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Jogi nyilatkozat 
 
© 2015 Caterpillar. Minden jog fenntartva. 
 

A CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, a hozzájuk tartozó logók, a „Caterpillar Yellow ”és „Power 

Edge ”kereskedelmi arculat, valamint az itt használt vállalati és termék azonosítók a Caterpillar 

védjegyei, engedély nélkül nem használhatók. 
 
A Bullitt Mobile Ltd a Caterpillar Inc engedélyese. 
 
A Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei a birtokosaik tulajdonát képezik. 
 
A dokumentumot vagy bármelyik részét a Caterpillar Inc előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen 
módon, semmilyen eszközzel sem szabad lemásolni vagy továbbítani. 
 
A kézikönyvben ismertetett termék tartalmazhat szerzői joggal védett szoftvert, és licenctulajdonosok 
érintettek lehetnek. A vásárlók az említett szoftvert, hardvert semmilyen módon nem másolhatják, nem 
terjeszthetik, nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem bonthatják szét, nem dekódolhatják, 
nem kivonatolhatják, nem fejthetik vissza, nem adhatják bérbe, nem ruházhatják át, kivéve, ahol a 
vonatkozó törvények tiltják az ilyen korlátozást, vagy a szerzői jog birtokosai az adott tevékenységhez 
licenc alatt hozzájárulásukat adták. 
 
Megjegyzés 
Az ismertetett terméknek és tartozékainak egyes jellemzői a telepített szoftvertől, a helyi hálózat 
lehetőségeitől, beállításaitól függenek, és előfordulhat, hogy a helyi mobilszolgáltatók vagy a 
hálózatüzemeltetők azokat korlátozzák vagy nem aktiválják. Ezért előfordulhat, hogy az itteni leírások 
nem pontosan illenek a vásárolt termékre és tartozékaira. 
 
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a kézikönyvben szereplő adatokat, jellemzőket bármiféle 
előzetes bejelentés és kötelezettség nélkül megváltoztathassa. 
 
A gyártó nem felelős a mobiltelefonnal feltöltött és letöltött termékek minőségéért, törvényességéért, 
beleértve többek között a szöveget, képeket, zenét, videókat és a szerzői jogvédett nem beépített 
szoftvereket. A fenti termékek mobiltelefonra történő a telepítésének és használatának minden 
következménye Önre hárul. 
 
GARANCIA NÉLKÜL 

A kézikönyv tartalma „ahogy van ”alapon értelmezendő. Hacsak a vonatkozó törvények elő nem 

írják, a kézikönyv tartalma vagy megbízhatósága, pontossága tekintetében sem kifejezett sem 
hallgatólagos garanciát nem vállalunk, ideértve többek között a piacképességre és valamely célra való 
alkalmasságra vonatkozó garanciát is. 
 
A gyártó az alkalmazandó törvény által engedélyezett teljes mértékig mentesül minden különleges, 
véletlen, közvetett vagy következményes kár, elmaradt nyereség, üzlet-, bevétel-, adat- vevőkör 
veszteség vagy várt megtakarítás elmaradása iránti felelősség alól. 
 
Export- és importkorlátozások 
A vásárlónak be kell tartania minden vonatkozó kiviteli és behozatali törvényi előírást és be kell 
szereznie minden szükséges hivatalos engedélyt és jogosítványt a kézikönyvben szereplő termék 
(beleértve a szoftvert és a műszaki adatokat is) exportálásához, továbbexportálásához vagy 
importálásához. 
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1. Biztonság 
 
Segélyhívás 
A felhasználó minden országban kérhet segítséget a 112-n (vagy más segélyhívó számon). 
 
Tartsa szem előtt: 
- Tekintettel az adott mobilhálózat jellegére, a segélyhívás sikere nem garantálható. 
 
Biztonságos használat 
- Kórházban és repülőgépen kapcsolja ki a telefont. Tartson be minden korlátozást. A vezeték 
nélküli készülékek befolyásolhatják az egészségügyi készülékek működését, és a repülőgépen 
interferenciát okozhatnak. 
- Némelyik egészségügyi készülék (például hallókészülék és szívritmus-szabályzó) érzékeny 
lehet a külső rádiófrekvenciára. Konzultáljon a készülék gyártójával vagy saját orvosával, mielőtt 
egészségügyi készülékek közelében használná a mobiltelefont. 
- Ha szívproblémája van, különös figyelmet fordítson a csengetés hangerejére és a rezgés 
beállításaira. 
- Robbanásveszélyes területeken (pl. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag- vagy 
vegyszertároló és -szállító létesítmények) tartson be minden jelzést és utasítást. 
- A telefon készenléti módban is sugároz rádiófrekvenciát. Kapcsolja ki a telefont, amikor arra 
kérik. 
- Mindig tartson be minden helyi törvényt és előírást. Ne használja a mobiltelefont járművezetés 
közben. Használjon kihangosítót, ha van, hogy teljes figyelmét a vezetésre és a forgalomra 
fordíthassa. Mielőtt hívást kezdeményez vagy fogad, húzódjon le az útról, és parkoljon le. 
- Ha a készülék elvész vagy ellopják, azonnal értesítse szolgáltatóját, hogy letiltsák a SIM 
kártyát. 
- A szolgáltatója kérni fogja a telefon IMEI számát. Az a készülék hátoldalába van nyomtatva 
(az akkumulátor alatt találja), vagy hívja ezt: *#06# az IMEI szám megkeresése végett. Másolja le ezt 
a számot, hogy később is megtalálja. 
- A telefon illetéktelen használatának megelőzése érdekében zárolja a SIM kártyát vagy a 
telefont, és szükség esetén változtasson jelszót. 
- Kapcsolja ki a telefont, mielőtt kiveszi belőle az akkumulátort. Ha nem így tesz, adatokat 
veszthet. 
- Amikor őrizetlenül hagyja a járművet, a telefont a lopás elkerülése érdekében vigye magával 
vagy tegye a kesztyűtartóba. 
- A telefont, az akkumulátort vagy a töltőt olyan helyen tartsa, ahol gyerekek nem férhetnek 
hozzá. 
 
Tudnivalók a telefon használatához 
- Ne tartsa a telefont mágneskártya vagy más mágneses tárgy közelében. A telefon 
mágnesessége kitörölheti a hajlékonylemezen, telefonkártyán vagy hitelkártyán tárolt adatokat. 
- Ha a telefont vezetékes telefon, tévé, rádió vagy automatikus irodai eszközök közelében 
használja, interferenciát okozhat, ami befolyásolhatja a mobiltelefon működését. 
- Tartsa szárazon a telefont, mert ha folyadék kerül bele, az erodálhatja az elektronikus 
áramkört. 
- Szélsőséges hőmérsékletektől tartsa távol. 
- Tartsa távol meleg helyektől, ahol a hőmérséklet 60°C fölé emelkedhet (pl. műszerfal, 
ablakpárkány, tűz vagy égő cigaretta). 
- Ne fesse be a telefont. 
- Ne ejtse le, ne nyomja össze erősen és ne rázza. 
- Ne szedje szét és ne alakítsa át. Az árthat a telefonnak, szivárgást okozhat, és 
megszakíthatja a belső áramkört. 
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- Csak nedves ronggyal vagy sztatikus feltöltődéstől mentes törlőruhával tisztítsa. Alkoholt, 
hígítót, benzint vagy más vegyszert, dörzsölő hatású tisztítószert ne használjon. 
- Normál használat és az akkumulátor töltése közben a telefon melegszik. 
- Ne hagyja a telefont hosszú ideig akkumulátor nélkül vagy lemerült akkumulátorral. Attól 
adatvesztés következhet be. 
- A felhasználó egészségi állapotától függően előfordulhat, hogy a telefon fém alkatrészei 
irritálják a bőrt. 
- Farzsebbe ne tegye a telefont. Ha véletlenül ráül, megrongálódhat a telefon. Ne tegye táska 
aljára. Ettől is sérülhet a készülék. 
- Ha a rezgő üzemmód be van kapcsolva, olyan helyre ne tegye a telefont, ahol a rezgés 
hatására elmozdulhat és leeshet vagy éppen hőt kibocsátó készülékre eshet rá. 
 
