
 

 
 
 

Rövidített felhasználói útmutató 

GSM Mobiltelefon 

Figyelem: : A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot használja Bekapcsolás előtt helyezzen be legalább 

egy SIM kártyát a működéshez 

1 BEVEZETÉS 

Ezen Felhasználói Kézikönyv a gyártó által került kiadásra. Elírások, esetleges hibajavítások, az 

aktuális információk pontosítása, illetve a készüléken végrehajtott szoftveres javítások a gyártó 

egyoldalú akaratával vihető végbe, melyek a későbbi frissített felhasználói kézikönyvben kerülnek 

ismertetésre. További információt és segítséget weboldalunkon talál: www.maxcom.pl. A gyártó 

fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelősségét illetően.  

A teljes használati útmutató megtalálható az oldalon http://www.maxcom.pl/ 

A szerzői jogok és védjegyek ezen dokumentumban mindenkor a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát 

képezik. Sokszorosítása, átadása, rejtegetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy 

bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes mértékben tilos. 

2 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ 

• Színes kijelző: 1,77" 128 x 160  pix 

• Kamera 0,08 Mpix 

• Két SIM kártya 

• Telefonkönyv: 500 bejegyzésig 

• SMS tárhely: 200 üzenetig 

• Hangos csengőhang 

• Zseblámpa 

• FM rádió 

• Zene és videólejátszó 

• MicroSD támogatás 32 GB-ig 

• Akkumulátor: 600 mAh 

• Készenléti idő: 250 óráig* 

• Beszélgetési idő:5 óráig* 

• Súly: 68 g 

• Méretek: 110.5 × 47.5 × 13.6 mm 

 

* a GSM hálózati jeltől és környezettől függően 

3 CSOMAG TARTALMA 

Csomag tartalma 

GSM telefon 

Hálózati töltő 

Akkumulátor 

Rövidített Felhasználói útmutató 

Figyelem: ajánlott a csomagolás megtartása, mely hasznos lehet egy esetleges szállításkor. 

Tartsa meg a blokkot, mely a garancia elengedhetetlen feltétele. 

4 KIEGÉSZÍTŐK 

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen 

telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél. 

5 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI 

Figyelem: Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem 

rendeltetésszerű használatának.  

• Használat: telefon A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb 

elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek. 

• Ne használja a telefonkészüléket, olyan helyeken, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy 

kórházban, repülőgépen, gyúlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken 

veszélyeztetheti mások biztonságát.  

• Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.  

• A telefonkészülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük, ezen eszközöket tartsa 

gyermekektől távol. 

• SZERVÍZ: Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden 

meghibásodás kijavítása csak authorizált szakszervizben történhet. 

• TISZTÍTÁS: A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat. 

• ZSEBLÁMPA: ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába. 

 

• HALLÓKÉSZÜLÉK: Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa 

be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységét.  

• ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK: Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely zavart 

okozhat az orvosi elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. 

hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a 

készülék között. Ezen témában további információt mindenképpen kérjen ki orvosától, vagy 

közvetlenül az adott elektromos orvosi készülék gyártójától.   

• ELEKTROMOS ESZKÖZÖK: A felmágneseződés elkerülésének érdekében, ne hagyja 

telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.  

• VIZÁLLÓSÁG: a telefon nem vízálló. Tartsa a készüléket mindig száraz helyen. 

• PORÁLLÓSÁG: a telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros körülmények között.  

• KIJELZŐ: kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását, illetve éles, karcolásra képes eszközök 

használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet. 

• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.  

• Ne hagyja kitéve a telefon készüléket sem túl magas, sem pedig túl alacsony hőmérsékletnek, 

közvetlen napfény hatásának, illetve túlzottan magas páratartalomnak. Ne helyezzük a készüléket 

fűtőberendezések közelébe. pl.: radiátor, fűtőtest, sütő, CO sütő, tábortűz, grillező, stb. 

• Hallásvédelem!  

Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsíthatja a hallást. Hallgasson zenét 

mindig a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a 

kihangosító módot használja. A fülhallgató csatlakoztatása előtt mindig 

csökkentse a hangerőt a telefonon. 

