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Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen
kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon
(+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl
Internetes weboldalunk:
http://www.maxcom.pl/

Csomag tartalma
GSM Telefon
Töltő
USB kábel
Akkumulátor 800mAh
Fülhallgató szett
Asztali töltő
Felhasználói Kézikönyv
Garanciajegy
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Ajánlott a termék csomagolását megőrizni, mely
megkönnyíti az esetleges későbbi szállítást.
Tartsa meg a számlát, mely a garancia
elengedhetetlen feltétele.
Figyelem – A Telefon a GSM 900/1800 hálózatot
használja. Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM
kártyát.

Bevezetés
Köszönjük, hogy Maxcom telefont választott.
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 kezelési kézikönyvben
9

kerülnek ismertetésre. További információt és
segítséget internetes weboldalunkon talál:
www.maxcom.pl. A gyártó fenntart magának
minden jogot a kézikönyv tartalmának
megfelelősségét illetően.
A szerzői jogok és védjegyek ezen dokumentumban
mindenkor az adott 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.
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Kiegészítők
Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő
eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen
telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek
el értékesítőjénél.

Biztonságos használat feltételei
Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a
lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű
használatának.
• HASZNÁLAT – 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.: benzinkútakon,
vagy kórházakban, repülőgépeken, gyúlékony
11

anyagok közelében. A telefonkészülék használata
ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.
• Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító
nélkül gépjármű vezetése közben.
• A készülék és tartozékai apró darabokat
tartalmazhatnak. Kérjük, ezen eszközöket tartsa
gyermekektől távol
• SZERVIZ - 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.
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• 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.
• VIZÁLLÓSÁG – a telefon nem vízálló. Tartsa
mindig száraz helyen.
• PORÁLLÓSÁG – a telefon nem porálló, nem
ajánlott a telefon használata poros körülmények
között. Védje a telefont fémportól, mely a telefon
nem megfelelő működését okozhatja.
• 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
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robbanást is okozhat.
• Ne hagyja kitéve a készüléket sem túl magas, sem
pedig túl alacsony hőmérsékletnek, közvetlen
napfény hatásának, illetve túlzottan magas
páratartalomnak. Ne helyezzük a készüléket
fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor,
vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb.
• Hallásvédelem!
Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás
károsítja a hallást. Hallgasson zenét a
megfelelő hangerőn, és ne tartsa az
eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosítót
használja. Füllhallgató csatlakoztatása előtt
csökkentse a hangerőt.
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Telefon leírása
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
16

Hangszóró beszélgetéshez
LCD kijelző
Bal funkció gomb
Hívás gomb
M1 / Balra
Hangposta
Numerikus billentyűzet
Mikrofon
Csillag
Profil: Beltéren
Profil: Néma, Rezgés
Fényképező
M2 / Jobbra
Megszakítás gomb / Telefon bekapcsolása és
kikapcsolása
Jobb funkció gomb
Navigációs gombok: Fel és Le
SOS gomb
Hangszóró csengéshez
Fényképező objektív

20. Töltés / USB hely
21. Zseblámpa gomb
22. Asztali töltő csatlakozó hely
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23.
24.
25.
26.
27.

Hangerő csökkentése
Hangerő növelése
Zseblámpa dióda
Fülhallgató csatlakozó
Külső LCD kijelző

SIM kártya és MicroSD kártya telepítése
A SIM kártya hely az akku alatt található.
Mielőtt telepíti a kártyát, bizonyosodjon meg, hogy
a telefon ki van kapcsolva és nincs a töltő, sem
pedig egyéb kiegészítő csatlakoztatva.
Állítsa a telefon a hátsó részével felfelé, fogja
meg az akku fedelet, majd lefelé húzva távolítsa el.
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Óvatosan dugja be a SIM kártyát a helyére, a
fém érintkezőkkel lefelé nézve. Legyen figyelemmel
a kártáyn lévő bevágásra, mely nézzen a job also
sarok felé.
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A SIM kártya hely mellett található a MicroDSD
kártya hely. Csúsztassa a takaró fedelét az OPEN (az
oldalhoz közeli) irányba, majd ezután emelje azt fel.
Helyezze be a microSD kártyát, úgy, hogy a microSD
kártya érintkezői csatlakozzanak a telefonéhoz,
majd zárja le a fedelet a LOCK irányba.

20

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki
és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes,
számítógéppel történő formázást igényel a
telefonba való használathoz.
Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az SD
21

memóriakártyán található információkról,
amennyiben egyéb eszközben is használja! A nem
megfelelő használat, vagy egyéb tényezők
okozhatják a kártya meghibásodását, vagy
adatvesztést okozhatnak.
Helyezze be az akkut úgy, hogy a +/érintkezők felfelé nézzenek.
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SIM kártyával kapcsolatos
figyelmeztetések
Kapcsolja ki a telefont és várjon néhány
másodpercet, mielőtt berakja, vagy kiveszi a SIM
kártyát.
Bánjon óvatosan a SIM kártyával, ne hajlítsa és
ne karcolja össze.
Ha a SIM kártya rosszul van behelyezve, vagy
sérült, a kijelzőn megjelenik a felirat „Helyezzen be
SIM kártyát”. Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően
van e behelyezve, és nem sérült e, majd ezután
ismét kapcsolja be a telefont. Ha továbbra is
megjelenik a kijelzőn a felirat „Helyezzen be SIM
kártyát”, vegye fel a kapcsolatot a GSM
Szolgáltatójával a kártya cseréjét illetően.
23

Akkumulátor és hátsó fedlap telepítése
Óvatosan helyezze be az akkut, figyelve arra,
hogy az érintkezők a megfelelő pozícióban
legyenek.
Csatlakoztassa a hátlapot felfelé tolva, míg a
jellegzetes csatlakozási hangot nem hallja.
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Töltés
Soha ne használjon olyan töltőt, vagy akkumulátort, mely
nem a gyártótól származik, illetve sérült. Más típusú
alkatrészek, vagy azok módosítása a telefon
meghibásodását eredményezhetik, illetve a rádiós
készülékek előírásainak megszegését okozhatják, mely
garanciavesztéssel járhat.

Mikor az akkumulátor lemerül, a kijelzőn üres akku
jelzés jelenik meg és hangjelzés hallható (ha a
hangjelzéses figyelmeztetés be van kapcsolva). Az
akku töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a
konnektorba és a telefonba.
A vonalak az akku töltés kijelzőn megjelennek, majd
eltűnnek a töltés alatt. Megáll a villogás, ha a
telefon teljesen fel lett töltve, vagy le lett
25

csatlakoztatva a töltő.
Figyelem!
A töltés közbeni helyiségben lévő hémérséklet
legyen 0°C és +40°C között.
Az akkumulátor egy bizonyos idő után veszít a
teljesítményéből, mely azt elenti, hogy a működési
ideje rövidebb lesz.
7.1.1

Asztali töltő (opció)

Asztali töltő használata esetén, elsőként
csatlakoztassa a hálózati töltő csatlakozóját az
asztali töltőn található csatlakozóba, majd ezután
csatlakoztassa a hálózati konnektorba. Az
akkumulátor töltéséhez elegendő a telefont az
asztali töltőre helyezni, érintkezőkkel lefelé.
26

Külső kijelző 1,44”
A telefon készülék külső fedelén kiejlző található,
mely alapvető információkat jelenít meg. A „+”,
vagy „-„ gomb megnyomásával megvilágítódik, és
kijelző az időt, dátumot, és a hét napját. Nem
fogadott hívás, vagy SMS esetén az óra alatt a
megfelelő szimbólum látszódik.
Bejővő hívás esetén kijelzésre kerül a száma (vagy a
neve, ha elérhető) a hívó félnek.