Megjegyzés az akkumulátor használatához 
- Ne szedje szét, ne alakítsa át az akkumulátorokat, mert akkor szivároghatnak, 
túlmelegedhetnek, tüzet vagy robbanást okozhatnak. 
- Ha tűzbe dobják az akkumulátort, annak is tűz vagy robbanás lehet az eredménye. Az 
elhasznált akkumulátorokat vissza kell juttatni a forgalmazóhoz, vagy a helyi előírások betartásával 
kell őket ártalmatlanítani. Ne dobja a háztartási hulladékba. 
- Ne zárja rövidre az akkumulátort dróttal, tűvel vagy más fémtárggyal, ne tartsa fémtárgyak 
mellett, mert akkor szivároghat, túlmelegedhet, tüzet vagy robbanást okozhat. 
- Szemkárosodás veszélye is fennáll, ha emberi szembe jut az elektrolit. Ha mégis a szemébe 
jutott, ne dörzsölje, hanem alaposan öblögesse friss vízzel, és azonnal menjen kórházba. 
- A bőrre került akkumulátor folyadék égési sérülést okozhat. Mossa le a bőrét friss vízzel, és 
azonnal menjen kórházba. 
- Soha ne vegye a telefont a szájába. Az akkumulátor folyadéka mérgező lehet. 
- Ne használja tovább a telefont, ha használat, töltés vagy tárolás közben felforrósodott, a színe 
vagy az alakja rendellenesen megváltozott. 
- Tartsa az akkumulátorokat szárazon. 
- Ne tartsa az akkumulátorokat tűz, fűtőtest vagy más magas hőmérsékletű tárgy közelében, 
mert akkor szivároghatnak, túlmelegedhetnek, tüzet vagy robbanást okozhatnak. Az akkumulátort 
hűvös és jól szellőző helyen tartsa, ahol nem éri közvetlen napsugárzás. 
- 24 óránál hosszabb ideig ne töltse. 
- Az akkumulátor több százszor feltölthető és lemeríthető, mielőtt végleg elhasználódik. Minden 
töltéssel rövidül az akkumulátor élettartama. 
- Cserénél csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort tegye a készülékbe. Nem jóváhagyott 
akkumulátorok használatából eredő károkra nem terjed ki a garancia. 
 
Forgalombiztonság 
- Járművezetés közben ne használja a telefont. Teljes figyelmét a vezetésre és a forgalomra 
összpontosítsa. Sürgős esetben állítsa le a járművet egy biztonságos helyre, állítsa le a motort, és 
csak azután használja a telefont. - Tartson be minden közlekedési szabályt. 
- A mobiltelefon rádiófrekvenciás (RF) jelei rendszerint nem zavarhatják a jármű elektronikus 
rendszereit. Ha viszont azt gyanítja, hogy mégis zavarják valamelyik rendszer működését, forduljon az 
autókereskedőjéhez. 
  



7 

 
 Addig ne használja a telefont az autójában, amíg egy képzett szakember fel nem deríti a 
probléma okát. 
- Véglegesen csak képesített szakember szerelheti a telefont járműbe. 
- Ha van a járműben légzsák, a telefont ne tegye föléje vagy a légzsák felfúvódási zónáján 
belülre. 
- Benzinkútnál és minden olyan helyen kapcsolja ki a telefont, ahol vezeték nélküli készülék 
használata tilos. 
 
Biztonság repülőgépen 
- A légi személyzet minden utasítását tartsa be, lehetőleg még a beszállás előtt kapcsolja ki a 
telefont. Ha nem tartja be, per lehet a következménye, vagy a GSM mobilszolgáltató megtagadhatja a 
szolgáltatást az utasítások megsértőjétől. 
- Ha valamelyik utasítás nem egyértelmű, tisztázza a személyzettel. 
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2. Az első lépések 
 
2.1. Akkumulátorok 
 
A csomag tartalmazza az akkumulátort. Az akkumulátorban van egy kevés töltés, kicsomagolás után 
azonnal használható. Legnagyobb teljesítményét három teljes feltöltési-lemerítési ciklus után éri el. 
Ajánlatos a telefont az akkumulátor lemerüléséig használni, majd legalább 12 órán keresztül tölteni az 
akkut. 
 
2.1.1. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása 
 

Az akkumulátor behelyezéséhez vegye le a telefon hátlapját: 
 A. Lazítsa meg a csavart, mozdítsa kifelé a hátlapot a telefon alsó részéből, majd 
csúsztassa lefelé. 
 B. Vegye ki az akkumulátor fedelét a telefon alsó részéről. 
 C. Az akkumulátort a csomagon belül, egy külön tárolózacskóban találja. 
 D. Vegye ki az akkumulátort a csomagból, majd tegye be a telefonba, az akku érintkezőit 
a telefon érintkezőihez igazítva. 
 E. Pattintsa vissza az akkumulátor fedelét a helyére. 
 F. Tegye vissza a hátlapot, és húzza meg a csavart. 
 
Az akkumulátor eltávolítása: 
 A. Lazítsa meg a csavart, mozdítsa kifelé a hátlapot a telefon alsó részéből, majd 
csúsztassa lefelé. 
 B. Vegye ki az akkumulátor fedelét a telefon alsó részéről. 
 C. Az akkumulátort a felső részénél fogva emelje ki a telefonból. 
 
2.1.2. Az akkumulátor töltése 

 
Dugaszolja a töltőt a telefon oldalán lévő aljzatba. Csatlakoztassa a töltőt a fali konnektorra. 
 
Töltési módban az akkumulátor visszajelzője villog. Ha a készüléket töltés közben kikapcsolják, a 
képernyőn megjelenő töltésjelző mutatja, hogy az akku töltése folyamatban van. Ha az akkumulátor 
teljesen lemerült, eltarthat néhány percig, amíg megjelenik a töltésjelző ikon. Amikor az akku már 
teljesen fel van töltve, a töltésjelzőn teljesen feltöltött akku jelenik meg, az ikon tele akkumulátort 
mutat, és abbahagyja a görgetést. 
Ha a készülék ki van kapcsolva, a képernyőn megjelenő ábra azt mutatja, hogy az akku teljesen fel 
van töltve. 
 
Töltés közben a telefon és a töltő érintésre melegnek érezhető. Ez nem hiba. 
 

A töltés befejezése után csatlakoztassa le a töltőt a konnektorról és a telefonról. 
 
Figyelmeztetés: 
Tartsa szem előtt: A telefont jól szellőző helyiségben töltse, ahol a hőmérséklet 0°C és +50°C között 
van. Csak a mellékelt töltőt használja. Nem engedélyezett töltő használata kárt okozhat, és elveszhet 
a garancia. 
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2.1.3. Az akkumulátor használata 

 
A várakozási időt és hívásidőt a gyártó ideális működési környezetben határozta meg. A valóságos 
értékek a hálózat állapota, a működési környezet és a kezelési mód függvényében a megadottaktól 
eltérőek lehetnek. 
 