6 KIJELZŐ LEÍRÁSA 

 

1. Hálózati jel. 

2. Funkciókat jelző ikonok (táblázat lent). 

3. Akku töltöttség. 

4. Óra. 

5. Dátum. 

6. Szolgáltató neve. 

7. Funkció gombok leírása. 

Szimbólum Jelentése 

 
Jelerősség SIM1 és SIM2 

 
Új SMS/MMS üzenet 

 
Bluetooth® bekapcsolva 

 
Jelzés aktív 

 Akkumulátor töltöttség jelző 

 
Fülhallgató csatlakoztatva 

 
Aktív profil 

 
Nem fogadott hívás 

Az ikonok eltérhetnek az adott 
szoftver függvényében 

* Az  ikon megjelenhet az 
országon belül is, mikor az 
előfizető másik szolgáltató 
hálózatát használja 

 

7 OPIS TELEFONU 

 

1 Zseblámpa. 9 
Fülhallgató készlet 
csatlakoztatása 

2 Hangszóró. 10 

USB csatlakozó, lehetővé teszi a 
töltést és PC-hez 
csatlakoztatását adatok 
küldéséhez. 

3 Kijelző. 11 

Jobb funkció gomb (JFG): 
lehetővé teszi a jobb alsó 
sarokban látható funkció 
használatát. 

4 

OK gomb (középső funkció 
gomb): készenléti állapotban 
nyomja meg a gombot, hogy 
közvetlenül a fő menübe 
lépjen. Általában ezen gomb 
ugyanazon funkcióval 
rendelkezik, mint a bal funkció 
gomb. 

12 

Hívás befejezése gomb. Funkciót 
tölt be, mint Ki/Be, 
Befejezés/Mégse: lehetővé teszi 
a befejezését, vagy elutasítását 
a bejövő hívásoknak. 
Megnyomása és nyomva tartása 
okozza a telefon 
BEKAPCSOLÁSÁT vagy 
KIKAPCSOLÁSÁT. A gomb 
visszaviszi készenléti állapotba, 
amennyiben egyéb funkcióban 
van a telefon. 

5 

Bal funkció gomb (BFG) – 
lehetővé teszi a bal alsó 
sarokban látható funkció 
használatát. 

13 
Hátsó fedlap eltávolítását 
megkönnyítő tömítés. 

6 
Hívás indítási/fogadási 
funkció gomb. 

14 Kamera objektív. 

7 

Navigációs gombok: lehetővé 
teszi a kurzor balra, jobbra, fel 
és lefelé történő mozgatását, 
és közlekedést a menüben. 
Készenléti állapotban: nyomja 
meg a Fel/Le/Balra/Jobbra 
gombot, hogy megjelenítse a 
beállított menüt (attól 
függően, hogy került 
beállításra [Beállítások 
>Telefon beáll. >Gyors. 
beállítás]). 

15 Hangszóró. 

8 Mikrofon 16 Hátsó fedlap. 

 

Figyelem: Energiatakarékossági szempontból, a kijelző egy meghatározott idő után automatikusan 

alvó állapotba lép. A kijelző megvilágításánk újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot. Ha 

a kijelző zárt billentyűzetnél alszik ki, bal funkció gombot, majd „*” a feloldáshoz. 

8 TELEFON ELŐKÉSZÍTÉS 

8.1 SIM KÁRTYA TELEPÍTÉSE 

A telefon 2 SIM kártyát képes kezelni. Helyezzen be egy SIM kártyát, mielőtt a telefont használatba 

venné. SIM kártyát a szolgáltatójától kap. Tartsa a SIM kártyát mindenképpen gyermekektől távol.  

Bármilyen törés, karcolás a SIM kártya meghibásodását okozhatja, ezért különös figyelemmel legyen 

a kártya behelyezésekor, kivételekor, vagy tárolásakor.  

Uwaga: Ne helyezze be, vegye ki a SIM kártyát, ha a telefon a töltőre van csatlakoztatva. Az 

akkumulátor kivétele előtt bizonyosodjon meg, hogy a telefont kikapcsolta. 

Helyezze be a SIM kártyát a slot-ba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek, mint a rajzon. 