Szövegbevitel
Beírhat szavakat, számokat, szimbólumokat és
írásjeleket.
A betű nagyságának kiválasztásához, vagy szám
beviteléhez, SMS írása közben, nyomja meg „#”, és
27

a Fel/Le gombok segítségével válassza ki a beviteli
módot, majd fogadja el a Bal funkció gomb
segítségével. A bekapcsolt szövegbeviteli mód
látható a képernyő jobb alsó sarkában.
A szimbólumok beviteléhez:
Nyomja meg “*” a szimbólum-tábla
megjelenítéséhez. Mozoghat a táblázatban a Fel/Le
gombok segítségével. A kívánt szimbólum
beviteléhez nyomja meg OK.

Alapvető műveletek
Telefon bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva
billentyűzeten a telefon
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
28

a

Ha a SIM kártya PIN kóddal védett, adja meg, majd
fogadja el a bal funkció gombbal. Használja a jobbot
a szám törléséhez, ha tévedett.
Figyelem!
Ha a PIN és PUK kódot nem kapta meg a SIM
kártyával egyetemben, lépjen kapcsolatba hálózati
szolgáltatójával.
Ha 3-szor rossz PIN-t ad meg, a SIM kártya
zárolásra kerül és a PUK kód megadására lesz
szükség a feloldáshoz.
Adja meg a PUK kódot és fogadja el “OK”.
Adjon meg új PIN kódot és fogadja el “OK”.
Idő és dátum beállítása
A telefon automatikus idő és dátum beállítással
rendelkezik, a telefon bekapcsolásakor ez
29

automatikusan letöltődik a GSM hálózatról.
Amennyiben valami ok miatt az idő és a dátum nem
frissült automatikusan, felviheti az adatokat kézzel.
A Menü-ben válassza Beállítások>Telefon beáll.>Idő
és dátum. A numerikus billentyűzet használatával
adja meg a valós időt. Ha tévesztett, használja az
M1 és M2 gombokat a balra/jobbra mozgatáshoz az
adott jelek között. Nyomja meg a Le gombot, és
adja meg a valós dátumot. Fogadja el a jobb funkció
gombbal.
Anylevnek automatikusan be kell állítódnia. Ha meg
akarja változtatni, lásd Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania.
Hívás indítása
Adja meg a telefonszámot. Nyomja meg “Törlés”, a
30

hibásan bevitt szám törléséhez.
Nyomja meg

a szám kiválasztásához. Nyomja

meg „Megszakít” a hívás megszakításához.
Nyomja meg

a hívás befejezéséhez.

Figyelem!
Ha nemzetközi hívást indít, nyomja meg 2-szer “*” a
nemzetközi előhívó használatához “+” az országhívó
kód előtt (00 helyett).
9.3.1

Szám kiválasztása a telefonkönyvből

Készenlétben, nyomja meg a bal funkció
gombot Menü, a fő Menü-be való belépéshez.
Használja a Fel/Le, a Kapcsolatok-ba való
belépéshez és nyomja meg a bal funkció gombot a
kiválasztáshoz.
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Ha konkrét számot keres, adja meg a név első
betüjét, és válassza ki a kívánt kapcsolatot.
Nyomja meg

a hívás indításához

Gyors módszer : készenlétben nyomja meg a jobb
funkció gombot Kapcsolatok a Kapcsolatokba való
belépéshez.
Hívások fogadása
Nyissa fel a fedelet a hívás fogadásához (ha az opció
aktív). Nyitott fedélnél, vagy ha a fedél nyitásával
való felvétel opció ki van kapcsolva, nyomja meg
a hívás fogadásához. El is utasíthatja a hívást
a Piros gomb

megnyomásával.

Nyomja meg

a hívás befejezéséhez, vagy

csukja le a fedelet (ha ezen opció aktív).
32

Hangerő szabályozása
Beszélgetés közben használja az oldalsó +/gombokat a beszélgetés hangerejének beállításához.
A hangerő mutatója látszódik a kijelzőn.
Figyelem!
Fülhallgató készlet magas hangerővel való
használata károsíthatja a hallását.
Állítson be megfelelő hangerőt használatakor.
Szimbólumok a kijelzőn
Térerő
Néma

Fülhallgató
csatlakozt.
Akku szint
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Hang jelzés +
rezgés
Csak rezgés
Jelzés aktív

Új SMS
Roaming aktív
Nem fogadott
hívás

További hívás közbeni funkciók
Hívás közben nyomja meg a bal funkció gombot,
hogy elérje a további hívás közbeni funkciókat:

Az opciók közül az alábbiak közül választhat:
Felfügg/Vissza

Beszélgetés felfüggesztése

Hangszóró

Kihangosítás bekapcsolása
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BT fülhallgató
készlet
csatlakoztatása
Be/KI DTMF

Lehetővé teszi fülhallgató készlet
csatlakoztatását
Be, vagy kikapcsolás a tone
üzemmódnak
Keresés a telefonkönyvben új hívás

Kapcsolatok

indításához, vagy információk
szerkesztéséhez

Híváslista

Belépés az indított hívások listájára

Üzenetek

Belépés az Üzenetekhez

Rögzítés
megkezdése
Némítás

Beszélgetés felvétele
Mikrofon kikapcsolása
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9.7.1

Kihangosítás mód

Beszélgetés közben nyomja meg a jobb funkció
gombot, a kihangosítási üzemmódhoz. A
kihangosítás üzemmód lehetővé teszi a
beszélgetést a fülhöz tartott telefon nélkül.
Beszélhet a mikrofonba, kb. 0,5 m távolságból, hogy
a beszédét érteni lehessen. Használja az oldalsó +/gombokat a hangerő változtatásához.
Nyomja meg a gombot még egyszer, hogy
visszatérjen a normál üzemmódba.
9.7.2

Hívás várakoztatás

Hálózati szolgáltatás. Mialatt beszélgetést folytat és
ezalatt valaki hívni próbálja önt, hangjelzés lesz
hallható. Ekkor felfüggesztheti a folyó beszélgetést
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az Opciók-kal. A szolgáltatás aktiválásához be kell
lépjen a Beállítások > Hívás beállítások > Hívás
várakoztatás.
A hívás közben a kijelzőn megjelenik a telefonszám,
mellyel beszélgetésben van, illetve, hogy mióta.
Ha a hívásazonosítás funkció ki van kapcsolva, a
kiejlző a „nem elérhet/ismeretlen” felirat jelenik
meg.

