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Ha műszaki támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba 
cégünk műszaki osztályával a         

(+48) 32 325 07 00 telefonszámon vagy elektronikus 
úton a serwis@maxcom.pl e-mail címen. 

Weboldalunk: 

http://www.maxcom.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem - a telefon GSM 900/1800MHz hálózatban működik. 
Bekapcsolás előtt helyezze be helyesen a SIM kártyát. 

A csomag tartalma 

Alapegység 

Fülhallgató 

Spirálkábel 

Állvány (támasz) 

Tápegység 

Antenna 

Akkumulátor 

Használati útmutató 

Garanciakártya 

 

Ajánljuk megőrizni a csomagolást az esetleges későbbi 
felhasználás esetére. 

Kérjük megőrizni a számlát, ami a garancia 
elválaszthatatlan részét képezi. 
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1 BEVEZETÉS 

Köszönjük, hogy a Maxcom telefont választotta. 

A jelen Használati útmutatót a termék gyártója tette közzé. A hibákból, 
pontatlanságból származó hibákat, valamint a telefon vagy a szoftver 
fejlesztéséből eredő javításokat a gyártó az ügyfél előzetes 
tájékoztatása nélkül módosíthatja, melyek a használati útmutató újabb 
verzióiba is bekerülnek. További információkat, valamint mindennemű 
támogatást a www.maxcom.pl honlapon találhat. A gyártó minden jogot 
fenntart a jelen útmutatóban lévő tartalomhoz.  

A dokumentumban felsorolt szerzői jogok és védjegyek az adott 
tulajdonos tulajdonába tartoznak. Tilos a szerzői jogokkal védett 
anyagok, vagy annak egy részének sokszorosítása, továbbítása, 
tárolása vagy terjesztése a jogtulajdonos írásos beleegyezés nélkül. 

2 TARTOZÉKOK 

Kizárólag a telefon gyártója által javasolt akkumulátort és tápegységet 
használja. Ellenőrizze, milyen tartozékok érhetők el a készüléke 
eladójánál. 

3 HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK 

Az alábbi szabályok elolvasása a minimálisra csökkenti a telefon 
helytelen használatának kockázatát.  

• HASZNÁLAT – A telefon elektromágneses mezőt bocsát ki, ami 
negatív hatással lehet más elektromágneses készülékre, mint pl. 
az orvosi készülékek. 

• Nem szabad a telefont olyan helyen használni, ahol ez meg van, 
pl. kórházakban, repülőgépeken, töltőállomásokon, valamint 
gyúlékony anyagok közelében. Ilyen helyeken más emberekre is 
veszélyes lehet a telefon használata. 

• Járművezetés során tilos a telefon használata.  

• A készülék és annak tartozékai apró elemekből állhatnak. Óvja a 
készüléket és annak elemeit a gyermekektől. 

• SZERVIZ - A készülék sajátkezű javítása vagy átalakítása, 
mindennemű meghibásodást szakszerviznek kell eltávolítania. 

• TISZTÍTÁS - Tilos a telefont kémiai vagy maró anyaggal tisztítani. 
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• HALLÓKÉSZÜLÉK – Ha a felhasználó hallókészüléket használ, 
óvatosan kell kiválasztani a telefon hangerejét, valamint 
megfelelően kell beállítani a hallókészülék érzékenységét.  

• ELEKTRONIKUS ORVOSI KÉSZÜLÉK - A telefonja egyben olyan 
rádió jeladó, mely zavart okozhat az elektronikus orvosi készülékek 
vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, szívritmus 
szabályozók, inzulinpumpák stb. működésében, legalább 15 cm 
távolságot javasolt tartani a telefon bázisa és az implantátum között. 
Ha bővebb információra van szüksége ez ügyben, kérje ki az orvosa 
vagy az ilyen típusú eszközök gyártójának a tanácsát.   

• VÍZÁLLÓSÁG - a telefon nem vízálló. Száraz helyen kell tárolni. 

• PORÁLLÓSÁG – a telefon nem porálló, a készüléket nem szabad 
fokozott porzásnak kitett helyen használni. Óvja a telefont a 
fémreszelékektől, amelyek a készülék meghibásodását okozhatják. 

• KIJELZŐ – ne fejtsen ki túl nagy erőt az LCD kijelzőre, valamint ne 
használjon éles szerszámot, mivel sérülést okozhat a kijelzőben. 

• Ne zárja rövidre az elem érintkezőit fém tárgyakkal, mivel ez 
robbanással fenyeget.  

• Ne tegye ki a készüléket alacsony vagy magas hőmérséklet, 
közvetlen napsugárzás és magas páratartalom hatásának. Ne 
helyezze a készüléket fűtőberendezés pl. radiátor, fűtőtest, sütő, 
KF kazán, tábortűz, grillsütő stb. közelébe. 

 

 

4 SEGÉLYHÍVÁS (112) 

A segélyhívó szám (112) hívásához a következőket kell tennie: 

• Kapcsolja be a telefont olyan helyen, ahol megfelelő lefedettséggel 
rendelkezik (egyes szolgáltatóknál elengedhetetlen a SIM-kártya 
behelyezése). 

• Írja be a 112-es segélyhívó számot, és nyomja meg a  gombot, 
vagy vegye fel a telefonkagylót. 

Figyelem! 

Hívás során adja meg a diszpécser által kért összes információt. 
Sohase szakítsa félbe a hívást megfelelő tájékoztatás nélkül! 
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5 ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

LCD kijelző 

1. Antenna 

2. Aktív hívásról tájékoztató LED dióda 

3. Csatlakoztatott tápegységről tájékoztató LED dióda  

4. DEL/BOOK – készenléti módban telefonkönyv megnyitása; 
Menüben - visszalép egy pozíciót a Menüben / beírt jel Törlése 

5. ON/OFF/EXIT - tartsa lenyomva a telefon 
bekapcsolásához/kikapcsolásához. Nyomja meg a Menüben a 
Menü elhagyásához 

6. CALL LOG – nyomja meg készenléti módban a híváslista 
eléréséhez 
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7. MUSIC – nyomja meg készenléti módban a bejövő hívások 
csengőhangjának beállításához 

8. REDIAL – vegye fel a telefonkagylót és nyomd meg a gombot 
az utolsó szám újratárcsázásához 

9. SEND – nyomja meg készenléti módban a kiválasztott számok 
eléréséhez; a szám megadása után nyomja meg a gombot a 
szám tárcsázásához 

10. RIGHT (jobbra) – szám vagy a név szerkesztésekor jobbra 
mozgatja a kurzort; a számológépben osztás művelet; hangerő 
beállítások - a hangerő növelése; kijelző beállítások - a kontraszt 
növelése. 

11. Kihangosító mód bekapcsolása/kikapcsolása 

12. DOWN (le) - lefelé mozgatja a kurzort; a Menüben opció lefelé; a 
számológépben kivonási művelet;  

13. OK/MENU – készenléti módban belépés a Menübe; a Menüben 
megerősítés gomb 

14. Számjegygombok 

15. UP (fel)– felfelé mozgatja a kurzort; a Menüben opció felfelé; a 
számológépben összeadás művelet;  

16. LEFT (balra) – szám vagy a név szerkesztésekor balra mozgatja 
a kurzort; a számológépben szorzás művelet; hangerő 
beállítások - a hangerő csökkentése; kijelző beállítások - a 
kontraszt csökkentése. 