Kérjük, hogy az elhasznált akkumulátort a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa (pl. újrahasznosítás). 
Ne dobja a háztartási hulladékba. 
 
2.1.4. Az akkumulátor töltöttségének kijelzője 

 
A bekapcsolt telefonon az  akkumulátor töltöttségének kijelzője a képernyő jobb felső sarkában 
látható. 

 
2.2. Kapcsolódás a hálózatra 
 
2.2.1. SIM-kártya 

 
Használat előtt tegyen Subscriber Identity Module (SIM) kártyát a telefonba. A SIM kártyát a 
hálózatüzemeltető adja. 
 
A SIM kártyán rajta van a hálózati kapcsolódásra vonatkozó minden adat, valamint a felhasználó által 
tárolt névjegyek, telefonszámok és SMS-ek. A felhasználó kiveheti a SIM kártyát a telefonból, és 
átteheti másik GSM telefonba. 
 
Ne érjen a SIM kártya érintkezőihez, és a kártya sérülésének elkerülése végett biztonságos helyen 
tartsa, amikor nincs a telefonban. Ha a SIM kártya sérült, a telefon nem használható. 
 
2.2.2. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása 

 
Tartsa szem előtt: A memóriakártyának és a SIM kártyának minden utasítást és parancsot a 
készülék képernyőjén vagy a billentyűzetén adhat meg, amikor a telefont asztalra fekteti vagy a 
tenyerében tartja. Vigyázzon, ne okozzon sérülést a készüléken. 
 
Az új SIM kártya általában speciális kártyához van rögzítve. A SIM kártya fém érintkezői karcolástól 
könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan vegye ki, mielőtt a telefonba helyezi. 
Ha meglévő SIM kártyát használ, gondosan bánjon vele. 
 
Kapcsolja ki a telefont, távolítsa el a hátlapot, az akkumulátort és más, külső áramforrást. 
 
Oldja ki a SIM kártya rögzítőszerkezetét úgy, hogy finoman csúsztatja a fémpecket a telefon alsó 
része felé, az érintkezőktől elemelve. Illessze a SIM kártyát a SIM kártya aljzatba. A SIM kártya 
szögletes sarkát igazítsa a SIM kártya aljzathoz. Engedje le a pecket a SIM kártyára, majd finoman 
csúsztassa a telefon felső része felé, hogy a szerkezet a helyén záródjon, azután tegye vissza a 
hátlapot. 
 
Hasonlóképpen, a SIM kártya eltávolításához kapcsolja ki a telefont, távolítsa el az akkumulátort, majd 
vegye ki a SIM kártyát úgy, hogy a rögzítőszerkezetet a telefon alsó része felé csúsztatja, a SIM 
kártyáról elemelve. 
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2.2.3. A memóriakártya behelyezése és eltávolítása 

 
Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el az akkumulátort, csatlakoztassa le a töltőt. Illessze be a 
memóriakártyát a memóriakártya-aljzatba az akkutartó rekeszben megtalálható ábra szerint. 
Oldja ki a memóriakártya rögzítőszerkezetét úgy, hogy finoman csúsztatja a fémpecket a telefon bal 
oldala felé, az érintkezőktől elemelve. Helyezze a memóriakártyát a memóriakártya aljzatba, engedje 
le a rögzítőszerkezetet, majd finoman csúsztassa jobbra, hogy a memóriakártya a helyén rögzítődjön. 
 
Eltávolításnál fordított sorrendben végezze el a műveleteket. 
 
2.2.4. A SIM kártya feloldása 

 
PIN kód 
 
A Personal Identification Number (PIN) kód védi a illetéktelen használattól SIM kártyát. A PIN kódot 
rendszerint a PIN kártyával együtt adják. Ha ez a biztonsági funkció engedélyezve van, a 
felhasználónak a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot. Ezt a funkciót a 
felhasználó le is tilthatja. 
 
A SIM kártya feloldásához nyomja le és tartsa lenyomva a telefon bekapcsoló gombját. Vigye be a PIN 
kódot. Ha háromszor egymás után helytelen PIN kódot ad meg, a kód zárolódik, és a felhasználó csak 
a PUK kóddal tudja feloldani. 
 
PUK kód 
 
Ez a kód szükséges a zárolt PIN kód megváltoztatásához. Ha a kód nincs megadva a SIM kártyával 
együtt, forduljon a szolgáltatóhoz. Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot ad meg, a SIM kártya 
soha többet nem lesz használható. Ha ez történt, vásároljon új SIM kártyát a szolgáltatójától. A PUK 
kód nem változtatható. Ha elvész, forduljon a szolgáltatóhoz. 
 
2.2.5. Kapcsolódás a hálózatra 

 
Miután a SIM kártya fel van oldva, a telefon automatikusan keresi a regisztrált hálózatot vagy más 
elérhető helyi hálózatot. Amint már rákapcsolódott, a hálózatüzemeltető neve megjelenik a képernyő 
tetején. 
 
A készülék most készenléti módban van, hívások kezdeményezésére és fogadására kész. 

 
2.3. Készenléti képernyő és ikonok 
 
Ezen a készüléken van készenléti képernyő. A képernyőn megjelenő útmutatások és ikonok 
segítségével navigálhat a felhasználó a kívánt kezelési információkhoz. 
 
A készenléti képernyőn különféle billentyűparancsok vannak. Továbbá, a készenléti képernyőn 
kedvencfunkció is van. Különféle reakciókat mutat bejövő hívásoknál és üzeneteknél. Legyen vele 
kellemes szórakozása! 
  



11 

 

3. Hívás funkció 
 
Ha az előző fejezetekben ismertetett beállítás megtörtént, a felhasználó a jelen fejezetben megadott 
információk szerint fogadhat hívásokat. 
 
Tartsa szem előtt: 
- Fejhallgató használatakor a fejhallgatót óvatosan dugaszolja fel és le, hogy ne sérüljön az 
aljzat. 
 

3.1. A telefon be- és kikapcsolása 
 
 A készüléket az End gomb lenyomásával és lenyomva tartásával kapcsolja be. Bekapcsolás után a 
telefon automatikusan ellenőrzi, van-e benne SIM kártya. 

Ha nincs benne SIM kártya, a készülék a „Helyezze be a SIM kártyát" tartalmú üzenetet küld. Ezután 

a képernyő a következő üzeneteket fogja sorban megjeleníteni: Adja meg a jelszót – ha a telefonba 

állítottak be jelszót. Adja meg a PIN kódot – ha a SIM kártya jelszavát beállították. 

Keresés – a telefon addig keres, amíg alkalmas hálózatot nem talál, és arra kapcsolódik. 

 
3.2. Tárcsázás 
 
Amikor a hálózatüzemeltető neve megjelenik a képernyőn, a telefon készenléti módba lépett, a 
felhasználó kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. Ha két SIM kártya van a készülékben, mindkét 
hálózatüzemeltető neve megjelenik a képernyőn. 
 
3.2.1. Közvetlen tárcsázás 

 
A feloldott telefonon nyomja meg a tárcsázni kívánt szám első számjegyét, hogy a tárcsázási 
képernyőre lépjen, és az a szám meg fog jelenni. 
A hozzáadás a névjegyekhez opció akkor érhető el, amikor olyan új számot visz be, amely még nincs 
eltárolva a névjegylistán. A navigációs gombbal tárolhatja el akár a készülékben, akár az egyik SIM 
kártyán. 
 