Telefonkönyv
A telefonkönyv 300 kapcsolati bejegyzést
tartalmazhat.
Új kapcsolat létrehozása
Nyomja meg Menü, az első megjelenő pozíció
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a Kapcsolatok. Nyomja meg OK.
Válassza Opciók>Új
Válassza ki, hogy a kapcsolat a SIM kártyára,
vagy a telefon memóriájába mentődjön.
Adja meg a kapcsolat nevét és telefonszámát.
Ha a kapcsolat a telefon memóriájába kerül
mentésre, megadhat további otthoni számot,
különleges csengőhangot, illetve hozzáadhatja a
kapcsolatot egy csoporthoz.
A következő részhez lépjen a Fel/Le nyilak
segítségével és válassza Szerkeszt
A kapcsolat mentéséhez Mentés.
Nyomja meg

, a főoldal megjelenítéséhez,

Törlés, a betű/szám törléséhez, Vissza a következő
Menü nézethez.
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Figyelem!
A külföldi számok mentésénél mindig írja az
elejére „+” (00 helyett).
Gyorstárcsázás
A telefonra 8 numerikus billentyűzethez (2-9)
programozhat számot, az azonnal hívásindításhoz.
Az 1 gomb a hangpostának van fenntartva
10.2.1

Programozása a 2-9 gomboknak

A gyorstárcsázási gombok programozásához járjon
el az alábbi utasítások szerint:
Nyomja meg Menü> Kapcsolatok. Nyomja
meg OK.
Válassza Opciók>Egyebek> Gyorstárcs.
Nyomja meg OK.
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A Fel/Le gombok segítségével válassza ki a
gombot, amelyikhez kapcsolatot akar menteni,
majd nyomja meg Opciók>Szerkeszt
Adja meg a számot, vagy nyomja meg
Kapcsolatok és keresse meg az adott kapcsolatot
a gombok, vagy a Fel/Le gombok használatával és
fogadja el az OK gombbal.
Járjon el ugyanígy a többi gomb esetén is.
10.2.2

M1 és M2 gombok programozása

Az M1 és M2 gombok programozásához, nyomja
meg és tartsa lenyomva azokat. Ezután adja meg a
nevet, a le gombbal lépjen a Szám mezőhöz és adja
meg a telefonszámot. Nyomja meg Mentés (bal
funkció gombot).
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Programozhatja az M1 és M2 gombokat a a
menüben: SOS>M1/M2 közeli számok. Válassza ki
melyik gombot akarja programozni, nyomja meg
Opciók és válassza ki, hogy a telefonkönyvből akarja
hozzáadni, vagy kézzel. Válassza ki, vagy írja be a
számot és fogadja el a bal funkció gombbal.
Telefonkönyv bejegyzések kezelése
Nyomja meg Menü, az első megjelenő pozíció
a Kapcsolatok. Nyomja meg OK.
Válassz egy kapcs. és nyomja meg Opciók.
Új

Lásd: Új kapcsolatok
létrehozása

Részletek

Mutatja a kapcsolat részleteit

Szerkeszt

A kapcsolat nevének, vagy a
számának szerkesztését
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SMS/MMS

üzenet Üzenet küldése a kiválasztott

küldése

számra

Hívás

Hívást kezdeményez az adott
számmal

Törlés

Kiválasztott kapcsolat törlése

Kiválasztott törlés

Több kapcsolat törlése

Másol

Kapcsolatok másolása a
SIM/Telefon memóriába

Egyebek>M1/M2 közeli Szám mentése az M1 és M2
személyek sz.
gombokhoz
Egyebek>Gyorstárcsázás
Egyebek>Szolgáltatói
számok
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Számok mentése a 2-9
gombokhoz
Ha elérhető, kijelzi a
szolgáltatói számokat

Egyebek>Memória
állapota

Kijelzi mennyi kapcsolat van
a SIM kártyán, vagy a telefon
memóriájába

Szöveges üzenetek
Üzenetek írása és küldése
Válassza Menü és lépjen be az Üzenetekhez
Válassza Üzenet írása, majd pedig Új SMS.
Az új MMS üzenethez válassza Új üzenet >Új
MMS
Irja meg az üzenetet, ezután kattintson Opciók
Válassza Küldés a az üzenet címzettjének
megadásához. Megadhatja kiválasztva a
kapcsolatokból is. Megadhat több címzettet is
az üzenethez. Ha a kapcsolatok közül választ
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címzettet, akkor a Fel/Le gombokkal válasszon
kapcsolatot, nyomja meg a Fényképező gombot
a kapcsolatok kijelöléséhez/eltávolításához. Ha
megadott minden kapcsolatot, nyomja meg
Opciók>Végrehajt.
Az üzenet írása közben nyomja meg Opciók és
válasszon:
Küldés a, lehetővé teszi üzenet küldését a
címzetteknek
Szablon beillesztése, a kész SMS üzenet
beillesztéséhez
Kapcsolat beillesztése, kapcsolat nevének és
számának beillesztése
Mentés, mint vázlat, az üzenet vázlatként való
mentéséhez
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Kilép, kilépés az üzenet szerkesztő módból
Az MMS üzenetek létrehozása közben,
hozzáadhatja:
Címzetteket
Üzenet témáját
Üzenet tartalmát
Képeket
Hangfájlokat
Egyéb csatolmányokat: Szöveg, Dia, Előző dia,
Kép, Hang, Videó
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Figyelem:
Ékezetes betük, szimbólumok, illetve a magyar
nyelvben használt ékezetes betűk (á,é,í, ö,ü,ó,ő,ú)
több helyet foglalnak, mint az egyes betűk, melyek
az SMS üzenet tartalmát alkotják.
Küldhet SMS üzenetet, mely meghaladja az egy
üzenet által behatárolt karakter mennyiséget. A
hosszabb üzenet két, vagy több üzenetben kerül
elküldésre. Minden egyes üzenetért a szolgáltató az
árjegyzékének megfelelően számíthat fel
költségeket.
Bejövő üzenetek
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
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Válassza Bejövő üzenetek.
Válasszon üzenetet a listáról az Opciókra
kattintva, majd Megnyitás.
Használja a Fel/Le gombokat az üzenet
görgetéséhez, és a teljes elolvasásához.
Nyomja meg Opciók > Válasz>SMS vagy
Válasz>MMS az üzenet küldéséhez a feladónak.
Nyomja meg Opciók > Hívás a küldő számának
kiválasztásához.
Nyomja meg Opciók > Továbbít az üzenet
továbbküldéséhez.
Nyomja meg Opciók > Törlés az üzenet
törléséhez
Nyomja meg Opciók >
przenieść

Przenieś aby

wiadomość na SIM lub telefon
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Nyomja meg Opciók > Másol az üzenet
másolásához a SIM-re, vagy a telefonra
Nyomja meg Opciók > Küldő hozzáadása az
üzenet küldőjének kapcsolatokhoz adásához
Nyomja meg Opciók > Részletek az üzenet
részleteinek megtekintéséhez
Küldési állapot
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Elküldött.
Válassza Opciók>Megnyit a teljes üzenet
megtekintéséhez.
Az Opciókban az üzenetet törölheti,
áthelyezheti, felhívhatja a feladót, és megtekintheti
a részleteket.
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Vázlat
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Vázlatok
Válassza kiaz üzenetet a listáról az Opciókra
kattintva, majd ezután Megnyit
Az Opciókban az üzenetet elküldheti,
beilleszthet szablont, beilleszthet kapcsolatot,
vagy mentheti az üzenetet.
Elküldött üzenetek
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Elküldött üz.
Válassza kiaz üzenetet a listáról az Opciókra
kattintva, majd ezután Megnyit
Az Opciókban az üzenetet újra elküldheti,
49

beilleszthet szablont, beilleszthet kapcsolatot,
vagy mentheti az üzenetet
SMS és MMS üzenetek beállítása
Válassza Menü és lépjen be Üzenetek
Válassza Üzenetek beállítása
Válassza SMS beállítás, a szöveges üzenetek
Beállításához. Választhat egyet az alábbi opciók
közül:
Megváltoztathatja az SMS üzenet
Üzenet központ központ számát (a szolgáltató
adja)
Üzenetek