17. SMS – nyomja meg készenléti módban a bejövő SMS üzenetek 
megnyitásához 

18. USB aljzat (szervizelési célokra) 

19. Tápaljzat 

20. Fejhallgató szett aljzat 
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5.1 A kijelző bemutatása 

 

 

1. Kijelző ikonok 

2. Szolgáltató 

3. Dátum és idő 

4. OK funkciógomb 

5. DEL funkciógomb 

5.1.1 Kijelző ikonjai 

 

Ikon Jelölés 

 

Hálózat jelerőssége: Minél jobban megtelik 
a sáv, annál erősebb a jel.  

 
Beállított és aktivált riasztás 

 

Nem fogadott hívás: Ez az ikon akkor 
jelenik meg, ha nem fogadja a hívást(okat). 

 
Akkumulátor töltési szintje 

 

SMS ikon: A kijelző tetején található és az 
olvasatlan rövid szöveges üzeneteket jelzi.  
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Bekapcsolt Néma üzemmód jelzése 

 

Nincs töltés. Tápegységről történő 
tápellátás 

 
Csatlakoztatott fülhallgató szett 

 

Figyelem. A csökkentett energiafogyasztás érdekében a kijelző idővel 
automatikusan készenléti módba kapcsol. A kijelző megvilágításának a 
bekapcsolásához nyomjon meg egy szabadon választott billentyűt vagy 
vegye fel a telefonkagylót.  

6 A TELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE 

6.1 SIM kártya behelyezése 

Helyezze be egy SIM kártyát, mielőtt használatba venné a telefont. 
A SIM kártyát a mobilszolgáltatótól kapja. A SIM kártya a gyerekektől 
elzárva tárolandó.  

A SIM kártya bármilyen karcolása vagy behajlítása könnyedén sérülést 
okozhat benne, ezért különös óvatossággal kell eljárni a kártya 
behelyezésekor, kivételekor és tárolásakor.  

Kapcsolja ki a telefont, kapcsolja le a tápegységet és vegye le a SIM 
kártya aljzat és akkumulátor fedelét. Használjon csavarhúzót (vagy 
hasonló szerszámot) a fedél zárának óvatos elmozdításához.  
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 A SIM kártya behelyezése bekapcsolt telefon mellett meghibásodást 
eredményezhet. 

Csúsztassa balra a SIM tálcát és enyhén hajlítsa el! Helyezze be a SIM 
kártyát a slotba úgy, hogy a bearanyozott csatlakozója lefelé, míg a 
levágott sarka az akkumulátor csatlakozója felé nézzen. Zárja be a tálcát 
és tolja jobbra. Tegye fel az akkumulátor fedelét és kapcsolja be a 
telefont. 

 

Az akkumulátor kivétele után minden beállítást vagy a kártyán és a 
telefonban elmentett információt elveszíthet. Csak akkor vegye ki az 
akkumulátort, ha ki van kapcsolva a telefon, ellenkező esetben hibás 
működés léphet fel.  

6.2 Az akkumulátor behelyezése 

Kapcsolja le a tápegységet. Vegye le az akkumulátor és a SIM kártya 
telefon hátoldalán lévő fedelét. Használjon csavarhúzót (vagy hasonló 
szerszámot) a fedél zárának óvatos elmozdításához, lásd a 6.1 pont 
ábráját.  

Csatlakoztassa az akkumulátort, ügyelve a tápdugón és az aljzaton lévő 
bevágásokra, a piros kábelnek a telefon tetején kell lennie. Helyezze be 
az akkumulátort a tároló jobb oldalára és zárja le a fedelet. 
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Csatlakoztassa a tápegységet 

 

6.3 Az akkumulátor kivétele 

Kapcsolja le a tápegységet. Vegye le az akkumulátor és a SIM kártya 
telefon hátoldalán lévő fedelét. Használjon csavarhúzót (vagy hasonló 
szerszámot) a fedél zárának óvatos elmozdításához. Vegye ki az 
akkumulátor tápdugóját (ne húzza a kábelnél fogva), majd vegye ki az 
akkumulátort. 

6.4 Telefonkagyló csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a spirálkábelt a telefonkagyló aljzatába, a másik végét 
pedig a telefon oldalán lévő aljzatba. 
 

piros 

fehér 



15 
 

 

6.5 Antenna behelyezése 

A térerő erősítésére szerelje fel az antennát. Ehhez vegye le a telefon 
oldalán lévő antenna aljzat piros védőburkolóját. Ezután csavarja be 
óvatosan az antennát. 

 

6.6 Támasz felszerelése/leszerelése  

6.6.1 A Támasz felszerelése 

A támasz felszereléséhez helyezze a kikapcsolt telefont a 
billentyűzetre. Helyezze a támasz négy bütykét a telefon tetején lévő 
nyílásokba, majd döntse meg a támaszt a másik két bütyök 
betolásához, amíg meg nem hall egy jellegzetes a kattanást. 
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6.6.2 A támasz leszerelése 

A támasz leszereléséhez kapcsolja ki a telefont és helyezze le a 
billentyűzetre. Fogja meg a telefont az oldalánál, hüvelykujjaival 
óvatosan nyomja be a két bütyköt és óvatosan emelje fel a támaszt. 
Az első két bütyök felengedése után óvatosan húzza ki a támaszt. 

6.7 Fülhallgató szett csatlakoztatása 

A telefon a legtöbb okostelefon által használt szabvány szerinti 3,5 
mm-es jack fejhallgató-csatlakozóval van felszerelve. 

Az alábbiakban a jack kimenet sémája. 

 

1 – Mikrofon 

2 - Súly  

3 - Jobb hangszóró 

4 - Bal hangszóró 

Megfelelő adapter alkalmazásával más fülhallgató szett is használható. 

A Maxcom vállalat olyan adaptert kínál, mely megfelelő működést 
biztosít a Panasonic KX-TCA60 és RP-TCA400 fejhallgatóval. 
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FIGYELEM, A fejhallgató szett hibás működése (nagyon halk hang a 
fejhallgatóból, az egyik fejhallgató nem működik, a mikrofon 
érzékenysége túl alacsony) valószínűleg annak köszönhető, hogy a 
fejhallgatót más szabvány szerint csatlakoztatták. 

FIGYELEM: A fejhallgatókban használt különböző típusú mikrofonok 
és hangszórók (eltérő impedancia) miatt a Maxcom nem tudja 
garantálni, hogy a telefon az összes kapható fejhallgatóval 
megfelelően fog működni. 

6.8 A telefon bekapcsolása és kikapcsolása 

Csatlakoztassa az akkumulátort és a tápegységet, majd tartsa lenyomva 
az ON/OFF/EXIT gombot. Bekapcsolt a kijelző megvilágítása. Ha be van 
helyezve az akkumulátor, a kijelzőn látható lesz az akkumulátor jele. Ha 
csak a tápegység van csatlakoztatva, a kijelzőn a tápdugó jele lesz 
látható. 
Bekapcsolás után a kijelző megjelenít egy mezőt, ahol a PIN kódot kell 
megadni (ha be van kapcsolva a védelem). A PIN kód megadásával a 
telefon készenléti üzemmódba kapcsol. 
Ha hibásan írja be a PIN kódot és a telefonkódot, a DEL gomb 
megnyomásával tudja törölni a jeleket.  
Bekapcsolás után a telefon automatikusan kikeresi a hálózatot.  
Amennyiben a telefon automatikusan felismeri a hálózatot, megjelenik a 
képernyőn a hálózat neve és a jelerősség. Ha nem talál elérhető 
hálózatot, csak a segélyhívó számot lehet tárcsázni, illetve 
a kommunikációtól független egyéb funkciókat lehet igénybe venni.  
A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az 
ON/OFF/EXIT gombot. 