 

8.2 MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE 

A telefon készülékbe MicroSD kártya helyezhető, maximálisan 32GB méretig. Aby korzystać z funkcji 

aparatu, kamery, odtwarzacza audio, wideo, dyktafonu, galerii zdjęć, wymagane jest zainstalowanie 

karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) 

Semmiképpen ne hajlítsa, ne karcolja a kártyát, ne hozza elektrosztatikus kapcsolatba, ne legyen poros 

és ne merítse víz alá.  

1. Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort.  

2. Helyezze be a memóriakártyát a fém érintkezőkkel lefelé nézve, tekintse meg a lenti ábrát. 

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes, 

számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használathoz.  

 

Figyelem: rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán található 

információkról, amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem megfelelő használat, vagy egyéb 

tényezők okozhatják a kártya meghibásodását, vagy adatvesztést okozhatnak.  

8.3 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE 

1. Dugja a körmét a telefon oldalán található vájatba, és pattintsa le a hátlapot. 

2. Helyezze be az akkumulátort az érintkezőivel lefelé nézve, mint az alábbi rajzon. 

3. Helyezze vissza az akku takaró hátlapot.  

 

8.4  AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA 

Kapcsolja ki a telefont, pattintsa le a hátlapot, majd emelje ki és 

távolítsa el az akkumulátort. 

Az akku kivételét követően, minden beállítás és információ, melyet a kártyára és telefonra mentett, 

elveszhetnek. Csak akkor vegye ki az akkut, mikor ki van kapcsolva, egyéb esetben a kivétel 

meghibásodást okozhat.  

8.5 AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

1. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. 

2. Csatlakoztassa a töltőt a készüléken található aljzatba. Ha megfelelően csatlakoztatta, a kijelzőn a 

töltöttség jelző villogni kezd. 

A töltés befejeztével, mikor a töltöttség jelző már nem villog, csatlakoztassa le a töltőt.  

Mikor az akkumulátor közel jár a lemerüléshez, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad (ha be van 

kapcsolva Menü ->Beállítások ->Profil ->Opciók ->Beállítások ->Egyéb figyelmeztető hangok -

>Alacsony akku töltöttség), ha az akkumulátor lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja 

túl sok ideig az akkumulátort lemerült állapotban, mivel ez hatással lehet a minőségére és 

élettartamára. Hogy a telefon megfelelő működését garantálja, használjon csak a gyártó által ajánlott 

töltőt. Az akkumulátor töltése közben ne távolítsa el a telefon hátlapját. A telefon töltés közben legyen 

szellőztetett helyen, hol a hőmérséklet 0°C ~ 45°C között van. Amennyiben az akkumulátor teljesen 

lemerül, beletelik néhány percbe, míg megjelenik a töltést jelző ikon és a telefon használható lesz. 

A telefon hosszú ideig tartó használata nélkül az akkumulátor a „teljes lemerülés” állapotába léphet, a 

megfelelő állapotba való visszatéréshez hagyja a telefont a hálózati töltőre csatlakoztatva, 

mindamellett, hogy a kijelzőn semmi nem látható. Ez eltarthat akár egy teljes óráig is. 

8.6 BIZTONSÁGI KÓDOK 

8.6.1 PIN KÓD 

Ez egy személyes azonosító a SIM kártyához, amelyet a szolgáltatója ad.  

A PIN2 kódot a szolgáltatója adja Önnek a SIM kártyával együtt.  

Néhány SIM kártya nem támogatja ezen kódot. 

A PIN kód háromszori helytelen megadásával zárolja a SIM kártyát. Feloldhatja a zárolást a PUK 

kóddal. Ha 10 alkalommal rossz PUK kódot ad meg, véglegesen zárolja SIM kártyáját. 

További információkért, kérjük lépjen kapcsolatba a Saját szolgáltatójával.  

 

A telefon funkcióiban tapasztalható nem megfelelő működés esetén, 
lépjen kapcsolatba a Maxcom technikai támogatásával, vagy jelezze 
a vásárlás helyszínén. 
 