Állítsa be az üzenetek

érvényessége

érvényességi idejét
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Kézbesítési

Kapcsolja be/ki a kézbesítési

jelentés

üzenet küldését

Elküldött üzenet Állítsa be, hogy az elküldött
mentése

üzenet mentődjön e

Tárhely

Előnyben részesített üzenet

beállítása
mentésének helye
Válassza MMS Beállítások, a multimédiás
üzenetek beállításainak megváltoztatásához.
Válasszon egyet az alábbi opciók közül:
Válasszon megfelelő hozzáférést. Ez
MMS hozzáférés elengedhetetlen az MMS-ek
küldéséhez/fogadásához
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Fogadási opciók

Be, vagy ki: automatikus letöltés,
reklámok, letöltési jelentés
Állítsa be az érvényességet,

Opciók

prioritást, kézbesítési jelentést,
visszaigazolás kérést, küldést
ismeretlentként

Fájlok tárhelye

Állítsa be hova mentődjenek az
üzenetek
Hengok lejátszásának

Hangok lejátszása be/kikapcsolása a fogadott
üzenetekben
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Visszaállítás

MMS üzenetek beállításának

alapértelmezettre visszaállítása
Ha probléma lép fel az MMS üzenetek küldésekor,
lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, a helyes
beállítások ellenőrzése érdekében
Üzenet tárhely állapota
Válassza Menü>Üzenetek>Tárhely állapota, hogy
ellenőrizze a telefon tárhelyének foglaltságát az
SMS és MMS üzenetek által.
MMS multimédiás üzenetek
Az MMS üzenet létrehozásához:
Válassza MENÜ, majd Üzenetek > Üzenet
írása >Új MMS
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Az MMS multimédiás üzenet tartalmazhat
képeket, filmeket, illetve hangokat. A kiválasztott
elem hozááadásához, a Fel/Le gombok segítségével
válassza ki a kép szimbólumot/jelet/plus
szimbólumot, kattintson Opciók>Szerkeszt és
válassza ki a helyét.

Segélyhívás
Mikor a telefon be van kapcsolva, bármikor szükség
esetén beírhatja a 122-es számot, és hívhatja a zöld
gomb

segítségével.

A legtöbb – de nem mindegyik – hálózat fogadja a
segélyhívó számokat (112, 999 stb.) aktiválás
nélküli, vagy nem behelyezett SIM kártyával is.
Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával a további
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információkért.
Ha a telefon ki van kapcsolva, kapcsolja be. Ha nem
ismeri a telefon kódot, vagy a PIN kódot, a kód
mező helyére írja be 112 és nyomja meg a bal
funkció gombot.
SOS gomb
A segélyhívás indításához nyomja meg és tartsa
lenyomva az SOS gombot a telefon hátulján 3
másodpercig. A telefon automatikusan hívja a
beállított számot. Ha a hívás nem kerül felvételre 25
másodpercen belül, a telefon hívni kezdi a
következő számot. A hívási folyamat 3-szor
ismétlődik meg, vagy amíg a hívás nem kerül
felvételre. Ha egyik hívás sem kerül felvételre, a
telefon segélykérő SMS-t küld (ha a funkció be van
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kapcsolva) a számokra a segélyhívó számok
listájáról, illetve egy órán keresztül még SOS
módban marad – automatikusan felveszi az első
bejövő hívást. Az SOS módban a következő
segélykérő szám hívásához a listáról, nyomja meg a
jobb funkció gombot. Az SOS folyamat
befejezéséhez ismét tartsa lenyomva az SOS
gombot.
Az automatikus 112-es szám hívása nem
engedélyezett. Ne mentse ezen számot a listára.
Ne feledje, hogy a funkció működéséhez először
engedélyeznie kell a MENU-ben.
12.1.1

SOS beállítás

Aaz SOS beállításokba való belépéshez lépjen be
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MENÜ>SOS.
Válassza Inf. a felhasználóról a felhasználói
fontos adatok beviteléhez, pl.: betegségek
Válassza Szám lista, a számok (kapcsolatok)
beviteléhez, melyeket a telefon hívni fog
segélyhívás esetén. Megadhat 5 telefonszámot.
Válasszon pozíciót a listán, nyomja meg
Opciók>A tel.-ből a kapcsolatokból való
kiválasztáshoz, vagy Opciók>Kézi megadás,
hogy a billentyűzettel vigye be a számot. A
bevitelt követően nyomja meg Mentés.
Válassza Közeli személyek sz. M1/M2, hogy
számokat mentsen az M1 és M2 gombokhoz.
Válassza ki melyik gombhoz akar számot
menteni, hogy a kapcsolatok közül választja ki,
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vagy felviszi kézzel. A bevitelt követően nyomja
meg Mentés.
A szolgáltatás bekapcsolásához válassza SOS
gomb és jelölje ki az opciót Bekapcsol
Válassza ki a Segélykérő SMS pozíciót, hogy a
segélykérő hívás mellett SMS üzenetet is küldjön a
segélykérő számokra.
Kattintson Üzenetek szerkesztése, az üzenet
szövegének szerkesztéséhez.
Válassza SOS jelzés, a hangjelzés be, vagy
kikapcsolásához.
Híváslista
Minden fogadott, nem fogadott és hívott szám
elmentődik a híváslistára. A tárhelyben
maximálisan az 50 legújjabb bejegyzés tárolható.
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Utolsó hívás újrahívása
Ha megnyomja a Zöld gombot

, megjelenik az

összes utolsó hívás.
Ha belép a fő Menübe, és a nyilak segítségével
a Híváslistához lép, és megnyomja az OK gombot,
megtekintheti a hívásokat csoportonként.
1. Nem fogadott hívások
2. Hívott számok
3. Fogadott hívások
4. Tiltott hívások (hívási próbálkozások olyan
kapcsolatoktól, melyek a fekete listán találhatóak)
Törölhetilistát, illetve megtekintheti az idejét.
Nyomja meg

a szám kiválasztásához,

vagy válassza Opciók, az alábbi funkciók
használatához:
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Részletek

Hívás részleteinek mutatása

Hívás

Hívást inddít a kiválasztott számmal

SMS/MMS írása
Hozzáadás
kapcsolatokhoz
Feketelistához
adás

SMS/MMS-t küld a kiválasztott
számra
Menti a számot a kapcsolatokhoz
Hozzáadja a számot a fekete listához