6.9 Az akkumulátor töltése 

Tápegységre csatlakoztatott telefon használata javasolt. A beépített 
akkumulátor vésztáplálásra szolgál áramkimaradás esetén.  
1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatra. 

2. Csatlakoztassa a töltő vezetékét a készülék alján lévő aljzatra. 
Megfelelő csatlakoztatás után villog a kijelzőn az akkumulátor jele az 
akkumulátor teljes feltöltéséig.  

Ha lemerül az elem, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja 
hosszabb időre lemerülve az akkumulátort, ellenkező esetben ez 
negatív hatással lehet az akkumulátor minőségére és élettartamára. 
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A telefon helyes működésének a biztosítására kizárólag a gyártó által 
ajánlott töltőt használja.  

6.10 Biztonsági kódok 

6.10.1 PIN kód 

Ez a SIM kártyád saját azonosító kódja, amit a mobilszolgáltató ad át.  
A PIN2 kódot a mobilszolgáltató ad át a SIM kártyákkal együtt.  
Egyes SIM kártyát nem kezelik ezt a kódot. 
A hibás PIN kód 3 egymás utáni beírása a SIM kártya zárolását 
eredményezi. 
A zárolt SIM kártyát a PUK kóddal lehet feloldani. A PUK kód 10 egymás 
utáni hibás beírása véglegesen zárolja a SIM kártyát. 
Erről bővebben a hálózata mobilszolgáltatójánál szerezhet be 
információkat. 
 

7 A TELEFON HASZNÁLATA 

7.1 Híváskezdeményezés 

• Telefonkagylóval 

- Emelje fel a telefonkagylót 

- Adja meg a számot, várja meg a beállított időt, ha be van 
kapcsolva az automatikus hívás vagy nyomja meg a SEND-
et. 

- A hívás befejezéséhez tegye le a telefonkagylót. 

• Kihangosító módban 

- Nyomja meg a kihangosító mód gombot 

- Adja meg a számot, várja meg a beállított időt, ha be van 
kapcsolva az automatikus hívás vagy nyomja meg a SEND-et. 

- A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a kihangosító mód 
gombot 

• Pre-dial funkció 

- lerakott telefonkagyló mellett adja meg a számot 

- ha hibás számot ad meg, nyomja meg a DEL gombot 
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- emelje fel a telefonkagylót vagy nyomja meg a SEND gombot 
vagy nyomja meg a kihangosító mód gombot 

• Újratárcsázás funkció 

- Az utoljára hívott szám tárcsázásához emelje fel a 
telefonkagylót és nyomja meg a REDIAL gombot 

 
1. Mellékszámok választása 
  
Egyes mellékszámokat nem lehet közvetlenül hívni és először a 
telefonközpontot kell felhívni, majd ki kell választani a mellékszámot. 
Adja meg a központ számát, majd válassza a „P” a [*] segítségével és 
adja meg a mellékszámot  

2. Nemzetközi híváskezdeményezés  
Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez a hívott szám elé be kell vezetni 
a „00'” vagy a „+” jelet. A „+” jel megadásához használja a [*] billentyűt. 
 
3. Telefonkönyvben szereplő szám kiválasztása. 
Lépjen be a Telefonkönyvbe a DEL/BOOK gomb megnyomásával, 
használja a Fel/Le navigációs gombokat a szám kikereséséhez vagy 
nyomja meg a kívánt névjegy nevének első betűjét, hogy hozzáférést 
nyerjen az adott betűvel kezdődő névjegyek listájához és nyomja meg a 
kívánt névjegyet. Ezután nyomja meg a SEND gombot és emelje fel a 
telefonkagylót Kihangosító módban történő telefonáláshoz elég 
megnyomni a SEND-et. 

4. Telefonszám kiválasztása a híváslistáról  

Menjen be a Híváslistára (Menü>Híváslista), válassza ki, hogy nem 
fogadott, tárcsázott vagy fogadott számot szeretne tárcsázni. Nyomja 
meg az OK gombot és használja a Fel/Le navigációs gombokat a kívánt 
szám kiválasztásához. Nyomja meg a SEND gombot a szám 
tárcsázásához. 

7.2 Hívásfogadás 

Bejövő hívás esetén a telefon erről egy megfelelő jellel tájékoztat, ha 
elfogadja a hálózata a hívó személy ID-jét, megjelenik a kijelzőn a hívó 
személy neve vagy száma (attól függően, hogy a hívó személyre 
vonatkozó információ megtalálható-e a telefonkönyvben).  
1. Bejövő hívás fogadásához emelje fel a telefonkagylót. Ha szeretne 
kihangosító módra váltani, nyomja meg a kihangosító módot és tegye le 
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a telefonkagylót. Hívás fogadásához kihangosító módban nyomja meg 
a kihangosító mód gombot. 
2. Ha szeretné elutasítani a bejövő hívást, nyomja meg a DEL gombot. 
4. Hívás során a Jobbra/Balra navigációs gombokkal tudja változtatni a 
csengőhang hangerejét.  

7.3 Hívás során elérhető opciók 

Nyomja meg az OK gombot a hívás során a további opciók eléréséhez:  

- Hívás felfüggesztése - válassza a hívás felfüggesztéséhez. 
A felfüggesztett hívás aktiválásához nyomja meg az OK gombot 
és válassza a Folytatást. 

- Fejezze be az aktív hívást, hogy a telefonkagyló letétele nélkül 
befejezze a hívást. 

- Névjegyek, a telefonkönyv opció eléréséhez 

- Híváslista, a híváslista eléréséhez 

- Üzenetek, belépés az SMS üzenetek menüjébe 

- Némítás, a mikrofon kikapcsolására a hívás során. A mikrofon 
bekapcsolásához nyomja meg újra az OK, majd a Bekapcsolás 
gombot. 

- Hangerő a hívás hangerejének beállításához 

A hívás hangerejének módosításához a jobb (halkabban) vagy a bal 
(hangosabban) gombokat is megnyomhatja.  

7.4 Segélyhívószám 

SIM kártya nélkül közvetlenül is tárcsázhatja a 112 segélyhívó 
telefonszámot. A 112 szám az Európai Segélyhívószám.  

8 TELEFONKÖNYV 

A telefonkönyv lehetővé teszi a gyakran használt névjegyek tárolását és 
menedzselését.  

Két helyen tárolhatja a rendszeresen használt neveket és számokat: 
a SIM-kártya memóriájában és a telefon memóriájában. A SIM kártyán 
elmenthető névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Menjen be a 
Névjegyekbe a menün keresztül. Az elmentett tételek előtt különböző 
ikonokat lát, ami a névjegyek tárolási helyét jelzi.  
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8.1 Névjegyek böngészése 

A telefonkönyvben lévő névjegyek megtekintésekor megadhat egy 
karaktert és továbbléphet azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyek neve 
(a mentés módja szerint) a megadott karakterrel kezdődnek.  