Közvetlen kapcsolati telefonszám: 
+48 32 325 07 00 
 

http://www.maxcom.pl/


8.6.2 TELEFON ZÁROLÁSA 

A zárolási kód lehetővé teszi telefonja védelmét illetéktelen személyek által történő használat ellen 

(gyári telefon kód 1234).  

Személyes adatai védelmében, kérjük változtassa meg az eredeti gyári kódot.  

8.6.3 SZEMÉLYES VÉDELEM 

Lehetősége van telefon kódok segítségével egyéb funkciók zárolására a telefonján. 

9 TELEFON HASZNÁLATA 

9.1 TELEFON BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beszélgetés vége gombot, a telefon ki és bekapcsolásához.  

1. Ha a készülékben csak egy SIM kártya található, a kijelzőn megjelenik egy telefon kódot és PIN 

kódot (amennyiben bekapcsolva van az opció) kérő mező. A PIN és telefon kód bevitele után a 

készülék készenléti állapotba kerül az adott SIM kártyához.  

2. Amennyiben a telefonban két SIM kártya van (az adott 

biztonsági beállításoktól függően) megjelenik a PIN SIM1 kód és PIN SIM2 kód beviteli mező. Ezen 

mezőben meg kell adnia az egyik kódot a másik után. 

Amennyiben rossz PIN vagy pedig telefon kódot adott meg, törölheti a bevitt karaktert a JFG (jobb 

funkció gomb) segítségével.  

Bekapcsoláskor, a telefon automatikusan keresi a hálózatot (hálózatokat).  

Ha hálózatot talál, a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve és a jelerősség. Ha nem talál használható 

hálózatot, úgy csak segélyhívás kezdeményezhető a készülékről, vagy csak olyan funkcióit 

használhatja, melyek nem igényelnek aktív hálózatot.  

9.2 HÍVÁS INDÍTÁSA 

Készenléti állapotban, írja be a telefonszámot, amit hívni szeretne. 

Nyomja meg a jobb funkció gombot „Törlés”, a helytelenül bevitt adatok törléséhez.  

A megfelelő szám megadását követően nyomja meg a hívás indítása gombot, a fel/le gombok 

segítségével válassza ki, hogy melyik SIM kártáyáról szeretné a hívást indítani, majd ismét nyomja 

meg a hívás gombot. 

1. Belső számok hívása. 

Egyes belső telefonszám mellékek hívása nem kezdeményezhető közvetlenül, és első körben 

mindenképpen szükséges a telefonközpont, vagy magisztrál hívása, majd ezek után választhatja ki a 

belső telefonszám melléket. 

2. Nemzetközi szám hívása.  

Nemzetközi szám hívásának kezdeményezéséhez nélkülözhetetlen a „00” vagy „+” felvitele a szám 

előtt. A „+” beviteléhez nyomja meg a „*” gombot. 

3. Szám kiválasztása a telefonkönyvből. 

Lépjen a Kapcsolatokhoz a Menüben, használja a navigációs Fel/Le billentyűket, hogy megtalálja a 

kívánt kapcsolatot, vagy adja meg az első betűjét a kapcsolatnak, hogy megjelenítse az azon betűvel 

kezdődő kapcsolatokat, majd válassza ki a keresett kapcsolatot. Nyomja meg a hívás indítása gombot, 

a fel/le gombok segítségével válassza ki, hogy melyik SIM kártáyáról szeretné a hívni, majd nyomja 

meg a hívás gombot. 

4. Szám hívása a híváslistából 

Lépjen be a Híváslistába (nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban, vagy a menün keresztül), 

és használja a Fel/Le navigációs gombokat a kapcsolat kiválasztásához. Nyomja meg a Jobb/Bal 

gombot az indított, fogadott hívások és nem fogadott hívások közötti váltáshoz. 

9.3 HÍVÁSOK FOGADÁSA 

Kimenő hívás esetén, a telefon megfelelő hangjelzéssel tájékoztatja, amennyiben a szolgáltatója 

elfogadja a hívó fél ID-jét, abban az esetben megjelenik a kijelzőn a hívó neve, vagy telefonszáma 

(attól függően, hogy ezen hívó félre vonatkozó információk megtalálhatóak e a telefonkönyvben).  