Belföldi hívás 
Vigye be a telefonszámot a billentyűzeten, majd a  zöld tárcsázó gombbal kezdeményezze a hívást. 
 
A képernyő kijelzi a hívni kívánt személy nevét és telefonszámát. Miután a hívás létrejött, a képernyőn 
a hívott szám és/vagy a hívott személy vagy szervezet neve mellett megjelenik egy időszámláló. 
 
 
Nemzetközi hívás 

Billentyűzze be a „+ ”jelet úgy, hogy kétszer gyorsan lenyomja ezt: , vagy hosszan megnyomja ezt: , 

majd beüti a hívott ország kódját és a telefonszámot. Franciaország hívásához például koppintson 

kétszer ide: , amíg a „+ ”jel meg nem jelenik, majd billentyűzze be, hogy „33 ”(Franciaország kódja), 

azután vigye be a telefonszámot. 
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3.2.2. Tárcsázás a telefonkönyvből 

 
Lépjen a Főmenüből a telefonkönyvbe a névjegyekhez. A készülék betűrendben tárolja őket, az 
Indexszel gyorsan kikeresheti a neveket. 

 
3.3. Hívás fogadása 
 
A bejövő hívást a telefon csengéssel, rezgéssel vagy egyszerre mindkettővel jelzi. A hívó neve és 
telefonszáma megjelenik a képernyőn, ha a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást. A felhasználó 
fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást. 
 
Ha a hívásvárakoztatás engedélyezve van (a felhasználónak meg kell rendelnie a 
hálózatüzemeltetőtől), amikor a felhasználó éppen beszél a készüléken, és közben másik hívás jön 
be, a telefon azt egy rövid hangjelzéssel jelzi. A felhasználó fogadhatja vagy elutasíthatja a második 
hívást. Ha úgy dönt, hogy fogadja, a jelenlegi hívást várakozásra teszi a készülék. 

 
3.4. Telefonhívás közben 
 
Beszélgetés közben a következő funkciók használhatók: 
Tartsa szem előtt: A funkciók a SIM kártyától és a hálózatüzemeltetőtől függően változhatnak. 
 
Némítás: A mikrofon kikapcsol, és a hívott személy nem hallja a hívó hangját. 
Tartás: Az aktuális hívás tartáson van, a felhasználó és a hívott személy nem hallják egymást. Amikor 
a hívás tartáson van, a felhasználó az Opciók menüben aktiválhatja ismét, vagy befejezheti. 
Hívás befejezése:  Fejezze be az aktuális hívást. 
Hangerő: Állítsa be a hangszóró vagy a fejhallgató hangerejét. 
Telefonkönyv: Lépjen a telefonkönyvre, és végezze el a kapcsolódó műveleteket. Ez a funkció akkor 
hasznos, amikor hívás közben szükséges telefonszámokat keresni. 
Üzenetek: Lépjen az üzenet képernyőre, és végezze el a kapcsolódó műveleteket. 
A felhasználó beléphet a Tárcsázás és Telefonkönyv képernyőkre, hogy új hívást kezdeményezzen, 
amikor az aktuális hívás még folyamatban van. 
 
Tartsa szem előtt: 
 - Ha kétkártyás módban az egyik kártya használatban van, akkor a másik nem 
működik. 
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4. Főmenü 
 
A készenléti képernyőn oldja fel a telefont, majd a  gombbal lépjen a Főmenübe. A felhasználónak 
ezután számos funkcióhoz és művelethez van hozzáférése. 
 
Telefonkönyv névjegyekkel: A  gombbal a következők érhetők el: Névjegyek, Új, 
Importálás/Exportálás, Egyéb 
Üzenet: Üzenet írása, Beérkezett üzenetek, Postázandó üzenetek, Piszkozatok, Elküldött elemek, 
Sablonok, Körüzenet, Hangposta kiszolgáló, E-mail. 
Hívásnaplók: Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások, Elutasított hívások, 
Összes törlése, Hívásidő-számlálók, GPRS számláló. 
Beállítások: Hívásbeállítások, Telefonbeállítások, Képernyő, Biztonság, Profilok, Kapcsolódások. 
Kamera: Kamera, DV, Kép, Videó, Hangrögzítő, FM rádió 
Extrák: Ébresztő, Számológép, Időzítő, Világóra, Mértékegység átváltás, STK (készenléti interfész) 
Játékok: Sokoban, Kígyó, Tetris. 
Szervező: Naptár, Jegyzetek, E-könyv, Java 
Saját fájlok: Ébresztés mappa, E-könyv mappa, Saját zenei mappa, Egyebek mappa, Fénykép 
mappa, Névjegykártya mappa. 
Profilok: Normál, Halk, Értekezlet, Kültér, Fülhallgató, Bluetooth. 
Internet: Böngésző kiválasztása, Dorado, Opera Mini, Beállítás alapértelmezettként. 
Billentyűparancsok: Névjegyek 

 
5. Telefonkönyv névjegyekkel 
 
Ebben a fejezetben a telefonkönyv funkcióit ismertetjük. 
A SIM kártyán vagy a készülék telefonkönyvében minden bejegyzés telefonszámot és a hozzá tartozó 
nevet vagy referenciát tartalmaz. 
A telefonban tárolt névjegy tartalmazhat nevet, mobilszámot, otthoni és munkahelyi számot, 
egyebeket, csoportot, képet, csengőhangot, vállalat nevét, osztály nevét, e-mail címet, honlapot és 
jegyzetfüzetet. 

 
5.1. Névjegylista 
 
A névjegylista betűrendben tartalmazza a neveket. A következő lehetőségek állnak a felhasználó 
rendelkezésére: Új, Üzenet írása, Hívás, Törlés, Több elem törlése, Névjegykártya 
importálása/exportálása, küldése, Egyéb, Keresés. 
 
Új: Új névjegy létrehozása. 
Üzenet írása: SMS vagy MMS küldése az adott számra. 
Hívás: Tárcsázza az aktuális számot 
Törlés: Kijelölt bejegyzés törlése 
Több elem törlése: Válasszon ki és töröljön több névjegyet. 
Importálás/Exportálás: Másolja a kijelölt bejegyzést a SIM kártyára vagy a telefonba. Importáljon és 
exportáljon névjegyet a telefonba vagy a memóriakártyára 
Névjegykártya küldése: Küldjön névjegykártyát SMS-sel, MMS-sel, e-mailen vagy Bluetooth-on. 
Egyéb: Gyorshívás, Saját szám, Szolgáltató száma és Memória állapota 
  



14 

 

6. Üzenet 
 
Ez a fejezet a GSM hálózat által nyújtott üzenet-szolgáltatásokat mutatja be. Előfordulhat, hogy a 
hálózatüzemeltető nem támogatja némelyik szolgáltatást. 
 
6.1. Üzenet írása 
 
6.1.1. SMS 
 
A menüképernyőről lépjen be az SMS-szerkesztő képernyőre, válasszon üzenetet, jelölje ki az 

„Üzenet írása ”opciót, válassza az új SMS-t. Névjegy hozzáadásához nyomja meg a  navigációs 

gombot (sárga billentyű), a „le ”és „fel ”navigációs gombokkal jelölje ki a névjegyet. Ezt erősítse 

meg a  gombbal, erre kijelölt mezőben pipa jelenik meg, ezután nyomja meg az opciók és az OK 
gombot. 
A felhasználó a billentyűzettel viheti be az üzenet tartalmát. Szöveges üzenet írása után a következő 
lehetőségek vannak: 
Küldés: Küldje el az üzenetet. 
Sablon beszúrása: Kérlek, hívj fel!, Hol vagy most?. Köszönöm!, Várj egy percet!, Ma nem érek rá! 
Névjegy-információk hozzáadása: Adjon hozzá névjegy-infót az üzenethez 
Arc hozzáadása: Adjon hozzá arcot az üzenethez 
Mentés piszkozatként: Mentse el a Piszkozatok mappába. 
 