A névjegy kiválasztását követően nyomja meg a SEND gombot és 
emelje fel a telefonkagylót.  
Tegye le a telefonkagylót a hívás befejezéséhez. 

Válassza a Menü>Névjegyek opciót a telefonkönyv eléréséhez: Nézet, 
Üzenetküldés, Híváskezdeményezés, Szerkesztés, Törlés, Másolás, 
Hozzáadás a feketelistára, Telefonkönyv beállítások. 

8.2 Névjegyek kikeresése  

8.2.1 Névjegy kikeresése 

- Készenléti módban, lerakott telefonkagyló mellett, válassza 
a Menü>Névjegyek opciót 

- Adja meg a névjegy első betűjét 

- Válassza ki a megfelelő névjegyet a Fel/Le gombokkal. 
Nyomja meg a SEND gombot és emelje fel a telefonkagylót 
a névjegy tárcsázásához vagy nyomja meg az OK gombot a 
további opciók megjelenítéséhez: 

o Nézet: megjeleníti a névjegy részleteit 

o SMS üzenetküldés: üzenetküldés a névjegynek 

o Híváskezdeményezés: névjegy tárcsázása 

o Szerkesztés: névjegy nevének vagy telefonszámának 
módosítása 

o Törlés: névjegy törlése 

o Másolás: névjegy átmásolása a SIM kártyára vagy a 
telefonra 

o Hozzáadás a feketelistára: ha olyan számról érkezik 
hívás, amely szerepel a feketelistán, a hívó fél azt fogja 
hallani, hogy Ön nem elérhető. 

o Telefonkönyv beállítások: Preferált memória, 
Gyorshívás, Saját névjegykártya, További 
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telefonszámok, Szabad tárhely, Névjegyek másolása, 
Névjegyek áthelyezése, Összes törlése 

Figyelem: Készenléti módban megnyomhatja a BOOK billentyűt a 
telefonkönyv megnyitásához. A további műveletek megegyeznek a 
fentieknek. 

8.3 Névjegy hozzáadása 

Írja be a telefonszámot közvetlenül készenléti módban, majd nyomja 
meg az OK>Telefonkönyvbe mentés gombot, és válassza ki a helyet: a 
SIM-kártyán vagy a telefonon (ha a preferált névjegymemória beállítása 
SIM és Telefon). Erősítse meg az OK gombbal, majd adja meg a nevet. 
Nyomja meg az OK>Mentés-t a névjegy elmentéséhez. 

A Menü szintjéből is elmenthet új névjegyet. Ehhez: 
- készenléti módban, lerakott telefonkagyló mellett, nyomja meg a 

kétszer az OK-t 
- válassza az Új névjegy hozzáadása opciót a Fel/Le gombokkal 

és nyomja meg 2xOK 
- válassza ki a mentés helyét, SIM kártya vagy a telefon memóriája 

és nyomja meg az OK gombot 
- Adja meg a névjegy nevét 
- Menjen a számra a Le gombbal 
- Adja meg a számot, nyomja meg kétszer az OK gombot 

8.4 Telefonkönyvben szereplő összes szám törlése 

A telefonkönyvben szereplő összes szám törléséhez, készenléti 
módban lerakott telefonkagyló mellett: 

- Nyomja meg 3x az OK gombot 

- Válassza a Telefonkönyv beállítások opciót a Fel/Le gombokkal 
és nyomja meg az OK gombot 

- Válassza az Összes névjegy törlése opciót a Fel/Le gombokkal 
és nyomja meg az OK gombot 

- Válassza ki, honnan szeretné törölni a névjegyeket és nyomja 
meg 2x az OK gombot 

8.5 Összes névjegy másolása 

Az összes névjegy átmásolásához készenléti módban, lerakott 
telefonkagyló mellett: 
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- Nyomja meg 3x az OK gombot 

- Válassza a Telefonkönyv beállítások opciót a Fel/Le gombokkal 
és nyomja meg az OK gombot 

- Válassza a Névjegyek másolása opciót a Fel/Le gombokkal és 
nyomja meg az OK gombot 

- Válassza ki, hova szeretné másolni a névjegyeket és nyomja 
meg 2x az OK gombot  

8.6 Névjegyek áthelyezése 

Az összes névjegy áthelyezéséhez készenléti módban, lerakott 
telefonkagyló mellett: 

- Nyomja meg 3x az OK gombot 

- Válassza a Telefonkönyv beállítások opciót a Fel/Le gombokkal 
és nyomja meg az OK gombot 

- Válassza a Névjegyek áthelyezése opciót a Fel/Le gombokkal 
és nyomja meg az OK gombot 

- Válassza ki, hova szeretné áthelyezni az összes a névjegyet és 
nyomja meg 2x az OK gombot  

8.7 Szabad tárhely 

Ellenőrizheti, hogy mennyire foglalt a telefonkönyv a SIM-kártyán és a 
telefon memóriájában. Ehhez: 

- Nyomja meg 3x az OK gombot 
- Válassza a Telefonkönyv beállítások>Szabad tárhely opciót a 

Fel/Le gombokkal. Megjelenik az elmentett névjegyek 
száma/teljes kapacitás a SIM kártyán és a telefon memóriájában. 

8.8 Preferált névjegy memória 

Beállíthatja, hogy a névjegyek alapértelmezés szerint hová legyenek 
elmentve: a telefonra, a SIM-kártyára, vagy a telefon rákérdez a 
névjegy hozzáadásakor. 

8.9 Gyorshívás 

Névjegyeket rendelhet a 2-9 billentyűkhöz. Ehhez válassza a 
Menü>Névjegyek>Opciók>Telefonkönyv beállítások>Gyorshívás-t. 
Állítsa az állapotot Bekapcsolt-ra. Ezután lépjen a Számok beállítása 
menüpontra és válassza ki a fel/le billentyűvel, hogy melyik 
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billentyűhöz szeretné hozzárendelni a névjegyet. Nyomja meg az OK 
gombot, válassza ki a kívánt névjegyet és nyomja meg újra az OK 
gombot. 

Ha igénybe szeretné venni a gyorshívást, készenléti módban tartsa 
lenyomva a megfelelő billentyűt egészen addig, míg meg nem jelenik 
a Tárcsázás... a kijelzőn. 

8.10 További telefonszámok 

A funkció lehetővé teszi a saját szám és a megállapított számok 
elmentését. Ellenőrizheti továbbá a szolgáltatási telefonszámokat (ha a 
funkció támogatott) és a segélyhívó számokat. 

9 SMS ÜZENET 

Az üzenetküldő szolgáltatás a telefonhálózat funkciójától függ és 
lehetővé teszi az üzenetek küldését, fogadását és szerkesztését.  
Erről bővebben a hálózata szolgáltatójánál szerezhet be információkat. 

9.1 Bejövő üzenetek 

Figyelem: Az Üzenetek közvetlen eléréséhez nyomja meg az SMS 
gombot. 