Összes törlése

Minden hívást töröl a listáról

Törlés

Hívást töröl a listáról

Kijelöl

Kijelölhet bejegyzést a listán
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FM rádió
A telefon rádiójelek vételére képes 87.5 és 108.0
MHz közötti frekvencia tartományban.
Figyelem: Gyenge rádió vétel esetén csatlakoztassa
a fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató kábele
antennaként működik.
Készenlétben nyomja a Menü gombot, majd a
Fel/Le gombok segítségével keresse meg FM rádió.
Az oldalsó +/- gombokkal állíthatja a hangerőt,
az M1/M2 gombokkal léphet az
előző/következő mentett állomásokhoz
Nyomja meg

gombot, a rádióadás

megállításához
Nyomja meg a bal funkció gombot, a
következő opciók kiválasztásához:
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- Automatikus keresés és mentés
- Csatorna lista
- Mentés
- Kézi keresés
- Hangszóró bekapcsolása
- Lejátszás háttérben
- Ment
- Fájl lista
- Tárhely
Elmentheti a kiválasztott rádió állomásokat az
1-40-es számokhoz, ezeket görgetheti az M1/M2
gombokkal, vagy kiválaszthatja a szám beírásával,
egy kicsit várakozva.
A fő Menübe való visszatéréshez nyomja meg
a piros gombot
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.

Multimédia
Fényképezőgép és kamera
A telefon fénykép és videó készítési funkcióval
rendelkezik.
A fényképező bekapcsolásához, készenlétben
nyomja meg a

gombot, vagy válassza

Menü>Multimédia>Fényképező
A képkészítés a

gomb megnyomásával történik.

Ha nem került bekapcsolásra az Automatikus
fénykép mentés funkció, a kép készítését követően
nyomja meg a bal funkció gombot (Mentés), a kép
mentéséhez.
Avideó felvétel rögzítéséhez válassza ki a Kamera
funkciót, vagy készenléti állapotba válassza
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Menü>Multimédia>Kamera.
A kép, vagy a felvétel opcióinak beállításához
nyomja meg a bal funkció gombot.
A felvétel rögzítése a

gomb menyomását

követően indul el. Nyomja meg ismét a
gombot a szüneteltetéshez. Nyomja meg a jobb
funkció gombot a befejezéshez.
Ezen funkció használatához szükséges egy telepített
MicroSD kártya (nem tartalmazza a csomag), és a
mentést a memóriakártyára kell beállítani
Opciók>Tárhely>jelölje ki az opciót Memória
kártya
Zenelejátszó
Játsza le a zenefájlokat, melyek a telelfonon, vagy a
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memóriakártyán találhatóak. A telefonnal lejátszhat
AAC, WAV, AMR kiterjesztésű fájlokat. Egyes hang
fájlformátumokat nem lehet a telefonnal lejátszani,
vagy a telefon „nem látja”. A memóriakártyáról
történő zenelejátszáshoz a fájloknak az Audio
könyvtárban kell lenniük.
Lejátszás alatt, nyomja meg a dedikált
gombot - lejátszás / szünet; M1 – előző szám;

M2

– következő szám.
A lejátszási hangerő beállításához nyomja meg az
oldalsó +/- gombokat.
Nyomja meg a bal funkció gombot [Opciók], a
lejátszó menüjébe való belépéshez.
Ha a lejátszási lista nem üres, végrehajthatja a
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következő műveleteket:
- Lejátszási lista beállítása
- Fájl beállítása csengőhangként
- Ismétlés beállítása, véletlenszerű lejátszás, vagy
lejátszás háttérben.
Videólejátszó
Ezen menü lehetővé teszi a telefonra, vagy a
memóriakártyára mentett videók lejátszását. A
telefonnal lejátszhat 3GP, FLV és AVIkiterjesztésű
fájlokat. Egyes videó formátumú fájlokat nem lehet
lejátszani a telefonon. A telefon korlátozott méretű
és hosszúságú videófájlokat tud lejátszani
A memóriakártyán a videó fájloknak a Videos
mappában kell lenniük a megtekintéshez. A videó
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lejátszás kezdéshez/megállításhoz nyomja meg a
fényképező gombot.
Lépjen be a videólejátszóba, nyomja meg az Opciók
gombot, hogy végrehajthassa a következő
műveleteket: Megnyitás, Teljes képernyő, Fényerő,
Részletek, Beállítások törlése.
Diktafon
Rögzíthető telefon beszélgetés, zene, vagy környezeti
hangok
Válassza Menü >Multimédia > Diktafon (vagy
beszélgetés közben válassza Menü>Rögzítés
megkezdése)
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A felvétel kezdéséhez/megállításához, nyomja meg
a

gombot. A rögzítés befejezéséhez, nyomja

meg M2.
Alapértelmezetten a felvételek a
Fájlkezelő>Telefon>Audio mappába kerülnek
mentésre.
Megváltoztathatja a mentési helyet az SD
memóriakártyára, és a felvétel minőségét. E célbóp
válassza Opciók>tárhely vagy Opciók>Fájl formátum

Eszközök
Saját fájlok
A telefonon, vagy a memóriakártyán található fájlok
megtekintéséhez, válassza: MENÜ > Eszközök >
Saját fájlok. A kívánt mappa kiválasztását követően
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nyomja meg Opciók, hogy:
- Megnyissa a mappát
- Törölje a mappát
- Részletek – mappa részletei
- Szerkeszt – nevezze át, másolja a mappát
- Kijelöl – jelöljön ki mappákat
- Tárhely állapota – ellenőrizze a szabad
helyet a telefonon és a memóriakártyán;
formázza a kiválasztott tárhelyet
Naptár
A telefon beépített naptárral rendelkezik, mely
elérhető a MENÜ > Eszközök > Naptár alatt. A
naptár megtekintésén kívül, hozááadhat saját
bejegyzéseket, beállítva a pontos idejét, napot,
ismétlést, és hangjelzést. A feladat tervezéséhez a
gombok segítségével válassza ki a
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kívánt napot, majd nyomja meg a bal funkció
gombot, hogy elérje a következő opciókat:
- Új feladat
- Feladat mutatása
- Összes feladat
- Törölje a mai feladatokat
- Összes törlése
- Dátumhoz ugrás
A hónapi váltáshoz használja a * és # gombokat.
Új feladat hozzáadása, beállíthatja annak típusát:
- Egyszer – egyszeri figyelmeztetés a feladatról a
megjelölt dátumon és időben
- Naponta – napi figyelmeztetés a napon és időben
- Hetente – figyelmeztetés hetente
- Havonta – figyelmeztetés havonta
- Évente – figyelmeztetés évente egyszer
Számológép
Nyomja meg Menü>Eszközök>Számológép
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A billentyű segítségével irja be a számot.
Használja a „*” gombot, a pont beírásához és
a Fel/Le nyilakat, a művelethez (+, -, x, ÷).
Adja meg a következő számot
Az eredményhez Fel/Le nyilakkal válassza az
egyenlőség jelet és nyomja meg OK
Jelzés
Beállíthat három jelzést. Ezek lehetnek egyszeriek,
vagy rendszeresek az adott napokon. Ha megjelenik
a jelzés, nyomja meg Kikapcs, a leállításhoz, vagy
Szundi, a jelzés elhalasztásához.
A jelzés beállításához
Válassza Menü>Eszközök>Jelzés.
Válasszon egyet a jelzések közül.
A jelzés aktiválásához válassza
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Opciók>Bekapcs.
A további beállítások változtatásához nyomja
meg Opciók>Szerkeszt a jelzés nevének,
időpontjának megadásához, a jelzőhanghoz,
illetve, hogy mely napokon jelezzen.
SIM szolgáltatások
Függetlenül a telefon saját funkcióitól, a SIM kártya
további funkciókkal rendelkezhet. A neve és funkciója
ezen menünek az elérhető szolgáltatásoktól függ.