6.1.2. MMS 
 
Az MMS funkcióval a felhasználó szöveget és multimédia elemeket (pl. képek, audio- és videofelvétel) 
küldhet másik telefonra. Az üzenet létrehozása után következő lehetőségek állnak a felhasználó 
rendelkezésére: 
Küldés: Küldje el az üzenetet. 
Új címzett hozzáadása: Adjon hozzá új névjegyet 
Hozzáadás: SZÖVEG, Arc hozzáadása, Sablon beszúrása, Következő dia, Előző dia, Kép, Fénykép 
készítése, Audió, Felvétel, Videó, Videofelvétel és Melléklet 
Mentés piszkozatként: Mentse el a Piszkozatok mappába. 
Diamegjelenítési idő beállítása: Állítsa be a diamegjelenítési időt 1 másodperc és 600 másodperc 
közötti időtartamra 
Szövegelrendezés: Helyezze a szöveget felfelé, a szöveget lefelé 

 
6.2. Beérkezett üzenetek 
 
A Beérkezett üzenetekben találhatók meg a kapott SMS-ek és MMS-ek. 
Miután a felhasználó kijelölte az üzenetet, a következő lehetőségei vannak: Válasz, Törlés, Összes 
törlése, Hívás, Zárolás, Áthelyezés telefonba/SIM kártyára, Másolás telefonba/SIM kártyára, 
Megjelölés, Rendezés, Küldő hozzáadása, Ismétlődő számok törlése, Tiltólistára helyezés. 
A Megjelölés funkcióval a felhasználó kijelölheti azokat az üzeneteket, amelyekkel további műveletet 
szeretne végezni, például kijelölt üzeneteket törölni. 

 
6.3. Postázandó üzenetek 
 
A kimenő üzenetek itt vannak felsorolva. A következők a lehetőségek: Újraküldés, Új üzenet, Törlés, 
Összes törlése, Áthelyezés a piszkozatokba, Részletek megtekintése. 
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6.4. Piszkozatok 
 
Itt az üzenetek piszkozatai és a befejezésre váró üzenetek vannak eltárolva. A lehetőségek: 
Megnyitás, Új üzenet, Törlés, Másolás telefonba/SIM kártyára, Megjelölés és Részletek megtekintése. 
Miután egyik üzenetet a felhasználó olvasásra kijelölte, az üzenetszerkesztőbe lép. 

 
6.5. Elküldött elemek 
 
Az elküldött üzenetek itt vannak elmentve. A következő lehetőségek állnak a felhasználó 
rendelkezésére: Megnyitás, Új üzenet, Törlés, Összes törlése, Továbbítás, Áthelyezés telefonba/SIM 
kártyára, másolás telefonba/SIM kártyára, Megjelölés és Rendezés. 
Miután egyik üzenetet a felhasználó olvasásra kijelölte, a következő lehetőségek állnak 
rendelkezésére: Továbbítás, Törlés, Hívott fél, Áthelyezés és Részletek megtekintése. 

 
6.6. Sablonok 
 
Itt található általánosan használt sablonmondatok kisebb választéka, amelyek szerkeszthetők is, vagy 
saját mondatok is hozzáadhatók az írott üzenethez. 

 
6.7. Körüzenet 
 
A felhasználó be- vagy kikapcsolhatja a Körüzenet funkciót, választhat nyelvet és 
csatornabeállításokat. 

 
6.8. Hangposta kiszolgáló 
 
A felhasználó szerkesztheti a Sorszámot, Fax-számot és Adatszámot. 

 
6.9. E-mail 
 

A felhasználó a Gmail, Hotmail vagy egyéni fiók közül választhat – a beállításhoz ismernie kell a 

fióktípus adatait és a szükséges jelszavakat, mielőtt hozzákezdene a művelethez. 

 
7. Hívásnaplók 
 
A híváselőzmények funkció naplózza a legutóbbi hívásokat, beleértve a nem fogadott, a tárcsázott és 
fogadott hívásokat is. A lehetőségek a következők: 
Nem fogadott hívások: Tárolja a nem fogadott hívások adatait, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
visszahívja a hívókat, SMS-t vagy MMS-t küldjön nekik, felvegye őket a névjegylistára, a tiltólistára, 
törölje az adataikat, törölje a listáról az összes számot, és jelölje ki az adatokat további műveletekhez. 
Tárcsázott hívások: Tárolja a tárcsázott hívások adatait, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó azokat 
visszahívja a hívókat, SMS-t vagy MMS-t küldjön nekik, felvegye őket a névjegylistára, a tiltólistára, 
törölje az adataikat, törölje a listáról az összes számot, és jelölje ki az adatokat további műveletekhez. 
Fogadott hívások: Tárolja a fogadott hívások adatait, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó azokat 
visszahívja a hívókat, SMS-t vagy MMS-t küldjön nekik, felvegye őket a névjegylistára, a tiltólistára, 
törölje az adataikat, törölje a listáról az összes számot, és jelölje ki az adatokat további műveletekhez. 
Elutasított hívások: Tárolja az elutasított hívások adatait, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
azokat visszahívja a hívókat, SMS-t vagy MMS-t küldjön nekik, felvegye őket a névjegylistára, a 
tiltólistára, törölje az adataikat, törölje a listáról az összes számot, és jelölje ki az adatokat további 
műveletekhez. 
Összes törlése: Összes bejegyzés törlése, a SIM kártya összes bejegyzésének törlése 
Hívásidő-számlálók: Legutóbbi hívás, Fogadott hívások, Tárcsázott hívások, Alaphelyzetbe állítás (a 
telefon jelszava szükséges hozzá) 
GPRS számláló: statisztikát készít a legutóbbi elküldött, legutóbbi fogadott, összes elküldött, összes 
fogadott GPRS forgalomról 
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8. Beállítások 
 
8.1. Hívásbeállítások 
 
Kettős SIM kártya: Készenléti mód, Fogadás az eredeti SIM kártyával, SIM név beállítása 
Hívásátirányítás: A felhasználó beállíthatja a SIM kártyát hívásátirányításra 
Hívásvárakoztatás: A felhasználó aktiválhatja a hívásátirányítást, törölheti, vagy ellenőrizheti az 
állapotát. 
Hívástiltás: A felhasználó beállíthat letiltást minden kimenő hívásra, minden bejövő hívásra, 
barangolás közbeni bejövő hívásokra, ISD hívásokra, barangolás közbeni tárcsázásra, törölhet 
minden tiltást, és rendelhet hozzá vagy változtathat jelszót. 
Azonosító elrejtése: A felhasználó beállíthatja a hívó azonosítóját, elrejtését, saját azonosító 
megjelenítését vagy engedélyezheti, hogy a hívó azonosítását a hálózat határozza meg. 
Egyéb: Hívásidő-emlékeztető (kikapcsolva, 50 másodperc, 55 másodperc, 60 másodperc vagy 
egyéni), Automatikus újratárcsázás, Kapcsolódáskor rezgés, Automatikus hívásrögzítő. 