Ha szöveges üzenetet kap, hangjelzést bocsát ki a telefon és megjelenik 
a kijelzőn a megfelelő üzenet jel.  
Nyomja meg az OK gombot az utoljára bejövő üzenet megnyitásához. 
Nyomja meg a DEL gombot az üzenet későbbi időpontban történő 
elolvasásához. 

A bejövő üzenetekben lévő üzenetek elolvasásához: 
- készenléti módban, lerakott telefonkagyló mellett, nyomja meg a 

MENU/OK-t  
- Válassza az Üzeneteket a Fel/Le gombokkal és nyomja meg az 

OK gombot 
- Válassza a Bejövő üzeneteket és nyomja meg az OK gombot 
- Válassza ki az üzenetet, amelyet el szeretne olvasni a Fel/Le 

gombokkal és nyomja meg az OK gombot Az üzenet 
görgetéséhez használja a Fel/Le gombot. 

- További opciók megjelenítéséhez, az üzenet olvasása közben, 
nyomja meg az OK gombot: 
o Válasz: küldjön üzenetet a feladónak 
o Feladó hívása: hívja fel az üzenet feladóját 
o Továbbítás: SMS üzenet továbbküldése 
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o Törlés: üzenet törlése 
o Mentés sablonként: az üzenet hozzáadása a sablonokhoz 
o Speciális: Szám felhasználása, USSD kód felhasználása 

 
A fogadott üzenetek listájának böngészésekor nyomja meg az OK 
gombot a további opciók megjelenítéséhez: 
 

o Szerkesztés: módosítsa az üzenet tartalmát és küldje tovább 
vagy mentse el 

o Nézet: olvassa el az üzenetet 
o Válasz: küldjön üzenetet a feladónak 
o Feladó hívása: hívja fel az üzenet feladóját 
o Továbbítás: SMS üzenet továbbküldése 
o Törlés: üzenet törlése  
o Összes törlése: összes SMS üzenet törlése 
o Mentés a telefonkönyvben: mentse el az üzenet feladójának 

a telefonszámát 

9.2 SMS üzenet szerkesztése 

Figyelem: Az üzenet tartalma legfeljebb 160 karakterből állhat. Ha 
lengyel betűket használ, az üzenet hossza 60 karakterre korlátozódhat. 
A hátralévő karakterek számára vonatkozó információ a jobb felső 
sarokban látható. A szövegbevezetés módját és nyelvét a „#” 
billentyűvel módosíthatja. 

Új üzenet szerkesztéséhez 
- készenléti módban, lerakott telefonkagyló mellett, nyomja meg 

az OK/MENU gombot 
- Válassza az Üzeneteket, majd az Új üzenet szerkesztését a 

Fel/Le gombokkal és nyomja meg az OK gombot 
- Írja meg az üzenetet, nyomja meg az OK gombot, válassza a 

Küldést és nyomja meg újra az OK gombot, majd válassza: 
o Szám megadása a címzett számának beírásához 
o Választás a telefonkönyvből, telefonkönyvben szereplő 

névjegy kiválasztásához 
- A megfelelő opció kiválasztását követően nyomja meg az OK 

gombot, majd az Opciók>Küldés-t. 

9.3 Kimenő üzenetek 

Ha nem sikerült elküldeni az üzenetet, elmentésre kerül a kimenő 
üzenetek mappába. 
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A kimenő üzenetek eléréséhez, készenléti állapotban, lerakott 
telefonkagyló mellett, nyomja meg az OK gombot és válassza az 
Üzenetek>Kimenő üzenetek menüpontot, majd: 

- Válassza ki az Üzenetet a Fel/Le gombokkal, amelyet meg 
szeretne nyitni 

- Nyomja meg újra az OK gombot a következő opciók eléréséhez: 
o Újra küldés: üzenet elküldése 
o Nézet: elolvashatja az üzenetet 
o Szerkesztés: módosítsa az üzenet tartalmát, nyomja meg az 

OK gombot a küldés opció eléréséhez 
o Törlés: üzenet törlése 
o Összes törlése: összes üzenet törlése 

9.4 Piszkozat 

Az el nem küldött üzeneteket a „Piszkozat” mappába tudja elmenteni. 
Ehhez írja meg az üzenetet, majd nyomja meg az OK >Mentés-t 

Lépjen be a Piszkozatok mappába az elmentett üzenet elküldéséhez, 
szerkesztéséhez vagy törléséhez. 

9.5 Sablonok 

Válassza ki a kész sablont gyors üzenet elküldéséhez. A felhasználó 
saját sablonokat is megadhat. 

A Sablonok eléréséhez, készenléti állapotban, lerakott telefonkagyló 
mellett, nyomja meg az OK gombot és válassza az Üzenetek> SMS 
Sablonok>Felhasználói/Alapértelmezett menüpontot, majd: 

- Válassza ki a megfelelő sablont a Fel/Le billentyűvel és nyomja 
meg az OK gombot a további opciók megjelenítéséhez: 
o Szerkesztés: sablon módosítása (csak felhasználói) 
o Törlés: sablon törlése (csak felhasználói) 
o Felhasználás: sablon felhasználása az üzenetben 

Elküldött üzenetek 
Ez a postaláda tartalmazza az elküldött üzeneteket, ha be van kapcsolva 
az elküldött üzenetek mentése opció. 

9.6 Üzenetek beállítása 

Készenléti módban, lehelyezett telefonkagyló mellett, menjen a 
Menübe, majd válassza az Üzenetek>SMS beállítások opciót, majd: 

- SIM, az üzenetek közös beállításainak megadásához 
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o Profil beállítása, Üzenetközpont számának módosítása, 
Üzenet érvényességi ideje: vagy Üzenet típusa 

o Üzenet érvényességi ideje 

o Üzenet típusa 

o Kézbesítési jelentés 

o Válaszút 

o Hangposta száma a szolgáltató hangposta számának 
megadásához. 

- Szabad tárhely, a telefon és a SIM kártya elérhető szabad 
memóriájának ellenőrzéséhez  

- Elküldött üzenetek elmentése, az elküldött üzenetek 
automatikus elmentésének bekapcsolásához 

- Preferált memória, annak a kiválasztásához, hova kerülnek 
alapértelmezett módon elmentésre az elküldött üzenetek 

9.7 Hangposta 

A hangposta a mobilszolgáltató szolgáltatása, melynek segítségével 
hangüzenetet hagyhatunk valakinek, akivel nem sikerült kapcsolatot 
teremteni. További információkhoz lépjen kapcsolatba a 
mobilszolgáltatójával. A hangposta száma a szolgáltatónál érhető el. Be 
kell írni a számot: Menü -> Üzenetek -> SMS beállítások -> SIM ->>> 
Hangposta száma. Nyomja meg az Opciók>Szerkesztést és adja meg a 
hangposta helyes számát. 
Az 1 billentyű lenyomva tartásával, készenléti módban, elindítod a 
hangpostát. 

10 HÍVÁSLISTA 

A telefon tárolja a fogadott, nem fogadott (ha támogatja a hálózat ezt a 
funkciót és a telefon hatótávolságon belül van) és a tárcsázott hívásokat.  
A híváslistát készenléti módban a CALL LOG gomb megnyomásával 
vagy a Menü>Híváslista választásával lehet megjeleníteni   
A tételek előtt ikonok jelzik a kapcsolat típusát.  
A híváslistára történő belépés után a következő opciók választhatók: 

- Nem fogadott: nem fogadott hívások listája 
- Tárcsázott: tárcsázott számok listája 
- Fogadott: fogadott hívások listája 



28 
 

- Napló törlése: lehetővé teszi az összes bejövő hívás, az összes 
nem fogadott hívás, az összes tárcsázott szám vagy az összes 
fogadott hívás naplójának törlését. 