1. Nyomja meg a hívás gombot, vagy a bal funkció gombot a bejövő hívás fogadásához..  

2. Ha a funkció (Beállítások ->Hívás beáll. ->Egyebek -> Automat. hív. rögz.) felvételi opcióra van 

állítva, a hívás felvételét követően a telefonbeszélgetés felvételre kerül. 

3. Ha nem akarja fogadni a bejövő hívást, nyomja meg a hívás befejezése gombot. A bejövő hívás 

hangjának elnémításához nyomja meg a középső funkció gombot. 

4. Beszélgetés közben, válassza Menü, a hangerő beállításához, a kapcsolatokhoz lépéshez, 

üzenetekhez, híváslistához, hívás várakoztatásához, némításához, új híváshoz, vagy a rögzítéséhez. 

Nyomja meg a középső funkció gombot a kihangosítás be/kikapcsolásához. A Fel/Le gombokkal 

állíthatja a hívás hangerejét. 

9.4 BILLENTYŰZÁR 

A billentyűzet lezárásához használja a bal funkció billentyűt, majd nyomja meg a „*” gombot. 

Amennyiben aktiválva lett az automatikus billentyűzár, az előre beállított időintervallumot követően a 

billentyűzet automatikusan lezárásra kerül. A lezárás feloldásához nyomja meg a bal funkció billentyűt 

majd a „*” gombot.  

9.5 SEGÉLYHÍVÁS 

Közvetlenül hívhatja a 112-es segélyhívó számot behelyezett SIM kártya nélkül. A 112-es szám az 

Európai Segélyhívó Szám. 

10 WIADOMOŚCI SMS I MMS 

A telefon lehetővé teszi SMS szöveges üzenetek és MMS multimédiás üzenetek küldését és fogadását.  

A MENÜ Üzenetekbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a bal funkció gombot, majd 

ezután válassza Üzenetek ->Bejövő üzenetek. 

10.1 BEJÖVŐ ÜZENETEK 

Mikor üzenetet kap, egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és az adott üzenetnek megfelelő szimbólum 

megjelenik a telefon grafikus kijelzőjén.  

Nyomja meg a bal funkció gombot „Olvas”, az üzenete megnyitáshoz. Nyomja meg a jobb funkció 

gombot „Kilép” , az üzenet későbbi elolvasásához, az OK gombot az új üzenet elolvasásához. 

Mikor a bejövő üzenetek tárhelye megtelt, a telefon kijelzőjén információ jelenik meg a „Tárhely megtelt” 

felirattal. Új bejövő üzenet fogadásához töröljön régi üzeneteket a beérkezett üzenetek mappából. 

Amennyiben a beérkező üzenetek mérete nagyobb, mint az adott tárhely mérete, abban az esetben a 

beérkező információ elvész, vagy akár hiányos is lehet.  

Lépjen be Menü ->Üzenetek -> Bejövő üzenetek -> Ok (középső funkció gomb), a kiválasztott üzenet 

olvasásához. Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, hogy megjelenítse a következő menüt:  

• Válasz: válaszolhat SMS-ben.  

• Törlés: üzenet törlésre kerül. 

• Hívás: hívja az üzenet feladóját. 

• Zárol/felold: a készülék által zárolt üzenetek nem törölhetőek.  

• Áthelyez: áthelyezhet üzeneteket a telefonra, vagy a SIM kártyára 

• Másol: üzeneteket másolhat a telefon, vagy SIM kártya memóriájába 

• Kijelöl: a kijelölt üzeneteket áthelyezheti, másolhatja, zárolhatja, illetve válaszolhat rájuk 

SMS/MMS-ben  

• Rendezés: rendezheti idő, kapcsolatok, leírás vagy típus szerint  

• Feladó hozzáadása: hozzáadhatja a feladót a meglévő, vagy új kapcsolathoz 

• Törlés ismétlődő számról: az opció lehetővé teszi az összes üzenet törlését az adott számról. 

• Fekete listához adás: a további SMS üzenetek ezen számról nem kerülnek fogadásra. 