 
8.2. Telefonbeállítások 
 
Dátum és idő: A felhasználó beállíthatja az időt, a dátumot, az időformátumot, a dátumformátumot. 
Nyelvi beállítások: A felhasználó kiválaszthatja a képernyő nyelvét, az írás nyelvét. 
Billentyűparancs beállítások: A felhasználónak számos lehetősége van billentyűparancsok 
beállításához 
Automatikus be- és kikapcsolás: A felhasználó beállíthatja a bekapcsolás idejét, a kikapcsolás 
idejét, az automatikus be- és kikapcsolást. 
Energiagazdálkodás: Százalékértékben kijelzi az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét. 
Böngésző kiválasztása: A felhasználó bármikor választhat az ASK, Dorado, Opera Mini böngészők 
között 
Gyári beállítások visszaállítása: Ezzel az opcióval állíthatók vissza a telefon gyári vagy 
alapértelmezett beállításai. A felhasználónak ehhez a művelethez be kell vinnie a telefon kódját (az 
alapértelmezett kód: 1234). Minden adatot a telefonon kívül szükséges tárolni, mert az adatok 
elvesznek, amikor visszaállítják a telefon gyári beállításait. 

 
8.3. Képernyő 
 
Animációs effekt: A felhasználó beállíthatja a Bekapcsolás képernyőt és a Kikapcsolás képernyőt, 
opcióként az Interfész effekteket (alapértelmezett), A Főmenü effektet (normál), a Lista effektet, a 
Bekapcsolás képernyőt (alapértelmezett), a Kikapcsolás képernyőt (alapértelmezett). 
Tapéta beállításai: A felhasználó megválaszthatja, hogy Statikus tapétát, Több képes vagy Mozifilm 
hátteret állítson-e be. 
Készenléti képernyő beállítása: A felhasználó beállíthatja az Időt és dátumot, az 1. vagy 2. SIM 
kártya kijelölését, a Mai napirendet, az Időzítőt, az Audiolejátszót, az FM rádiót, az STK-t a készenléti 
interfészre 
Képernyővédő beállításai: A felhasználó választhat a Tenger világa, a Csillag, a Kígyó, az Élet 
játéka és az Egyéni kép opciók közül. 
Kontraszt: A felhasználó hét különböző szintre állíthatja a képernyő háttérvilágításának fényerejét 
Billentyűzet háttérvilágításának ideje: A felhasználó beállíthatja a billentyűzet háttérvilágításának 
idejét. A beállítási lehetőségek: 20 másodperc, 10 másodperc, 5 másodperc, Éjszakai mód vagy 
Kikapcsolva 
Automatikus billentyűzár: A felhasználó zárolhatja a készüléket manuálisan, vagy választhat 
automatikus zárolást, amely automatikusan lezárja a képernyőt és a billentyűzetet, miután egy ideig 
nem végzett műveletet a Készenléti módban. A lehetőségek: Kikapcsolva, 15 másodperc, 30 
másodperc, 1 perc vagy 5 perc 
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8.4. Biztonság 
 
A felhasználó itt állíthatja be a Telefon zárolását, a SIM kártya zárolását, a Billentyűzet automatikus 
zárolását. 
PIN: A felhasználó létrehozhatja és módosíthatja az 1. SIM kártya PIN kódját 
PIN2 módosítása: A felhasználó létrehozhatja és módosíthatja a PIN2 jelszavait. A felhasználónak le 
kell kérnie az alapértelmezett PIN kódokat a hálózatüzemeltetőtől. 
Telefon zárolva: A felhasználó létrehozhatja és módosíthatja a telefon jelszavát. Az alapértelmezett 

jelszó: „1234”. 

A mobiltelefon jelszavának módosítása: A felhasználó létrehozhatja és módosíthatja a telefon 

négy-nyolc számjegyű jelszavát. Az alapértelmezett jelszó: „1234”. 

Titkosság: Titkosság nyitva vagy zárva. Az alapértelmezett jelszó: „1234”. 

Képernyő zárolása az End gombbal: Nyissa vagy zárja a zárolási képernyőt az End gombbal 
Rögzített tárcsázás: Állítsa a SIM kártyát rögzített tárcsázásra: 
Tiltólista: A felhasználó megtekintheti és szerkesztheti a mobiltelefon tiltólistáját, lehetősége van 
hanghívások és SMS üzenetek blokkolására. 

 
8.5. Profilok 
 
Hat profil áll rendelkezésre: Normál mód, Halk mód, Értekezlet mód, Kültéri mód, Fülhallgató mód, 
Bluetooth mód. A felhasználó a fenti profilok bármelyikét választhatja, vagy a Profil paramétereinek 
állításával létrehozhat egyéni profilt. A Visszaállítás opcióval térjen vissza az alapértelmezett 
beállításokra. 

 
8.6. Kapcsolódások 
 
Bluetooth: Rendelkezésre álló opciók: Bluetooth, Bluetooth láthatóság, Párosított készülék, 
Adatátviteli lehetőségek, Megosztott mappa beállításai, Készülék neve, Bluetooth tárolás, Bluetooth 
súgó. 
Hálózati fiók: Válassza az interneten a SIM kártya fiókot. 
GPRS szolgáltatás: A felhasználó választhatja a Bekapcsolva vagy Kikapcsolva opciót. 
Adatbarangolás: Nyissa vagy zárja az adatbarangolást. 
Adatkapcsolat beállításai: A felhasználó választhatja a Kapcsolódást, amikor szükséges, az Állandó 
kapcsolódást, az Energiatakarékos módot. 
Hálózat kiválasztása: A felhasználó választhatja az Automatikus kiválasztást vagy a Manuális 
kiválasztást. 

 
9. Multimédia 
 
Kamera, DV, Kép, Audió, Videó, Hangrögzítő, FM rádió. 

 
9.1. Kamera 
 
A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy behelyezte-e a memóriakártyát. A fényképeket a készülék 
JPG formátumban menti el a memóriakártyára vagy a telefon memóriájába, ha ez utóbbit választja ki. 
Tartsa szem előtt: 
- Gyenge fényviszonyoknál felvett képek rossz minőségűek lehetnek. 
 
Miután belép a Kamera menübe, a Kamera előnézet képernyő jelenik meg az állapotikonokkal. A  
navigáló gombbal készítse el a képet. 
  



18 
 
9.1.1. A kamera-beállítások az alábbiakat foglalják magukban: 

 
Képnéző: A felhasználó megtekintheti az elmentett képeket. 
Képek megtekintési lehetőségei: A felhasználó beállíthatja Tapétaként, Bekapcsoló képernyőként, 
Kikapcsoló képernyőként, Névjegy ikonként, Törlésre, Megosztásra, Megjelölésre, Átnevezésre, 
Dialejátszásra és Részletekre. 
Beállítások: 
Minőség: Beállítási lehetőségek: Alacsony, Normál és Speciális. 
Sávozás: A felhasználó 50 Hz és 60 Hz közötti értékre állíthatja. 
Zárgomb hangja: A felhasználó aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. 
Automatikus mentés: A felhasználó aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. 
Elsődleges tárhely: A felhasználó választhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. 
A képernyő paraméterei: A felhasználó aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. 
Súgó: 
Információkat ad a kameráról. 
 

A „fel ”és „le ”billentyűkkel a állítható a fókusztávolság, ha szükséges. 

 
9.2. DV 
 
A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy behelyezte-e a memóriakártyát. A videókat a készülék 
AVI formátumban a memóriakártyára vagy a telefon memóriájába menti el. 
Tartsa szem előtt: 
- Gyenge fényviszonyoknál felvett videó rossz minőségű lehet. 
Miután belép a Kamera menübe, a Kamera előnézet képernyő jelenik meg az állapotikonokkal. A  
navigáló gombbal készítse el a képet. 
 