- Hívásidő: lehetővé teszi az utolsó hívás, a kimenő hívások és 
a bejövő hívások időpontjának ellenőrzését. 

 
Ha megjelenik a kívánt híváslista, nyomja meg az OK gombot a további 
opciók megjelenítésére: 

- Hívás részletei 
- Híváskezdeményezés 
- SMS üzenet küldése 
- Mentés telefonkönyvbe 
- Hozzáadás a feketelistára 
- Szerkesztés hívás előtt 
- Törlés 

 

11 ESZKÖZÖK 

11.1 Naptár 

Válassza a Menü>Eszközök>Naptár menüpontot. Nyomja meg az OK 
gombot egy másik távoli dátumra való áttéréshez vagy a mai dátumhoz 
való visszatéréshez. 

11.2 Riasztás 

Válassza a Menü>Eszközök> Riasztás menüpontot. 5 riasztás közül 
választhat. A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmentett idő 
megegyezik a telefon beállítása szerinti aktuális idővel. Nyomja meg az 
OK gombot a riasztás kikapcsolásához vagy a DEL gombot a szundi 
bekapcsolásához. 

A riasztás beállításához válassza ki a listából és nyomja meg az OK 
gombot. A Jobbra/Balra gombokkal állítsa be az állapotot, majd állítsa 
be, hogy egyszeri vagy napi rendszerességű legyen a riasztást és 
hány órakor szólaljon meg. Erősítse meg a módosításokat az 
Opciók>Mentés megnyomásával.  

11.3 Számológép 

Válassza a Menü>Menetrend>Számológép menüpontot. Írja be az első 
számot, válassza ki a megfelelő műveletet a Fel/Le/Jobbra/Balra 
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billentyűkkel (a képernyőn látható), írja be a második számot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

12 BEÁLLÍTÁSOK 

12.1 Telefon opciók 

12.1.1 Dátum és idő 

Válassza a Menü>Beállítások>Telefon opciók>Dátum és idő, majd 
a következő opciók egyikét: 

- Időzóna beállítása a megfelelő régió beállításához 
- Dátum és idő beállítása a helyes idő és a dátum megadásához. 

Az idő és a dátum között a Fel/Le billentyűkkel tud mozogni. 
A módosítások megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. 

- Formátum beállítása az időformátum (12 vagy 24 óra) és a 
dátumformátum (nap-hónap-év vagy hónap-nap-év vagy év-
hónap-nap) beállításához. 

- Frissítse az időzóna módosítása után 
- Automatikus időbeállítás, a telefon automatikusan beállítja a 

dátumot és az időt, amikor csatlakozik a GSM-hálózatra 
Kikapcsolhatja ezt az opciót, vagy beállíthatja, hogy minden 
bekapcsoláskor rákérdezzen. 

12.1.2 Nyelv 

A telefon nyelvének módosításához, készenléti módban, nyomja meg: 
- 1x OK/MENU 
- 4x Le gombot,  
- 2x OK/MENU gombot 
- 1x Le gombot 
- 1x OK/MENU 
Ezután válassza ki a nyelvet és erősítse meg az OK/MENU gombbal. 

12.1.3 Bevezetés mód 

Válassza a Menü>Beállítások>Telefonbeállítások>Kiválasztott beviteli 
mód a következő szövegbeviteli módok egyikének kiválasztásához: 
ABC, abc, Abc, 123 vagy PL, pl, Pl. Nyomja meg az OK gombot 
megerősítéséhez. 

Szöveg bevitele közben a beviteli módot a # billentyűvel lehet 
megváltoztatni. 



30 
 

12.1.4 Dátum és idő megjelenítése 

Állítsa be, hogy készenléti állapotban megjelenjen-e az információ a 
dátumról és az időről 

12.1.5 Rövidítések 

Válassza a Menü>Beállítások>Telefon opciók>Parancsikonok opciót 
megfelelő parancsikonok hozzárendeléséhez a Fel/Le/Jobbra/Balra 
billentyűkhöz. 

12.1.6 Kontraszt 

Válassza a Menü>Beállítások>Telefon opciók>Kontraszt opciót a 
kijelző kontrasztjának beállítására szolgáló opció elérésére. A kontraszt 
a Jobb és a Bal billentyűkkel szabályozható. Erősítse meg a 
módosításokat az OK gombbal. A szélsőséges kontraszt értékek 
megnehezíthetik a kijelző leolvasását. 

12.1.7 LCD megvilágítás 

A kijelző megvilágítási idejének módosításához válassza a 
Menü>Beállítások>Telefon opciók>Képernyő megvilágítási ideje opciót 
és nyomja meg az OK gombot. Válassza a megfelelő időt a Fel/Le 
gombokkal és nyomja meg az OK gombot 

12.2 Hívás beállítások 

12.2.1 Rejtett szám 

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a 
szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt. Ez a funkció 
lehetővé teszi a saját szám elrejtését a hívás során. 

Válassza a „Hálózat beállítása”, „Szám elrejtése” vagy a „Szám 
elküldése” és nyomja meg az "OK”-t. 

12.2.2 Hívásvárakoztatás 

Ez egy hálózati szolgáltatás - be- vagy kikapcsolhatja a 
hívásvárakoztatás funkciót.  Ehhez válassza 
a Hívásbeállítások>Hívásvárakoztatás opciót. A funkció aktiválható, 
kikapcsolható vagy ellenőrizhető az állapota. 
Ha be van kapcsolva a hívásvárakoztatás és a felhasználó beszélgetést 
folytat, minden következő bejövő hívásról egy hangjelzéses 
figyelmeztetést kap, valamint megjelenik a hívó fél telefonszáma. 
Lehetőség van a másik hívás fogadására és az első hívás 
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felfüggesztésére, átkapcsolni a hívások között, valamint konferencia 
kapcsolatot teremteni. 

12.2.3 Hívás átirányítás 

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a 
szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt. A felhasználó 
közvetlenül egy kiválasztott számra állíthatja a bejövő hívások 
átirányítását. Ehhez válassza 
a Menü>Hívásbeállítások>Hívásátirányítás opciót, majd: 

- Minden bejövő hívás 

- Amikor nem elérhető 

- Amikor nem válaszolok 

- Amikor foglalt 

- Minden adatkapcsolat 

- Összes átirányítás törlése 

12.2.4 Híváskorlátozás 

Ez egy hálózati szolgáltatás. Ha a mobilszolgáltató ajánlja ezt a 
szolgáltatást, végre kell hajtani a megfelelő konfigurációt. Ez a funkció 
különböző típusú hívás korlátozását teszi lehetővé. Válassza ki a listából 
azokat a hívásokat, melyeket korlátozni szeretne. Minden kimenő hívást, 
minden kimenő nemzetközi hívást, a nemzetközi hívásokat (kivéve a 
belföldi hívásokat), minden bejövő hívást, valamint minden bejövő 
roaming hívást korlátozhat. 