10.2 SMS ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE 

1. Lépjen be Menü ->Üzenetek ->Üzenet írása, az üzenet szerkesztő megnyitásához. Adja meg a 

címzett telefonszámát, vagy válassza ki a kapcsolatok listájáról a középső funkció gombot 

megnyomva. Válasszon címzettet/címzetteket és nyomja meg Opciók -> OK. A Le gombbal lépjen az 

üzenetet mezőhöz, és írja meg az üzenetet. Szöveg beviteli mód megváltoztatása: a szövegbeviteli 

mód megváltoztatásához (számok, nagy, vagy kis betűk) nyomja meg a „#” gombot és a Fel/Le 

gombokkal válassza ki a megfelelőt. 

Figyelem: Egy szöveges üzenet szövege maximálisan 160 karakterből állhat. Amennyiben ékezetes 

billentyűket használ, akkor az üzenet korlátozódhat akár 60 karakterig. Az, hogy mennyi karakter és 

hány darab SMS kerül küldésre, azt a jobb felső sarokban látja. A mód módot és nyelv szövegbeviteli 

módot megváltoztathatja bármikor a „#” használatával. 

2. SMS üzenetek küldése – nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, az üzenet szerkesztése 

közbeni elérhető funkciókhoz: 

• Küldés: az üzenet küldésre kerül 

• Sablon beillesztése: válasszon sablont, amit használni akar 

• Kapcs. beillesztése: válasszon kapcsolatot, melyet beilleszt 

• Smile hozzáadása: válasszon smile-t, melyet ha 

• Mentés, mint vázl. üz.: válassza, ha menteni akarja az üzenetet a Vázlatokhoz 

• Kilép: kilépés az üzenet mentése nélkül 

10.3 MMS ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE 

Lépjen be a Menü ->Üzenetek ->Üzenet írása ->MMS, az üzenet szerkesztő megnyitásához. 

Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók” az üzenet szerkesztése közben, hogy választhasson a 

következő opciók közül: 

• Küldés: a címzett megadását követően válassza ezen opciót az üzenet küldéséhez. 

• Megtekint:lehetővé teszi a multimédiás üzenet megtekintését. 

• Címzett hozzáadása: adja meg a címzett számát, vagy adja hozzá a telefonkönyvből. 

• Hozzáad: lehetővé teszi szöveg, dia, kép, hang, videó hozzáadását az üzenethez. 

• Mentés, mint vázl. üz.: válassza, ha menteni akarja az üzenetet a Vázlatokhoz 

• Dia idő beállítása: diák megnyitási idejének beállítása. 

10.4 HANGPOSTA 

A Hangposta egy olyan operátori szolgáltatás, mely lehetővé teszi hangüzenet rögzítését, mikor nem 

tudja fogadni valaki az adott hívást. További információért kérjük forduljon a szolgáltatójához. A 

Hangposta számát mindenképpen kérje a szolgáltatójától. A számot fel kell vinni: Menü ->Üzenetek -

>Hangposta, majd válassza ki a kártyát, melyhez a hangposta számát meg akarja adni. 

A gombot megnyomva a billentyűzeten, készenléti állapotban, az 1-es gomb indítja a hangpostát. 

10.5 SMS ÉS MMS BEÁLLÍTÁSA 

A Menüben ->Üzenetek nyomja meg Opciók ->Beállítás, a hálózati SMS/MMS paraméterek 

beállításához a SIM1/SIM2 kártyán. 

 

Beállíthatja az üzenetközpont számát, az üzenet érvényességét, be/kikapcsolhatja a kézbesítést, 

be/kikapcsolhatja az elküldött üzenetek mentését, és beállíthatja az üzenetek mentésének helyét.  

11 AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A telefon készülékben található akkumulátor a mellékelt készletben lévő akkumulátor töltő 

használatával tölthető többször újra.   

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, 

hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától 

és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén 

jelentős hatása lehet a működési időre. 

 Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha 

jelentős mértékű kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkut beszereznünk.  

Mindenképpen csak és kizárólag a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk! Ne hagyjuk a hálózati 

töltőt csatlakoztatva 2-3 napnál hosszabb ideig.  

Figyelem: ne tartsuk a telefon készüléket túl meleg helyen, mert ez mindenképpen negatív hatással 

lehet az akkumulátorra és magára a telefonkészülékre is. 