Beállítás
Hívási beállítások
A legtöbb funkció hálózati szolgáltatás, melyet a
szolgáltatója biztosít. Ha a szolgáltató biztosítja a
szolgáltatást, a következő beállítások.
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Válassza Menü >
Beállítás >Hívási
beáll, majd
válasszon egyet az
alábbiak közül:
Hívásvárakoztatás
Hívás átirányítás
Hívás korlátozás
Számküldés
Repülő üzemmód
Hívás fogadás

Leírás

Bekapcsolható a hívásvárakoztatás
funkció
Bekapcsolható a hívásátirányítás
meghatározott szituációkban
Korlátozhat bizonyos típusú hívásokat
Be, vagy kikapcsolhatja a hívószám
kijelzést
Repülőgép üzemmódban minden GSM
kapcsolat kikapcsolásra kerül
Beállíthatja, hogy milyen módon
kerüljenek felvételre a bejövő hívások:
- Felvétel nyitásra – a hívás felvételre
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kerül a fedél felnyitásakor
- Bármely gomb – a hívás felvételre
kerül bármely gomb megnyomásával
- Automatikus felétel Bluetooth esetén
– a hívás automatikusan felvételre kerül,
ha Bluetooth eszköz van csatlakoztatva
- Lerakás csukásra –a hívás befejeződik a
fedélzárásával

Telefon beállítása
16.2.1

Dátum és idő beállítása

Válassza Menü > Beállítás > Telefon beáll. >
Dátum és idő
A numerikus gombok segítségéveladja meg a helyes
dátumot és időt. A számok között váltáshoz
(blra/jobbra) használja az M1 és M2 gombokat. Az
opciók közötti váltáshoz használja a Fel/Le
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gombokat. Beállíthat kiejlzési formátumot az
időhöz és dátumhoz, és szintén
bekapcsolhatja/kikapsolhatja az automatikus
frissítést. A megfelelő adatok bevitelét követően
nyomja meg a jobb funkció gombot (Végrehajt).
16.2.2

Nyelv

Válassza Menü > Beállítás > Telefon beáll.>
Nyelv
Az alapértlemezett telefon Menü, illetve a
szövegbeviteli nyelv a SIM kártya alapján történik.
Megváltoztathatja a nyelvet a 7 elérhető
valamelyikére.
Nyomja meg:
• 1x Menü (bal funkció gomb - BFG)
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• 1x Fel
• 1x BFG
• 1x Le
• 1x BFG
• 1x Le
• 2x BFG
• Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg
BFG, majd ezután JFG (jobb funkció gomb).
16.2.3

Gyorsgombok beállítása
Válassza Menü > Beállítás > Telefon beáll.>
Gyorsgomb beállítás

Beállíthatja a funkciókat, melyek a Fel/Le gombok
jelentenek készenléti állapotban. Válassza ki melyik
gomb funkcióját akarja megváltoztatni, nyomja meg
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Kiválaszt, válassza ki a funkciót és nyomja meg OK,
majd Végrehajt.
16.2.4

Telefon automatikus
bekapcsolása/kikapcsolása

Válassza Menü > Beállítás > Telefon beáll.>
Automatikus tel. be/ki
A funkció lehetővé teszi a telefon egy beállított
időpontban való bekapcsolását, vagy kikapcsolását.
Válassza ki, hogy telefon kikapcsolási, vagy
bekapcsolási órát akar beállítani. Nyomja meg
Opciók>Bekapcs majd ezután Opciók>Szerkeszt és
állítsa be az időt. Amennyiben ezen funkcióban a
bekapcsolási és a kikapcsolási idő ugyanaz lesz,
abban az esetben semmilyen művelet nem hajtódik
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végre.
16.2.5

Gyári beállítások
Válassza Menü > Beállítás > Telefon beáll.>
Gyári beállítások visszaállítása.

Adja meg a jelszót (alapértelmezett kód: 1234) és
nyomja meg OK, és a gyári beállítások
visszaállítódnak.
Kijelző
16.3.1

Bekapcsolási / kikapcsolási animáció
Válassza Menü > Beállítás > Kiejlző>
Animációs efekt

Megváltoztathatja az alap bekapcsolási/kikapcsolási
animációt. A kiválasztott animáció kerül kijelzésre a
telefon bekapcsolásakor, vagy kikapcsolásakor.
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16.3.2

Háttér beállítás
Válassza Menü > Beállítás > Kiejlző>
Háttér beállítás

Választhat 1-et a 6 elérhető rendszer háttérből,
kép/grafikából a saját galériából, vagy animált
hátteret.
Válassza ki, mely galériát akarja használni,
saját (Több kép), vagy a rendszerét.
Használja a Fel/Le gombokat, a hátterek
görgetéséhez. Fogadja el a választását.
16.3.3

Asztal beállítása
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző> Asztal
beállítása

Beállíthatja továbbá, hogy az idő és dátum, illetve a
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szolgáltató neve kijelzésre kerüljön e a képernyőn.
16.3.4

Kontraszt
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző>
Kontraszt

A Fel/Le gombok segítségével változtathatja a
képernyő kontrasztját.
16.3.5

Megvilágítás
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző>
Megvilágítás

Állítsa be az időt, melynek leteltével a képernyő
megvilágítás automatikusan kialszik
16.3.6

Billentyű megvilágítás
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző > Bill.
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megvilágítás
Állítsa be az időt, melynek leteltével a billentyűzet
megvilágítás kialszik
16.3.7

Óra töltés közben
Válassza Menü > Beállítás > Kijelző > Óra
töltés közben

Az opció bekapcsolását követően, a telefon töltése
közben folyamatosan kijelzésre kerül az óra a kis
képernyőn (ha a fedél csukva van), vagy a nagy
kijelzőn (ha a fedél nyitva van).
MENÜ beálltás – szűrt/haladó
Válassza Menü > Beállítás > MENÜ
beállítás
Beállíthatja, hogy minden Menü opció (Haladó)
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megjelenítésre kerüljön e, vagy csak az alap
funkciók (szűrt). Fogadja el az OK gombbal.
Biztonság
A telefonja kódokkal / jelszavakkal rendelkezik,
hogy védje a készüléket és a SIM kártyát illetéktelen
személyek ellen. Adja meg a jelszót, mikor erre kéri,
majd nyomja meg OK, hogy elfogadja.
Ha rossz jelszót ad meg, nyomja meg a jobb funkció
gombot, hogy törölje a hibás jelet, majd ismét írja
be már megfelelően.
A Menü > Beállítás > Biztonság különböző funkciók
érhetőek el, a PIN kódhoz, a telefon jelszóhoz és a
fekete listához.
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16.5.1

PIN1 / PIN2
Válassza Menü >
Beállítás >Biztonság>PIN1/PIN2

Itt bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a PIN kód kérést a
telefon bekapcsolásakor, illetve megváltoztathatja a
PIN és a PIN2 kódot. A PIN kód a SIM kártyával
együtt érhető el.