12.2.5 Speciális beállítások 

Válassza a Menü>Beállítások>Hívásbeállítások>Speciális beállítások, 
majd: 

- Feketelista: válassza ki az Állapotot a Feketelista 
bekapcsolásához. Ha aktív az opció, nem fog tudni a 
feketelistán szereplő számokról érkező hívásokról és a hívó fél 
hallani fogja, hogy Ön nem elérhető. 

- Hívásidő jelzése: állítsa be a telefonhívás időtartamának 
jelzését egy rövid hangjelzéssel. Egyszeri hangjelzést vagy 
időszakos hangjelzést választhat.  
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- Hívásfogadás bármely billentyűvel: a funkció bekapcsolásával 
bármely billentyű megnyomásával fogadni tudja a bejövő 
hívásokat (kivéve a Híváselutasítással). 

- Tárcsázás késleltetése: kiválaszthatja, hogy a telefon a 
telefonszám beírása után mennyi idő múlva tárcsázza 
automatikusan a számot. A funkció kikapcsolható vagy a 
következő időkre állítható be: 1-9 másodperc A módosítások 
megerősítéséhez nyomja meg az OK billentyűt. 

12.3 Hálózati beállítások 

Válassza a Menü>Beállítások>Hálózati beállítások>Szolgáltató 
kiválasztása opciót. Manuális üzemmódban a telefon mindig a beállított 
GSM hálózatot használja. 

12.4 Biztonság 

12.4.1 SIM kártya zárolása 

Válassza a Menü>Beállítások>Biztonsági beállítások>SIM kártya 
védelme>PIN kód opciót a PIN kód igénylésének bekapcsolásához vagy 
kikapcsolásához. A beállítások módosításához elengedhetetlen a PIN 
kód megadása. Ha a szolgáltatója nem adott PIN kódot, írja be 
háromszor a rossz kódot, írja be a szolgáltató által megadott PUK kódot, 
majd írja be a saját PIN kódját, amelyet a telefon bekapcsolásakor kell 
megadnia.  

12.4.2 PIN kód módosítása 

Válassza a Menü>Beállítások>Biztonsági beállítások>SIM kártya 
védelme>PIN kód módosítása opciót a PIN vagy PIN2 kód 
módosításához. Előbb adja meg a régi PIN kódot, nyomja meg az OK 
gombot, adja meg az új PIN kódot és nyomja meg az OK gombot, adja 
meg újra az új PIN kódot és nyomja meg az OK gombot. 

12.4.3 Telefonzár 

Válassza a Menü>Beállítások>Biztonsági beállítások>Telefon 
védelme>Telefonzár opciót a telefonzár be/kikapcsolásához. A telefon 
bekapcsolásakor meg kell adnia a telefonzárat. Az alapértelmezett 
kód 1122  

Saját telefonkódot is beállíthat. 
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12.5 Gyári beállítások 

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válassza a Menü> 
Beállítások> Gyári beállítások visszaállítása opciót, adja meg a 
telefonzár jelszavát (alapértelmezett 1122) és nyomja meg kétszer az 
OK gombot a telefon alaphelyzetbe állításához és újraindításához. 

13 ÜZEMMÓDOK 

A Némítás üzemmód gyors bekapcsolásához/kikapcsolásához 
készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a # billentyűt. 
Csak az Általános profil szerkeszthető. 

Az alapértelmezett profil beállításainak visszaállításához válassza a 
Menü>Profilok>Általános>Opciók>Reset lehetőséget. 

13.1 Profil beállítások 

Válassza a Menü>Profilok>Általános>Beállítás, majd: 

-  Csengőhang típusa, beállítása a jobbra/balra billentyűkkel 
ismétlődő vagy egyszeri csengőhang 

- Csengőhang, majd Opciók>Módosítás, hogy a Fel/Le 
billentyűkkel kiválassza a bejövő hívás csengőhangját. Erősítse 
meg az OK gombbal. 

- Hangerő, a jobbra/balra billentyűkkel állítsa be a csengő 
hangerejét, majd erősítse meg a Mentés gomb 
megnyomásával. 

- Üzenet, majd Opciók>Módosítás, hogy a Fel/Le billentyűkkel 
kiválassza a bejövő üzenet hangjelzését. Erősítse meg az OK 
gombbal. 

- Üzenet hangereje, a Jobbra/Balra billentyűkkel állítsa be a 
bejövő üzenet hangerejét, majd erősítse meg a Mentés gomb 
megnyomásával. 

- Billentyűzet, a Jobbra/Balra billentyűkkel módosítsa a billentyűk 
hangját 

- Billentyűk hangereje, a Jobbra/Balra billentyűkkel módosítsa a 
billentyűk hangerejét. 

- Telefon bekapcsolása, állítsa be a telefon bekapcsolásának 
hangját 
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- Telefon kikapcsolása, állítsa be a telefon kikapcsolásának 
hangját 

- Telefon bekapcsolásának/kikapcsolásának hangja, állítsa be a 
telefon bekapcsolása/kikapcsolása hangjának hangerejét. 

- Figyelmeztetés hangja, kapcsolja be vagy kapcsolja ki a 
figyelmeztetések hangját 

- Riasztás hangereje, a Jobbra/ Riasztás billentyűvel állítsa be a 
Riasztás hangerejét 

14 FM RÁDIÓ 

Az FM rádió bekapcsolásához válassza a Menü>FM Rádió opciót vagy 
készenléti módban nyomja meg a Fel gombot (alapértelmezett 
beállításként a rádió parancsikonra van állítva). Bekapcsolt rádió 
mellett (a képernyőn) a Jobbra/Balra billentyűkkel tudja szabályozni a 
rádió hangerejét. 

Nyomja meg a rádió menüben az Opciókat a további beállítások 
megjelenítéséhez: 

- Bekapcsolás, a rádió bekapcsolásához 

- Kikapcsolás, a rádió kikapcsolásához 

- Csatornalista - az automatikusan kikeresett csatornák listája, a 
csatornák kézzel is szerkeszthetők 

- Rádióhullám megadása, manuálisan megadhatja a csatorna 
frekvenciáját 

- Automatikus csatornakeresés - az opció bekapcsolása után a telefon 
kikeresi az elérhető csatornákat és automatikusan elmenti azokat az 
állomáslistába. 

15 HÁLÓZATI ÜZENETEK 

A telefon funkciójától függetlenül a SIM kártya további szolgáltatásokat 
nyújthat. A menü neve és funkciói az elérhető szolgáltatások típusától 
függ. 

16 FAQ (PROBLÉMAMEGOLDÁS) 

A telefonon javítást csak és kizárólag a márkaszerviz hajthat végre. Tilos 
a készülék saját kezű javítása vagy módosítása, ellenkező esetben ez a 
garancia elvesztését eredményezheti!  
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„Nem lehet hívást 
indítani” 

Ellenőrizze a tárcsázott szám helyességét. 
Nemzetközi hívás esetében mindig adja hozzá a 
telefonszámhoz az ország hívószámát (pl. 
Németország 0049 vagy +49). 
Amennyiben a felhasználó feltöltőkártyás telefont 
használ, ellenőrizze, hogy elégséges összeggel 
rendelkezik a számláján a hívás 
kezdeményezéséhez.  