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen látható sérülés van! Ez rövidzárlatot vagy súlyos 

meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akkumulátor polaritása mindenképpen a megfelelő 

legyen.  

A túl magas vagy alacsony hőmérséklet lerövidíti az akkumulátor  élettartamát. Az ajánlott optimális 

hőmérséklet 15-25 °C közötti. Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az 

akkumulátor nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát. 

12 KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Figyelem: ezen készülék a 2012/19/EU Európai Direktívának megfelelően megjelölésre került, illetve 

a magyar előírások vonatkoznak a használt elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőedénybe 

helyezéséről. 

Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem 

dobható együtt az egyéb keletkezett háztartási hulladékanyagokkal a háztartási 

hulladékgyűjtőbe. 

Figyelem: Ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket 

csak szelektív hulladék gyűjtőbe, a kijelölt pontokon szabad elhelyezni. 

A helyes eljárás a használt elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy 

elkerüljük az egészségre és környezetre egyaránt káros hatásukat, mivel ezen 

termékek tartalmazhatnak káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek nem megfelelő tárolás és 

újra felhasználás esetén. 

A felhasznált csomagolóanyagok szelektív hulladékgyűjtésének megkönnyítése érdekében, 

alkalmazza a helyileg a szelektív anyagok gyűjtésére vonatkozó előírásokat.  

A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet, ezen 

elemeket speciális elkülönített, erre létesített helyen kell tárolni, a megfelelő 

edényekben, az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az 

akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a 

szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.  

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!  

Ezen kézikönyv kizárólagosan információs célokat szolgál. Egyes funkciók 

és opciók eltérőek lehetnek az adott szoftvertől és az adott országtól 

függően. 

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba technikai részlegünkkel a +48 

32 325 07 00 vagy emailben a serwis@maxcom.pl  

Internetes oldalunk: 

http://www.maxcom.pl/ 

Figyelem: A behelyezett akkumulátor működése függ a helyi hálózattól, a SIM kártyától, illetve a 

telefon használati módjától.   

A gyártó nem vállal felelősséget a következményekért, melyek a nem megfelelő használatból, 

túlhasználatból, vagy a használati útmutató be nem tartásából erednek.  

Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a fentiek előzetes bejelentés nélkül változtatásához. 

Az ezen leírásban található védjegy megváltoztatása, vagy felhasználása a tulajdonos tulajdonjogát 

képezi. 

13 SAR INFORMÁCIÓK 

Ezen készülék megfelel a kibocsátott nemzetközi rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. Az 

eszköz rádióhullámokat bocsájt ki és vételez. A tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ezen 

sugárzási mérték a nemzetközi szabványban rögzített határértékek alatt legyen. A szabványt egy 

független tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi 

határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi 

állapotra és korra.  A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik.  

Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható eszközök tekintetében 2,0 W/kg. A SAR érték 

mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a készülék működése közben, de a 

valóságban ezen érték  a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a 

készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között 

a megfelelő minőségű kapcsolathoz. 

Mindemellett lehet SAR értékbeli eltérés a különböző modelleknél, mikor különböző pozícióban történik 

a használatuk – mindemellett ezen értékek soha nem haladják meg az előírt határétékeket. 

Az Egészségügyi Világszervezet megállapította a jelenlegi kutatások alapján, hogy nincs szükség bármilyen 

speciális védőfelszerelés használatára hordozható készülékek esetén. Megállapította továbbá, ha 

csökkenteni akarjuk az egészségügyi hatást, ajánlott korlátozni a beszélgetések hosszát, illetve 

használjunk füllhallgatót, kihangosítót, hogy minél távolabb helyezhessük a készüléket a fültől 

illetve emberi testtől. 

Legmagasabb mért SAR érték a teszteken 

SAR érték – 

fejközeli 

0.625 W/kg 10g (GSM900) 

0.370 W/kg 10g (GSM1800) 

SAR érték – 

testen viselve 

1.126 W/kg 10g (GSM900) 

0.644 W/kg 10g (GSM1800) 

 

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt 

sávszélesség tekintetében 
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