9.2.1. A kamera-beállítások az alábbiakat foglalják magukban: 
 
Videók megtekintése könyvtár: A felhasználó megtekintheti az elmentett videókat. 
A Videó könyvtárban a következő lehetőségek vannak: Új mappa, Beállítás másként, Küldés, Törlés, 
Részletek, Átnevezés, Keresés másolása, Rendezés és Megjelölés. 
 
Beállítások: 
 
Sávozás: A felhasználó 50 Hz és 60 Hz közötti értékre állíthatja 
Audió: A felhasználó aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. 
Videoformátum: A felhasználó választhat az Avi és 3gp formátum között. 
Elsődleges tárhely: A felhasználó választhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. 
A képernyő paraméterei: A felhasználó aktiválhatja vagy kikapcsolhatja. 
Súgó: 
Információkat ad a kameráról 
 

A „fel ”és „le ”billentyűkkel a állítható a fókusztávolság, ha szükséges. 
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9.3. Kép 
 
A felhasználó a Kamera opciók kiválasztásával megtekintheti az elmentett képeket, majd a tartalom 
további tökéletesítése érdekében végezhet beállításokat. 
Beállítások, diabeállítások: Effekt sorrend effekt: Sorrend effekt, Keret nyújtása, Rács nyújtása, 
Nyújtás balra, Nyújtás jobbra, Nyújtás felfelé, Nyújtás lefelé és Egyik sem. 
Késleltetési idő: A felhasználó a következőket választhatja: 2 másodperc, 3 másodperc, 6 
másodperc, 10 másodperc, 16 másodperc és 20 másodperc. 

 
9.4. Audió 
 
Amint belép a Zenelejátszóba, és megnyomja a  navigáló gombot, megjelenik a Lejátszási lista. A 
Saját zene cím alatt az összes tárolt zenei fájlt megtalálja a felhasználó. Egyéb opciók: Zenelista, 
Hozzáadás, Beállítás csengőhangként, Véletlen sorrend, Ismétlés, Beállítások, Nyílt áttekintés 
Miután a felhasználó választott zeneszámot a Lejátszási listáról, belép a Zenelejátszás képernyőre, 
megnézheti az album, a zeneszám és az előadó nevét, a lejátszási időt és az elem számát. 
 
A felhasználó megnyomhatja a  gombot a szüneteltetéshez és lejátszáshoz, megnyomhatja a  gombot 
az előző, a  gombot pedig a következő zeneszám lejátszásához, a  gombbal növelheti, a  gombbal 
pedig csökkentheti a hangerőt. 
 
A következő műveletek a megfelelő menüelem kiválasztásával is elvégezhetők: Lejátszás/Szünet, 
Leállítás, Ismétlés, Véletlen sorrend, Hangszínszabályzó, Mélyhang-kiemelés, Lejátszás háttérben, 
Dalszöveg, Zeneszám adatai és Részletek megtekintése. 

 
9.5. Videó 
 
Lépjen a Videolejátszóba, és megjelenik a videofájlok listája. Válassza ki a videót, és a következőket 
teheti: 
A felhasználó megnyomhatja a  gombot a szüneteltetéshez és lejátszáshoz, a  gombot az előző, a  
gombot a következő felvétel lejátszásához, a  gombbal növelheti, a  gombbal pedig csökkentheti a 
hangerőt. 
 
Az Opciók menüben a következő funkciók érhetők el: Megnyitás, Lejátszás teljes képernyőn (2), 
Fényerő állítása (5), Megtekintés, Ismétlés, Véletlen sorrend, Beállítás másként, Beállítások, 
Részletek. 

 
9.6. Hangrögzítő 
 
A felhasználónak számos lehetőség áll a rendelkezésére hang rögzítéséhez: Rögzítés indítása, 
Rögzített fájlok listája, Tárolás és Fájlformátum. 
Rögzítés indítása: Rögzítés, Szünet és Leállítás. A leállítás kiválasztásakor a rögzítést a készülék 
automatikusan elmenti. 
Elmentés után a felhasználónak számos lehetősége van: Rögzítés indítása, Meghallgatás, Rögzítés 
ismét, Törlés, Küldés, Rögzített fájlok listája, Tárhely (a telefon memóriája vagy a memóriakártya), 
Fájlformátum (AMR, MP3 vagy WAV). 
Rögzített fájlok listája: A rögzített fájlokat tartalmazza. A felhasználónak számos lehetőség áll a 
rendelkezésére: Új mappa, Beállítás csengőhangként, Küldés, Törlés, Részletek, Átnevezés, Keresés 
másolása, Rendezés és Megjelölés. 
Tárhely: A felhasználó tárhelyként a telefon memóriáját vagy a memóriakártyát választhatja. 
Fájlformátum: A felhasználó kiválaszthatja a rögzítés minőségét: AMR (gyengébb minőség), MP3 (jó 
minőség) vagy WAV (legjobb minőség). 
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9.7. FM rádió 
 
A felhasználó hallgathat FM rádiót, ha a telefonhoz mellékelt fejhallgatót a telefon alsó részén lévő 
audio-aljzatra dugaszolja. 
Az Opciók menüben is elérhető funkciók: 
Automatikus keresés és mentés: A csatorna automatikus keresését és elmentését aktiválja. 
Csatornalista: 40 csatorna érhető el, a felhasználó beolvashatja őket az Automatikus keresés 
funkcióval, majd elmentheti az opciók jellemzőit. 
Mentés: Mentse el a Csatornalistára 
Manuális keresés: Keresse meg manuálisan a kívánt csatornát. 

Nyitott fejhallgató: A fejhallgató FM rádió hallgatásához használatos, de a „Nyitott fejhallgató ”
lehetővé teszi, hogy a hangot a készüléken és a fejhallgatón kívül is lehessen hallani. Gondoljon arra, 

hogy amikor a „Nyitott fejhallgató ” opciót „Zárt fejhallgatóra ”váltja, az FM rádió hangja csak a 

fejhallgatóban lesz hallható. 
Lejátszás háttérben: A képernyőt a normál háttérképernyőre váltja, de lehetővé teszi, hogy az FM 
rádió szóljon, amíg a felhasználó más célra használja a telefont. 
Hangrögzítő: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó rögzítse az aktuális kiválasztott csatornát. 
Időzítés rögzítése: A felhasználó beállíthatja az időpontot, amikor az FM rádió és a kijelölt csatorna 
kezdi a lejátszást. 
Rögzített fájlok listája: A rögzített fájlok ezen a helyen vannak eltárolva. 
Súgó: Információkat ad az FM rádió működéséről. 

 
10. Extra alkalmazás 
 
10.1. Ébresztés 
 
A felhasználó 3 különböző ébresztési időpontot állíthat be. 
Az ébresztőóra beállításaihoz a következők tartoznak: Cím, Idő, Állapot, Gyakoriság és Csengőhang. 
A gyakoriság beállításai a következők: Egyszer, Naponta, Hétfőn, Kedden, Szerdán, Csütörtökön, 
Pénteken, Szombaton és Vasárnap. Az ébresztőóra funkció akkor is működik, amikor a telefon ki van 
kapcsolva. 
Az ébresztési hang megszűnése után ébresztési párbeszédpanel jelenik meg. Az ébresztés 
leállítható, vagy 5 perces szundi választható. 

 
10.2. Számológép 
 
Egyszerű számológép, a navigáló gombok a képernyőn ki vannak emelve, a matematikai 
szimbólumok felhasználásával felírható a kívánt képlet, a sárga billentyűvel pedig a számítás 
eredménye érhető el. 