„SIM kártya 
behelyezve, de csak 
segélyhívás 
kezdeményezhető 
(112)” 

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte be a SIM 
kártyát. 

A telefon nem 
működik, a töltőt 
csatlakoztatva nem 
töltődik 

 
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a 
telefont, az akkumulátor „mély lemerülés” 
állapotba kerülhet. A telefon megfelelő 
működésének a visszaállításához annak ellenére 
hagyja csatlakoztatva a töltőt, hogy a kijelzőn 
semmi se jelenik meg. 

„Indíthatok-e 
telefonhívást 
külföldön?” 

Külföldi tartózkodás esetén a telefon 
automatikusan az idegen hálózatra jelentkezik be, 
ha aktiválta és be van kapcsolva a ROAMING 
funkció. További információkért érdeklődjön a 
mobilszolgáltatójánál.  

„Lehet-e segélyhívást 
indítani, ha nincs 
térerő vagy nincs elég 
összeg az 
egyenlegen?” 

Semmilyen hívást nem lehet indítani, ha nincs 
térerő.  
 
A felhasználó akkor is hívni tudja a 112 segélyhívó 
számot, ha nincs elégséges összege az 
egyenlegén. 
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„Hogyan növelhető a 
térerő?” 

Csavarka fel a mellékelt antennát. Ha megjelenik 
a kijelzőn a „Nem működik” felirat, ez azt jelenti, 
hogy nincs megfelelő térerő vagy nincs összeg az 
egyenlegen. Ennek ellenére a felhasználó akkor 
is hívni tudja a 112 segélyhívó számot, ha nincs 
elégséges összege az egyenlegén, azzal a 
feltétellel, ha igénybe tudjuk venni más szolgáltató 
térerejét. 
Az épületek korlátozzák a térerőt, ezért ha nincs 
megfelelő térereje, menjen az ablakhoz vagy 
hagyja el az épületet.  

„Mi az az SMS 
üzenetközpont?” 

A mobilszolgáltató központ száma, ahol a 
szöveges üzenetek tárolása történik. A szám a 
SIM kártyán található, de a telefon menüjében 
módosítható.  

„Hogyan történik a 
hívásdíj 
felszámolása?” 

A hívásdíj felszámolása a hívott féllel való 
kapcsolat létrejöttekor kezdődik. A hívásdíj 
felszámolásával kapcsolatos további 
információkért érdeklődjön a 
mobilszolgáltatójánál.  

Hogyan ellenőrizhető, 
hogy megkapta-e a 
címzett az SMS 
üzenetet? 

Kapcsolja be a kézbesítési jelentés opciót. A 
kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy 
megérkezett az üzenete (hálózati szolgáltatás). 

17 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

GSM sáv: 900/1800 MHz 
Akkumulátor: Ni-MH 
Akkumulátor kapacitása: 600mAh 
Beszélgetési idő: max 2 óra 
Készenléti idő: max 120 óra 
Hálózati tápegység: 
Input: 100-240V, 150mA 
Output: 5V, 1A 

18 AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A telefonban van egy akkumulátor, amely vészhelyzeti áramforrásként 
szolgál hálózati áramkimaradás esetén. Az akkumulátor feltöltése a 
szetthez mellékelt tápegységgel történik.   
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A kizárólag akkumulátorral táplált telefon munkaideje a különböző 
munkafeltételektől függ. Jelentősen befolyásolja a telefon munkaidejét, 
milyen messze tartózkodunk a bázisállomástól, valamint a beszélgetés 
hossza és ideje.  

Az akkumulátor a több száz töltés és lemerülés során természetes 
módon veszít kezdeti tulajdonságaiból. Ha a felhasználó jelentős 
kapacitás veszteséget észlel, új akkumulátort kell beszereznie.  

Csak és kizárólag a gyártó által engedélyezett akkumulátort 
használjon.  

Ne tegye ki a telefont túl magas hőmérséklet hatásának. Ez negatív 
hatással lehet az akkumulátorra és a telefonra is.  

Sohase szabad szemmel látható sérülés nyomait viselő akkumulátort 
használni. Ez a telefon meghibásodását okozhatja. Az akkumulátor 
behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra  

Az akkumulátor túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten való 
tárolása csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor 15°C és 25°C 
közötti hőmérsékleten kell tárolni.  

19 KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK 

 

 Az elhasznált akkumulátorok ártalmasak a környezetre. 
Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően 
speciálisan erre kijelölt helyen, megfelelő tárolóedényben 
kell tárolni. Az elemeket és az akkumulátorokat tilos a 
háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani, azokat erre a 

célra létesített begyűjtőhelyen kell leadni.  

AZ ELEMET ÉS AZ AKKUMULÁTORT TILOST TŰZBE DOBNI!  
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Figyelem: Ez a készülék az elektromos és elektronikus hulladékokra 
vonatkozó 2002/96/EU Európai Irányelvnek és a lengyel 
Törvénynek megfelelően áthúzott kerekes szeméttartály jelölést 
kapott. 

A fenti jelzés azt jelenti, hogy a hasznos élettartama végén a 
berendezés nem kezelhető együtt más háztartási hulladékokkal. 

Figyelem: tilos háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani!!! A 
terméket a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül erre kijelölt 
gyűjtőhelyre kell eljuttatni ártalmatlanítás céljából. 

Az elhasznált elektromos és elektronikus berendezésekkel történő 
megfelelő eljárás hozzájárul az emberi egészségre és természetes 
környezetre káros tényezők elkerüléséhez, melyet a termékben 
felhasznált veszélyes anyagok, valamint az ilyen berendezések 
helytelen tárolása és feldolgozása okoz. 

A telefon csomagolóanyag gyártásához felhasznált anyagok 
újrahasznosításához kövesse az ilyen típusú hulladékanyagok 
szelektív begyűjtésére vonatkozó helyi előírásokat.  

Ez a kézikönyv kizárólag tájékoztató jelleggel bír. Egyes leírt funkciók 
és opciók a szoftvertől és az országtól függően eltérhetnek egymástól.  

 

Ha műszaki támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba cégünk 
műszaki osztályával a 32 325 07 00 telefonszámon vagy elektronikus 
úton a serwis@maxcom.pl e-mail címen. 

Weboldalunk: 

http://www.maxcom.pl/ 

 

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a készülék hibás vagy 
rendellenes használatának, az útmutatóban foglaltak megszegésének 
következményeiért.  

Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a módosítások 
bevezetésére a felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az ebben az 
anyagban felsorolt vagy felhasznált védjegyek azok tulajdonosainak a 
tulajdonát képezik.  
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20 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

A Maxcom S.A. az alábbiakban kijelenti, hogy ez rádiókészülék típus:  

MAXCOM MM28D HS mobiltelefon   

megfelel a: 

2011/65/EU irányelv (2011. június 8.) (Egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozása, RoHS)   

2014/53/EU RED irányelv (2014. április 16.) (Radio Equipment 
Directive) - A rádióberendezésekről szóló irányelv.  

 

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma a következő webcímen 
található: 

http://www.maxcom.pl/ 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAXCOM S.A. 
43-100 Tychy, 

 ul Towarowa 23a 
POLAND 

tel. 32 327 70 89 
fax 32 327 78 60 

 
www.maxcom.pl 

office@maxcom.pl 
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