanim zaczniesz
1. Zdejmij tylną osłonę.

2. Włóż kartę SIM.

3. Włóż kartę pamięci microSD.

UWAGA: logo microSD  jest znakiem towarow-

ym stowarzyszenia SD Card Association.
4. Włóż baterię.

Ładowanie baterii
Baterię w nowym telefonie należy naładować w 
następujący sposób:
1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowarki.

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka 
ściennego. 

3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni 
naładowana. 

Włączanie/wyłączanie telefonu
Sprawdź, czy w telefonie włożona jest karta SIM i czy 
bateria jest w pełni naładowana. 
● Przytrzymaj klawisz zasilania, aby włączyć telefon.
● Wyłączając telefon, przytrzymaj klawisz zasilania, 

by wyświetlić opcje. Dotknij polecenia Wyłącz, a 
następnie dotknij OK.

Budzenie telefonu
Telefon automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, 
gdy nie jest używany przez pewien czas. Wyświetlacz 
jest wyłączony w celu oszczędzania energii a klawisze 
są zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu 
włączeniu.
Możesz obudzić telefon przez włączenie i odblokowanie 
klawiszy.
1. Naciśni j klawisz zasi lania , aby uaktywnić 

wyświetlacz.

2. Dotknij i przytrzymaj  w środku ekranu.

Uwaga: Jeżeli w telefonie ustawiono wzorzec odblo-
kowania, lub kod PIN/hasło, w celu odblokowania 
ekranu konieczne będzie narysowanie tego wzorca lub 
wprowadzenie kodu PIN/hasła.

Używanie ekranu dotykowego
W telefonie ekran dotykowy umożliwia sterowanie 
działaniem telefonu poprzez różnego rodzaju gesty.
• Dotyk
 Gdy chcesz wpisać coś za pomocą klawiatury 

ekranowej, wybrać elementy na ekranie takie jak: 
ikony aplikacji i ustawień lub nacisnąć przyciski 
ekranowe, wystarczy dotknąć je palcem.

• Dotyk i przytrzymanie
 Aby otworzyć opcje dostępne dla określonego ele-

mentu (np. wiadomości lub linku na stronie WWW), 
dotknij i przytrzymaj element.

• Przesuwanie palcem
 Szybko przeciągnij palec pionowo lub poziomo po 

ekranie.
• Przeciąganie
 Aby przeciągnąć, naciśnij i przytrzymaj palec 

na ekranie, zanim zaczniesz poruszać palcem. 
Podczas przeciągania nie podnoś palca, dopóki nie 
osiągniesz docelowego położenia.

• Ściskanie
 W niektórych apl ikacjach ( takich jak mapy, 

przeglądarki i galerie), można powiększać lub 
pomniejszać obraz. Umieść dwa palce na ekranie 
i jednocześnie zbliż je do siebie (oddalenie) lub 
rozszerz je (aby powiększyć).

• Obracanie ekranu
 Dla większości ekranów, można automatycznie 

zmienić orientację ekranu z pionowej na poziomą 
przez obrócenie telefonu w bok.

Prawidłowe usuwanie produktu
Znak przekreślonego kosza, dołączony do 
tego produktu oznacza, że jest on objęty 
Dyrektywą Europejską 2002/96/E. To 
oznaczenie umieszczone na produkcie, 
akcesoriach lub dokumentacji oznacza, 

że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego 
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu 
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze 
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby 
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne 
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 

odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od 
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling 
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. 
Prawidłowa utylizacja odpadów pomoże chronić zasoby 
naturalne i zminimalizuje negatywne konsekwencji dla 
otoczenia i życia ludzkiego.

Współczynnik Absorpcji Promieniowania 
(SAR)
Przenośne urządzenie, którego jesteś właścicielem, 
jest radio nadajnikiem oraz odbiornikiem. Zostało ono 
zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczać 
zalecanych przez międzynarodowe wytyczne limitów 
dotyczących narażenia na działanie fal radiowych. 
Wytyczne te zostały wypracowane przez niezależną 
organizację naukową ICNIRP i zawierają margines 
bezpieczeństwa stworzony, aby zapewnić ochronę 
wszystkim, niezależnie od wieku oraz stanu zdrowia.
Wytyczne stosują jednostkę miary znaną jako 
Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR). Górna 
granica SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2 W/kg 
zaś najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia pod-
czas badań prowadzonych przy uchu wyniosła 0.628 
W/kg. Ponieważ urządzenia przenośne oferują zestaw 
różnorodnych funkcji, mogą być używane także w in-
nych pozycjach, na przykład na ciele, tak jak to opisano 
w niniejszej instrukcji.
Ze względu na to, że SAR jest mierzony podczas 
stosowania najwyższego poziomu mocy nadawczej 
urządzenia, faktyczny współczynnik SAR w przypadku 
tego urządzenia podczas jego działania jest zazwyczaj 
niższy od wskazanego powyżej. Wynika to z automaty-
cznych zmian w poziomie mocy urządzenia, które ma 
na celu zapewnienie, że urządzenie pobiera minimum 
mocy wymaganej do połączenia się z siecią.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Niniejszym oświadcza się, że wymieniony niżej produkt: 

Typ produktu:   WCDMA/GSM(GPRS) Dual-Mode 
  Cyfrowy Telefon Komórkowy

Model Nr:  Blade III

Spełnia podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie 
sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC) oraz  dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa 
2004/108/EC).
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku 
wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identyc-
znych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny.
Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 
1999/5/EC została przeprowadzona przez Amerykański 
Urząd Certyfikacji Telekomunikacyjnych TCB (Jed-
nostka notyfikowana nr 1588), w oparciu o następujące 
standardy:

Bezpiec-
zeństwo

EN 60950-1:2006/A12:2011

EMC

EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; 
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; 
EN 301 489-24 V1.5.1; 
EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;

Radio
EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; 
EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; 
EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;

Zdrowie
EN 50360:2001; EN 62311: 2008
EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; 
EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na 
producencie: 

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial 
Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518057, P.R.China

Osoba upoważniona po stronie firmy:

Xu Feng        Dyrektor ds. jakości ZTE Corporation

Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko w 
firmie

Shenzhen, 28 luty 2013

Miejsce i Data         Potwierdzony prawnie podpis 

To urządzenie może być używane w: AT BE

CY CZ DK EE FI FR

DE GR HU IE IT LV

LT LU MT NL PL PT

SK SI ES SE GB IS

LI NO CH BG RO TR

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6