16.5.2

Telefon zárolás
Válassza Menü >
Beállítás >Biztonság>Telefon zárolás

Be/kikapcsolhatja a telefon kódot, és meg
változtathatja a kódot. Az alap kód 1234.
16.5.3

Telefon jelszó megváltoztatása
Válassza Menü >
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Beállítás >Biztonság>Telefon jelszó
megváltoztatása, a telefon jelszó
megváltoztatásához.
16.5.4

Fekete lista
Válassza Menü >
Beállítás >Biztonság>Fekete lista

A fekete listához bármilyen számot hozzáadhat.
Ezen célból válassza Fekete lista>Opciók>Új ha be
akarja írni a számot, vagy Import kapcsolatok ha a
kapcsolatok közül akar választani. Ha a funkció aktív
(Beállítás fekete lista>Hívás elutasítása), minden
hívás a fekete listán szereplő számokról
automatikusan elutasításra kerülnek. Továbbá
bekapcsolhatja a fekete listán szereplő számokról
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érkező üzenetek blokkolását (Beállítás Fekete
lista>Nemutassa az üzeneteket).
Csengőhang beállítása
Válassza Menü > Beállítás >Profil Ezután
válassza bármely profil.
Kattintson Opciók majd ezután Aktivál, hogy
aktiválja az adott profilt. He meg akarja
változtatni a profil beállítását, válassza
Beállítások.
Válassza Átnevezés, a saját profilnév
megadásához
Válassza Csengőhang beállítás, a bejövő hívás
hangjához, illetve az üzenet jelző hang
beállításához
Válassza Hangerő, a hangerő beállításához:
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csengőhang, üzenet jelző hang, jelzés, hívás,
telefon kikapcsolási/bekapcsolási hang és
billentyűhang.
Válassza Csengés típusa a hang és rezgés
bekapcsoláshoz, vagy kikapcsoláshoz a
telefonnak.
Válassza Egyéb hangjelzések, hogy beállítsa a
hangokat a: gombokhoz, alacsony akku
töltöttség jelzéshez, telefon
bekpacsolás/kikapcsolásához, szám
kiválasztásához, fedél nyitásához/csukásához
A telefon összes hangjelzésének
kikapcsolásához válassza profil Néma üzemmód.
Lenyomhatja a „#” készenléti állapotban a hangok
bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához.
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Csatlakozás
16.7.1

Bluetooth

A Bloetooth-nak köszönhetően küldhet és fogadhat
fájlokat. Csatlakoztathat egyéb eszközöket is, mint
pl.: vezeték nélküli fülhallgató készlet.
Válassza Menü és lépjen be Beállítások
Válassza Csatlakozás, majd ezután Bluetooth
A Bluetooth Menüben választhat egyet az
alábbiak közül:
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Bluetooth be/ki Bluetooth be vagy kikapcsolása
Láthatóság
Párosított
eszközök
Megosztási
beállítás
Bluetooth név
Tárhely
16.7.2

Kapcsolja be, hogy mások lássák az
Ön telefonját
Az eszközök, melyekhez már
korábban csatlakozott. Hozzáadhat
továbbá új eszközöket
Válassza ki, melyik mappát akarja
megosztani, és milyen attributuma
legyen
Válassza ki, mi legyen a neve a
készülékének
Válassza ki, hova mentődjenek a
Bluetooth-on keresztül fogadott
fájlok

Adat hozzáférés

A telefon rendelkezik az egyes szolgáltatókhoz
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tartozó WAP/MMS és GPRS konfigurációs
beállításokkal. Ezek szerkesztéséhez/törléséhez/
hozzáadásához a kapcsolathoz válassza:
Menü > Beállítás > Csatlakozás>Hozzáférés
A megfelelő beállításokat a szolgáltatójától kapja. A
szolgáltatók lehetővé teszik a távoli konfigurálást.
16.7.3

GPRS szolgáltatás

Válassza: Menü > Beállítás > Csatlakozás>GPRS
szolgáltatás, hogy be, vagy kikapcsolja a GPRS-t.
16.7.4

Adatkapcsolat

Válassza: Menü > Beállítás > Csatlakozás > Ad.
kapcs. beáll. Állítsa be, hogy az adatkapcsolat
folyamatos legyen, vagy csak szükség esetén.
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16.7.5

Hálózat választás

Válassza Menü > Beállítás >Csatlakozás>Hálózat
választás,
hogy Hálózatot válasszon vagy hogy beállítsa
Választási mód-ot Kézi és Automatikus között.

Internet
A böngésző a telefonban lehetővé teszi különböző
WAP szolgáltatások használatát.
A telefon előrekonfigurált beállításokkal rendelkezik
egyes szolgáltatókhoz. Az aktiváláshoz válassza:
Menü > Internet >Beállítás>Hozzáférés és
válasszon szolgáltatót.
A telefon kijelzője okozhatja, hogy az oldal kinézete
eltér az eredetitől. Egyes részletek az internetes
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oldalakon lehet, hogy nem fognak látszódni.
Ezen elérhető szolgáltatásokkal, árazásukkal, és
kezelésükkel kapcsolatban forduljon
szolgáltatójához.
Az elengedhetetlen a konfigurációs beállítások
melyek szükségesek a böngészéshez, a
szolgáltatójától kaphatja meg.
Egyes szolgáltató lehetővé teszik a telefon távolról
történő konfigurálását.
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Biztonság és elővigyázatosság
Kérjük olvassa el ezen néhány
figyelmeztetést. Be nem tartásuk veszélyes,
vagy illegális lehet.
Olvassa el a teljes kezelési útmutatót, hogy
további információt kapjon.
Kapcsolja ki a telefont vegyi üzemek,
benzinkutak, és egyéb helyek közelében,
ahol robbanóanyag lehetséges.
A készülék és tartozékai apró elemeket
tartalmazhatnak. Gyermeketől tartsa
ezeket távol.
Vezetés közben használjon fülhallgató
készletet, a biztonság érdekében.
Kapcsolja ki a készüléket a repülőgép
fedélzetére lépés elptt, és ne kapcsolja be a
repülés alatt.
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Legyen különös figyelemmel a mobiltelefon
készülék használata közben olyan készülékek
közelében, mint szívritmus szabályzó,
hallókészülék, és egyéb orvosi készülékek,
melyekben zavar keletkezhet a telefon
következtében.
Nem érvényes a garancia a kiegészítőkre,
melyek nem eredetiek.
Soha ne szedje szét a készüléket saját maga.
A termék bármilyen problémája esetén,
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Ne töltse a telefont, ha az akkumulátor nem
található meg benne. A biztonság érdekében
ne beszéljen a telefonon, mikor
csatlakoztatva van a hálózati töltőhöz
Töltse a telefont jól szellőztetett helyiségben,
és tartsa távol könnyen gyulladó és robbanó
anyagoktól.
Hogy elkerülje a felmágneseződést, tartsa a
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telefont távol mágneses anyagoktól, mint
hitelkártya, vagy mágneslemez.
Tartsa a telefont távol folyadékoktól. Beázás,
vagy nedvesedés esetén vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval.
Kerülje a telefon használatát túl magas, vagy
túl alacsony hőmérsékleten, és közvetlen
napfény hatásának kitéve. Nem helyezhető a
készülék közvetlen hőforrás közelébe, mint
pl.: radiátor, fűtőtest, sütő, gáztűzhely, nyílt
láng, grill, stb. Soha ne hagyja a telefont a
napon, magas páratartalmú helyen, vagy
gyulladékony környezetben. Tartsa a telefont
távol fémportól, mely okozhatja a telefon
nem megfelelő működését.
Ne használjon folyadékot, sem pedig erős
tisztítószerrel átitatott törlőkendőt a
tisztításhoz.
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A vezeték nélüli telefonok interferenciát
okozhatnak, mely hatással lehet a
teljesítményükre.
Használjon csak a gyártó által elfogadott
alkatrészeket és akkumulátorokat. Ne
csatlakoztasson nem kompatibilis
eszközöket.
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GYIK (Problémamegoldás)
A készüléken javítást csak és kizárólag az arra
feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a
készüléken való változtatás, ezen beavatkozások a
garanciavesztéssel járnak!
„„Nem lehet