 
10.3. Időzítő 
 
A felhasználó ezzel visszaszámlálást állíthat be egy eseményhez vagy tevékenységhez (pl. főzésnél). 
Az időzítő órákra, percekre vagy másodpercekre állítható be. 1 másodperctől 23:59:59-ig. 

 
10.4. Világóra 
 
Adja hozzá vagy távolítsa el a település időzónáját, állítsa be a nyári időszámítást. 
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10.5. Mértékegység-átváltás 
 
Súly, hosszúság és kg - font kg - uncia átváltás 

 
11. Játékok 
 
11.1. Sokoban 
 
Mobiltelefonos játék, opciók: Új játék, Folytatás, Szint kiválasztása, Súgó 

 
11.2. Kígyó 
 
Mobiltelefonos játék, opciók: Új játék, Magas pontszám, Szint, Súgó 

 
11.3. Tetris 
 
Mobiltelefonos játék, opciók: Új játék, Folytatás, Magas pontszám, Szint kiválasztása, Súgó 

 
12. Szervező 
 
12.1. Naptár 
 
A felhasználó kijelölhet találkozókat, programtevékenységeket, emlékeztetőket, dátumot és időt, és 
választhat hozzájuk figyelmeztető hangjelzést (csengőhangot). Naptáropciók: Új esemény 
hozzáadása, Események megtekintése, Összes esemény, Mai feladatok törlése, Ugrás dátumhoz, 
Hetente és Naponta. 
 

12.2. Jegyzetek 
 
A felhasználó személyes emlékeztetőket vagy feljegyzéseket készíthet. 

 
12.3. E-könyv 
 
Az E-könyv funkció felsorolja a memóriakártyán TXT formátumban tárolt e-könyveket. A képernyő 
alján megjelenik a kijelölt e-könyv mérete és a sorainak száma. A  vagy  gombbal felfelé vagy lefelé 
görgethet a listán, majd a  gombbal megnyithatja a kiválasztott e-könyvet. 

 
13. Saját fájlok 
 
A Fájlkezelő felsorolja a telefonban vagy a memóriakártyán tárolt összes fájlt, és gyors hozzáférést ad. 
 
Telefon opciók: Ébresztés, Hívásbejegyzés, E-könyv, Tömb fájl, Saját zene, Egyebek, Fényképek, 
Videó és Névjegykártya. 
Memóriakártya: Azt a formátumot és tartalmat jelzi ki, amelyet a felhasználó választott a 
memóriakártyához. 
 

14. Profilok 
 
A felhasználó hat kezdeti profil közül választhat, ezek hozzáadhatók az opciók szoftvergomb 
használatával. A hat profil a következő: Normál, Halk, Értekezlet, Kültér, Fülhallgató és Bluetooth. 
 
Opciók hozzáadása: 
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Átnevezés: A felhasználó átnevezheti az elmentett profilokat. 
Csengőhang beállításai: A felhasználó különböző csengőhangokat választhat az 1. SIM kártyához 
és a 2. SIM kártyához (1. SIM kártya csengőhangja, 1. SIM kártya üzenetjelző hangja, 2. SIM kártya 
csengőhangja, 2. SIM kártya üzenetjelző hangja). 
Hangerő állítása: A felhasználó több opcióhoz választhat csengőhangot és a hangerőt. 
Csengetés típusa: A felhasználó több opcióhoz választhat csengetés típust és hangerőt. 
Más figyelmeztető hangjelzések: A felhasználó számos extra figyelmeztető hangjelzést, 
billentyűhangot, akkumulátor alacsony töltöttségére figyelmeztető hangot, be- és kikapcsolást jelző 
csengőhangot és tárcsázási hangot aktiválhat. 

 
15. Internet 
 
A felhasználó böngészhet az interneten. Ellenőrizze, hogy a készüléken engedélyezve vannak-e a 
GPRS vagy EDGE hálózati opciók. 
A felhasználó választhat a Dorado és az Opera Mini közül, és ki is jelölheti alapértelmezettként. 
Opciók: 
Könyvjelzők: Könyvjelzők megtekintése, hozzáadása, törlése 
Előzmények: Az előzmények böngészése: 
Offline oldalak: Az elmentett honlap 
Kezdőoldal: szerkesztő, lásd a böngésző kezdőoldalát 
Beállítások: Böngésző opcióinak beállításai 
 

16. USB mód 
 
Miközben a telefon USB-vel kapcsolódik, a felhasználó használhatja a telefont tárolóeszközként, 
modemként és webkameraként. A Modem funkció kivételével a funkciók plug-and-play módon 
működnek. 
 
Modemként való használathoz csatlakoztassa a készüléket számítógéphez, és jelölje ki a telefont 
modemként. A számítógép operációs rendszerében lévő varázsló végigvezeti a telepítésen. A modem 
telepítését meg fogja találni a számítógép Eszközkezelőjén, és ellenőrizze, hogy az illesztőprogram 
telepítése sikeres volt-e. 
 
Tartsa szem előtt: 

- A fenti funkciók használata közben a telefonként való alkalmazás le van tiltva. 
- Amikor a telefonja USB-vel kapcsolódik, de nincs rajta további beállítás, a készülék töltési 
módra kapcsol. 
 

16.1. Gondozás és karbantartás 
 
Köszönjük, hogy a mi telefonunkat választotta. Ha problémája adódna a készülékkel, forduljon 
forgalmazónkhoz vagy képzett szolgáltatóhoz. 
 
A telefon gondosan megtervezett és kidolgozott termék. Kérjük, hogy gondosan használja. A 
következő útmutatások segíteni fogják a garanciális feltételek betartásában, és reméljük, hogy még 
sok évig öröme fog telni ebben a termékben: 
 
- A telefont, annak minden részét és tartozékát gyermekek elől elzárva tartsa. 
- Tartsa szárazon a telefont, mert ha folyadék kerül bele, az erodálja az elektronikus áramkört. 
- Ne használja poros helyen, hogy a levehető részei ne sérüljenek. 
- Tartsa távol meleg helyektől, mert a magas hőmérséklet megrövidítheti az elektronikus 
készülékek élettartamát, bizonyos  műanyag részek meggörbülhetnek vagy megolvadhatnak, az 
akkumulátorok megsérülhetnek. 
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Ne próbálja felnyitni vagy szétszerelni a telefont, minden szervizműveletet arra megbízott 
személyzetnek kell végeznie. 
- Ne ejtse le, ne nyomja össze és ne rázza a telefont, hogy a belső áramköri lap ne sérüljön. 
- Ne tisztítsa erős vegyszerrel, oldószerrel vagy erős mosószerrel. 
- Ne fesse be, mert a festéktől beragadhatnak a levehető alkatrészek, és árthat a telefon 
működésének. 
- Csak a mellékelt antennát használja, vagy engedélyezett antennára cserélje. A nem 
engedélyezett antennák, átalakítások vagy tartozékok rongálhatják a telefont. Ne fogja meg a külső 
antennát, miközben a készülék működésben van. Ha működés közben fogja, romlik a hívás minősége, 
és a készülék a szükségesnél nagyobb teljesítménnyel működik. Mindezeken kívül, nem 
engedélyezett antenna használata ellentétes lehet a helyi előírásokkal. 
 
A fenti útmutatások a telefonra, az akkumulátorra, a töltőre és a készülék más tartozékaira 
vonatkoznak. Ha ezek közül bármelyik nem megfelelően működik, kérjük, küldje a készüléket 
szakszervizbe. 