Ellenőrizze, hogy a kiválasztott szám

hívást

helyes e. Más országból választott

indítani”

szám esetén mindig ellenőrizze a
megfelelő előhívót (pl.Németország
0049 vagy +49)
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Ha a felhasználónak prepaid
(feltöltőkártyás) előfizetése van,
akkor mindenképpen ellenőrizze,
hogy az egyenlege lehetővé teszi-e
a hívás indítását.
„SIM kártya

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya

behelyezve,

megfelelően van-e behelyezve.

de
csak
segélyhívás
kezdeményezhető
(112)”
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Telefon nem

Lehet, hogy a készülék ki van

működik, a töltőt kapcsolva, akkor kapcsolja be a
csatlakoztatva

telefont a piros gomb legalább

nem töltődik

3mp-es megnyomásával.
Ha a telefont hosszabb ideig nem
használtuk, akkor az akku ún.
mélykisütés

állapotba

kerülhet.

Előfordulhat, hogy a töltés nem
indul meg azonnal, esetlegesen
csak

több

perc

múlva.

Ezen

átmeneti idő alatt a kijelző sötét
maradhat.
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„Indíthatok e

Külföldi tartózkodás esetén a

hívásokat

készülék bejelentkezik az idegen

külföldön?”

hálózatba, ha a ROAMING funkció
aktiválva van.
További információért érdeklődjön
a szolgáltatójánál

„Lehet-e

Nem lehet semmiféle hívást

segélyhívást

kezdeményezni, ha a telefon nincs a

indítani,

hálózati közelében.

ha nincs
lefedettség

Ha a felhasználó nem rendelkezik

vagy ha

kerettel az egyenlegén, akkor is

nem elég

hívást kezdeményezhet a 112-es

az egyenleg?”

segélyhívó számra.
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Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs
„Hogyan

hálózat” üzenet, akkor nincs

növelhető a

megfelelő jelerősség, vagy

lefedettség?”

egyenlege nincs feltöltve. Ez
esetben csak a 112-es szám hívása
lehetséges, azzal a feltétellel, ha
bármelyik operátor jele elérhető.
Olyan helyeken, mint épületeken
belül, korlátozott a lefedettség,
ekkor érdemes ablak közelébe, vagy
kimenni a szabadba a jobb
térerőért.
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„Mi az

A szolgáltató központ száma, ahol a

az SMS

szöveges üzenetek tárolódnak. A

üzenet

számot tartalmazhatja a SIM kártya,

központ?”

de a telefon menüjében ez beírható
vagy megváltoztatható.

„Hogyan történik A hívásdíj számlálása a kapcsolat
a hívások

létrejöttekor kezdődik. A

díjának

szolgáltatójánál érdeklődjön, a

elszámolása?”

számolás módjáról.

Hogyan

Be kell kapcsolni a Kézbesítési

ellenőrizhető,

jelentést. A kézbesítésről válasz

hogy az SMS

SMS-t kap, hogy az üzenete

megérkezett-e?

kézbesítésre került (hálózati
szolgáltatás).
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Technikai specifikáció
Sáv: GSM: 900/1800MHz.
Súly: Kb.: 88g (akkuval)
Méretek: 50,5 x 100 x 19 mm
Li-ion akku tipus 3,7V
PoAkku mérete 800 mAh
Beszélfetési idő 5 óráig.
Készenléti idő 160 óráig.

Akkuval 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
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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
töltőt csatlakoztatva 2-3 napnál hosszabb ideig.
Ne tartsuk a telefont 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
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akkumulátor nem működik megfelelően, és növeli a
meghibásodás kockázatát.

SAR információk
Informacje o wpływie fal radiowych i współczynniku
absorpcji (SAR)
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
104

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.
Ezen modell esetében a legmagasabb, mért SAR
érték (10g) a teszteken:
0.373W/kg – fej közeli érték
0.456W/kg – testen mérve
A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és
riportolási előírástól függően, illetve az adott
mérésnél használt sávszélesség tekintetében.
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Környezetvédelemmel kapcsolatos
információk
Figyelem: Ezt az eszközt a 2012/19/WE
Európai Direktívának, és a magyar
előírásoknak megfelelően az itt látható
ábrával megjelölték, mely alapján a
magyarországi használt elektronikus
hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a
megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak
használat után.
Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a
használati időszak lejárta után nem dobható ki 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
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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. Ezeket
speciális elkülönített helyen kell
tárolni az ide vonatkozó szabályok
betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy
elemet a háztartási hulladékkal együtt!.
NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ
ELEMET!
Ezen útmutató kizárólag információs jelleggel
107

szolgál. Ezen beállítások a függenek akészülék
szoftverétől, illetve az országtoktól.

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége,
ajánljuk, hogy lépjen kapcsolatba a technikai
részlegünkkel a 0048 32 325 07 00 vagy email
serwis@maxcom.pl

Garanciális feltételek
A telefonra garancia vonatkozik, melynek
elengedhetetlen feltétele a vásárlást igazoló
dokumentum.
A nem megfelelő használatból, elektrosztatikus
kisülésből, villámcsapásból eredő garanciális
javítások elvégzéséért díj kerül kiszámításra.
Ha a felhasználó maga próbálta meg javítani, vagy
változtatást végrehajtani a készüléken, az a garancia
elvesztésével jár!
A fenti információk pusztán tájékoztatás céljából
kerültek megjelenítésre.
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Internetes weboldalunk:
http://www.maxcom.pl/
Figyelem: A telefon működési ideje függ a működés
feltételeitől, a SIM kártyától, és a telefon
használatától.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem
megfelelő használatból, túlhasználatból, vagy a
kezelési útmutató előírásainak be nem tartásából
eredő károkért.
Figyelem: A gyártó fenntartja a változtatás
jogát előzetes bejelentés nélkül a készülék
szoftverére és funkcióira vonatkozólag. Az ezen
anyagban felhasználásra került védjegyek a gyártó
tulajdona
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Deklaracja Zgodności
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